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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. В сучасних умовах інтеграції України в європейський 

економічний і науковий простір, посилення конкуренції на світовому ринку, впливу 
глобалізаційних процесів та викликів ХХІ століття на всі сфери суспільного життя 
актуалізується вивчення вітчизняного досвіду розвитку інформатики та 
інформаційних технологій, у тому числі у вищих навчальних закладах України. Під 
інформатизацією вищої освіти розуміють сукупність взаємопов’язаних факторів та 
процесів (організаційних, управлінських, науково-технічних, навчальних, 
виховних), що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних 
потреб усіх учасників освітнього процесу (студентів, викладачів, співробітників 
вишів), розвитку їх інтелектуального потенціалу, самореалізації і 
самовдосконалення, на забезпечення підготовки до повноцінної професійної 
діяльності і життя в інформаційному суспільстві на основі створення, розвитку і 
використання сучасних інформаційно-комунікаційних систем, мереж, ресурсів та 
технологій. Складовими частинами впровадження інформатики у вищу освіту є 
інформатизація навчального процесу, науково-дослідної роботи, моніторингу якості 
освіти, навчально-методичного забезпечення, управління. 

Поряд з певними успіхами, процес інформатизації вищої освіти в Україні 
виявив цілий комплекс споріднених проблем, серед яких головною є відсутність 
єдиного підходу в обґрунтуванні і формуванні напрямів застосування інформаційно-
комп’ютерних технологій для вдосконалення системоутворюючих елементів 
освітньої діяльності у вищій освіті. У таких умовах необхідним є вивчення еволюції 
наукової думки про інформатизацію вищої освіти України, визначення основних 
закономірностей розвитку науки інформатики, апаратного та програмного 
забезпечення процесів інформатизації вищої школи і на цій основі проведення 
наукового обґрунтування і прогнозування подальшого розвитку інформатизації 
вищої освіти, встановлення критеріїв, які визначають загальний рівень 
інформаційної культури, моральні та професійні якості членів інформаційного 
суспільства, особливо його еліти – фахівців з вищою освітою, формування змісту їх 
інформаційно-комп’ютерної підготовки, відповідний вибір методів, засобів і форм 
цієї підготовки, а також детальний опис інфраструктури і механізмів, які 
забезпечують процес інформатизації ВНЗ. 

Саме тому досліджувана проблема розглядається під кутом зору 
людиновимірності розвитку науки й техніки, інтелектуальної біографістики, що 
дозволяє всебічно розкрити глобальне наукове та інтелектуальне явище другої 
половини ХХ – початку ХХІ століття – розвиток інформатики та інформаційних 
технологій у вищій освіті України. 

Актуальність дослідження зумовлюється назрілою потребою подолання 
існуючої сьогодні міждисциплінарної розрізненості наукових розвідок з історії 
науки і техніки, системних наук, кібернетики, соціогуманітаристики, які 
сформувалися у великий історіографічний масив. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано в рамках планових тем кафедри історії та культури України ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди» «Людинознавча історія як ключовий дидактичний фактор сучасної 
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історичної освіти у ВНЗ» (номер державної реєстрації 011U002942). 
Мета дисертаційного дослідження полягає у відтворенні цілісної картини 

історії становлення і розвитку інформатики та її впровадження у вищій школі 
України впродовж другої половини ХХ – початку ХХІ століття. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 
- відповідно до вимог сучасної історичної науки проаналізувати основні 

історіографічні етапи розвитку наукової думки про становлення і впровадження 
інформатики у вищу освіту в Україні, існуючі в історіографії методологічні підходи, 
теоретичні парадигми з обраної теми; 

- проаналізувати джерельну базу з історії становлення і розвитку інформатики 
та її впровадження у вишах України; 

- визначити особливості використання фундаментальних принципів, 
загальнонаукових та спеціальних методів та технологій, що застосовуються для 
розв’язання конкретних завдань дослідження; 

- з’ясувати особливості нормативно-правового забезпечення розвитку 
інформатики та інформаційних технологій у вищій освіті України (друга половина 
ХХ ст. – початок ХХІ ст.); 

- установити найважливіші закономірності розвитку наукових досліджень з 
інформатики у вищих навчальних закладах України протягом другої половини ХХ – 
початку ХХІ століття; 

- охарактеризувати історичні, соціокультурні чинники, що впливали на 
розвиток наукових концепцій використання комп’ютерних технологій навчання у 
вищих навчальних закладах України протягом другої половини ХХ – початку ХХІ 
століття; 

- дослідити закономірності розвитку наукових ідей з організації дистанційної 
освіти у вищій школі України протягом другої половини ХХ – початку ХХІ 
століття; 

- простежити характерні наукові обґрунтування інформатизації бібліотек 
вищої школи України протягом другої половини ХХ – початку ХХІ століття; 

- розкрити закономірності та основні етапи історії розвитку комп’ютерного, 
телекомунікаційного та програмного забезпечення інформатизації вищої школи 
України протягом другої половини ХХ – початку ХХІ століття; 

- простежити етапи розвитку телекомунікаційних комп’ютерних мереж вищих 
навчальних закладів та академічних установ України протягом другої половини ХХ 
– початку ХХІ століття; 

- всебічно висвітлити історію розвитку ґрід-інфраструктури вищої освіти і 
науки України; 

- визначити перспективні напрямки подальших наукових пошуків з історії 
інформатики та інформаційних технологій у вишах України на основі аналізу 
розвитку європейської і світової науки. 

Об’єкт дослідження – інформатика як наука й технологія у вищій школі 
України на тлі розвитку європейської і світової науки в другій половині ХХ – на 
початку ХХІ століття. 

Предмет дослідження – методологічні й концептуальні основи розвитку 
наукової думки про інформатику, впровадження інформатики та інформаційних 
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технологій у вищій школі України, вдосконалення програмного та апаратного 
забезпечення процесів інформатизації; внесок науково-дослідницьких установ та 
вітчизняних учених у прирощення наукових знань про інформатизацію вітчизняної 
вищої школи. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють другу половину ХХ – початок 
ХХІ століття. Нижня межа хронологічних рамок окреслена часом заснування першої 
на території України кафедри обчислювальної математики у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка 1957 року. Верхня межа 
хронологічних рамок обумовлена підбиттям підсумків на державному рівні 
виконання глобальних програм інформатизації. Вихід за хронологічні межі полягає 
у необхідності розкрити ті чи інші події, пов’язані з розвитком інформатики та 
інформаційних технологій в умовах, коли суспільно-політична ситуація в країні 
впливала на необхідність прийняття з боку держави різних заходів щодо змін в 
науково-технічному розвитку. Широкі хронологічні межі дослідження дозволили 
розкрити основні етапи становлення і розвитку науки інформатика у вищій школі 
України, показати її комплексний характер, виявити сучасні тенденції та 
перспективи наукових пошуків. 

Територіальні межі окреслені теренами УРСР ХХ століття та держави 
Україна.  

Методи дослідження. Теоретико-методологічні засади дисертаційного 
дослідження ґрунтуються на фундаментальних теоретичних розробках щодо 
ключових методів та принципів науково-теоретичного пізнання, специфіки впливу 
соціально-економічних, політичних, соціальних та культурних чинників на 
утвердження наукової думки про становлення та розвиток інформатики. 
Концептуальні засади роботи ґрунтуються на основі традиційних наук: історії, 
історії науки і техніки, історії вищої освіти, історії інформатики та інформаційних 
технологій, соціальної історії та ін. Комплексний і міждисциплінарний характер 
роботи зумовив необхідність інтелектуального структурно-типологічного пошуку з 
урахуванням гносеологічних вимог поліперспективності, інтеркультурності, 
рефлективності та інтегративності. Застосування означених методологічних 
чинників уможливило розв’язання обраних дослідницьких завдань. Складність та 
специфіка об’єкта дослідження зумовили залучення загальних методів наукового 
пізнання: аналізу і синтезу, індукції та дедукції, узагальнення та систематизації, 
діалектичного, абстрактно-логічного, моделювання. 

У дисертації використано комплекс методів, серед яких, насамперед, слід 
назвати порівняльно-історичний, історико-ретроспективний, проблемно-
хронологічний, метод історичної періодизації та ін. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається такими положеннями:  
– уперше досліджуються закономірності еволюції інформатики як науки та 

технології та її впровадження у вищій школі України у контексті розвитку 
європейської і світової науки протягом другої половини ХХ – початку ХХІ століття; 

– запропонована авторська періодизація історії становлення та розвитку науки 
інформатики та інформаційних технологій у вищій школі нашої держави; 

– систематизовано і виокремлено інформацію про роль наукових шкіл у 
розвитку інформатики, про наукову взаємодію вчених вищих навчальних 
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закладів та науковців академічних установ України; 
– введено в науковий обіг документи, які відтворюють цілісну картину 

еволюції наукової думки про проблеми розвитку науки інформатики у вищій школі 
України, про обґрунтування процесів інформатизації вітчизняної вищої школи; 

– вперше в історико-порівняльному плані висвітлюється ґенеза комп’ютерного, 
телекомунікаційного та програмного забезпечення різних типів вищих навчальних 
закладів України протягом означеного історичного періоду; 

– з’ясовано комплекс історичних чинників і науково-технічних умов, які 
прискорили впровадження інформаційно-комунікаційних технологій з метою 
організації навчальних, управлінських, науково-технічних, бібліотечних процесів 
вищої школи нашої держави; 

– встановлено взаємозв’язки і взаємовпливи процесів створення освітніх та 
наукових мереж, систем розподілених обчислень вищих навчальних закладів та 
академічних установ України; 

– систематизовано нормативно-правове забезпечення розвитку інформатики та 
інформаційних технологій у вищій освіті України та складена його авторська 
періодизація; 

– удосконалено понятійний апарат у галузі інформатики та інформаційних 
технологій, телекомунікаційних систем і систем розподілених обчислень, 
електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення вищих 
навчальних закладів України; 

– набув подальшого розвитку науковий дискурс стосовно напрямків 
подальшого розвитку інформатики у вищій школі, ґенези апаратного та програмного 
забезпечення вишів України, стану та перспектив розвитку інформаційних 
технологій в організації навчальних, управлінських, науково-технічних та 
бібліотечних процесів вищої школи нашої держави.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження зумовлене 
комплексним міждисциплінарним характером дисертаційного дослідження і полягає 
в тому, що до наукового обігу введено низку важливих джерел і теоретичних 
положень, які ще не були предметом розгляду у вітчизняній історичній науці. 
Отримані результати та висновки можуть ефективно використовуватися для 
написання робіт узагальненого характеру, монографій, підручників, навчальних 
посібників з історії науки і техніки, історії України, для створення довідкових та 
енциклопедичних видань. Окрім того, матеріали дисертаційного дослідження з 
історії інформатики та інформаційних технологій можуть використовуватися в 
навчальному процесі на фахових спеціальностях університетів, в експозиціях 
комп’ютерних музеїв і виставок. Деякі результати дисертаційного дослідження вже 
внесені до інформаційних фондів Кіровоградського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка та Кіровоградського національного 
технічного університету, використані у підготовці ювілейних видань з історії 
названих вишів та їх структурних підрозділів, застосовуються у навчальній та 
виробничій практиці студентів. Концептуально-теоретичні напрацювання, викладені 
в дослідження, можуть слугувати підґрунтям для розробки й викладання курсу 
«Історія науки і техніки» на профільних спеціальностях вищих навчальних закладах 
нашої держави. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 
науковою працею, де на підставі ґрунтовного комплексно-міждисциплінарного 
осмислення, ретельного компаративного аналізу та системної історико-наукової 
інтерпретації об’ємного історіографічного масиву джерел і літератури розроблено і 
викладено оригінальні авторські концепції, ідеї та висновки щодо заявленої 
проблематики.  

Апробація результатів дисертації. Основні її ідеї, положення, висновки та 
рекомендації обговорювалися на засіданнях кафедри історії та культури України 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди», а також були оприлюднені на «Conference Proceedings 
“Democracy and Education”, June 1-2, 2001» (Київ-Montclair, 2001 р.); Другій 
міжнародній конференції ISTA 2003 «Технологія інформаційних систем та її 
застосування» (Харків, 2003 р.); Міжнародній науковій конференції «Актуальні 
проблеми археології, історії та історичного краєзнавства Буго-Дніпровського 
межиріччя» (присвячена 110-й річниці з дня народження Г.Ю. Храбана) 26-
27.04.2012 року (Умань, 2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 
«Південь України у вітчизняній історії» 22-23 листопада 2012 року (Одеса, 2012 р.); 
VIІI Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми та 
перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття в країнах СНД» 
(Переяслав-Хмельницький, 2013 р.); ІХ Міжнародній науково-практичній інтернет-
конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього 
тисячоліття в країнах СНД» (Переяслав-Хмельницький, 2013 р.); ІХ Міжнародній 
науково-практичній інтернет-конференції «Простір і час сучасної науки» 22-
24.04.2013 (Київ, 2013 р.); ІХ Міжнародній науково-практичній інтернет-
конференції «Сучасна наука ХХІ століття» 17-19.06.2013 (Київ, 2013 р.); ІV 
Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми та перспективи 
розвитку науки на початку третього тисячоліття в країнах Європи та Азії» 
(Переяслав-Хмельницький, 2014 р.); Х Міжнародній науково-практичній інтернет-
конференції «Питання сучасної науки і освіти» 29-31.07.2014 (Київ, 2014 р.); ІІ 
Міжнародній науково-практичній конференції «Південь України у вітчизняній та 
європейській історії» 25-26 вересня 2014 року (Одеса, 2014 р.); VI Всеукраїнській 
науково-практичній конференції «Інформаційні технології в освіті» 24-25.04.2014 
року (Мелітополь, 2014 р.); VIІІ Міжнародній науково-практичній конференції 
«Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології» 02-04.11.2014 року (Київ-
Кіровоград, 2014 р.); І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні 
видавництва вищих навчальних закладів» 23-26.09.2014 року (Одеса, 2014 р.). 

Публікації. Результати дослідження знайшли відображення в одній 
одноосібній монографії, сімнадцяти статтях у фахових наукових виданнях, 
затверджених ДАК України, шести статтях у наукових виданнях іноземних держав 
та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається і з списку умовних 
скорочень, вступу, чотирьох розділів, висновків, 5 таблиць, списку використаних 
джерел, який налічує 489 найменувань, 10 додатків. Повний обсяг дисертації 453 
сторінки, загальний обсяг – 389 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 
У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначаються його мета і завдання, об’єкт, предмет, наукова новизна і практичне 
значення та висвітлюється апробація основних теоретичних положень і висновків. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження» 
розкривається стан наукової розробки теми, джерельне забезпечення досліджуваної 
проблеми та методологічні засади наукового пошуку. 

У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» аналізується стан наукової розробки 
та подається історіографічний аналіз літератури про становлення та розвиток 
інформатики та її впровадження у вищій освіті України протягом другої половини 
ХХ – початку ХХІ століття. У розвитку історіографії можна виділити два 
історіографічні етапи, до яких слід віднести наявні наукові дослідження. Для 
першого етапу характерними є історичні дослідження радянської доби (друга 
половина 1960-х років – кінець 1980-х років), аналіз яких свідчить, що тема науково-
історичного аналізу розвитку інформаційних технологій у вищих навчальних 
закладах України не вивчалася детально в історико-науковій літературі, з однієї 
сторони, через заборону протягом певного історичного проміжку самої кібернетики 
та вивчення основних закономірностей її розвитку, а з іншої сторони, через 
відсутність систематизованого досвіду використання таких технологій. Для другого 
етапу – сучасного – характерними є історичні дослідження доби незалежності 
української держави (з початку 1990-х років ХХ століття до наших днів), які дають 
об’єктивну картину еволюції інформатики та інформаційних технологій у вишах не 
лише на території України, а й СРСР в цілому. 

Для всебічного відображення історії інформатики та інформатизації вищої 
школи України на вказаному історичному проміжку увесь історіографічний 
комплекс розділений на чотири групи праць, а саме: історія створення 
обчислювальної техніки та історія комплектування засобами обчислювальної 
техніки вишів України; історія кібернетики та інформатики; історія інформатизації 
навчального процесу у вищій школі; історія використання інформаційних 
технологій в організації діяльності вищої школи України.  

Історіографічні праці першої групи не несуть безпосередньої інформації про 
розвиток та впровадження інформатики у вищій школі України, проте розкривають 
еволюцію розвитку технічної підтримки інформатизації вишів. Цінним 
історіографічним матеріалом виявилися описи основних фактів та підсумків 
розвитку апаратної бази кібернетики в роботах В.М.Глушкова, Б.М.Маліновського, 
Л.Г.Хоменка, Л.Н.Дашевского, С.Б.Погребінського та Е.А.Шкабари, у яких автори 
відтворили хронологію створення протягом другої половини ХХ століття нової 
електронної обчислювальної техніки, висвітлили визначні досягнення в галузі 
комп’ютерної науки й техніки та творчі бiографiї українських учених, свідчення та 
наукові статті про окремі історичні віхи розвитку інституту кібернетики академіка 
І.В.Сергієнка, а також істориків-дослідників А.В.Хедекелі, Ю.В.Капітонової, 
О.А.Летичевського, В.П.Деркача, В.Я.Валаха; доповнюють історіографію створення 
обчислювальної техніки та комплектування засобами обчислювальної техніки вишів 
України праці Л.М.Бєсова, Г.Л.Дзвонкової, О.О.Подгаєцького, С.О.Жабіна та 
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О.Я.Гороховатської. Помітними для історіографії є напрацювання щодо еволюції 
розвитку апаратних та телекомунікаційних засобів у вишах регіонів України. 

Щодо другої групи праць необхідно зазначити, що незважаючи на стрімкий 
розвиток науки інформатики та особливе прискорення цього розвитку в останні 
кілька десятиріччя, процес остаточного усталення інформатики як науки не можна 
вважати завершеним. Представляє інтерес узагальнення російських істориків 
Л.М.Геймана та В.М.Казієва щодо еволюції інформатики та визначення етапів її 
раннього та сучасного розвитку. Оригінальним є бачення етапізації історії 
інформатики виходячи з дескриптологічних коренів цієї науки В.В.Зубенка. 
Заслуговують на увагу наукові результати виконання досліджень з історії 
інформатики у Центрі досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки 
імені Г.М.Доброва (Б.А.Маліцький, В.І.Онопрієнко та Ю.О.Храмов), в Інституті 
кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України (роботи директора цього інституту 
І.В.Сергієнко), дослідження Ю.В.Капітонової, Ю.О.Храмова, А.М.Глєбова, 
Т.О.Кухтенко, О.Л.Перевозчикової, О.Я.Гороховатської, А.М.Глєбова про розвиток 
наукових шкіл визначних українських вчених-кібернетиків, а також дисертаційні 
дослідження О.Я.Гороховатської, Л.В.Іваницької, М.В.Онопрієнка.  

Третя група історіографічних праць розкриває еволюцію підходів до 
визначення теоретико-методологічних основ організації застосування комп’ютера в 
навчальному процесі, які формувалися під впливом концепції програмованого 
навчання. Центральне місце в історіографії тут займають описи історії досліджень зі 
створення спеціалізованого програмного забезпечення та розробки автоматизованих 
навчальних курсів, що проводилися протягом 15 років (з середини 60-х років до 
кінця 70-х років ХХ століття) в ІК АН УРСР під керівництвом В.М.Глушкова. 
Заслуговують на увагу в історіографічному контексті праці латвійських вчених 
Л.В.Зайцевої та Л.П.Новицького, у яких автори проаналізували основні тенденції 
розробки та побудови автоматизованих навчаючих систем на території бувшого 
СРСР (у тому числі в Україні), дослідження, що були організовані спільно НАН та 
МОН України у межах функціонування Міжнародного науково-навчального центру 
інформаційних технологій і систем (керівник центру – В.І.Гриценко), а також 
дослідження Г.О.Козлакової, у якому були визначені основні етапи розвитку 
інформаційних технологій навчання у вищих технічних навчальних закладах 
України. Історіографія розвитку електронного дистанційного навчання у світі та 
Україні, також, налічує велику кількість ґрунтовних історико-наукових досліджень 
(праці Г.О.Казлакової, В.А.Бута, І.Г.Блощинського, І.А.Яремчук, Б.І.Шуневича, 
О.В.Малярчук та інших). Важливим матеріалом у контексті вивчення історіографії 
еволюції комп’ютерних систем навчання у вищій школі України є дослідження 20-
річного становлення і розвитку методичної системи навчання інформатики в школі 
та педагогічному університеті, проведене М.І.Жалдаком, Н.В.Морзе та 
Ю.С.Рамським.  

Історіографічні праці четвертої групи розкривають еволюцію використання 
інформаційних технологій в організації діяльності вищої школи України. Їх ми 
умовно розділили на чотири підгрупи наукових досліджень, у яких висвітлювалися: 
історія розвитку комп’ютерних мереж закладів освіти і науки, історія розвитку 
розподілених програмно-апаратних комп’ютерних середовищ, історія розвитку 
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інформатизації наукових вишівських бібліотек, історія розвитку автоматизованих 
систем управління ВНЗ. Наявні історичні дослідження першої та другої підгруп 
нашого поділу історіографії характеризуються глибоким аналізом особливостей та 
умов (перш за все технічних та технологічних) еволюції структур, розвиток яких 
описується. Це пояснюється тим, що авторами таких досліджень були організатори, 
наукові керівники та безпосередні виконавці процесів розвитку освітньо-наукових і 
академічних комп’ютерних мереж та розподілених апаратних середовищ 
(В.Г.Галаган, М.Р.Домбругов, М.З.Згуровський, Ю.І.Якименко, В.І.Тимофєєв, 
І.В.Сергієнко, А.Г.Загородній, М.Г.Зінов’єв, Є.С.Мартинов, С.Я.Свистунов, 
В.М.Шадура, А.І.Петренко та інші). Історичні наукові дослідження третьої підгрупи 
розкривають історію розвитку інформатизації наукових вишівських бібліотек 
(М.С.Слободяник, В.Н.Горовий, Г.В.Шемаєва, Т.О.Ярошенко, В.О.Копанєва, 
І.А.Павлуша, О.С.Онищенко та інші). Історичні наукові дослідження четвертої 
підгрупи розкривають історію розвитку автоматизованих систем управління (АСУ) 
вищою школою. Огляд зародження та становлення концепцій АСУ, опис основних 
етапів їх розвитку можна знайти в джерелах, у яких розглядаються особливості 
побудови та використання інформаційних систем у загальнотеоретичних і 
прикладних економічних дослідженнях (В.Б.Василів, В.Ф.Ситник, 
В.С.Пономаренко, Р.К.Бутова, І.В.Журавльова, Г.Н.Назарова та інші). 

Отже, ознайомлення з досягненнями історичної науки з обраної проблематики 
та результатами її історіографічного огляду свідчать про те, що дослідниками історії 
інформатики та кібернетики зроблено значний внесок у вивчення еволюції розвитку 
цих наук в академічних установах нашої держави, у виявленні переваг застосування 
інформаційних технологій в управлінні виробничими, соціальними, економічними 
процесами, відтворенні особливостей розв’язання нагальних питань розвитку 
освітньо-наукових мереж обміну даними, розподілених апаратних обчислювальних 
середовищ, електронно-обчислювальної та телекомунікаційної техніки. Водночас, 
назріла потреба у появі спеціального дослідження, в якому б комплексно, в 
історичному, науково-технічному і антропологічному вимірах розкривалися основні 
етапи, закономірності і сутнісні характеристики розвитку інформатики та 
інформаційних технологій у вищих навчальних закладах України протягом другої 
половини – початку ХХІ століття. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» характеризується комплекс 
джерел з досліджуваної проблематики. Для реалізації поставленої мети та 
дослідницьких завдань в роботі використано широку джерельну базу дослідження, 
яку становили друковані, електронні та рукописні наукові роботи, опубліковані 
документи органів влади й архівні матеріали, довідники, спогади очевидців, 
організаторів та учасників подій, матеріали наукових конференцій, семінарів та 
нарад. Вся джерельна база дослідження розділена на сім груп: 1) архівні документи 
та матеріали; 2) опубліковані законодавчі матеріали; 3) довідкові, статистичні 
матеріали та інші опубліковані документи; 4) періодичні видання; 5) наукові 
публікації вчених; 6) епістолярна спадщина; 7) матеріали електронних музеїв.  

У якості першої групи джерел залучено документальні матеріали архівів, що 
знаходяться на постійному зберіганні в Архіві Президії Національної Академії наук 
України, Центральному державному архіві громадських об’єднань України (ЦДАГО 
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України), Національній бібліотеці України ім. В.І.Вернадського, Інституті 
кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка, Національному технічному університеті 
України «Київський політехнічний інститут», у поточних архівах вищих навчальних 
закладів Львова, Одеси, Дніпропетровська, Черкас, Кіровограда, Херсону та інших 
обласних центрів України. Друга група джерел включала опубліковані законодавчі 
акти (Закони України, Укази та Розпорядження Президента України, Постанови та 
Розпорядження Кабінету Міністрів, результати парламентських слухань, накази, 
розпорядження та листи галузевих міністерств та відомств, доповіді посадових осіб, 
статути, циркуляри, інструкції, правила та ін.). Нормативно-правові акти 
досліджуваного періоду постали багатоплановим та універсальним джерельним 
комплексом при дослідженні різноманітних проблем інформатизації вищої освіти в 
Україні. Третю групу джерел складали статистичні та аналітичні матеріали про 
фактичний стан розв’язання питань інформатизації вищих навчальних закладів у 
звітний період – дані МОН України щодо кількості навчальних дисплейних місць (у 
тому числі підключених до мережі INTERNET) у розрізах по роках та по вищих 
навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації; дані Державної служби статистики 
України; статистична інформація щодо рівня проникнення мережі Інтернет до 
вітчизняних користувачів, щодо розвитку телекомунікаційних мереж та засобів 
зв’язку, характеристики діяльності операторів з доступу до мережі в нашій державі. 
Четверта група джерел складалася з матеріалів науково-популярних та громадсько-
політичних періодичних видань, які містили важливу і різноманітну інформацію. 
П’ята група джерел була найбільш багаточисельною і складалася з матеріалів 
наукових періодичних та монографічних видань. Саме зміст статей з наукових та 
науково-методичних періодичних видань разом з публікаціями монографічного 
характеру був покладений в основу аналізу теоретичного розвитку інформатики та 
інформаційних технологій науковцями вищих навчальних закладів України 
протягом другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Важливе місце у дослідженні 
також посідали джерела шостої групи: щоденники, спогади, листи, автобіографічні 
записки науковців та технічних працівників. Найбільш цікавими та цінними для 
дослідження були свідчення безпосередніх керівників та учасників розвитку 
кібернетики та створення на Україні перших обчислювальних машин. Сьома група 
джерел дослідження представлена матеріалами електронних музеїв інформатики, 
обчислювальної техніки та інформаційних технологій.  

Отже, залучені до реалізації поставлених у дослідженні завдань джерела, різні 
за походженням, евристичним потенціалом, повнотою висвітлення різних аспектів 
проблеми, дають підстави констатувати, що опрацьований емпіричний масив 
забезпечує надійне підґрунтя для комплексного осмислення заявленої тематики, для 
розв’язання комплексу наукових завдань, пов’язаних з еволюцією наукової думки з 
інформатики, кібернетики та їх впровадженням у вишах нашої держави протягом 
другої половини ХХ століття – початку ХХІ століття. 

У підрозділі 1.3. «Методологія дослідження» зазначається, що наукове 
дослідження історії становлення та розвитку інформатики має комплексний 
міждисциплінарний характер, а тому ґрунтується на методологічних принципах, які 
є загальними для всіх галузей історичної науки. При визначенні методологічних 
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основ дослідження нами були використані теоретичні напрацювання учених 
В.А.Смолія, О.П.Реєнта, І.І.Колесник, а також В.П.Коцура, В.М.Орлика, О.І.Курка, 
А.С.Литвинко, В.М.Гамалії та інших. Крім цього, методологічні підходи до 
розкриття історії становлення та розвитку інформатики та її впровадження у вищу 
освіту України визначалися специфікою об’єкта та предмета дослідження, його 
метою та окресленими завданнями. Методологічною основою дослідження є 
фундаментальні теоретичні розробки про природу історичного пізнання, соціальні 
та особистісні аспекти історії науки і техніки та основні періоди розвитку 
історіографії проблеми, що досліджується. У якості визначальних у процесі 
проведення дослідження та формулювання основних висновків ми обрали такі 
принципи: принцип історизму, зміст якого полягав у вивченні розвитку 
інформатики як галузі науки, що постійно змінюється протягом свого існування в 
часі; принцип об’єктивності та науковості, дотриманням якого забезпечувалося 
об’єктивне вивчення історичних фактів про особливості еволюції становлення та 
розвитку науки інформатики у вишах України протягом означеного історичного 
періоду, використання науково обґрунтованих методів та прийомів для вивчення 
закономірностей історичного процесу та формулювання висновків дослідження на 
основі реальних фактів та їх неупередженій інтерпретації, формування цілісної 
картини розвитку інформаційних технологій у вищих навчальних закладах України 
незалежно від суб’єктивних чинників, застарілих стереотипів та сфальсифікованих 
тверджень; принцип системності, який регулював вивчення історії становлення та 
розвитку інформатики у вишах України протягом означеного історичного періоду на 
основі полісистемності та загальнонаукової методологічної концепції реалізації 
системного підходу до організації досліджень; принцип інтегративності, зміст якого 
полягав, з однієї сторони, у вивченні окремих складових частин предмету 
дослідження з наступним синтезом нового знання про предмет, а з іншої сторони, в 
органічному об’єднанні результатів наукових пошуків істориків суспільних та 
системних наук, науковців в області інформатики та інформаційних технологій для 
розв’язання завдань дослідження; принцип багатогранності, який забезпечив 
вивчення структури знань з інформатики та інформаційних технологій, відтворення 
цілісної картини розвитку інформатизації вищих навчальних закладів України на 
основі розгляду альтернативних думок і гіпотез вчених, реалізації можливостей 
щодо вибору наукових ідей з їх різноманіття та багатогранності. 

Під час написання дисертації нами були використані конкретно-історичні та 
загальнонаукові методи: діахронний (періодизації), порівняльно-історичний, 
ретроспективний, структурно-системний, статистичний, пошуково-бібліографічний, 
біографічний (просопографічний), типологічний. Зазначені методи дослідження 
дали змогу не лише зрозуміти динаміку еволюції розвитку інформатики та 
інформатизації вишів України, але й одержати різнобічні дані про конкретні 
історичні події, факти, особистості. 

Комплексність та міждисциплінарність характеру дослідження проявилася в 
тому, що предмет дисертаційної роботи лежить у площині перетину інтересів трьох 
наук: власне історії, права та інформатики. Такий міждисциплінарний підхід 
вимагав використання відповідного науково-методичного інструментарію, зокрема, 
крім традиційних історичних методів, застосування методів юриспруденції та 
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інформатики. Так як інформатизаційні процеси стосувалися зміни умов існування 
всього суспільства, то закономірно постала необхідність створення нормативно-
правової бази для регулювання відносин у сфері інформатизації суспільного життя. 
Для аналізу актів правового змісту застосовувалися методики правознавства. 
Враховуючи, що інформатика має триєдиний зміст – як міжгалузева наука, як 
навчальна дисципліна та як сфера суспільних відносин, що знайшла відображенні у 
інформаційному праві, ми не могли не скористатися у процесі проведення 
дисертаційного дослідження термінологією інформатики та методами і засобами 
здійснення інформаційних процесів, методами налагодження наукової комунікації у 
самій науці та між наукою і виробництвом.  

У дисертаційній роботі широко використані загальнонаукові методи 
дослідження: аналітичний, синтетичний та логічний методи, методи абстрагування 
узагальнення та систематизації, індукції та дедукції, моделювання. 

Досить важливим для дослідження було розуміння змісту методологічних 
проблем, необхідність розв’язання яких постала у процесі виконання наукового 
пошуку. Перш за все, важливим завданням історичного дослідження щодо 
становлення та розвитку інформатизації у вишах України стало не лише 
відновлення історичної істини за суб’єктивними судженнями, а й виявлення рівня 
впливу зовнішніх чинників на розвиток наукового знання. Близькою по суті 
методологічною проблемою дослідження історії розвитку інформатики стала 
неоднорідність за своєю якістю, систематичністю та науковою цінністю джерельної 
бази дослідження. Крім того, у процесі аналізу основних напрямків розвитку 
інформатики у вищих навчальних закладах України слід було врахувати й цілий ряд 
аспектів та реалій організації наукової роботи у вишах України та системі 
академічних установ. Також, важливою методологічною проблемою у процесі 
проведення дослідження стало чітке визначення понятійно-категоріального апарату. 

Отже, дисертаційне дослідження спирається на досягнення вітчизняної та 
зарубіжної історичної науки і спрямоване на об’єктивне та всебічне висвітлення 
задекларованої проблеми з врахуванням важливих в концептуальному плані 
розробок вчених, теоретичних висновків і узагальнень, які сприяли осмисленню та 
формуванню принципових наукових положень. 

У другому розділі дисертації «Еволюція правового забезпечення та 
наукових ідей про інформатику та інформаційні технології у вишах України 
(друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» розкривається розвиток правового 
забезпечення впровадження інформатики та інформаційних технологій та основні 
закономірності становлення та розвитку наукових досліджень з інформатики у 
вищій школі України. 

У підрозділі 2.1. «Розвиток нормативно-правового забезпечення впровадження 
інформатики та інформаційних технологій у вищих навчальних закладах України» 
зазначається, що для розуміння основних особливостей інформатизації вищої освіти 
необхідним є врахування нормативно-правових умов, за яких відбувався розвиток 
інформатики та сама інформатизація вишів у другій половині ХХ – на початку ХХІ 
століття. Тому у процесі дослідження нами були визначені три основні категорії 
документів щодо підготовки та реалізації правового забезпечення процесу 
інформатизації вищої освіти України: визначення основних понять, утворення 
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базових документів та виконавчих органів; розробка та виконання глобальних 
програм інформатизації вищої освіти та побудови інформаційного суспільства; 
вдосконалення результатів виконання глобальних державних програм 
інформатизації у вигляді розв’язання окремих важливих функціональних задач.  

Історія інформатизації освіти в Україні розпочалася у 1985 році (тоді – 
Українська РСР), коли була прийнята постанова Ради Міністрів УРСР «Про заходи 
із забезпечення комп’ютерної грамотності учнів середніх навчальних закладів та 
широкого впровадження електронно-обчислювальної техніки в навчальний процес». 
На початку 90-х років ХХ століття увага центральних органів державної влади вже 
незалежної України була прикута до визначення основних понять інформаційних 
процесів та інформатизації, розробки та затвердження базових документів та 
створення виконавчих органів інформатизаційних процесів. Одним з перших 
документів у цей час став прийнятий Верховною Радою України Закон «Про 
інформацію» (1992 року) , у якому законодавчо проголошувалися основні напрями 
державної інформаційної політики. В подальшому вищим законодавчим органом 
були деталізовані деякі визначені види інформації: науково-технічна інформація у 
Законі України «Про науково-технічну інформацію», статистична інформація у 
Законі України «Про державну статистику». Фактично, зміст перелічених Законів 
став базисом для розробки та затвердження майбутніх основних правових актів про 
інформатику та інформатизацію. 

Державний виконавчий орган інформатизації, який у подальшому став 
безпосереднім учасником розробки законодавчої бази інформатизації у нашій країні, 
формувався у процесі проведення суспільних та наукових пошуків щодо 
забезпечення комп’ютерної грамотності серед населення України, наукового 
обґрунтування і прогнозування розвитку інформатизації суспільства (у тому числі – 
вищої освіти) – від призначення (за сумісництвом) таким органом Кібернетичного 
центру Академії наук України, через низку структур, що спочатку були підзвітними 
апарату Президента України (два різних агентства з питань інформатизації), потім 
мали характер інтегративних за змістом роботи органів (комітет зв’язку та 
інформатизації), нарешті входили до структури Міністерства транспорту та зв’язку – 
до Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації 
(структури, підзвітної Кабінету Міністрів України з широкими повноваженнями, 
визначеними у відповідній Постанові). Паралельно з формуванням державного 
виконавчого органу інформатизації починаючи з 1998 року приймалися основні 
законодавчі акти нашої держави, які у подальшому регулювали процеси розвитку 
інформаційних технологій та інформатизації в державному управління, економіці, 
освіті та науці України – Закони України «Про Національну програму 
інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про 
затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 1998-2000 роки». 
Таким чином, інформатизація як складний суспільний процес в Україні 
здійснювався за чітко визначеними у Концепції Національної програми 
інформатизації напрямами. Разом з тим, здійснення інформатизації мало відбуватися 
як складова реалізації соціально-економічної політики держави, тобто узгоджено з 
положеннями системи програмно-прогнозних документів з питань соціально-
економічного розвитку України. Протягом 1998-2010 років Верховна Рада України 
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на виконання статті 9 Закону «Про Національну програму інформатизації» своїми 
Постановами затверджувала Завдання Національної програми інформатизації на 
відповідне 3-річчя, у свою чергу Кабінетом Міністрів України були конкретизовані 
у розрізі заходів та визначення фінансування за статтями витрат постанови 
Верховної Ради України у вигляді розпоряджень. Урядом України також прийнято 
ряд галузевих державних програм щодо інформатизації та комп’ютеризації закладів 
освіти всіх рівнів та передбачено спрямування значних фінансових ресурсів на їх 
виконання (які були складовою частиною Національної програми інформатизації). 
Логічним продовженням та вдосконаленням правових напрацювань, в тому числі у 
контексті інформатизації вищої освіти нашої держави став Закон України «Про 
Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки», 
який стосувався вдосконалення результатів виконання глобальних державних 
програм інформатизації, в тому числі шляхом розв’язання окремих важливих 
функціональних задач: реалізації доступу вищих навчальних закладів до мережі 
Internet, організації технічного захисту електронної інформації, впровадження нових 
інформаційних технологій у вищій освіті, розвитку системи дистанційного навчання 
у вищій школі, розв’язання проблем легалізації програмного забезпечення, що 
використовується державними установами (в тому числі і вищими навчальними 
закладами), інформатизації наукових бібліотек вишів України.  

В результаті автор прийшов до висновку, що процес підготовки, розробки, 
затвердження та впровадження нормативно-правового забезпечення процесу 
інформатизації вищої освіти України слід розбити на етапи. Перший етап (1985-1991 
роки) – напрацювання практичного досвіду з документального забезпечення 
комп’ютерної грамотності учнів середніх навчальних закладів та правових основ 
широкого впровадження електронно-обчислювальної техніки в навчальний процес 
загальноосвітніх шкіл, училищ, технікумів, інститутів та університетів. Другий етап 
(1992-1998 роки) – створення правового базису інформатизаційних процесів у 
суспільстві, економіці, управлінні державою, науці та освіті (і, зокрема, у вищій 
освіті), еволюція, формування та синтез основного органу виконавчої влади, 
відповідального за процеси інформатизації. Третій етап (1998-2008 роки) – розробка, 
затвердження та виконання Національної програми інформатизації; створення 
правової бази для розробки, затвердження та виконання регіональних та галузевих 
програм інформатизації; створення, затвердження та законодавчий моніторинг 
виконання галузевих програм інформатизації освіти. Четвертий етап (з 2008 року) – 
етап законодавчого вдосконалення результатів виконання державних, галузевих та 
регіональних програм інформатизації на рівні розв’язування функціональних задач. 

Крім того, у процесі дослідження було виявлено, що, по-перше, наявність 
законодавчої бази різних рівнів, розмежування повноважень між різними гілками 
державної влади у питанні підготовки правового забезпечення процесів 
інформатизації, чітке структурування Законів, Постанов, Розпоряджень, Указів, 
наявність у документах всіх необхідних складових частин дозволяє зробити 
висновок про безперечну наявність системного підходу відповідних органів 
державної влади до підготовки, створення, затвердження, виконання та моніторингу 
виконання нормативно-правового забезпечення процесу інформатизації вищої 
освіти України. По-друге, важливим у еволюції створення та затвердження 
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нормативно-правових актів держави було те, що основна увага під час розробки 
нормативної бази розвитку в Україні національної мережі Інтернет та 
телекомунікацій приділялася саме соціальній стороні розвитку Інтернет. По-третє, 
результативне (на рівні створення нормативно-правової бази) розв’язання важливих 
державних функціональних задач щодо впровадження новітніх інформаційних 
технологій у вищій освіті, розвитку системи дистанційного навчання у вищій школі, 
легалізації програмного забезпечення, інформатизації наукових книгозбірень 
продемонструвало здатність різних гілок влади (починаючи від законотворчої 
діяльності Верховної Ради України і закінчуючи оперативним розв’язанням 
непростих проблем Державним департаментом інтелектуальної власності МОН 
України) до співпраці та продуктивного розмежування повноважень під час 
розв’язання складних технологічних задач сьогодення. 

У підрозділі 2.2. «Становлення і розвиток наукових досліджень з інформатики 
у вищій школі України» розкриваються особливості та закономірності проведення 
наукових пошуків у галузі інформатики та кібернетики науково-педагогічними 
працівниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 
потужних вищих політехнічних шкіл України у Львові, Києві, Одесі та Харкові. 

Основні напрямки, тематика та результативність наукових досліджень з 
інформатики залежали від різноманітних факторів та умов. Один з основних 
чинників впливу на результативність наукових досліджень пов’язаний з наявністю 
підготовлених та ерудованих наукових кадрів – укомплектування вчених колективів 
обдарованими особистостями, вплив соціальних умов прямо на конкретних 
представників вченої еліти та опосередковано на зміст і напрям розвитку науки, 
озброєність вчених методологією наукового пізнання та наявність накопиченого 
досвіду та дослідницького матеріалу. Крім цього для результативності наукових 
досліджень з інформатики визначальним є рівень розвитку засобів обчислювальної 
техніки, який, фактично, став полігоном для перевірки вірності результатів наукових 
розробок, засобом впровадження наукових відкриттів, інструментом для отримання 
експериментального матеріалу та для організації самої наукової роботи, нарешті, 
об’єктом та предметом досліджень. У процесі розвитку елементної бази та 
архітектури електронно-обчислювальної техніки змінювалися цілі та задачі 
досліджень з інформатики, і, навпаки, прориви в науці інформатиці приводили до 
революційних змін у технічному забезпеченні засобами обчислювальної техніки. 
Таким чином, розкриття історії розвитку наукових ідей про інформатику у вищих 
навчальних закладах України проводилося з тих позицій, що інформатика є 
комплексною науково-технічною галуззю, яка створює нові інформаційні техніки і 
технології для розв’язання проблем в інших областях шляхом надання методів і 
засобів дослідження. Причому, нами були так визначені основні напрямки розвитку 
інформатики – кібернетика, програмування, обчислювальна техніка, штучний 
інтелект, теоретична інформатика, інформаційні системи. 

Становлення досліджень з інформатики у вищих навчальних закладах України 
сягають кінця 50-х років, коли у Київському університеті імені Тараса Шевченка на 
механіко-математичному факультеті було створено кафедру обчислювальної 
математики та алгебри. Початковий склад кафедри у 1957 році було сформовано з 
молодих викладачів кафедр механіко-математичного факультету та талановитих 
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вчених, запрошених з наукових закладів м. Києва (Г.М.Положій, В.М.Глушков, 
Л.А.Калужнін, В.С.Королюк, В.Є.Шаманський, К.Л.Ющенко). У подальшому саме 
на базі факультету кібернетики університету були у різний час сформовані наукові 
школи, що продовжили та примножили традиції розвитку вишівської науки: наукова 
школа з математичної інформатики (професор А.В.Анісімов), наукова школа з 
програмології  та її застосувань (академік В.Н.Редько, професор М.С.Нікітченко), 
школа алгебро-автоматних методів побудови інтелектуальних інформаційних 
систем (професори О.І.Провотар, С.Л.Кривий), школа моделювання та оптимізації 
інформаційних систем (академік І.І.Ляшко, професор С.І.Ляшко) та інші.  

У Національному технічному університеті України «Київський політехнічний 
інститут» перші наукові дослідження, що стосувалися автоматизації виробничих 
процесів, розпочалися ще в кінці 50-х років ХХ століття. Це було пов’язано з 
необхідністю розширення підготовки кадрів за спеціальностями автоматика, 
обчислювальна техніка, радіоелектроніка та інших галузей нової техніки. Важливі 
дослідження в галузі інформатики та кібернетики проводилися протягом другої 
половини ХХ століття – початку ХХІ століття у Національному університеті 
«Львівська політехніка», Національному технічному університеті «Харківський 
політехнічний інститут», Одеському національному політехнічному університеті. 
Саме названі політехнічні виші нашої держави були обрані автором для визначення 
основних тенденцій та закономірностей розвитку інформатики у вищій школі 
України в другій половині ХХ століття – на початку ХХІ століття. 

У результаті проведення дослідження еволюції інформатики у вищій школі 
України були визначені основні чинники впливу на якість, продуктивність та 
результативність наукових досліджень. По-перше, підтвердилася гіпотеза, що один з 
основних чинників впливу на організацію та проведення результативних наукових 
досліджень пов’язаний з наявністю підготовлених та ерудованих наукових кадрів, 
причому визначальна роль у розгортанні напрямів розвитку науки належала 
керівникам кафедр вишів, що відповідали профілю базового структурного 
підрозділу. Саме, як правило, завідувачі кафедрами ставали керівниками (або 
співкерівниками) наукових шкіл, причому непоодинокими випадками було 
наслідування та збереження традиції розвитку наукової школи у випадку зміни 
завідувача. По-друге, важливим чинником впливу на якість, продуктивність та 
результативність наукових досліджень був ступінь зв’язку науковців вищих 
навчальних закладів України з представниками академічної науки. Чим більш 
інтегрованими були зусилля науковців вишів нашої держави та вчених установ НАН 
України, тим ціннішими і вагомішими у науковому контексті були здобутки у 
розвитку наукових досліджень представників вищої школи. Такий висновок 
підтверджується реальними прикладами науково-дослідної діяльності кафедр 
факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка: роль у створенні факультету кібернетики та участь у роботі кафедри 
обчислювальної математики В.М.Глушкова; зв’язки цієї кафедри з фахівцями 
Інституту кібернетики АН України; завідування В.М.Глушковим кафедрою 
теоретичної кібернетики; співробітництво з академічними установами кафедри 
комп’ютерної інженерії, у результаті якого створювався та наповнювався перший 
сегмент Українських академічних ґрід-ресурсів, що об’єднав п’ять обчислювальних 
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ґрід-кластерів КНУ та інститутів НАН України. З однієї сторони, науково-
педагогічний персонал вищих навчальних закладів при співпраці у науковому плані 
з представниками академічної науки отримував доступ до великих баз знань та 
методів наукових досліджень, використання унікальної та високотехнологічної, а 
отже, дорогої апаратури та обладнання, використання результатів досліджень для 
модернізації змісту навчальних курсів тощо. З іншої сторони, вчені установ системи 
НАН України крім цінного обміну досвідом, практики викладання у вишах 
отримували можливість організації якісної підготовки із студентської молоді 
резервів наукових кадрів для проведення наукових досліджень в академічних 
установах. По-третє, для наукових досліджень з інформатики та кібернетики досить 
важливим чинником впливу на їх результативність був рівень розвитку засобів 
обчислювальної техніки, так як комп’ютери та телекомунікаційне обладнання є 
засобом впровадження наукових відкриттів, інструментом для отримання 
експериментального матеріалу та для організації самої наукової роботи, нарешті, 
об’єктом та предметом досліджень. Очевидним став факт, що у процесі розвитку 
елементної бази та архітектури електронно-обчислювальної техніки та способів 
організації обчислень змінювалися цілі та задачі досліджень з інформатики та 
кібернетики. З іншої сторони наукові розробки та досягнення в інформатиці та 
кібернетиці приводили до кардинального перегляду способів організації обчислень. 
Більше того, революційні зміни елементної бази та архітектури електронно-
обчислювальної техніки та способів організації обчислень тягнули за собою зміни у 
темпах та якості розвитку наукових досліджень. Стосується це і досліджень з 
інформатики та кібернетики, які проводилися силами вчених вищих навчальних 
закладів України. Автором визначені три основні етапи розвитку таких досліджень. 
Перший етап розпочався у 1960-х роках і продовжувався майже до кінця ХХ 
століття. Для нього характерним було використання окремих електронно-
обчислювальних машин (окремі ЕОМ різних типів, мейнфрейми, сервери, 
суперкомп’ютери) як засобів організації обчислень для наукових досліджень. 
Початком другого етапу розвитку досліджень з інформатики та кібернетики можна 
вважати появу кластера в КНУ 1999 року  (саме після цієї події з’явилися кластери в 
інших навчальних закладах). Для цього етапу характерним було використання як 
окремих електронно-обчислювальних машин, так і кластерів у якості засобів 
організації обчислень для наукових досліджень. Початком третього етапу розвитку 
досліджень з інформатики та кібернетики у вишах України співпадає з організацією 
ґрід-вузла обчислювального типу на базі Обчислювального центру КНУ у 2004 році. 
Після цього подібний вузол, але вже інформаційного типу, був створений у НТУУ 
«КПІ». Від цього моменту у якості засобів організації обчислень для наукових 
досліджень у вищій школі України використовувалися і окремі електронно-
обчислювальні машини, і кластери, і ґрід-структури. 

У третьому розділі «Розвиток наукових ідей про інформатизацію вищої 
школи України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» були вивчені та 
проаналізовані особливості розвитку науково-технологічного забезпечення 
комп’ютеризації навчання, дистанційного електронного навчання та інформатизації 
наукових бібліотек у вищих навчальних закладах України протягом другої половини 
ХХ – початку ХХІ століття. 
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У підрозділі 3.1. «Наукові розробки з використання інформаційних технологій 
навчання у вищих навчальних закладах України» розкриваються наукові пошуки 
вчених, що були спрямовані на застосування інформаційних технологій в організації 
вищої освіти через автоматизовані навчаючі системи, навчальні експертні системи 
тощо. У дисертаційному дослідженні аналізується більш ніж 15-річний досвід 
Інституту кібернетики АН УРСР, де під керівництвом В.М.Глушкова були 
організовані та проведені оригінальні роботи зі створення спеціалізованого 
програмного забезпечення та розробки автоматизованих навчальних курсів, у яких 
автори дослідили створення та розвиток засобів підтримки діалогу в 
автоматизованих системах різноманітного призначення та визначили, що у процесі 
побудови автоматизованих навчаючих систем основу має складати комплексне 
дослідження проблем взаємодії між компонентами системи «людина-обчислювальна 
машина», причому вихідними пунктами такого дослідження автори визначили 
теорію розв’язування задач людиною в режимі діалогу з ЕОМ.  

У дисертаційному дослідженні були уточнені основні етапи розвитку задачного 
підходу до вивчення взаємодії людини та ЕОМ: перший етап (підготовчий – 1960-
1970 роки) – характеризувався циклом лекцій, організованих в ІК АН УРСР, з 
проблематики програмованого навчання та навчаючих машин; другий етап 
(створення основних передумов до дослідження задачного підходу – 1970-1971 
роки) – характеризувався визначенням актуальності проблеми навчання 
користувачів ЕОМ, вивченням основних напрямків автоматизації навчального та 
організаційного забезпечення, визначенням структури та методології роботи 
автоматизованих навчальних систем на базі ЕОМ; третій етап (публікація окремих 
результатів використання задачного підходу до дослідження взаємодії людини та 
ЕОМ – 1971-1975 роки) – характеризувався вивченням суті задачного підходу, його 
мети, можливих варіантів реалізації ідеї задачного підходу, формалізацією поняття 
задачі, створенням математичних моделей різних видів задач, вивченням 
співвідношень між такими поняттями, як операція, дія та діяльність, а також 
визначенням методології його використання при організації діалогу людини та 
ЕОМ; четвертий етап (перевірка ефективності використання задачного підходу до 
дослідження взаємодії людини та ЕОМ – 1975-1980 роки) – характеризувався 
теоретико-практичними дослідженнями шляхів проектування ЕОМ, основними 
характеристиками яких був певний рівень автоматизації всіх сторін взаємодії 
людини з ЕЦОМ аж до навчання користувача розв’язання задач з використанням 
ЕОМ. 

Школою В.М.Глушкова була виявлена необхідність оснащення ЕОМ 
спеціальними програмними засобами для організації діалогу та для навчання 
користувачів. Підсумками вивчення вказаних проблем стали розробка загальної 
методики проектування автоматизованих навчаючих систем в рамках задачного 
підходу; створення методології проектування мобільних інструментальних пакетів 
прикладних програм (разом з описом мови проектування, орієнтованої на 
архітектуру міні- та мікро-ЕОМ); опис спеціального пакету прикладних програм 
ПРОЛОГ-ЄС як засобу машинного представлення знань аксіоматичного типу; опис 
природньо-мовних діалогових систем, у яких переносився акцент з розуміння на 
інтерфейсну роль лінгвістичного процесора як специфічного пакету прикладних 
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програм. У контексті вивчення еволюції ранніх діалогових систем у дисертаційному 
дослідженні були уточнені основні етапи їх розвитку: перший етап (середина 60-х – 
перша половина 70-х років ХХ століття) – діалогові системи базувалися на мовах 
операторного типу, другий етап (друга половина 70-х років – початок 80-х років) – 
діалогові системи базувалися на мовах дескриптивного типу (жорсткі мови із 
заданим форматом), третій етап (80-і роки ХХ століття) – діалогові системи 
базувалися на лінгвістичних процесорах, здатних аналізувати вхідні повідомлення 
(синтаксичні, морфологічні та семантичні алгоритми).  

Автором був проаналізований розвиток застосування ЕОМ для розв’язування 
наукових та навчальних задач. Результати такого аналізу дали можливість уточнити 
основні етапи еволюції використання ЕОМ: перший етап (60-ті роки ХХ століття) – 
перші застосування ЕОМ, організація діалогів з використанням машинних кодів, 
схема розв’язування задач на ЕОМ включала такі структурні компоненти: 
«постановник задачі – математик – програміст – ЕОМ», питання про підвищення 
ефективності взаємодії людини та машини не піднімалося; другий етап (70-ті роки 
ХХ століття) – включав період від розробки мов програмування та перших 
трансляторів до впровадження пакетної обробки інформації на ЕОМ, у схемі 
розв’язування задач на ЕОМ між програмістом та ЕОМ з’явився оператор, період 
характеризувався створенням мультипрограмних та мультипроцесорних ЕОМ та 
систем з апаратно-програмними засобами захисту пам’яті, створенням великої 
кількості мов програмування різного рівня (в тому числі трансляторів, засобів 
відлагодження програм, засобів організації ефективного режиму 
мультипрограмування); третій етап (перша половина 80-х років) – характеризувався 
тим, що користувачами програм стали фахівці різних професій (як наслідок, схема 
розв’язування задач на ЕОМ спростилася до структури «постановник задачі – 
ЕОМ»), реалізовані системи колективного користування на основі великих 
мультипрограмних ЕОМ, створені міні- та мікро-ЕОМ з вхідною мовою, 
орієнтованою на розв’язування задач певного класу (в тому числі задач, пов’язаних 
з розробкою АНС, в яких ЕОМ виступала і як предмет вивчення, і як засіб 
навчання); четвертий етап (друга половина 80-х років – наші дні) – 
характеризувалися масовим впровадженням персональних ЕОМ (ПЕОМ) та мереж 
ЕОМ, постановкою та виконанням задачі досягнення загальної комп’ютерної 
грамотності (яка включала засвоєння масовим користувачем загальних принципів 
алгоритмічного мислення). 

Крім цього у роботі було проаналізовано використання накопиченого досвіду 
організації електронного навчання Є.І.Машбіцем у кінці 80-х років для вивчення 
психологічних аспектів управління навчальною діяльністю, розробку 
автоматизованих навчальних курсів та створення інтелектуальних, або експертно-
навчальних, систем в роботах О.В.Ібрагімова та В.О.Петрушина, розкриття 
основних закономірностей використання у процесі навчання методів штучного 
інтелекту Г.О.Атановим та І.М.Пустинніковою, розробку технології індивідуалізації 
модульної комп’ютерної дидактичної системи на основі застосування соціоніки та 
нейрон-лінгвістичного програмування П.В.Стефаненком. Названі дослідження 
українських науковців теоретико-методологічних основ комп’ютеризації навчання 
визначили та уможливили проведення вітчизняного теоретичного вивчення 
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комп’ютеризації навчання та на його основі обґрунтування положення, що основна 
магістраль комп’ютерного навчання – це інтелектуальні навчальні системи, які не 
лише наближають процес навчання до тих стандартів, яких дотримується педагог, 
але й нівелюють недоліки в управлінні навчальною діяльністю, обумовлені 
обмеженими можливостями людини при обробці інформації. Головними ж 
підсумками еволюції технологічного забезпечення комп’ютеризації навчання у 
вищій школі України стали: по-перше, результати щодо вивчення можливостей 
використання технологій комп’ютеризованого навчання, заснованих на 
використанні відео та мережі Інтернет авторського колективу під керівництвом 
А.М.Гуржія; по-друге, постановка у Міжнародному науково-навчальному центрі 
інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України задачі про 
необхідність розвитку електронних систем навчання, які можуть надати суб’єкту 
навчання можливість отримати професійну освіту шляхом вибору з сукупності 
різних освітніх національних чи міжнародних структур навчання; по-третє, 
проектування В.Ю.Биковим моделей організаційних систем відкритої освіти (до 
яких і належать системи комп’ютеризованого навчання), аналіз особливостей їх 
будови, проектування, реалізації і впровадження. 

У підрозділі 3.2. «Застосування інформаційних технологій у дистанційній 
освіті вищих навчальних закладів України» досліджується еволюція наукового та 
науково-методичного забезпечення організації та функціонування електронного 
дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України. Основні напрямки 
розвитку наукового забезпечення дистанційної освіти у вищій школі України 
визначені такі: а) дослідження зарубіжного досвіду впровадження дистанційного 
навчання в систему освіти; б) проведення порівняльного аналізу ранніх та сучасних 
зарубіжних теорій дистанційного навчання; в) вітчизняні теоретичні обґрунтування 
дистанційної форми навчання: визначення сутності дистанційного навчання; 
дослідження теоретичних та методичних засад організації та функціонування 
дистанційного навчання; вивчення засобів організації функціонування 
дистанційного навчання. Дослідження, аналіз та узагальнення зарубіжного досвіду 
впровадження дистанційного навчання у національні освітні системи, проведення 
порівняльного аналізу ранніх та сучасних зарубіжних теорій дистанційного 
навчання проводилися протягом 90-х років ХХ століття – початку ХХІ століття 
такими науковцями: Г.О.Козлакова, В.А.Бут, І.Г.Блощинський, І.А.Яремчук, 
Б.І.Шуневич, О.В.Малярчук. Авторами були проаналізовані наукові доробки 
зарубіжних вчених, у яких були запропоновані різноманітні за змістом та 
структурою теорії дистанційного навчання, на основні положення яких впливали 
суспільство, політика, економіка та технології. Теоретичні концепції Б.І.Шуневич та 
О.В.Малярчук умовно поділяли на ранні: теорія автономії та незалежності (Р. 
Деллінг, Ч. Ведемеєр, М. Мур), теорія індустріалізації викладання (О. Петерс), 
теорія взаємодії та комунікації (Б. Холмберг; Дж. Беет, Д. Сьюарт), та сучасні теорії 
дистанційного навчання: теорія реінтеграції актів викладання і вивчення (Д. Кіган), 
теорія еквівалентності дистанційного навчання (М. Сімонсон, Д. Шейл, Р. Гаррісон, 
М. Бейнтон), тривимірна теорія дистанційного навчання (Дж. Вердьюїн, Т. Кларк), 
теорія дистанційного навчання (Г. Ператон). Таким чином, роботи українських 
науковців, у яких був проведений аналіз зарубіжного досвіду впровадження 
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дистанційного навчання в систему освіти та проведення порівняльного аналізу 
ранніх та сучасних зарубіжних теорій дистанційного навчання, стали якісним 
підґрунтям для формування та розвитку основних вітчизняних організаційних 
моделей дистанційного навчання. 

При розкритті історії розвитку вітчизняних теоретичних обґрунтувань 
дистанційної форми навчання автором було визначено, що електронний компонент 
такого навчання формувався під впливом наукових розробок вітчизняних авторів: 
Г.А.Балла, В.М.Глушкова, О.М.Довгялла, А.О.Стогнія, Є.І.Машбіца, О.В.Ібрагімова, 
Г.О.Атанова, І.М.Пустиннікової. Г.А.Балл, В.М.Глушков, О.М.Довгялло, 
А.О.Стогній дослідили створення та розвиток засобів підтримки діалогу в 
автоматизованих системах різноманітного призначення, в тому числі в 
автоматизованих навчаючих системах. А у 80-90-і роки О.В.Ібрагімовим, 
Г.О.Атановим, І.М.Пустинніковою були отримані істотні результати зі створення 
людино-машинних діалогових систем; розробки автоматизованих навчальних 
курсів; розвитку комп’ютерної дидактики; створення спеціалізованих 
інструментальних засобів для удосконалення форм подання знань; розробки 
експертно-навчальних систем. Подальша еволюція вітчизняних наукових 
досліджень щодо проведення теоретичного обґрунтування дистанційної форми 
навчання у вищій школі України пройшла шлях від узагальнення практичного 
досвіду роботи групи науковців під керівництвом В.М.Кухаренка у межах 
Проблемної лабораторії дистанційного навчання НТУ «ХПІ» (дослідження 
психолого-педагогічних особливостей дистанційного навчання, висвітлення 
технології створення та використання дистанційних курсів та формулювання 
загальних умов використання дистанційних курсів при організації дистанційного 
навчального процесу), робіт П.В.Стефаненка (розкриття основних тенденцій 
розвитку дистанційного навчання в світі та Україні на базі використання системного 
підходу до аналізу дидактичної системи; створення концепції дистанційного 
навчання; проведення структурного аналізу еталонної моделі модульної 
дистанційної дидактичної системи; розробка моделі модульної дистанційної 
дидактичної системи з високим рівнем індивідуалізації навчання та використанням у 
процесі навчання штучного інтелекту; розробка моделі індивідуалізації змісту 
навчання з використанням технологій соціоніки та нейролінгвістичного 
програмування), досліджень авторського колективу під керівництвом А.М.Гуржія 
(уточнення поняття комп’ютерних технологій навчання та видів навчальної 
діяльності в системі дистанційного навчання; визначення поняття мережевого 
навчального середовища; визначення основних характеристик мережевого 
дистанційного навчання та його базових інформаційних ресурсів; визначення 
основних способів застосування в системі дистанційного навчання різних видів 
телекомунікаційних та інформаційних ресурсів: відеотехнологій, Інтернет-
технологій, віртуальних мереж, систем колективної взаємодії; формулювання 
дидактичних вимог до організації дистанційного навчання з використанням 
проаналізованих технологічних платформ; опис типових рішення організації 
дистанційного навчання), наукових доробків В.І.Гриценка (уточнення дидактичних 
основ дистанційного навчання – концепції та моделі дистанційного навчання, 
дидактичних можливостей використання комп’ютерних комунікацій, інформаційно-
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освітніх ресурсів та мультимедійних систем в дистанційному навчанні; проведення 
аналізу та визначення шляхів розв’язання проблем теорії та практики організації 
дистанційного навчання – використання програмних засобів та оболонок для 
створення дистанційних курсів, використання педагогічних технологій в системі 
дистанційного навчання, організація системи контролю та тестування в системі 
дистанційного навчання) та Б.І.Шуневича (дослідження термінології дистанційного 
навчання та обґрунтування основних категорій та понять дистанційного навчання; 
проведення класифікація моделей дистанційного навчання; визначення періодів 
розвитку дистанційного навчання; проведення огляду функціональності складових 
частин організації дистанційного навчання на Україні), до дослідження В.Ю.Бикова, 
у якому продемонстрований процес проектування моделей організаційних систем 
відкритої освіти, до яких і належать системи дистанційного навчання. 

Історія розвитку технологічного та технічного забезпечення дистанційної 
освіти вищої школи України з метою забезпечення детальності й об’єктивності була 
досліджена у таких аспектах: еволюція технологічного, програмного, 
телекомунікаційного та апаратного забезпечення дистанційного навчання у вищій 
школі України. Історія наукових обґрунтувань технологічного забезпечення 
дистанційної освіти охоплює дослідження О.М.Довгялла та А.О.Стогнія з технології 
створення спеціалізованого програмного забезпечення та розробки автоматизованих 
навчальних курсів, О.В.Ібрагімова зі створення технологій розробки експертно-
навчальних систем та розвитку комп’ютерної дидактики та технологій використання 
телематики як основи для формування та розвитку концепції гнучкого 
безперервного навчання, П.В.Стефаненка з технології індивідуалізації модульної 
дистанційної дидактичної системи на основі застосування соціоніки та нейрон-
лінгвістичного програмування, Українського інституту інформаційних технологій в 
освіті НТУУ «КПІ» (головним підсумком роботи науковців УІІТО стало 
обґрунтування технології створення Web-освітнього простору для підтримки 
навчання, який призначений для підвищення якості навчання за рахунок 
використання досягнень сучасних інформаційних технологій, організації 
дистанційного керування навчанням і забезпечення web-доступу до різних 
захищених освітніх web-ресурсів; вказаний освітній простір використовує web-
орієнтовану систему єдиного доступу, систему керування контентом, яка 
характеризуються масштабованістю, великою кількістю функцій і може бути 
інтегрована з іншими компонентами системи, навчальну платформу Moodle, 
систему віртуальних робіт на основі програмного продукту LabView), 
Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем 
НАН України з розвитку електронних систем навчання, що ґрунтувалися на теоріях 
інтелектуальних середовищ, навчальних діалогів та образного мислення (нові 
перспективні розробки Центру включали в себе дослідження 
високоінтелектуалізованих технологій навчального діалогу; технологій 
багатомовності та мільтилінгвістичних середовищ; архітектоніки глобальних 
науково-освітніх просторів; високодинамічних моделей неперервної освіти та 
електронних інформаційних технологій навчання; технологій прискореного 
проектування інформаційно-освітніх ресурсів; технологій взаємодії вчитель–учень–
багатоцільові електронні середовища). 
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Дослідження історії розвитку програмного забезпечення дистанційного 
навчання вищої освіти України, яке протягом усієї його еволюції у вищій школі 
України складалося із трьох видів (програмне забезпечення для загальної організації 
функціонування дистанційної форми навчання у навчальному закладі; програмне 
забезпечення систем комп’ютерного тестування; платформи дистанційного 
навчання), показало, що еволюційні процеси розвитку платформ дистанційного 
навчання у вищій школі України (а, отже, вибір та подальший розвиток конкретної 
платформи) залежали від кількох важливих факторів: а) відповідність платформи 
цілям та умовам її використання; б) наявність висококваліфікованих фахівців 
(програмістів) у штаті вищого навчального закладу для створення власної 
платформи; в) наявність локалізованої (української чи російської) версії конкретної 
платформи; г) власний фінансовий стан вищого навчального закладу; д) наявність 
державної (чи грантової) підтримки вищого навчального закладу у контексті 
розвитку ДН. Вивчення еволюції програмного забезпечення дистанційного навчання 
вищої освіти України дало можливість зробити висновок про необхідність 
узагальнення та систематизації напрацьованих досягнень у вигляді, по-перше, 
створення вітчизняної інтегрованої системи управління навчанням та створення 
мультимедійного контенту, яка б враховувала особливості навчання в сучасному 
українському вищому навчальному закладі; по-друге, практичної реалізації банку 
інформаційних ресурсів навчального призначення спільного користування, так як у 
ході впровадження системи дистанційного навчання в Україні протягом 1990-2009 
років було напрацьовано достатньо багато програмних й інформаційних продуктів 
навчального призначення, які були не сумісні між собою. 

Дослідження еволюції телекомунікаційного забезпечення дистанційного 
навчання вищої освіти України дало підстави стверджувати, що, по-перше, науково-
освітні телекомунікаційні мережі закладів освіти і науки України УРАН та АМОД 
стали визначними у контексті започаткування перших ростків дистанційного 
навчання в Україні, а по-друге, на базі побудованих науково-освітніх мереж 
зроблено продуктивні кроки у розв’язанні питань щодо створення вищими 
навчальними закладами України власних інформаційних ресурсів, банків даних і 
знань, інформаційно-пошукових систем, що успішно використовуються і зараз в 
системі дистанційного навчання. 

У підрозділі 3.3. «Наукові обґрунтування інформатизації бібліотек вищої 
школи України» досліджена історія розвитку наукового, технологічного та 
технічного забезпечення інформатизації наукових бібліотек у вищих навчальних 
закладах України протягом періоду 1980-2010 років. У дослідженні еволюції 
наукових обґрунтувань інформатизації наукових бібліотек у вишах України були 
визначені основні напрямки застосування інформаційних технологій у наукових 
книгозбірнях вищих навчальних закладів України: автоматизація бібліотечних 
процесів, формування повнотекстових електронних масивів інформації 
(електронних бібліотек), надання доступу до локальних бібліотечних сервісів.  

Обґрунтуванню процесів автоматизації бібліотечних процесів у ВНЗ України 
сприяла результативність досліджень і розробок в галузі форматів обміну 
бібліографічними записами між публічними науковими та вузівськими 
бібліотеками, що були розпочаті в Державній публічній науково-технічній 
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бібліотеці (ДПНТБ) Росії 1970 року. У подальшому теоретико-методологічні 
закономірності використання програмного продукту ДПНТБ АБІС «ІРБІС» були 
проаналізовані А.С.Лозницею, проблеми науково-інформаційної діяльності 
українських бібліотек у глобальному електронному середовищі − Центром 
бібліотечно-інформаційних технологій НБУВ, питання створення лінгвістичного 
забезпечення електронного каталогу бібліотек з використанням різних 
інформаційно-пошукових мов – В.В.Карнаушенком, особливості створення 
наукового забезпечення корпоративної каталогізації – Л.Й.Костенком та 
децентралізованої корпоративної каталогізації – Ю.І.Ляшенком. Результатом і 
закономірним наслідком цих досліджень, і взагалі процесів автоматизації бібліотек, 
стали дослідження нової організаційної структури наукових книгозбірень. 

Обґрунтуванню технологій та опису методик надання доступу до локальних та 
зовнішніх бібліотечних сервісів у вишах України приділена увага у працях 
М.Б.Сороки, у яких визначені концептуальні положення Національної системи 
реферування наукової літератури, а також сформульовані основні проблеми у сфері 
формування та використання бібліотечних інформаційних ресурсів та вказані 
основні шляхи розв’язання зазначених проблем; М.С.Слободяника, А.О.Чекмарьова, 
Л.Й.Костенко, Т.П.Павлуші, Т.П.Павлуші, де були реалізовані теоретичні та 
практичні пошуки способів та закономірностей надання доступу до локальних та 
зовнішніх бібліотечних сервісів та формування електронних бібліотек; 
Л.Я.Філіпової, якою були обґрунтовані умови та розробка методик створення та 
надання доступу до локальних бібліотечних сервісів. Як наслідок, нові дослідження 
та сьогоденні умови функціонування наукових книгозбірень викликали необхідність 
проведення нових досліджень щодо особливостей управління бібліотекою вищого 
навчального закладу у вік глобалізації (В.Г.Дригайло), щодо визначення способів 
провадження інноваційної політики бібліотек (І.О.Давидова), щодо узагальнення 
інноваційного розвитку сучасної вузівської бібліотеки в умовах реформування 
вищої освіти України (Н.І.Апшай), щодо теоретичного обґрунтування процесів 
коеволюційного розвитку бібліотеки і системи наукової комунікації в умовах 
інтелектуалізації суспільства (Г.В.Шемаєва). 

Обґрунтування теоретичних основ, розробки стратегії та створення технологій 
формування повнотекстових електронних бібліотек у ВНЗ України стало предметом 
дослідження: праць Г.В.Шемаєвої, де проведений аналіз розвитку електронних 
ресурсів бібліотек України як інтеграційного фактору в системі наукової 
комунікації; В.О.Копанєвої, предметом дослідження яких був розвиток діяльності 
наукової бібліотеки з формування, зберігання та використання фонду мережевих 
джерел інформації як своєрідного електронного архіву протягом періоду з 90-х років 
XX ст. до початку XXI ст.; Т.О.Ярошенко, які присвячені комплексному вивченню 
процесу становлення та розвитку наукового електронного журналу як засобу 
наукової комунікації та складової інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки; 
праць Д.В.Солов’яненка, у яких детально був висвітлений технологічний аспект 
зберігання та видання електронних науково-інформаційних ресурсів академічними 
бібліотеками; колективної монографії групи науковців НБУВ під керівництвом 
О.С.Онищенка, якою детально визначена методика опрацювання електронного 
фонду бібліотеки у вигляді основних стадій бібліотечної технології комплектування, 
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обробки, систематизації та обслуговування та розв’язана проблема вибору 
структури метаданих при організації та упорядкуванні електронного фонду 
бібліотеки; монографії К.В.Лобузіної, яка була присвячена особливостям 
функціонування, організації та актуалізації бібліотечних класифікацій та технології 
організації освітнього ресурсу у середовищі нової інформаційної технології; 
дисертаційного дослідження О.О.Сербіна, в якому була проаналізована типологія 
інформаційно-пошукових мов з урахуванням історії та форм їх використання й 
залучення в бібліотечні систематизації. Разом з тим, дослідження особливостей 
формування нової організаційної моделі наукових бібліотек залишалося предметом 
вивчення багатьох вчених та творчих колективів. Одним із основних результатів 
таких досліджень слід назвати концептуальну модель бібліотеки суспільства знань 
Л.Й.Костенка, яка була і залишається найбільш цитованою та аналізованою у 
сучасній вітчизняній бібліотекознавчій літературі. Крім вказаного результату серед 
важливих слід назвати і такі: функціонування бібліотек у системі соціальних 
інформаційних комунікацій (В.М.Горовий); інтеграція бібліотек вишів та інших 
суб’єктів соціально-комунікаційної взаємодії на рівні регіону з використанням 
мережевих інформаційних структур на основі використання новітніх засобів зв’язку 
та впровадження інноваційних технологій (В.О.Ільганаєва, Т.О.Колесникова); 
інформаційна модель бібліотеки на основі мови UML (Ю.І.Артемов); розвиток 
комунікаційних моделей діяльності бібліотек вищої школи в умовах інформатизації 
та розвитку інформаційного суспільства (Т.О.Колесникова). 

Четвертий розділ «Розвиток апаратного та програмного забезпечення 
інформатизації вищої школи України (друга половина ХХ – початок ХХІ 
століття)» присвячений дослідженню еволюції комп’ютерного, 
телекомунікаційного та програмного забезпечення вищих навчальних закладів 
України, науково-освітніх комп’ютерних мереж та розподілених обчислювальних 
комп’ютерних середовищ закладів освіти та академічних установ України. 

У підрозділі 4.1. «Витоки комп’ютерного, телекомунікаційного та 
програмного забезпечення інформатизації вищої школи України» проведений аналіз 
еволюції апаратного та програмного забезпечення інформатизації вищих навчальних 
закладів. З метою розкриття історії розвитку комп’ютерного, телекомунікаційного 
та програмного забезпечення інформатизації вищої школи України в другій 
половині ХХ – на початку ХХІ століття був проведений аналіз еволюції такого 
забезпечення на прикладі двох типів навчальних закладів. Перший тип – це виші 
інженерного спрямування, для яких інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) 
виступають предметом вивчення, інструментом для пошуку та всебічної обробки 
інформації, засобом для творчого моделювання, проектування та створення нових 
об’єктів, технологій і засобів контролю, управління і виробництва (класичні, 
технічні, технологічні та економічні ВНЗ). Другий тип – це вищі навчальні заклади, 
для яких ІКТ є лише предметом вивчення й інструментом для творчого пошуку та 
всебічної обробки інформації (ВНЗ медичного, аграрного, педагогічного та 
гуманітарного профілю). Для проведення дослідження обрано у якості 
представників названих вище груп вишів саме Кіровоградський національний 
технічний університет (КНТУ) та Кіровоградський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка (КДПУ). Причому, при проведенні 
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дослідження використаний метод паралельного (замість порівняльного) аналізу 
еволюції комп’ютерного, телекомунікаційного та програмного забезпечення 
інформатизації названих вишів. У процесі дослідження були розкриті особливості 
еволюції апаратного та програмного забезпечення інформатизації обраних 
характерних представників попередньо визначених груп вишів України, в основі 
обраної типізації яких була роль, яку відіграють інформаційно-телекомунікаційні 
технології, власне комп’ютерна техніка, телекомунікаційні мережі, програмне та 
операційне забезпечення у життєдіяльності конкретно взятого вишу. У якості 
характерних представників вищих навчальних закладів першої групи нашої 
типізації, у яких технології, апаратна та програмна частини комп’ютерів, 
комунікації є одночасно предметом, інструментом і засобом професійного вивчення, 
моделювання, проектування та управління, були обрані класичні, технічні, 
економічні та інженерного спрямування виші. А в якості характерних представників 
вищих навчальних закладів другої групи типізації, у яких студенти отримують 
базову підготовку з ІКТ, а далі лише використовують і поглиблюють набуті знання 
при появі нових версій стандартного програмного забезпечення, були обрані вищі 
навчальні заклади медичного, педагогічного та гуманітарного профілю. При 
проведенні дослідження нами були виділені особливості та закономірності розвитку 
комплектування вищих навчальних закладів різних типів засобами комп’ютерної 
техніки, телекомунікаційним обладнанням, розвитку локальних мереж вишів, 
технічних та технологічних умови для проведення наукових досліджень з 
використанням інформаційних технологій; окремо був проаналізований рівень 
проникнення інформаційних технологій в управлінський, навчальний процес та 
розвиток наукових пошуків, а також стан розвитку (чи власної розробки) 
інформаційних систем вишів. 

У підрозділі 4.2. «Розвиток телекомунікаційних комп’ютерних мереж вищих 
навчальних закладів та академічних установ України» досліджується історія 
зародження ідей щодо створення об’єднаних автоматизованих комп’ютерних 
систем, а також історія реалізації та розвитку реальних проектів функціонування 
науково-освітніх комп’ютерних мереж закладів освіти і науки України. У процесі 
дослідження були визначені передумови виникнення телекомунікаційних науково-
освітніх мереж закладів освіти та науки України та проаналізовані й 
систематизовані основні напрямки діяльності вищих навчальних закладів та 
наукових установ України, що реалізувалися завдяки функціонуванню науково-
освітніх мереж. 

У дисертаційному дослідженні розкриті основні етапи зародження та розвитку 
наукових ідей щодо становлення науково-освітніх мереж в Україні: ідеї Віктора 
Михайловича Глушкова щодо створення в Україні телекомунікаційних мереж 
передачі даних у 60-х роках ХХ століття з метою ефективного використання 
обчислювальної техніки у народному господарстві країни; створення у 1992 році  
проекту UARNet – Українська академічна і дослідницька мережа, що був 
заснований на базі Інституту фізики конденсованих систем НАН України; 
розгортання Національним технічним університетом «Харківський політехнічний 
інститут» в 1994 році організаційної діяльності щодо заснування, створення та 
адміністрування Харківської міської науково-освітньої комп’ютерної мережі; 
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започаткування Міністерством освіти України та групою вишів у 1996 року проекту 
щодо створення мережі національних даних для наукових і дослідницьких установ в 
Україні (UARDN), створення 1998 року Асоціації користувачів Української 
науково-освітньої мережі та початок формування, розвитку та експлуатації мережі 
УРАН; розв’язання проблеми створення власної високошвидкісної 
телекомунікаційної мережі обміну даними наукових досліджень науковими 
установами системи НАН України (АМОД). 

У підрозділі 4.3. «Удосконалення ґрід-інфраструктури вищої освіти та науки 
України» досліджується еволюція становлення та розвитку розподілених програмно-
апаратних комп’ютерних середовищ закладів вищої освіти та наукових установ 
України. Для цього були визначені основні мотиви для прийняття рішення на рівні 
держави про об’єктивну необхідність функціонування ґрід-інфраструктури та 
проведений аналіз і систематизація основних напрямків діяльності вищих 
навчальних закладів та наукових установ України, що були реалізовані завдяки 
функціонуванню ґрід-інфраструктури. 

У дисертаційному дослідженні розкриті основні етапи становлення наукових 
пошуків щодо розвитку розподілених програмно-апаратних комп’ютерних 
середовищ в Україні: ідеї В.М.Глушкова та його учнів щодо вітчизняного прообразу 
сучасних розподілених електронних обчислювальних мереж у 60-70-х роках ХХ 
століття на прикладі обчислювальних центрів колективного користування; 
створення в 2002 році групою фізиків з Національного наукового центру 
«Харківський фізико-технічний інститут» першого ґрід-вузла НАН України; 
рішення 2004 року Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України 
щодо доцільності участі в комп’ютерному забезпеченні майбутніх експериментів в 
CERN; створення ґрід-вузла в КНУ; розробка 2006 року концепції розвитку ґрід-
інфраструктури НАН України; створення 2007 року першого в Україні ґрід-
сегменту, до якого були включені кластери 8-ми установ НАН України та кластер 
КНУ, та його презентація в ІТФ на виїзному засіданні бюро Президії НАН України; 
створення та реалізація за участі МОН України та вишів на чолі з НТУУ «КПІ» 
проекту UGrid, який пов’язаний із забезпеченням обслуговування Української філії 
Світового Центру Даних «Сталий розвиток та геофізика»; нарешті, (починаючи з 
2009 року) здійснення спільного розвитку проектів UAGI (НАН України) та UGrid 
(МОН України) в межах єдиного проекту UNGI.  

У висновках сформульовано теоретичні положення, узагальнення та 
результати дисертаційного дослідження:  

1. У дисертаційному дослідженні наведене теоретичне узагальнення та 
вирішення наукової проблеми щодо вивчення історії становлення та розвитку 
інформатики та її впровадження у вищій освіті України протягом другої половини 
ХХ – на початку ХХІ століття. У процесі еволюції наукової думки щодо 
інформатизації вищої освіти нашої держави протягом визначеного історичного 
періоду сформувалася широка історіографічна база, дослідження якої передбачає 
використання системного підходу і врахування всіх об’єктивних та суб’єктивних 
чинників, які впливали на розвиток історіографії протягом усього періоду її 
накопичення. Історія становлення, розвитку та впровадження інформатизації вищих 
навчальних закладів нашої держави знайшла своє відображення у різноплановій за 
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глибиною та широтою викладу, проблематикою, рівнем узагальнення, жанром та 
формою літературі. Для всебічного відображення історії інформатики та 
інформатизації вищої школи України на вказаному історичному проміжку увесь 
історіографічний комплекс ми розділили на декілька груп праць, а саме: історія 
створення обчислювальної техніки та історія комплектування засобами 
обчислювальної техніки вишів України; історія кібернетики та інформатики; історія 
інформатизації навчального процесу у вищій школі; історія використання 
інформаційних технологій в організації діяльності вищої школи України. Аналіз 
історіографії становлення та розвитку інформатики та її впровадження у вищій 
школі України дав нам можливість зробити такі висновки. По-перше, в розвитку 
історіографії можна виділити два історіографічні етапи, до яких слід віднести наявні 
наукові дослідження – для першого етапу характерними є історичні дослідження 
радянської доби (перша половина ХХ століття до кінця 80-х років), аналіз яких 
свідчить, що тема науково-історичного аналізу розвитку інформаційних технологій 
у вищих навчальних закладах України не вивчалася детально в історико-науковій 
літературі, з однієї сторони, через заборону протягом певного історичного проміжку 
самої кібернетики та вивчення основних закономірностей її розвитку, а з іншої 
сторони, через відсутність систематизованого досвіду використання таких 
технологій; для другого етапу характерними є історичні дослідження доби 
незалежності української держави (з початку 90-х років ХХ століття до наших днів), 
які дають об’єктивну картину еволюції інформатики та інформаційних технологій у 
вишах не лише на території України, а й СРСР в цілому. По-друге, історіографія 
розвитку інформатизації вишів України в зазначеному історичному періоді 
характеризується глибоким аналізом технічних та технологічних особливостей та 
умов еволюції відповідних структур – це пояснюється тим, що авторами таких 
досліджень досить часто були організатори та безпосередні виконавці процесів 
розвитку самої науки інформатики та інформаційних технологій у вищій школі 
України. 

2. Окрім численної історіографічної літератури для реалізації поставленої мети 
та дослідницьких завдань нами використано широку джерельну базу дослідження, 
яка була розділена на сім груп: 1) архівні документи та матеріали; 2) опубліковані 
законодавчі матеріали; 3) довідкові, статистичні матеріали та інші опубліковані 
документи; 4) періодичні видання; 5) наукові публікації вчених; 6) епістолярна 
спадщина; 7) матеріали електронних музеїв. В результаті, наше дослідження 
базувалося на репрезентативній джерельній базі, що включала архівні документи (в 
тому числі документи електронних архівів), опубліковані документи нормативно-
правової бази інформатизації, періодичну пресу, профільні наукові видання вищих 
навчальних закладів, наукових установ і дослідницьких центрів, опубліковані 
збірники праць учених, газетну публіцистику, статистичні матеріали, документи та 
свідоцтва епістолярної спадщини, матеріали електронних комп’ютерних музеїв та 
музеїв інформаційних технологій, що дозволило розв’язати комплекс наукових 
завдань, пов’язаних з еволюцією наукової думки з інформатики, кібернетики та їх 
впровадженням у вишах нашої держави протягом другої половини ХХ століття – 
початку ХХІ століття. 
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3. У дослідженні ми врахували, що будь-який науково-історичний пошук не 
може бути зведеним до опису та простого відтворення фактів і подій історичного 
минулого, так як він передбачає концептуальне і теоретичне їх осмислення. А це 
вимагало використання фундаментальних принципів та методів, загальнонаукових і 
спеціальних методів та технологій, що були застосовані для розв’язання конкретних 
дослідницьких завдань.  

4. Для визначення основних особливостей інформатизації вищої освіти 
необхідним було дослідження нормативно-правових умов, за яких розвиток 
інформатики та сама інформатизація вишів у другій половині ХХ – на початку ХХІ 
століття відбувалася. Тому ми конкретизували виклад основних фактів про розвиток 
правового забезпечення процесу інформатизації вищої школи України у другій 
половина ХХ століття – на початку ХХІ століття. Процедурно підготовку та 
реалізацію правового забезпечення процесу інформатизації вищої освіти України 
нами було розділено на три основні категорії: визначення основних понять, 
утворення базових документів та виконавчих органів; розробка та виконання 
глобальних програм інформатизації вищої освіти та побудови інформаційного 
суспільства; вдосконалення результатів виконання глобальних державних програм 
інформатизації у вигляді розв’язання окремих важливих функціональних задач. 

Дослідження правового забезпечення процесу інформатизації вищої освіти 
України у контексті визначення основних понять інформатизації, утворення базових 
документів та виконавчих органів для організації інформатизаційних процесів, 
розробки та виконання програм інформатизації вищої школи дозволило нам зробити 
такі висновки. По-перше. В нашій державі протягом 1985-2011 років в основному 
сформована законодавча база, яка забезпечила і забезпечує по теперішній день 
проведення інформатизаційних процесів у вищих навчальних закладах держави. 
Процес підготовки, розробки, затвердження та впровадження правового 
забезпечення процесу інформатизації вищої освіти України, на нашу думку, 
пройшов такі етапи: перший етап (1985-1991 роки) – напрацювання практичного 
досвіду з документального забезпечення комп’ютерної грамотності учнів середніх 
навчальних закладів та правових основ широкого впровадження електронно-
обчислювальної техніки в навчальний процес загальноосвітніх шкіл, училищ, 
технікумів, інститутів та університетів; другий етап (1992-1998 роки) – створення 
правового базису інформатизаційних процесів у суспільстві, економіці, управлінні 
державою, науці та освіті (і, зокрема, у вищій освіті), еволюція, формування та 
синтез основного органу виконавчої влади, відповідального за процеси 
інформатизації; третій етап (1998-2008 роки) – розробка, затвердження та виконання 
Національної програми інформатизації, створення правової бази для розробки, 
затвердження та виконання регіональних та галузевих програм інформатизації, 
створення, затвердження та законодавчий моніторинг виконання галузевих програм 
інформатизації освіти, четвертий етап (з 2008 року) – етап законодавчого 
вдосконалення результатів виконання державних, галузевих та регіональних 
програм інформатизації на рівні розв’язування важливих функціональних задач. По-
друге. Наявність законодавчої бази різних рівнів, розмежування повноважень між 
різними гілками державної влади у питанні підготовки правового забезпечення 
процесів інформатизації, чітке структурування Законів, Постанов, Розпоряджень, 
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Указів, наявність у документах всіх необхідних складових частин (загальна частина, 
визначення термінів, мети, завдань документу, пред’явлення структурованого 
змісту, зазначення суб’єктів та об’єктів реалізації документу, обумовлення форм 
контролю за виконанням документу, наявність детального плану заходів та переліку 
очікуваних результатів виконання змісту документу) дозволяє констатувати 
безперечну системність у підходах відповідних органів державної влади до 
підготовки, створення, затвердження, виконання та моніторингу виконання 
правового забезпечення процесу інформатизації вищої освіти України. По-третє. 
Прийняті акти правового забезпечення не були вільними від недоліків, пов’язаними 
із розробками галузевих програм інформатизації освіти. Але прорахунки були на той 
час тактичними і час вніс об’єктивні виправлення до змісту вказаних у правовому 
забезпеченні помилок та недоліків. У стратегічному ж плані проаналізовані 
документи відіграли вирішальну роль у справі інформатизації вищої освіти України. 

Дослідження історії правового забезпечення підбиття підсумків виконання 
державних і галузевих (освітніх) програм інформатизації на рівні організації 
побудови в Україні інформаційного суспільства та розв’язування важливих 
функціональних задач – реалізації доступу вищих навчальних закладів до мережі 
Internet, організації технічного захисту електронної інформації, впровадження нових 
інформаційних технологій у вищій освіті, розвиток системи дистанційного навчання 
у вищій школі, розв’язання проблем легалізації програмного забезпечення, що 
використовується державними установами (в тому числі і вищими навчальними 
закладами), інформатизації наукових бібліотек вишів України – дало можливість 
стверджувати наступне. По-перше. Результативне розв’язання важливих державних 
функціональних задач щодо розвитку національної мережі Інтернет та 
телекомунікацій, впровадження інформаційних технологій навчання у вищій освіті, 
розвитку системи дистанційного навчання у вишах, легалізації програмного 
забезпечення продемонструвало здатність різних гілок влади України до системного 
стратегічного планування, до співпраці та до продуктивного розмежування 
повноважень під час розв’язання складних технологічних задач сьогодення. По 
друге. Створення нормативно-правової бази комп’ютеризації навчального процесу 
та розвитку дистанційного навчання у вищій освіті України було проведене у два 
основні етапи: на першому етапі були прийняті нормативно-правові акти щодо 
розв’язання стратегічних проблем інформатизації українського суспільства, які 
стали передумовою розвитку комп’ютеризації навчання та створення дистанційної 
системи освіти у вищій школі України (останнє десятиліття ХХ століття); на 
другому етапі (початок ХХІ століття) були розроблені правові засади, стандарти, 
принципи фінансування комп’ютерних (інформаційно-комунікаційних) та 
дистанційних технологій навчання, визначені умови для поетапного переходу до 
нового рівня освіти на основі зазначених технологій, запровадження дистанційної 
освіти як форми навчання, рівноцінної очній, заочній та екстернату; впроваджена 
система ліцензування, атестації й акредитації закладів дистанційної освіти. По-
третє. Розробка нормативно-правової бази інформатизації бібліотек вищих 
навчальних закладів України була проведена також у два основні етапи: спочатку 
були прийняті нормативно-правові акти щодо розв’язання стратегічних проблем 
інформатизації українського суспільства, які стали передумовою розвитку 
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інформатизації наукових бібліотек України (з кінця 80-х років ХХ століття до 1998 
року − моменту прийняття Закону України «Про Національну програму 
інформатизації»); потім (з кінця 90-х років ХХ століття) були розроблені правові 
засади та стандарти інформатизації наукових книгозбірень: визначена стратегія 
формування системи національних інформаційних ресурсів; створена 
загальнодержавна мережа інформаційного забезпечення науки та освіти; 
сформований ринок інформаційних продуктів і послуг; встановлені норми 
автоматизації бібліотек та комп’ютерне забезпечення їх інформаційної діяльності у 
контексті ліцензування та акредитації діяльності вищих навчальних закладів; 
розроблена стратегія і тактика створення єдиної інформаційної бібліотечної системи 
«Бібліотека – XXI» та Національної електронної бібліотеки; розроблені та прийняті 
державні стандарти на електронні видання. 

5. Дослідження історії становлення та розвитку інформатики та її впровадження 
у вищій школі України протягом другої половини ХХ – початку ХХІ століття 
складається з двох основних складових. Перша складова дослідження – історія 
розвитку наукових ідей про інформатику та інформаційні технології у вищих 
навчальних закладах України. Зміст цієї складової дослідження нами був розкритий 
з тих позицій, що інформатика є комплексною науково-технічною галуззю, яка 
створює нові інформаційні техніки і технології для розв’язання проблем в інших 
областях шляхом надання методів і засобів дослідження. Причому, нами були так 
визначені такі основні напрямки розвитку інформатики – програмування, 
обчислювальна техніка, штучний інтелект, теоретична інформатика, інформаційні 
системи. У підсумку, в дослідженні щодо розвитку науки інформатика у вищій 
школі України на зазначеному історичному проміжку нами було показано, що 
основні напрямки, тематика та результативність наукових пошуків з інформатики 
залежали і залежать зараз від різноманітних факторів та умов. Причому, по-перше, 
одним з найвпливовіших чинників впливу на якість, продуктивність та 
результативність наукових досліджень пов’язаний з наявністю підготовлених та 
ерудованих наукових кадрів. Більше того, аналіз розвитку інформатики та 
кібернетики в обраних нами для вивчення вищих навчальних закладах України 
(КНУ, НТУУ «КПІ», НТУ «ЛП», НТУ «ХПІ», ОНПУ) дозволив стверджувати про 
визначальну роль керівників кафедрами вишів, які, як правило, ставали керівниками 
(або співкерівниками) наукових шкіл, у розгортанні напрямів розвитку науки, що 
відповідали профілю базового структурного підрозділу. По-друге, ми визначили 
важливість як чинника впливу на якість, продуктивність та результативність 
наукових досліджень ступінь зв’язку науковців вищих навчальних закладів України 
з представниками академічної науки. Чим більш інтегрованими були зусилля 
науковців вишів нашої держави та вчених установ НАН України, тим ціннішими і 
вагомішими у науковому контексті були здобутки у розвитку наукових досліджень 
представників вищої школи. По-третє, важливим чинником впливу на 
результативність наукових досліджень з інформатики у вишах України був рівень 
розвитку засобів обчислювальної техніки – з одної сторони, у процесі розвитку 
елементної бази та архітектури електронно-обчислювальної техніки та способів 
організації обчислень змінювалися цілі та задачі досліджень з інформатики та 
кібернетики, а з іншої сторони, наукові розробки та досягнення в інформатиці та 
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кібернетиці приводили до кардинального перегляду способів організації обчислень. 
А далі працював закон діалектики: революційні зміни елементної бази та 
архітектури електронно-обчислювальної техніки та способів організації обчислень 
тягнули за собою нові зміни у темпах та якості розвитку наукових досліджень. В 
результаті ми визначили основні три етапи розвитку досліджень з інформатики: на 
першому етапі (1960-ті роки – кінець 1990-х років) у якості засобів організації 
обчислень для наукових досліджень використовувалися окремі електронно-
обчислювальні машини (середні та великі ЕОМ різних типів, мейнфрейми, сервери, 
суперкомп’ютери); на другому етапі (1999 рік – 2004 рік) розвиток досліджень з 
інформатики та кібернетики почав забезпечуватися разом з іншими системами і 
кластерами (саме після появи кластера в КНУ у 1999 році з’явилися кластери в 
інших навчальних закладах); початок третього етапу розвитку інформативних та 
кібернетичних досліджень у вишах України співпав з організацією ґрід-вузла 
обчислювального типу на базі Обчислювального центру КНУ у 2004 році – саме від 
цього моменту у якості засобів організації обчислень для наукових досліджень у 
вищій школі України використовувалися і окремі електронно-обчислювальні 
машини, і кластери, і ґрід-структури. 

6. У контексті дослідження історії розвитку наукових ідей про інформатику та 
інформаційні технології у вищих навчальних закладах України ми вивчили та 
проаналізували особливості еволюції науково-технологічного забезпечення 
комп’ютеризації навчання та дистанційного електронного навчання у вищих 
навчальних закладах України протягом другої половини ХХ – початку ХХІ століття. 
Науковий пошук щодо вивчення еволюції наукової підтримки комп’ютеризації 
навчання приніс такі результати. По-перше. З позицій теорії розв’язування задач 
людиною в режимі діалогу з ЕЦОМ та кількісного дослідження та формалізації 
факторів ефективної взаємодії людини з обчислювальною машиною авторським 
колективом (з середини 60-х років до кінця 70-х років ХХ століття) під 
керівництвом В.М.Глушкова в ІК АН УРСР було досліджено основні закономірності 
створення та розвитку засобів підтримки діалогу в автоматизованих навчаючих 
системах; було визначено, що у процесі побудови автоматизованих навчаючих 
систем має бути застосований системний підхід до теорії, розробки та організації 
експлуатації ЕЦОМ, основу якого має складати комплексне дослідження проблем 
взаємодії між компонентами системи «людина – обчислювальна машина». Нами 
були уточнені основні етапи розвитку задачного підходу до вивчення взаємодії 
людини та ЕОМ, а також основні етапи розвитку ранніх діалогових систем. По-
друге. Наукові пошуки теоретико-методологічних основ комп’ютеризації навчання 
визначили та уможливили проведення вітчизняного теоретичного вивчення 
комп’ютеризації навчання та на його основі обґрунтування положення, що основна 
магістраль комп’ютерного навчання – це інтелектуальні навчальні системи. По-
третє. Головними підсумками сучасної еволюції технологічного забезпечення 
комп’ютеризації навчання у вищій школі України стали результати щодо 
використання технологій комп’ютеризованого навчання, заснованих на 
використанні відео та мережі Інтернет, а також постановка у Міжнародному 
науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем задачі про 
необхідність розвитку електронних систем навчання.  
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7. Дослідження щодо вивчення еволюції науково-технологічного забезпечення 
дистанційного електронного навчання привело до таких висновків. По-перше. 
Еволюція вітчизняних наукових досліджень щодо проведення теоретичного 
обґрунтування дистанційної форми навчання у вищій школі України пройшла шлях 
від узагальнення практичного досвіду роботи групи науковців у межах Проблемної 
лабораторії дистанційного навчання НТУ «ХПІ» через дослідження окремих сторін 
наукових та технологічних основ дистанційної форми організації навчання до 
дослідження В.Ю.Бикова, у якому продемонстрований процес проектування 
моделей організаційних систем відкритої освіти (до яких і належать системи ДН). 
При цьому, роботи українських науковців, у яких був проведений аналіз 
зарубіжного досвіду впровадження ДН в систему освіти та проведення 
порівняльного аналізу ранніх та сучасних зарубіжних теорій дистанційного 
навчання, стали якісним підґрунтям для формування та розвитку основних 
вітчизняних організаційних моделей дистанційного навчання. По-друге. Головними 
підсумками еволюції технологічного забезпечення ДН вищої школи України стали: 
обґрунтування науковцями УІІТО технології створення Web-освітнього простору 
для підтримки навчання; постановка у Міжнародному науково-навчальному центрі 
інформаційних технологій та систем задачі про необхідність розвитку електронних 
систем дистанційного навчання, які можуть надати суб’єкту навчання можливість 
отримати професійну освіту шляхом вибору з сукупності різних освітніх 
національних чи міжнародних структур навчання. По-третє. Дослідження еволюції 
апаратного та телекомунікаційного забезпечення комп’ютеризації навчання та 
електронного дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України дає 
підстави стверджувати: апаратна частина підтримки комп’ютерного навчання та 
дистанційної освіти та науково-освітні телекомунікаційні мережі закладів освіти і 
науки України були створені протягом 10-річного періоду з кінця 90-х років ХХ 
століття до середини першого десятиліття ХХІ століття і стали визначальними у 
контексті розвитку технологій комп’ютеризації навчального процесу та 
дистанційної освіти; крім цього, на базі створеного апаратного забезпечення та 
побудованих науково-освітніх мереж були зроблені продуктивні кроки у розв’язанні 
питань щодо створення вищими навчальними закладами України власних 
інформаційних ресурсів, банків даних і знань, інформаційно-пошукових систем для 
підтримки комп’ютеризації навчального процесу та для використання в системі 
дистанційного навчання. 

8. У процесі дослідження історії розвитку наукових ідей про інформатику та 
інформаційні технології у вищих навчальних закладах України нами були проведені 
вивчення та аналіз еволюції науково-технічного забезпечення інформатизації 
бібліотек вищих навчальних закладів України протягом 1980-2010 років. У процесі 
наукових пошуків було з’ясовано, що еволюція розвитку наукового, технологічного 
та технічного забезпечення інформатизації наукових бібліотек у вищих навчальних 
закладах України протягом визначеного періоду пройшла через такі етапи наукових 
досліджень вітчизняних науковців: перший етап (80-ті роки – кінець 90-х років ХХ 
століття) – обґрунтування процесів автоматизації бібліотек ВНЗ; другий етап (2000-
2005 роки) – обґрунтування технологій та опис методик надання доступу до 
локальних та зовнішніх бібліотечних сервісів; третій етап (з 2005 року) – 
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обґрунтування теоретичної основи, розробка стратегії та створення технологій 
формування повнотекстових електронних масивів інформації (електронних 
бібліотек). Протягом всього періоду розвитку науково-технологічного забезпечення 
українськими вченими не залишалися поза увагою основні закономірності та 
особливості формування організаційної структури вузівських книгозбірень в умовах 
їх інформатизації. Також, нами було виявлено, що науково-освітні 
телекомунікаційні мережі закладів освіти і науки України відіграли визначну роль у 
розвитку технологій комп’ютеризації вузівських книгозбірень, так як на їх базі було 
зроблено продуктивні кроки у розв’язанні питань щодо створення вищими 
навчальними закладами України з метою оптимізації навчального процесу та 
управлінських технологій  власних інформаційних ресурсів, банків даних і знань, 
інформаційно-пошукових систем. 

9. Дослідження другої складової історії становлення та розвитку інформатики 
та її впровадження у вищій школі України протягом другої половини ХХ – початку 
ХХІ століття полягало у розкритті історії розвитку апаратного та програмного 
забезпечення інформатизації вищих навчальних закладів України. З метою 
розкриття історії розвитку комп’ютерного, телекомунікаційного та програмного 
забезпечення інформатизації вищої школи України в другій половині ХХ – на 
початку ХХІ століття ми провели аналіз еволюції такого забезпечення на прикладі 
двох типів навчальних закладів. Перший тип – це виші інженерного спрямування, 
для яких інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) виступають предметом 
вивчення, інструментом для пошуку та всебічної обробки інформації, засобом для 
творчого моделювання, проектування та створення нових об’єктів, технологій і 
засобів контролю, управління і виробництва. Саме до цієї групи вишів за вказаною 
ознакою ми віднесли класичні, технічні, технологічні та економічні ВНЗ. Другий 
тип – це вищі навчальні заклади, для яких ІКТ є лише предметом вивчення й 
інструментом для творчого пошуку та всебічної обробки інформації. До цієї групи 
вишів ми віднесли ВНЗ медичного, аграрного, педагогічного та гуманітарного 
профілю. Для аналізу основних закономірностей та особливостей історії розвитку 
апаратного та програмного забезпечення інформатизації вищих навчальних закладів 
України в зазначеному історичному періоді ми обрали у якості яскравих 
представників названих вище груп вишів саме Кіровоградський національний 
технічний університет (КНТУ) та Кіровоградський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка (КДПУ). Причому, при проведенні 
дослідження ми використали метод паралельного (замість порівняльного) аналізу 
еволюції комп’ютерного, телекомунікаційного та програмного забезпечення 
інформатизації названих вишів. Результати такого аналізу показали наступне. По-
перше. Необхідність початку ранньої комплектації КНТУ засобами обчислювальної 
техніки та телекомунікацій була зумовлена тим, що технології, апаратна та 
програмна частини комп’ютерів, комунікації були одночасно предметом, 
інструментом і засобом професійного вивчення, моделювання, проектування та 
управління. Натомість, у КДПУ комплектація комп’ютерною технікою та 
телекомунікаційним обладнанням напряму залежала від замовлення суспільства на 
підготовку вчительських кадрів відповідної кваліфікації у контексті володіння 
інформаційними технологіями та елементами інформатики. Як наслідок, 
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комплектація технікою та обладнанням у КДПУ розпочалася лише після 
оголошення загальнодержавної мети у відповідній Постанові уряду СРСР щодо 
забезпечення комп’ютерної грамотності молоді. По-друге. Наявність матеріально-
технічної бази та кваліфіковано підготовлених фахівців забезпечила активну 
співпрацю КНТУ в галузі розробки програмного забезпечення прикладного 
характеру та проведення інженерних розрахунків разом з промисловими 
підприємствами та проектними й науковими інститутами та організацію на базі 
самого вишу плідних наукових досліджень як фундаментального, так і прикладного 
характеру. Причому, при розробці власної АСУ університетом в КНТУ був взятий 
за основу спосіб першочергового розв’язання конкретних функціональних задач та 
їх наступного входження у якості підсистем АСУ. У КДПУ наявність фінансових 
можливостей, матеріально-технічної бази та кваліфіковано підготовлених фахівців 
забезпечила необхідний рівень обслуговування власних інформаційних, технічних 
та телекомунікаційних потреб. Проте у КДПУ відсутні були власні розробки щодо 
розв’язання необхідних для життєдіяльності вишу функціональних задач – в 
університеті користувалися вже готовими продуктами, аналізуючи при їх виборі 
оптимальність співвідношення між доступністю у затратах на володіння 
програмним продуктом та якістю придбаної системи. По-третє. Факти, викладені у 
попередніх висновках суттєво вплинули на визначення основних етапів еволюції 
апаратного та програмного забезпечення вказаних вишів. Еволюція комп’ютерного, 
телекомунікаційного та програмного забезпечення інформатизації КНТУ пройшла 
за такими етапами: на першому етапі (початок 70-х років – 1975 рік) вишом 
набувався перший досвід експлуатації та використання у навчальному процесі та 
інженерних економічних розрахунках ЕОТ; на другому етапі (1975-1985 роки) – 
розпочалася активна експлуатація ЕОТ шляхом розробки та експлуатації 
стандартних програм для курсового та дипломного проектування; на третьому етапі 
(1980-1986 роки) створено ІОЦ, розроблялися програмні продукти та виконувалися 
інженерні розрахунки для промислових підприємств, проектних та дослідних 
інститутів, організацій, започатковані наукові дослідження, що передбачали 
використання ЕОТ, розв’язані перші функціональні задачі майбутньої АСУ 
університету; на четвертому етапі (1986-1995 роки) створений сектор технічного 
обслуговування та експлуатації САПР, започатковані регіональні науково-практичні 
семінари для викладачів ВНЗ та фахівців підприємств з проблем САПР, укладені 
угоди щодо науково-технічного співробітництва з різними структурами щодо 
проблем використання САПР; на п’ятому етапі (1995-2000 роки) переглянута 
політика щодо комплектування та використання засобів ЕОТ в університеті, 
прийнята концепція комп’ютеризації вишу, вдосконалені та розроблені нові 
підсистеми АСУ, активізована робота в мережі Internet; на шостому етапі (з 2000 
року по теперішній час) створений «Університетський центр САПР», налагоджені 
продуктивні зв’язки з підприємствами та постачальниками програмного 
забезпечення САПР, мережа Internet використовувалася для виконання і підтримки 
статутної діяльності вишу, завершено формування АСУ (ЦІС) університету. 
Натомість еволюція комп’ютерного, телекомунікаційного та програмного 
забезпечення інформатизації КДПУ пройшла за такими етапами: на першому етапі 
(середина 80-х років – середина 90-х років ХХ століття) розпочалася підготовка 
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вчителів математики, фізики й викладачів інших предметів за другою спеціальністю 
«Інформатика і обчислювальна техніка»; забезпечена курсова підготовка вчителів 
математики, фізики та інших викладачів середніх навчальних закладів з 
інформатики і обчислювальної техніки; набутий перший досвід роботи з 
комплектами навчальної обчислювальної техніки; на другому етапі (1996-1998 роки) 
з’явився інформаційний центр університету; зроблені перші спроби надання доступу 
до мережі Internet; спроектована та прокладена комп’ютерна мережа на базі Ethernet; 
на третьому етапі (1998-2003 роки) створилися та розпочали свою діяльність група 
телекомунікацій та група сервісної підтримки комп’ютерного парку університету 
при інформаційному центрі; спроектовані та укладені магістральні (оптоволоконні) 
та локальні (скручена пара) мережі; почалося масове комплектування комп’ютерних 
класів, автоматизованих робочих місць та серверних груп університету необхідною 
технікою та програмним забезпеченням; на четвертому етапі (з 2004 року по 
сьогоднішній день) розпочалося продуктивне використання мережі Internet та 
інформаційних технологій для виконання і підтримки статутної діяльності вишу. 

Розкриття особливостей еволюції комп’ютерного, телекомунікаційного, 
технологічного та програмного забезпечення інформатизації обраних характерних 
представників попередньо визначених груп ВНЗ України дало можливість зробити 
такі висновки. По-перше. Поділ вищих навчальних закладів на дві групи, у якому 
виокремлюються, з однієї сторони, економічні, класичні, технічні та технологічні 
виші, а з другої сторони, виші медичного, аграрного, педагогічного та гуманітарного 
профілю є правомірним і обґрунтовується історичними фактами розвитку 
комплектування комп’ютерною технікою, телекомунікаційним обладнанням та 
програмним забезпеченням характерних представників вищих навчальних закладів 
обох груп. По-друге. Формат навчального процесу у вищих навчальних закладах 
першої групи та активне застосування ІКТ у професійному навчанні, моделюванні, 
проектуванні та управлінні життєдіяльності вишів сприяли необхідності початку 
ранньої комплектації таких ВНЗ засобами обчислювальної техніки. Натомість, 
комплектація  вищих навчальних закладів другої групи комп’ютерною технікою та 
телекомунікаційним обладнанням напряму залежала від замовлення суспільства на 
підготовку вчительських кадрів (або інших категорій фахівців) відповідної 
кваліфікації у контексті володіння інформаційними технологіями та елементами 
інформатики. По-третє. Наявність матеріально-технічної бази та кваліфіковано 
підготовлених фахівців забезпечили активну наукову, інженерну, проектну та 
прикладну співпрацю вищих навчальних закладів першої групи з промисловими 
підприємствами та проектними й науковими інститутами та організацію на базі 
вишів плідних наукових досліджень як фундаментального, так і прикладного 
характеру. Крім того, виші цієї групи, як правило, приймали та реалізовували 
рішення про самостійну розробку автоматизованих систем управління (або 
інформаційних систем) власного вищого навчального закладу, беручи за основу 
спосіб першочергового розв’язання конкретних функціональних задач та їх 
наступного входження у якості підсистем АСУ. Вищі навчальні заклади другої 
групи виходячи із своїх фінансових можливостей, матеріально-технічної бази та 
кваліфіковано підготовлених фахівців забезпечували у свою чергу необхідний 
рівень обслуговування власних інформаційних, технічних та телекомунікаційних 
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потреб. Проте такі університети (інститути), як правило, користувалися вже 
готовими продуктами щодо розв’язання необхідних для життєдіяльності вишу 
функціональних задач, кожного разу обираючи оптимальне співвідношення між 
доступністю у затратах на володіння програмним продуктом та якістю придбаної 
системи. По-четверте. Визначені для КНТУ та КДПУ основні етапи еволюції 
комп’ютерного, телекомунікаційного та програмного забезпечення інформатизації 
вишів є типовими для розвитку такого забезпечення інших вищих навчальних 
закладів першого та другого типів нашої типізації, в основі якої лежить роль, яку 
відіграють інформаційно-телекомунікаційні технології, власне комп’ютерна техніка, 
телекомунікаційні мережі, програмне та операційне забезпечення у життєдіяльності 
конкретно взятого вишу. 

10. З метою повного розкриття історії розвитку апаратного та програмного 
забезпечення інформатизації вищої школи України в другій половині ХХ – на 
початку ХХІ століття ми провели аналіз еволюції науково-освітніх комп’ютерних 
мереж та розподілених обчислювальних середовищ закладів освіти і науки України. 
У процесі дослідження ми визначили мотиви виникнення об’єктивної необхідності 
функціонування телекомунікаційних науково-освітніх мереж та ґрід-структур 
закладів освіти та науки України та проаналізували й систематизували основні 
напрямки діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ України, що 
були реалізовані завдяки функціонуванню названих мереж та обчислювальних 
середовищ. Наукові пошуки у цьому напрямку дозволили нам сформулювати такі 
висновки. По-перше. Дві науково-освітні телекомунікаційні мережі – 
телекомунікаційна мережа закладів освіти і науки України УРАН та Академічна 
мережа обміну даними НАН України – були створені протягом короткого 10-
річного періоду з кінця 90-х років ХХ століття до середини першого десятиліття 
ХХІ століття завдяки колосальному досвіду ІК НАН України та продуктивній 
ініціативі установ НАН України й провідних вищих навчальних закладів МОН 
України. По-друге. Особливого значення у створенні та розвитку обох 
телекомунікаційних мереж відіграло державне підприємство НТЦ UARNet, яке було 
головним виконавцем побудови АМОД, ініціатором та виконавцем підключення 
АМОД та УРАН до GEANT, офіційним оператором мережі УРАН в Західному 
регіоні України. По-третє. Створення науково-освітніх мереж УРАН та АМОД та 
участь науково-освітніх установ України у міжнародних дослідженнях стали 
визначними у контексті започаткування перших в Україні ґрід-сегментів, які 
забезпечили колективне використання високопродуктивних інформаційних 
обчислювальних ресурсів, що були розміщені в установах НАН України та МОН 
України. По-четверте. Дві науково-освітні ґрід-структури – Українська Академічна 
Grid-ініціатива – UAGI (засновник НАН України) та Український Grid – UGrid 
(засновник МОН України) – були створені протягом першого десятиліття ХХІ 
століття, причому важливим підсумком самостійного розвитку UAGI та UGrid стало 
їх об’єднання в Національний ґрід України (або Ukrainian National Grid Initiative – 
UNGI). Це дало можливість українським вишам та науковим установам взяти участь 
у виконанні важливих наукових проектів: реалізувати тісний зв’язок з CERN та 
участь у його ґрід-проектах з фізики високих енергій, розвинути потужну 
інформаційну систему у вигляді Української філії Світового Центру Даних. По-
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п’яте. На базі побудованих науково-освітніх мереж та побудованої ґрід-
інфраструктури зроблено продуктивні кроки у розв’язанні завдань щодо побудови 
національної академічної системи комп’ютеризованих наукових видань, щодо 
створення вищими навчальними закладами та академічними установами України 
власних інформаційних ресурсів, банків даних і знань, інформаційно-пошукових 
систем, щодо використання ґрід-інфраструктури для організації прикладних 
наукових досліджень в умовах розподіленої співпраці вчених і віртуалізації 
величезних сховищ даних, наукового обладнання та комп’ютерних ресурсів. 

11. Проаналізовані в роботі історіографія, джерельна база досліджуваної 
проблематики, використані методологія та структурно-логічні схеми дослідження, 
вивчені особливості наукових знань про інформатику та інформаційні технології у 
вишах України, досліджена еволюція розвитку апаратного та програмного 
забезпечення інформатизації вищої школи нашої держави дають змогу на новому 
теоретичному рівні продовжити вивчення історії розвитку наукової думки про 
інформатику та інформатизацію у вищих навчальних закладах України. Подальше 
дослідження проблеми сприятиме науково-теоретичному узагальненню, 
практичному втіленню необхідного комплексу завдань як сучасної інформатики, так 
і сучасної історичної науки. 
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АНОТАЦІЯ 

Ріжняк Р.Я. Становлення і розвиток інформатики та її впровадження у 
вищій школі України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 
спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки. – Державний вищий навчальний 
заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2015. 

У дисертаційному дослідженні вивчено еволюцію інформатики та 
впровадження інформаційних технологій у вищій школі України протягом другої 
половини ХХ – початку ХХІ століття. Простежено розвиток нормативно-правового 
забезпечення впровадження інформатики та інформатизації у вищу освіту, вивчено 
розвиток наукових ідей про інформатику у вишах України, розкрито історію 
розвитку науково-технологічного забезпечення комп’ютеризації навчального 
процесу та дистанційного навчання у вищій школі, висвітлені особливості та 
закономірності розвитку науково-технічного забезпечення інформатизації наукових 
бібліотек, досліджено історію комп’ютерного, телекомунікаційного та програмного 
забезпечення вищих навчальних закладів нашої держави протягом означеного 
періоду, еволюцію науково-освітніх магістральних комп’ютерних мереж обміну 
даними та розподілених програмно-апаратних комп’ютерних середовищ закладів 
освіти та науки України. 

Ключові слова: інформатика, інформаційні технології, нормативно-правове 
забезпечення, комп’ютеризоване навчання, дистанційне навчання, інформатизація 
бібліотек, комп’ютерне забезпечення, телекомунікації, програмне забезпечення, 
комп’ютерна мережа, ґрід-структура. 

 
АННОТАЦИЯ 

Рижняк Р.Я. Становление и развитие информатики и ее внедрение в 
высшей школе Украины (вторая половина ХХ – начало XXI века). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по 
специальности 07.00.07 – история науки и техники. – Государственное высшее 
учебное заведение «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический 
университет имени Григория Сковороды». – Переяслав-Хмельницкий, 2015. 

В диссертационном исследовании изучена эволюция информатики и внедрения 
информационных технологий в высшей школе Украины в течение второй половины 
ХХ – начала XXI века. Прослежено развитие нормативно-правового обеспечения 
внедрения информатики и информатизации в высшее образование, изучено развитие 
научных идей об информатике в вузах Украины, раскрыта история развития научно-
технологического обеспечения компьютеризации учебного процесса и 
дистанционного обучения в высшей школе, освещены особенности и 
закономерности развития научно технического обеспечения информатизации 
научных библиотек, исследована история компьютерного, телекоммуникационного 
и программного обеспечения высших учебных заведений нашего государства на 
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протяжении указанного периода, эволюция научно-образовательных магистральных 
компьютерных сетей обмена данными и распределенных программно-аппаратных 
компьютерных сред учебных заведений и научных учреждений Украины. 

Ключевые слова: информатика, информационные технологии, нормативно-
правовое обеспечение, компьютеризированное обучение, дистанционное обучение, 
информатизация библиотек, компьютерное обеспечение, телекоммуникации, 
программное обеспечение, компьютерная сеть, грид-структура. 

 
SUMMARY 

Rizhnyak R.Y. Formation and Development of Computer Science and Its 
Introduction into Higher Education in Ukraine (second part of ХХ – beginning of 
ХХІ century). – Manuscript. 

Dissertation for getting the scientific degree of a Doctor of historical sciences in 
specialty 07.00.07 – history of science and technology. – State institution of higher 
education «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University». 
– Pereyaslav-Khmelnytsky, 2015. 

The relevance of the research is conditioned by the demand to overcome current 
interdisciplinary differences of the scientific research in the history of science and 
technology, systematic sciences, cybernetics and human sciences which have been formed 
into a huge historiography array. Its objective is to reproduce the integral picture of the 
history of formation and development of computer science and its introduction into Higher 
Education in Ukraine in the second part of ХХ – beginning of the ХХІ century. 

The dissertation research presents the historiography analysis of the literature about 
the subject of the research in four groups of works. They are history of the creation of 
computer science and completing universities of Ukraine with computers; history of 
cybernetics and computer science; history of computerization of education process at 
universities; history of application of information technologies in the organization of 
activity of higher education in Ukraine. The sources used to realize the research tasks are 
different by their origin, heuristic potential and completeness of various aspects of the 
problem. They give grounds to state that the studied empirical array provides a reliable 
foundation for a complex understanding of the theme and solving its scientific tasks. We 
used fundamental principles and methods, general scientific methods and a complex of 
methods and technologies applied to solve certain special scientific tasks. 

The dissertation research analyses the regularities of the evolution of computer 
science as the science and technology and its introduction into higher education of Ukraine 
in the context of development of the European and world science during the second part of 
the ХХ – beginning of the ХХІ century. The work presents a systemized legal provision of 
the development of computer science and information technologies in higher education of 
Ukraine and a completed author’s division in periods. The three basic categories of the 
documents concerning the preparation and realization of the legal provision of the process 
of computerization of higher education of Ukraine were defined. The author suggested the 
division in periods of the history of formation and development of computer science and 
information technologies at higher educational institutions of our country. The information 
about the role of scientific schools in the development of computer science, scientific 
interaction of scholars of universities and academic institutions of Ukraine was selected 
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and systemized. The information about the influence of the level of the development 
of computers on the performance of scientific research in computer science and 
cybernetics has also been systemized. The author introduced into scientific circulation 
documents which present the complete picture of the evolution of the scientific thought 
concerning the problems of the development of computer science in higher education of 
Ukraine and grounded the process of computerization of the national higher education. 
The genesis of computer, telecommunication and software sufficiency of different types of 
higher educational institutions of Ukraine during the studied historic period was covered in 
historic and comparable aspect. The division on the stages of the evolution of hardware 
and software sufficiency at higher educational establishments of Ukraine was suggested. 
Basic regularities of the development of local networks and software for information 
systems of higher educational establishments were also suggested. The complex of 
historical factors and scientific and technical conditions which accelerated introduction of 
information and communication technologies in order to organize educational, managerial, 
scientific, technical and library processes of higher education of our country was arranged. 
Basic regularities of the development of scientific provision concerning the application of 
information technologies for the organization of education process and the development of 
university libraries were defined. The relations and interplays of the processes of creation 
of educational and scientific networks, the systems of distributed computing of higher 
educational establishments and academic institutions of Ukraine were established. 

The results of the research acquired further development of scientific discussion 
concerning the trends in the development of computer science in higher education, genesis 
of hardware and software sufficiency at the Ukrainian universities, prospects of the 
development of information technologies in the organization of educational, managerial, 
scientific, technical and library processes at the universities of our country. 

Key words: computer science, information technologies, legal provision, 
computerized education, distance learning, computerization of libraries, computer 
sufficiency, telecommunications, software, computer network, grid structure. 
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