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Блащук-Дев’яткіна Н. З., к.е.н., доц. 

доцент кафедри фінансового менеджменту 

   

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОКРЕМИЙ ФРАГМЕНТ 

ОСОБЛИВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

Зміна соціально-технологічних аспектів життя людини привела до 

необхідності зміни всієї системи освіти. Освіта як найважливіший елемент 

соціалізації індивіда сьогодні все більшою мірою реформується завдяки 

структурним змінам у суспільстві, що відбуваються під впливом нових 

інформаційних технологій. 

Перехід від традиційного навчання до комп’ютеризованої освіти вимагає 

нових підходів у викладанні, і тому з’являється необхідність у розробці 

електронних навчальних комплексів, покликаних узагальнити, систематизувати 

і наочно представити використовувану в навчальному процесі інформацію [1]. 

Перевагою електронного навчально-методичного комплексу є наявність  

згрупованого матеріалу, який включає в себе програми лекцій і практичних 

занять, теми рефератів, програми іспитів і заліків, а також методичні 

рекомендації студентам з освоєння навчальної дисципліни, списки 

рекомендованої літератури. 

У межах дистанційної освіти дистанційне навчання є окремим 

фрагментом, особливою педагогічною технологією в організації освітнього 

простору, що характеризується особливостями стратегії і тактики взаємодії 

студента з носіями та джерелами нових для нього знань. 

Для дистанційного навчання характерні всі властиві навчальному процесу 

компонента системи навчання: зміст, цілі, зміст, організаційні форми, засоби 

навчання, система контролю й оцінки результатів [2]. 

Зокрема, це можуть бути: 

‒ різноманітні дистанційні курси; 

‒ електронна пошта; 
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‒ форум і блоги; 

‒ чати і ICQ; 

‒ теле- і відеоконференції і т.д. 

Дистанційне навчання по своїй методології може претендувати на окрему 

форму навчання (поряд з очною, заочною, вечірньою та екстернатом). 

Таке навчання стає з кожним роком популярнішим, що досягається 

певними його перевагами: 

- низька вартість, адже користувач платить тільки за знання, які він 

одержує: у користувача немає необхідності оплачувати дорожні витрати, 

проживання та нести інші витрати, пов’язані з навчанням в іншому місті; 

- зручність – користувач має можливість вчитися за зручним, власним 

графіком, відповідно зі своїми особистими чи професійними потребами (є 

змога вчитися перебуваючи на роботі, удома або під час подорожі); 

- вибір власного темпу навчання - той, кого навчають, може вибрати 

власний темп вивчення матеріалу відповідно його характеру, бажанням і 

можливостям. 

Подальший розвиток систем дистанційного навчання припускає 

забезпечення максимальної інтерактивності, адже не секрет, що навчання 

тільки тоді стає повноцінним, коли досягається імітація реального спілкування 

з викладачем, чого й слід прагнути. Необхідно використовувати комбінацію 

різних типів комунікацій, що дозволяє компенсувати недолік особистого 

контакту за рахунок віртуального спілкування. 

Водночас дистанційне навчання має, як переваги, так і недоліки. 

Основні переваги: 

1. За дистанційного навчання студент на 100% включається в предмет, 

який вивчає і при наявності навичок самонавчання отримує більше знань. 

2. За наявності кваліфікованого викладача, якісного методичного 

забезпечення та якісного контенту, а також бажання навчатися, дистанційна 

форма освіти стає і якісною, і вигідною. 
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Особливо це корисно малозабезпеченим верствам і людям з обмеженими 

можливостями. 

3. При дистанційному навчанні студенти змушені більше читати, що при 

нескладному матеріалі ефективніше, ніж слухати. 

4. Навчаючись в реальному режимі часу учні та студенти мають доступ 

до матеріалу і за рахунок засобів мультимедіа підвищується їх мотивація та 

інтерес до навчання. 

5. Часто звичка шукати інформацію в мережі Інтернеті призводить до 

кращого засвоєння предмету через можливість охопити більше джерел 

інформації та отримання новин першими. 

Серед основних недоліків слід виділити: 

1. Дистанційне навчання стає можливим тільки за бажання та певній 

відповідальності перед самим собою. 

2. Для цілої низки професій така форма навчання може бути непридатною 

через її технічність чи необхідність більше працювати руками, а не головою. 

3. Часто виникає розрив між теоретичним навчанням і практичною 

діяльністю відповідної спеціальності. 

4. Окрім того, підсумкове тестування чи опитування (іспит, залік), 

повинне бути тільки очними, що суттєво знижує імовірність списати. 

Тим не менш, технології дистанційного навчання дозволяють 

здійснювати навчання на відстані, при цьому не тільки не втрачаючи якість 

навчання, а навпаки підвищуючи його за рахунок індивідуалізації, активних 

методів навчання, двосторонньої взаємодії викладача, що й навчається. 

Крім того, до переваг дистанційного навчання можна віднести й такі 

характерні риси як гнучкість, модульність, технологічність, відновлення ролі 

педагога, підвищення мотивації й самоорганізації студентів.  

Навчання при цьому стає інтерактивним, зростає значення самостійної 

роботи, що навчаються, підсилюється інтенсивність навчального процесу. 

Використання інтернет технологій і дистанційного навчання відкриває нові 

можливості для безперервного навчання студентів та фахівців, а також 
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переатестації фахівців, одержання другої освіти, робить навчання більш 

доступним. Водночас, необхідність підтримання рівня основної освіти 

упродовж усього життя або перекваліфікація розбудовують потенціал 

дистанційного навчання. 
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https://lib.iitta.gov.ua/712803/1/3_%D0%97%D0%B1_%D1%82%D0%B5%D0%B7_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_27_09_2018.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/712803/1/3_%D0%97%D0%B1_%D1%82%D0%B5%D0%B7_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_27_09_2018.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/712803/1/3_%D0%97%D0%B1_%D1%82%D0%B5%D0%B7_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_27_09_2018.pdf
http://zakon.rada.gov.ua/go/v-434729-18
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Для покращення доступності навчально-методичних матеріалів, 

збільшення контакту між викладачем і студентом необхідно залучати 

інтерактивні платформи, які дозволять покращити процес викладання та 

засвоєння необхідного навчального матеріалу [1]. 

Як зазначають українські науковці Іван Прокопенко та Світлана Бережна 

у своїй публікації, COVID-19 заохочує заклади вищої освіти в Україні 

здійснювати інноваційні рішення за порівняно короткий проміжок часу та 

запроваджувати дистанційне навчання з використанням різних веб-серверів, 

платформ, ресурсів та соціальних мереж [2]. 

Вітчизняними науковцями у березні 2020 р. було проведено онлайн 

опитування серед українських студентів та викладачів закладів вищої освіти 

щодо соціально-економічних питань під час пандемії коронавірусу. 

Результати цього опитування дали авторам дослідження можливість 

ідентифікувати труднощі та переваги впровадженого дистанційного навчання, 

серед недоліків якого [2]: 

 технічні питання. Реальність показала, що не всі заклади вищої освіти 

технічно підготовлені, тож лекції та семінари проводились з використанням 

сервісу Google Classroom, знання оцінювались за допомогою текстових тестів, 

підготовка та презентація проєктів проводилася через Skype, нові платформи, 

ресурси та соціальні мережі (Moodle, Zoom, Skype, Viber, Telegram та 

Messenger). А викладачі, як додатковий матеріал, почали використовувати 

зовнішні системи дистанційного навчання (платформа Prometheus). 

 психологічні проблеми, де студенти зазначили відсутність живого 

спілкування, неможливість повторної здачі пропущених практичних занять, 

значне збільшення завдань, брак часу на виконання завдань, зобов'язання 

виконувати свої сімейні обов'язки щодо контролю/догляду за молодшими 

братами, поки школи закриті на період проведення онлайн-занять, обмежений 

доступ до комп’ютера, оскільки батьки теж переведені на віддалену роботу. 

https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2771
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Варто зауважити, що дистанційне навчання є одним із головних шляхів 

інформатизації і автоматизації освіти й використання новітніх технологій у 

навчанні, служить підвищенню ефективності освіти [3-4]. 

В. Биков та В. Кухаренко у своїй праці [5] роблять наголос на тому, що 

використання в навчанні компʼютерних і телекомунікаційних засобів розширює 

можливості варіювання матеріалу, інформаційного фонду, яким може 

користуватися студент в освітньому процесі, робить більш гнучким і 

оперативним реагування викладача на характер його помилок і труднощів. 

Специфічні для дистанційного навчання засоби розширюють межі 

інформаційного поля студента, кількість пропонованих йому варіантів 

навчання, підсилюють зворотний звʼязок [5]. 

Карантин – час для розвитку цифрових компетенцій. В контексті 

дистанційного навчання на сьогоднішній день варто обговорювати можливості 

різноманітних інструментів для комунікації та вебінарів, роботи з документами, 

дизайну, планування та відслідковування прогресу тощо. Доволі цікавим є 

використання функціоналу Google Docs, Zoom, TickTick, Trello, Evernote, 

Atlassian (Jira, Confluence), Figma та ін. для вирішення окремих задач в 

організації онлайн роботи та навчання (рис. 1).  

 

Рис. 1. Інструменти для дистанційного навчання та роботи 
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Забезпечити неперервність та організацію дистанційного навчання для 

студентів можна і за допомогою застосування продуктів і сервісів Microsoft 

Оffice365 (рис. 2), зокрема у формі інтерактивних онлайн-класів у Microsoft 

Teams (рис. 3). 

 

Рис. 2. Продукти і сервіси Microsoft Оffice365 

 

На рис. 3 представлені позиці очікування та реальність застосування 

продуктів і сервісів Microsoft Оffice365, а на рис.4. у структурну схему виведені 

можливості та рішення для партнерів освіти.  

 

Рис. 3. Позиці очікування та реальність застосування продуктів і сервісів 

Microsoft Оffice365 
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Рис. 4. Можливості та рішення для партнерів освіти 

 

Дистанційне навчання дає можливість забезпечити індивідуалізацію 

освіти, значно посиливши в ній значущість самоосвіти й самонавчання з 

використанням новітніх інформаційно-комунікаційних засобів та відкритим 

доступом до освітніх ресурсів. 
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ІНІЦІАТИВА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ЯКОСТІ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Перед тисячами викладачів України постала проблема перетворення 

звичного формату викладання та навчання у віртуальний, вже не кажучи про те, 

наскільки чутливим є питання академічної доброчесності в такому режимі 

освітнього процесу. Індивідуальне навчання дистанційно набагато ефективніше 

традиційного, бо зручно навчатися на своїй швидкості сприйняття та незалежно 

від місця проживання чи перебування та у зручний час. Однак, саме в епоху 

онлайн-навчання дуже гостро стоїть питання академічної доброчесності. Ніхто 

з освітян не може запобігти проблемі списування і плагіаторства, тому перед 

студентами слід відкривати шляхи для реалізації власних креативних ідей та 

експериментів. Таким чином, розвиток сучасних технологій не лише значно 

розширює можливості для досліджень у всіх сферах, він також розширив 

можливості для плагіату, фабрикації, фальсифікації, інших порушень 

академічної етики. 

https://sno.udpu.edu.ua/index.php/naukovo-metodychna-robota/95-innovatsiini-pedahohichni-tekhnolohii-v-zahalnoosvitnii-shkoli-teoriia-ta-praktyka/409-problemi-i-superechnosti-u-vprovadzhenni-distantsijnogo-navchannya-v-osvitnomu-protsesi-zakladiv-vishchoji-osviti
https://sno.udpu.edu.ua/index.php/naukovo-metodychna-robota/95-innovatsiini-pedahohichni-tekhnolohii-v-zahalnoosvitnii-shkoli-teoriia-ta-praktyka/409-problemi-i-superechnosti-u-vprovadzhenni-distantsijnogo-navchannya-v-osvitnomu-protsesi-zakladiv-vishchoji-osviti
https://sno.udpu.edu.ua/index.php/naukovo-metodychna-robota/95-innovatsiini-pedahohichni-tekhnolohii-v-zahalnoosvitnii-shkoli-teoriia-ta-praktyka/409-problemi-i-superechnosti-u-vprovadzhenni-distantsijnogo-navchannya-v-osvitnomu-protsesi-zakladiv-vishchoji-osviti
https://dl.khadi.kharkov.ua/pluginfile.php/76494/mod_resource/content/1/ОРИГ%20макет%20%282%29.pdf
https://dl.khadi.kharkov.ua/pluginfile.php/76494/mod_resource/content/1/ОРИГ%20макет%20%282%29.pdf
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Серед проблем, які виникли із запровадженням системи дистанційного 

навчання з’явилася і така, що показує збільшення питомої ваги неавторського 

матеріалу у виконаних студентами роботах. Механічне дублювання тексту 

також ніяк не допомагає студентам критично осмислювати прочитане. 

Викладання онлайн не буде ефективнішим за офлайнове, доки викладачі не 

почнуть застосовувати ефективні методики викладання – ті, що мають наукове 

підґрунтя. Це критично важливо для забезпечення високої якості освіти. 

Викладачі мають підвищувати рівень своєї викладацької майстерності, 

університети – підтримувати їх у цьому, а студенти – створювати на це попит. 

Викладачеві мають бути доступні технічні засоби (система дистанційного 

навчання, антиплагіатна програма), що полегшують перевірку робіт студентів 

на предмет некоректних текстових запозичень. Не можна недооцінювати і 

важливості дотримання принципів академічної доброчесності, самостійного 

виконання завдань студентами. 

Питання авторських прав щодо матеріалів із мережі Інтернет є 

актуальним для викладачів. І не лише у процесі створення підручників та інших 

засобів навчання, а й у аспекті використання навчальних матеріалів різного 

формату, зокрема цифрових, під час навчального процесу, у тому числі 

дистанційного та онлайн-навчання. Для України важливим є вивчення 

зарубіжного досвіду регулювання означеного аспекту освіти. Одним із таких 

визначаємо законодавчий акт про технологію, освіту та гармонізацію 

авторських прав («TEACH»), спрямований на захист інтелектуальної власності 

на онлайн-ресурси, які використовуються в навчальному середовищі. 

Використання у вищих навчальних закладах єдиної системи управління 

освітнім процесом дає можливість повністю й якісно відповідати на сучасні 

виклики у вищій освіті що, зокрема, передбачає:  

- контроль якості освітнього процесу, а не результатів навчання (завдяки 

моніторингу в реальному часі);  
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- студентоцентричність навчання (освітня траєкторія, уся освітня 

діяльність в одному місці, перегляд тільки власних оцінок за всіма 

дисциплінами);  

- підвищення рейтингових показників (трафік, наявність дистанційних 

курсів);  

- перехід до масової бізнес-моделі адаптації освітніх програм за рахунок 

онлайн навчання; 

- академічну доброчесність (прозорість). 

Необхідними умовами для успішної взаємодії сторін навчального процесу 

в режимі дистанційного навчання є такі, як наявність чіткої організаційної 

моделі навчального процесу, співпраця, студентська та викладацька автономія 

та відповідальність, наявність чітких вимог для виконання різних типів завдань, 

а також й необхідність дотримання принципів академічної доброчесності. Крім 

того, на рівні закладів вищої освіти і наукових установ присутня академічна 

відповідальність за порушення академічної доброчесності, яка може 

встановлюватися для здобувачів освіти, науково-педагогічних, наукових і 

педагогічних працівників, а також для структурних підрозділів відповідних 

закладів освіти (наукових установ). 

Згідно норм Закону України «Про освіту» до основних видів академічної 

відповідальності здобувачів освіти належать:  

- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік 

тощо);  

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми;  

- відрахування із закладу освіти;  

- позбавлення академічної стипендії;  

- позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати за навчання.  

Згідно із цим законом, види академічної відповідальності (у тому числі 

додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні 

порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами 
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та/або внутрішніми положеннями закладу освіти, що мають бути затверджені їх 

основним колегіальним органом управління та погоджені з відповідними 

органами самоврядування здобувачів освіти в частині їх відповідальності. 

Зокрема, можуть використовуватися: 

- призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні 

завдання, додаткові контрольні роботи, тести тощо);  

- повідомлення батькам чи іншим особам (фізичним або юридичним), які 

здійснюють оплату за навчання;  

- внесення до реєстру порушників академічної доброчесності. 

Однією з основ формування академічного середовища є розуміння всіма 

його членами необхідності дотримання принципів академічної доброчесності. 

Ми живемо у відкритому суспільстві, тому важливим із погляду сприяння чи 

перешкоджання академічній доброчесності є вплив зовнішнього середовища – 

конкуренція з іншими, у тому числі іноземними закладами вищої освіти, 

законодавство, вимоги органів, що здійснюють контроль. Створення атмосфери 

академічної доброчесності у кожному закладі вищої освіти України буде 

непростим, тривалим, але необхідним процесом. Доброчесність – це стандарт, 

до якого рано чи пізно муситиме прийти українська наука й освіта, щоб бути 

конкурентоспроможною. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗВО 

Останнім часом, першочергово через необхідність дотримання 

епідеміологічних обмежень, популярність дистанційного навчання у ЗВО 

стабільно зростає. 

Дистанційна форма навчання дозволяє здобути вищу освіту без відриву 

від місця роботи чи/та місця проживання. Таке навчання проходить із 

застосуванням різних технічних засобів, які дозволяють студентам та 

викладачам ефективно спілкуватися в он-лайн режимі.  

Заклади вищої освіти, які пропонують програми дистанційного навчання, 

можна умовно поділити на три категорії:  

- «натуральні» дистанційні університети;  

- провайдери корпоративних тренінгів та курсів підвищення кваліфікації;  

- традиційні університети, що пропонують навчання он-лайн [1].  

Дистанційна освіта відрізняється від традиційного навчання тим, що 

сприяє створенню нового освітнього інформаційного середовища, куди 

приходить студент, який чітко знає, які саме знання та навички йому потрібні. 

Дослідники університету Ганновера виділили такі особливості розвитку 

дистанційного навчання в світі (табл. 1). 

Сьогодні створюються нові моделі організації навчання, в рамках яких 

пропонуються онлайн-курси, що переважно приділяють увагу формуванню 

навичок компетенцій, необхідних для практичної діяльності (мова йде про 

навчальні структури, в першу чергу, про ті, що пропонують програми 

підготовки бакалаврів).  

Провідні світові вузи все частіше надають безкоштовний доступ до своїх 

освітніх ресурсів для організації дистанційного навчання, наприклад, схема 

організації дистанційної освіти, або масових відкритих онлайн-курсів (Massive 
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open online course або MOOC), доступного в Інтернеті студентам всього світу. 

Для систем освіти доступність МООC означає зниження витрат на утримання 

освітніх установ, підвищення якості навчання за рахунок використання великої 

кількості аудіовізуального матеріалу і доступності онлайн-бібліотек [3]. 

Таблиця 1  

Особливості розвитку дистанційного навчання в деяких країнах світу 

Країна Особливості дистанційного навчання у ЗВО 

США  Переважають програми бакалаврату з послідовним переходом на інші 

рівні; провайдерами послуг найчастіше виступають великі державні вузи; 

програми охоплюють широкий спектр галузей знань (зокрема, бізнес-

адміністрування, інженерно-технічні роботи, програмування, медицину).  

Великобританія   Переважно пропонуються програми післявузівської підготовки, які 

організовуються в партнерстві з комерційними організаціями; більшість 

програм орієнтовано на продовження професійного розвитку; програми 

охоплюють, у тому числі, бізнес-адміністрування, юриспруденцію, 

медицину та науку.  

Індія та країни 

Африки  

Характеризуються швидкими темпами зростання ринків дистанційної 

освіти (оскільки попит на послуги вищої освіти в цих країнах щороку 

зростає, а наявна інфраструктура все ще не дозволяє задовольнити 

зростаючий попит); зокрема, 25% студентів Індії навчаються дистанційно 

в національних вузах; незважаючи на постійне зростання попиту на вищу 

освіту, лише 45% африканців на даний час отримують вищу освіту.  

Джерело: узагальнено на основі [2] 

 

Говорячи про Україну, слід зазначити, що вже прийнято ряд офіційних 

документів, які забезпечують упровадження дистанційної форми навчання в 

державі. 

Втім, викладачі акцентують увагу на наявності таких перешкод для 

подальшого розвитку дистанційного навчання як: 

- відсутність належного бажання і матеріальної зацікавленості викладачів; 

- брак необхідних комп’ютерних навичок; 

- упереджене ставлення до інноваційних технологій [4]. 

Водночас викладачі намагаються модернізувати національну систему 

освіти у відповідності до сучасних стандартів, а також потреб інтеграції у 

світовий освітній простір та продовжують впроваджувати сучасні технології 

дистанційного навчання. 
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Тому перспективним напрямом розвитку дистанційного навчання в ЗВО 

України є тісна співпраця розробників програмного забезпечення 

дистанційного навчання, методистів дистанційної освіти та викладачів ЗВО з 

метою напрацювання стратегій застосування нових інформаційних технологій в 

процесі дистанційного навчання. 

На даний час ЗВО України самостійно організовують процес 

дистанційного навчання, залучаючи державні та спонсорські кошти, гранти 

тощо, а це в кінцевому результаті негативно впливає на темпи впровадження 

дистанційної форми навчання [5]. 

Співробітництво ЗВО та комерційних структур у сфері корпоративного 

навчання є черговим перспективним напрямом розвитку вітчизняного 

дистанційного навчання. Подібна співпраця дозволить ЗВО отримати додаткові 

джерела фінансування, зокрема з метою організації ефективного навчання. 

Однак, не варто ігнорувати традиційних методів навчання, оскільки 

якими б не були прогресивними он-лайн курси, необхідність та важливість 

живого спілкування ніхто не відміняв. Оф-лайн зустрічі викладача і студентів, 

продуктивний обмін думками та поглядами створюють середовище, сприятливе 

для зародження ідей. Тобто, подібні регулярні заняття повинні бути 

обов’язковою частиною гуманітарної освіти на етапі бакалаврату, оскільки 

студентам складно розібратися в навчальній дисципліні, не маючи можливості 

«живого» спілкування. А застосування цифрових технологій, проведення 

віртуальних занять тощо, мають бути лише додатковими, а не базовими 

засобами навчання в ЗВО.  
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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ 

Ще донедавна дистанційне навчання було однією із перспективних 

альтернативних можливостей організації освітнього процесу, і в науково-

педагогічному середовищі велися дискусії з приводу доцільності та 

ефективності даної форми здобуття освіти. Однак в умовах карантину 

дистанційне навчання стало не потенційною можливістю, а необхідністю, в 

тому числі для тих, хто не був до цього готовий. Особливо актуальними для 

викладання стали питання: як організувати дистанційне навчання, які засоби 

взаємодії в інформаційному середовищі використовувати і які методи навчання 

є найбільш ефективними в дистанційному форматі.  
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Для того, щоб зрозуміти перспективи такої форми здобуття освіти в 

майбутньому, варто провести аналіз дистанційної форми навчання. Для цього 

порівняємо дистанційну форму навчання з іншими формами, визначимо її 

основні сфери застосування, проведемо оцінку переваг і недоліків даної форми 

навчання, проаналізуємо основні засоби взаємодії в інтернет-середовищі при 

організації дистанційного навчання, виявимо найбільш ефективні методи 

навчання в дистанційному форматі і дамо рекомендації по їх використанню.  

Дистанційне навчання – це процес передачі інформації за допомогою 

віддаленої взаємодії між студентом та викладачем. Слід зазначити, що 

дистанційне навчання формуються згідно із тими ж цілями і дидактичними 

принципами, що очне навчання. Відмінність дистанційного навчання полягає в 

принципах організації, обумовлених специфікою інформаційного середовища, в 

якій воно здійснюється. На відміну від заочної форми, дистанційне навчання 

передбачає постійний зворотний зв'язок викладачем, яка реалізується за 

допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій [1].  

Варто розуміти, що дистанційне навчання, як і будь-яка інша форма 

навчання, має свої переваги і недоліки.  

До переваг можна віднести: 

- індивідуальна організація процесу навчання, що допомагає 

підлаштуватися до потреб і особливостей студентів. Можливість для студента 

підібрати індивідуальний темп навчання, самостійно і гнучко планувати час і 

тривалість занять; 

- велика ступінь свободи студента в порівнянні з традиційною формою 

навчання;  

- організація постійного зворотного зв'язку між студентом і викладачем, 

яка може виходити за рамки строго обмеженого часу заняття;  

- використання в освітньому процесі новітніх досягнень інформаційних і 

телекомунікаційних технологій, що може підвищувати інтерес студентів до 

навчання;  
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- відкриваються можливості для підвищення популярності і ефективності 

методів навчання, пов'язаних з розвитком креативності студентів, створюються 

умови для творчого самовираження студентів;  

- відкривається доступ до великих інформаційних ресурсів, що є 

недоступними під час звичайних занять у традиційному форматі навчання;  

- робота з дистанційними технологіями сприяє формуванню 

компетентності у використанні технологій, підвищує комп'ютерну грамотність, 

що є дуже важливим в сучасному інформаційному суспільстві.  

Недоліки дистанційного навчання:  

- нова форма навчання передбачає тривалий попередній етап підготовки і 

проектування;  

- адаптація навчального матеріалу, розробки навчального курсу, методів 

взаємодії. В умовах карантину не було часу для проведення цього підготовчого 

етапу;  

- недоліки технічного оснащення. Для успішного здійснення 

дистанційного навчання необхідна наявність комп'ютерної техніки, швидкого 

Інтернету;  

- низький рівень комп'ютерної грамотності. Незважаючи на популярність 

і повсюдне поширення інформаційних технологій, відчувається брак знань в 

даній сфері для ефективної організації дистанційного навчання. Це стосується 

студентів і навіть викладачів;  

- один з головних недоліків дистанційного навчання, який нічим 

неможливо компенсувати, - відсутність безпосереднього, живого спілкування з 

викладачем. Заняття втрачає емоційне забарвлення, що веде до зниження 

інтересу студентів до матеріалу. Особливу проблему представляє організація 

виховного процесу. Виховний вплив дуже складно здійснити без 

безпосереднього спілкування з викладачем, і тут не можуть допомогти ніякі 

найдосконаліші технічні засоби;  

- в умовах дистанційного навчання складно організувати практичні 

заняття;  
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- необхідність жорсткої самодисципліни, якої часто не вистачає 

студентам сьогодні; 

- зниження мотивації до навчання у зв'язку з неможливістю організувати 

суворий контроль над виконанням завдань і адекватну систему заохочень за 

успіхи. Недоліки в організації дистанційного навчання призводять до 

нерозуміння і дезорієнтацію студентів, що також знижує їх мотивацію 

На основі проведеного дослідження можна зробити такі висновки:  

- дистанційна форма навчання відрізняється від інших форм не цілями, а 

принципами організації, зумовленими специфікою інформаційного середовища  

- до основних переваг дистанційного навчання можна віднести 

індивідуальний підхід до організації навчання і вибудовування його траєкторії; 

можливість підтримувати постійний зворотний зв'язок між студентом і 

викладачем, не обмежену часом уроку; певну ступінь свободи, якої так не 

вистачає студентам в форматі звичайного навчання. Головний недолік 

дистанційної форми навчання - відсутність безпосереднього, живого 

спілкування з викладачем і ровесниками 

- сучасні інтернет-ресурси пропонують найрізноманітніші засоби 

взаємодії віртуальному середовищі, які можна використовувати при організації 

дистанційного навчання. Кожен викладач може вибрати для себе найбільш 

зручну і оптимальну. Для компенсації дефіциту живого спілкування 

обов'язково використання таких засобів, які дозволяють організувати 

інтерактив, колективне обговорення або відеозв’язок 

- найбільш ефективними методами навчання є ті, які орієнтовані на 

самостійну роботу і творчий пошук, оскільки цьому сприяє віртуальне 

середовище. У той же час потрібно використовувати і колективні методи 

навчання, які дозволяють «оживити» дистанційний формат спілкування. 

Дистанційне навчання є перспективною формою навчання в сучасній 

освіті. Вимушений повсюдний перехід на дану форму показав, що вона цілком 

життєздатна і може використовуватися. У той же час були виявленні проблеми 

дистанційного навчання, які вимагають уваги для подальшого подолання. Для 
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ефективної організації даного формату необхідно забезпечити ряд умов: 

проведення підготовчої роботи для адаптації навчального матеріалу; освоєння 

інформаційних технологій для успішної взаємодії зі студентами в віртуальному 

середовищі; підвищення комп'ютерної грамотності студентів і викладачів; 

вибір методів навчання, що дозволяють найкращим чином реалізувати освітні 

цілі і завдання в режимі дистанційного навчання. В умовах інформаційного 

суспільства дистанційне навчання все одно буде розвиватися, і завдання 

сучасних викладачів – сприяти цьому розвитку і успішному впровадженню. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ 

Питання дистанційної освіти та впровадження новітніх і цифрових 

технологій набуло більшої актуальності. 

Пандемія COVID-19 вплинула на різні соціальні сфери і процеси 

життєдіяльності людей, у тому числі й на освітній процес в Україні. 

Дистанцiйне навчання — це форма навчання з використанням 

комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну 

взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну 

роботу з матерiалами iнформацiйної мережi. 
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Система дистанційного навчання має бути побудована таким чином, щоб 

забезпечити максимальну ефективність і користь навчання і в той же час, 

забезпечити зручність її використання. 

Питання дистанційного навчання в Україні досліджено у працях 

Б. Агранович, О. Адаменко, А. Артюшенко, Х. Беккера, П. Брусиловського, 

В. Бикова, Г. Кедрова, А. Короткова, Ю. Триуса. У дослідженнях дистанційне 

навчання визначено як організація навчального процесу, яка базується на 

використанні інформаційних технологій. 

Українські фахівці під час створення Українського центру дистанційної 

освіти розглядають дистанційну форму навчання як таку, за якої 

використовуються глобальні комп’ютерні комунікації (Інтернет) та яка 

базується на індивідуальній роботі студентів  та іх активному спілкуванні з 

викладачами та іншими студентами [1].  

Д. Кіган, трактує дистанційну освіту як таку, що звільняє студента від 

необхідності поїздки в «постійне місце, у певний час, щоб зустрітися з 

фіксованою особою для навчання як результат технологічного поділу на 

вчителя і учня» [2]. 

Дистанційне навчання – це сукупність наступних заходів, які наведені на 

рис. 1. 

 

 

 

     

 

 

 

  

Рис. 1. Сукупність заходів дистанційного навчання 
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Всі ці заходи дають можливість інтерактивної співпраці студента і 

викладача та доповнення курсу новою інформацією та коригування помилок. 

Придбання нових знань і навичок, які застосовуються у роботі в епоху 

інформаційного суспільства значно розширює можливості самореалізації і 

сприяє кар’єрному зростанню. Сучасний фахівець – це людина, яка вільно 

володіє сучасними інформаційними технологіями, постійно підвищує і 

вдосконалює свій професійний рівень. 

Інформатизація суспільства – це перспективний шлях до економічного, 

соціального та освітнього розвитку. Інформатизація освіти спрямовується на 

формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення 

форм і змісту навчального процесу, впровадження комп’ютерних методів 

навчання та тестування, що надає можливість вирішувати проблеми освіти на 

вищому рівні з урахуванням світових вимог. 

Інтерактивність процесу навчання, зворотний зв’язок є вагомими 

перевагами цих технологій, які зумовили необхідність їх застосування у різних 

галузях діяльності, насамперед у тих, які пов’язані з освітою та професійною 

підготовкою. 

Дистанційна освіта дозволяє викладати матеріал з урахуванням 

підготовки, здібностей студентів шляхом створенням альтернативних сайтів 

для одержання більш детальної або додаткової інформації з низки питань та 

дозволяє впроваджувати нові педагогічні, психологічні, методичні розробки. 

В сучасний період є можливість одночасно використовувати  великий 

обсяг інформації великою кількістю студентів та розподілити начальний 

матеріал на окремі функціонально завершені теми, які вивчаються по мірі 

засвоєння і відповідають здібностям окремого студента 

Міністерство освіти і науки України домовилося з ТОВ «Майкрософт 

Україна» щодо використання центрів командної роботи Microsoft Teams for 

Education для налагодження онлайн-занять. 

Цей сервіс дозволяє: організовувати онлайн-заняття з можливістю їхнього 

перегляду в будь-який час, створювати віртуальні аудиторії, влаштовувати 
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засідання кафедри; організовувати відеоконференції з підключенням великої 

учасників; здійснювати оцінювання, планування завдань, контроль їх 

виконання; формувати розклади; додавати електронні підручники та інше. 

Платформа Microsoft Teams for Education створена на базі OpenEdX. 

Зокрема, її використовують освітні заклади Іспанії, Ізраїлю, Польщі, 

Саудівської Аравії та інші [1]. 

Кафедра обліку, аналізу і контролю широко використовує платформу 

Teams для підготовки спеціалістів з обліку і оподаткування. Викладачі кафедри 

готують презентації лекцій, практичних робіт, організовують круглі столи та 

зустрічі у вигляді відеоконференцій.  

Якщо порівнювати дистанційне навчання із традиційним то, можна 

визначити як переваги, так і недоліки. Традиційне навчання характеризується 

високою часткою присутності, перебуванням у навчальній аудиторії, контролем 

за відвідуванням, безпосереднім викладанням. Дистанційне навчання 

забезпечує вільний доступ до матеріалів навчання, надає можливість 

користуватися додатковими ресурсами, ґрунтується на інформації, а не на 

структурованому викладанні. Якщо дистанційне навчання проходить поза 

межами навчального закладу, навчання відбувається за допомогою 

технологічних засобів.  

Серед недоліків дистанційного навчання можна відзначити потребу 

створення особливих вимог щодо організації навчального процесу, 

необхідність доступу до мережі Інтернет, організацію мотивації студентів. 

Результат дистанційного навчання залежить від самостійності та свідомості 

студента, оскільки відсутній постійний контроль за студентами. Однією із 

ключових проблем дистанційного навчання є проблема аутентифікації 

користувача у перевірці знань.  

Для розвитку сучасного спеціаліста необхідними у кваліфікації є 

комунікативні навички, які не розвиваються в умовах дистанційного навчання 

такою мірою, як за традиційного. 
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СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ  

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Цифровізація вищої освіти є значним кроком на зустріч викликам 

сьогодення, особливо у період пандемії COVID-19 і переходу закладів вищої 

освіти на змішане і дистанційне навчання. При цьому цифровізація вищої 

освіти передбачає якісні трансформації структури та змісту освіти, наукової 

діяльності, підходів до адміністрування, системи управління якістю освіти 

навчальних закладів, розвитку людського капіталу тощо.  

У 2020 р. в умовах вимушеного запровадження масового змішаного та 

дистанційного навчання заклади вищої освіти стрімко почали входити в 

середовище цифрової освіти. Для України та вітчизняних закладів вищої освіти 

процес цифровізації навчання є складним і неоднозначним у його реалізації, 

адже виникають реальні загрози руйнування традиційної моделі освіти, що 

відображається у знеціненні гуманітарного знання у процесах цифровізації 

освіти й економіки. 

https://acmc.com.ua/didzhytalizacziya-v-osviti-shho-same-zminyuyut-v-ukrayinskyh-shkolah/
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Продумана цифрова трансформація освітнього процесу українських 

навчальних закладів неодмінно повинна передбачити кількісне накопичення 

технічних засобів, зміну цілей, пріоритетів, корпоративної ідеології, 

організаційних принципів і підходів, структури закладу тощо.  

Українські навчальні заклади, зокрема заклади вищої освіти, в умовах 

цифрофізації освітнього процесу постали перед низкою викликів:  

1) пошук моделі цифровізації в межах визначеної автономії навчального 

закладу; 

2) необхідність формування оптимальної структури закладу вищої освіти 

та поєднання складників цієї структури в ефективну систему;   

3) поєднання елементів інформаційно-комунікаційних технологій, що є в 

кожному навчальному закладі, і технічних засобів навчання у дієві мережеві 

інструменти; 

4) визначення ролі, завдань і видів діяльності для наукових, науково-

педагогічних і педагогічних працівників в умовах активного впровадження і 

застосування цифрових технологій здійснення освітнього процесу; 

5) заміна традиційного «аудиторного» освітнього простору на віртуально-

мережевий; 

6) пошук відповідних методів і прийомів дистанційного навчання; 

7) налагодження ефективної комунікації усіх учасників освітнього 

процесу в мережевому середовищі [1]. 

На сьогодні є чимало проблем, які утруднюють трансформацію 

освітнього процесу українських закладів вищої освіти при переході на 

комплексне використання цифрових технологій, основними з яких визначено: 

- проблеми в нормативній сфері регулювання цифрової трансформації 

освітнього процесу, що вимагають пошуку шляхів забезпечення оптимального 

поєднання організаційної самобутності й нормативної уніфікації основних 

процесів, процедур і діяльності університету в умовах діджиталізації вищої 

освіти;  
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- необхідність оновлення усієї нормативно-правової бази, яка регулює 

правовідносини у сфері освіти в частині організації і здійснення дистанційного 

та змішаного навчання; 

- проблеми концептуальної недосконалості та прогалини в теоретичних 

моделях цифрової вищої освіти, зокрема це стосується адекватного та 

об’єктивного визначення критеріїв професіоналізму науково-педагогічних 

працівників, які здійснюють викладацьку діяльність у нових умовах і оцінки їх 

відповідності цим критеріям; 

- проблема розробки нормативів праці та адекватної оплати праці  

викладачів у віртуальному мережевому середовищі згідно з оновленими 

професійними компетентностями; виникає необхідність перегляду підходів до 

оплати праці науково-педагогічних працівників з розробкою нормативів, які 

враховують особливості виконання освітніх функцій, характерних для 

цифрового навчання; 

- новий порядок ліцензування діяльності закладів вищої освіти з 

надання освітніх послуг не відповідає вимогам організації і функціонування 

університетів та забезпечення ними дистанційного навчання; 

- конфлікт пріоритетів: є науковці, котрі віддають перевагу науковим 

дослідженням над викладацькою діяльністю; орієнтованість на викладання 

передбачає зосередження ресурсів освітнього закладу на методиках і 

технологіях комунікації між учасниками освітнього процесу, тоді як акцент на 

науковій діяльності спрямовує навчальний заклад на розробку дослідницьких 

платформ і забезпечення наукової комунікації дослідницьких колективів. 

Ці проблеми потребують швидкого і продуманого вирішення у тісній 

співпраці органів державного управління, колективів й адміністрації закладів 

вищої освіти. 

На сьогодні важливим питання залишається й підготовка викладачів до 

роботи в умовах цифрового середовища на основі оновлених критеріїв у 

професійному стандарті, адаптація традиційних форм, методів, засобів 

навчання до вимог цифрового середовища. Для викладачів, як ніколи, 
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актуалізувалися уміння і навички методично грамотно і технічно оптимально 

добирати зміст навчального матеріалу, уміти візуалізувати основні його 

частини, сформувати кейси для самостійної роботи студентів, організувати 

інтерактивну діяльність під час вивчення нового матеріалу, застосовувати 

інноваційні методики, що поєднують елементи змішаного та дистанційного 

навчання тощо [2]. 

Професіоналізм викладача має оцінюватися, виходячи з реальних вимог 

до знань, умінь, навичок наукової і викладацької діяльності в цифровому 

освітньому середовищі. Разом з цим повинна бути забезпечена позитивна 

професійна мотивація (оцінювання професійної діяльності науково-

педагогічних працівників як на рівні держави, так і на рівні конкретного 

закладу вищої освіти) до зміни традиційного освітнього середовища на 

інноваційне, формування моделей професійної поведінки, адекватної вимогам  

сьогодення. 

Перехід навчання з навчальних аудиторій у віртуальні мережі посилив 

самостійну складову вищої освіти і визначив важливість побудови ефективної 

взаємодії викладача і студента на принципах саморозвитку, 

самоудосконалення, самоосвіти кожного учасника освітнього процесу. 

В цілому можемо відзначити, що цифрова трансформація освітнього 

процесу одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку освітнього 

процесу як у світі, так і в Україні зокрема. Завдяки ній формуються ключові 

передумови інтенсифікації та оптимізації освітнього процесу, збільшення 

швидкості та якості сприйняття, розуміння та засвоєння знань. Навчання за 

умов використання цифрових технологій стає значно мобільним, 

диференційованим та індивідуальним. Освітня спільнота за умов стрімкої 

цифровізації потребує нових принципів, критеріїв оцінювання і засобів 

навчання та зумовлює необхідність узгодження можливостей освітян зі швидко 

зростаючими можливостями цифрового середовища. 
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ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ В ДИСТАНЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», під дистанційною 

формою здобуття освіти розуміється індивідуалізований процес здобуття 

освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених 

один від одного учасників освітнього процесу в спеціалізованому середовищі, 

що функціонує на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій [1]. 

В багатьох ЗВО України дистанційна форма здобуття вищої освіти в 

чистому вигляді, як це розуміється у статті 49 Закону України «Про вищу 

освіту», почала запроваджуватися в 2020 р. з початком пандемії COVID-19.  

Відтак, викликом для всіх закладів вищої освіти стало забезпечення 

якості освітнього процесу в умовах карантинних обмежень. Так як потрібно 

було організовувати спілкування та співробітництво між викладачем та 

студентом за допомогою інтерактивних та хмарних технологій. Тому, 

набувають популярності нові організаційні форми навчання з використанням 

комп’ютерних технологій (CSCL).  
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Варто зазначити, що технології дистанційного навчання складаються з 

педагогічних та інформаційних технологій. Характерні риси дистанційного 

навчання розглянуто у таблиці 1.  

Таблиця 1  

Характерні риси дистанційного навчання 

Ознака Сутність 

1 2 

Гнучкість студенти, слухачі, що одержують дистанційну освіту, в основному не 

відвідують регулярних занять, а навчаються у зручний для себе час та у 

зручному місці 

Модульність в основу програми дистанційної освіти покладається модульний 

принцип; кожний окремий курс створює цілісне уявлення про окрему 

предметну область, що дозволяє з набору незалежних курсів-модулів 

сформувати навчальну програму, що відповідає індивідуальним чи 

груповим потребам 

Паралельність навчання здійснюється одночасно з професійною діяльністю (або з 

навчанням за іншим напрямком), тобто без відриву від виробництва або 

іншого виду діяльності 

Велика аудиторія одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації великої 

кількості учнів, студентів та слухачів, спілкування за допомогою 

телекомунікаційного зв'язку студентів між собою та з викладачами 

Економічність ефективне використання навчальних площ та технічних засобів, 

концентроване і уніфіковане представлення інформації, використання і 

розвиток комп'ютерного моделювання повинні призвести до зниження 

витрат на підготовку фахівців 

Технологічність використання в навчальному процесі нових досягнень інформаційних 

технологій, які сприяють входженню людини у світовий інформаційний 

простір 

Соціальна 

рівність 

рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, 

стану здоров'я і соціального статусу 

Інтернаціональніс

ть 

можливість одержати освіту у навчальних закладах іноземних держав, не 

виїжджаючи зі своєї країни та надавати освітні послуги іноземним 

громадянам і співвітчизникам, що проживають за кордоном 

Нова роль 

викладача 

дистанційна освіта розширює і оновлює роль викладача, робить його 

наставником-консультантом, який повинен координувати пізнавальний 

процес, постійно удосконалювати ті курси, які він викладає, 

підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень 

та інновацій 

Позитивний 

вплив на студента 

підвищення творчого та інтелектуального потенціалу людини, що 

одержує дистанційну освіту, за рахунок самоорганізації, прагнення до 

знань, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних 

технологій, вміння самостійно приймати відповідальні рішення 

Якість якість дистанційної освіти не поступається якості очної форми навчання, 

оскільки для підготовки дидактичних засобів залучається найкращий 

професорсько-викладацький склад і використовуються найсучасніші 

навчально-методичні матеріали; передбачається введення 

спеціалізованого контролю якості дистанційної освіти на відповідність її 

освітнім стандартам 
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Сучасне дистанційне навчання надає здобувачам вищої освіти доступ до 

нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, 

дає абсолютно нові можливості для творчого самовираження, знаходження та 

закріплення різних професійних навичок, а викладачам в свою чергу дозволяє 

реалізовувати абсолютно нові форми і методи навчання із застосування 

концептуального і математичного моделювання явищ і процесів.  

Отже, в умовах сучасного світу дистанційний освітній процес – це 

педагогічний підхід, який передбачає колаборативне (спільне) навчання у 

мережі Інтернет і характеризується активним обміном інформацією між всіма 

учасниками групи та спільним конструюванням знань. Існує велика кількість 

інструментів для забезпечення взаємодії учасників навчального процесу в 

дистанційній формі. Здійснивши дослідження та аналіз даних ресурсів, 

виділимо основні групи та інструменти, які можуть бути використані на різних 

етапах організації заняття (табл. 2).  

Таблиця 2  

Приклади інструментів для співпраці 

Групи Інструменти 

Комунікація з групою Microsoft Teams, Zoom, Flowdock, Slack, 

GoToMeeting, WebEx Appear.in, Yammer,  

Skype, Hipchat 

Управління проектом та завданнями Asana, Jira , Trello 

Спільна робота Google Docs, Office Online, Wiki, Quip, 

Concept Inbox  

Інструменти спільної візуалізації Padlet, RealtimeBoard, Mural, MindMaps  

Інтерактивні вправи LearningApps, Playbuzz 

Спільне використання файлів Google Drive, Dropbox 

 

Важливою складовою ефективного використання електронних ресурсів 

для організації співпраці на заняттях є вміння підбирати інструменти та 

створювати контент. Викладач повинен вибрати програмне забезпечення, яке 

відповідає потребам навчального процесу.  
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Ось деякі критерії, які можна використовувати для визначення 

найкращого сервісу.  

1. Перевага декількох функцій. Деякі інструменти пропонують відмінний 

сервіс, але зосереджені лише на одному аспекті командної співпраці. Найкраще 

шукати інструмент, який є насиченою функцією, і дозволяє людям 

використовувати його різними способами.  

2. Зручність використання. Інтерфейс повинен бути інтуїтивно 

зрозумілим, а навігація - простою.  

3. Параметри конфіденційності. Співпраця з командами не означає, що всі 

розмови і файли мають бути загальнодоступними. Іноді потрібно, щоб 

учасники команди мали приватні розмови або працювали над міні-проектами. 

Отже, карантин показав напрями розвитку на майбутнє для створення 

конкурентоспроможного адаптивного продукту на ринку освітніх послуг. 

Необхідно активно розвивати застосування цифрових інструментів в 

освітньому процесі незалежно від епідеміологічної ситуації. Змішане та 

дистанційне навчання є вимогою сучасності. Для реалізації цього необхідне 

постійне удосконалення методичних та цифрових навичок викладачів щодо он-

лайн навчання, підвищення кваліфікації щодо інформаційних технологій усього 

персоналу, який задіяний у реалізації освітніх програм. 
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ПРОБЛЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

В ЇЇ КОНЦЕПТУАЛЬНІЙ ПОСТАНОВЦІ  

Розглядаючи проблему дистанційного навчання у ЗВО, логічно спиратися 

на погляди футуроголів, які свого часу передбачали цю форму навчання. 

Зокрема, чи не найбільш відомий серед них Е.Тоффлер писав: «В майбутньому 

розвинена технологія внесе зміни і в освіту. Навчання відбуватиметься в 

основному в кімнаті учня або в гуртожитку, в години, що обрані ним самим. З 

величезною базою даних, які доступні йому через комп’ютерні інформаційні 

системи, з власними відеозаписами і відеомагнітофоном, зі своєю власною 

лінгвістичної лабораторією і власної кабіною для занять з електронним 

обладнанням студент буде вільним більшу частину часу від обмежень і інших 

неприємностей, які чекали його в замкненому просторі класної кімнати. 

Технологія, яка буде лежати в основі цієї нової свободи, неминуче пошириться 

навчальними закладами в найближчі роки <…> освітня система Сполучених 

Штатів і деяких західноєвропейських країн рішуче порве з масовим 

виробництвом педагогіки минулого і піде вперед, в еру освітньої 

різноманітності, що заснована на визвольній потужності нових машин».  

Інший відомий футуролог Д. Белл, розглядаючи питання про злиття 

технологій, серед 5 основних проблем, які породжуються зазначеним злиттям, 

назвав таку: «Розширення системи освіти на базі комп’ютерного навчання, 

використання супутникового зв’язку для сільских місцевостей, особливо в 

слаборозвинених» країнах; використання відео-дисків <…> для домашньої 

освіти». 

Е. Тоффлер спрогнозував збільшення числа осіб, які будуть працювати 

дистанційно. Це обумовлено, в першу чергу, тим, що в сучасній економіці 

з’являється значна кількість робочих місць, які передбачають роботу з 

інформацією. На основі аналізу думок декількох керуючих заводів про 



 39 

можливість скорочення витрат на робочі місця за рахунок переходу на 

дистанційну роботу, Тоффлер дійшов до висновку, що нові інформаційно-

комунікаційні технології принесуть безперечну користь суспільству. Місце 

офісу займе так званий «електронний котедж» – місце, обладнане комп’ютером 

та інформаційно-телекомунікаційним зв’язком, причому темпи такого 

впровадження будуть залежати від вартості ІКТ та ЕОМ, а саме індустріальне 

суспільство трансформується в інформаційне суспільство.  

Отримання і надання освітніх послуг добре узгоджується з концепцією 

«третьої хвилі» Тоффлера. Слід зазначити, що деякі форми дистанційного 

навчання вже давно використовувалися в освітньому процесі. Одним із 

прототипів дистанційного навчання можна назвати заочну форму навчання, яка 

існувала раніше. З розвитком Інтернету та телекомунікаційних мереж 

дистанційні форми все частіше починають використовуватися в освіті. Не 

менший вплив на активне використання дистанційних форм навчання 

спричинила поява та швидке поширення вірусу Covid-19, яке кинуло виклик 

всьому життю суспільства. На заміну очній формі навчання прийшло 

дистанційне навчання, перевагами якого є: 

• доступність 

• гнучкість 

• економія грошей 

• економія часу 

• актуальність інформації 

• більший комфорт 

• мережеві можливості 

• фізичне або соціальне дистанціювання 

• автоматизація рутинних процесів 

До недоліків такої форми навчання можна віднести таке: 

• неоднакові можливості студентів в отриманні знань (відсутність ЕОМ, 

Інтернету і т.д.) 

• мало особистого спілкування 
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• можливість низька мотивація студентів 

• відсутність межі між особистим часом і часом навчання 

• необхідність вивчати нові цифрові технології. 

Слід зазначити, що тривалий карантин і масовий перехід на дистанційне 

навчання, які викликані Covid-19, можуть призвести до глобальних змін – як у 

короткостроковому, так і в довгостроковому періодах. Наприклад, негативним 

наслідком дистанціної форми навчання може бути втрата знань і збільшення 

числа людей без освіти і т.д., що в кінцевому підсумку може супроводжуватися 

кризою поколінь і економічними проблемами. Усе це потрібно брати до уваги 

при масовому використанню дистанційної форми навчання у ВНЗ. 

 

 

Західна О.Р,  к.е.н., доц. 

доцент кафедри фінансового менеджменту 

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ 

Запровадження карантину змінило життя кожного учасника освітнього 

процесу, вплинуло на заклади освіти, змусивши пристосовуватись до новин 

умов надання освітніх послуг. COVID-19 заохочує заклади вищої освіти в 

Україні здійснювати інноваційні рішення за порівняно короткий проміжок часу 

та запроваджувати дистанційне навчання з використанням різних веб-серверів, 

платформ, ресурсів та соціальних мереж. 

Дистанцiйне навчання – це форма навчання з використанням 

комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну 

взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну 

роботу з матерiалами iнформацiйної мережi. 

Для вибору моделі дистанційного навчання необхідно враховувати 

наступні три інтегрованих фактори: 
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Технологічний - визначається ІКТ, що використовується для розробки, 

доставки, підтримки навчальних курсів і навчального процесу; 

Організаційний - визначається набором методів і прийомів під час 

навчального процесу: 

Педагогічний - характеризує специфіку організаційної структури 

навчального закладу 

Серед суттєвих переваг дистанційної форми навчання можна відзначити 

наступні: 

 Можливість навчатися у будь-який час. Студент, який навчається 

дистанційно, може самостійно вирішувати, коли і скільки часу упродовж 

семестру йому приділяти на вивчення матеріалу. Він будує для себе 

індивідуальний графік навчання. 

 Можливість навчатися в будь-якому місці. Студенти можуть 

вчитися, не виходячи з дому чи офісу, перебуваючи у будь-якій точці планети. 

Щоб приступити до навчання, необхідний лише комп'ютер з доступом в 

Інтернет. Відсутність необхідності щодня відвідувати навчальний заклад - 

безсумнівний плюс для людей з обмеженими можливостями здоров'я, для 

проживаючих у важкодоступних місцевостях, батьків з маленькими дітьми. 

 Навчання без відриву від основної діяльності. Для навчання зовсім 

не обов'язково брати відпустку на основному місці роботи, виїжджати у 

відрядження. Також дистанційно можна навчатися на декількох курсах чи у 

декількох навчальних закладах одночасно. 

 Можливість навчатися у своєму темпі. Не обов’язково навчатися у 

тому ж темпі, що й інші студенти. Студент завжди може повернутися до 

вивчення більш складних питань, кілька разів подивитися відео-лекції, 

перечитати переписку з викладачем, а вже відомі йому теми може пропустити. 

Головне, успішно проходити проміжні та підсумкові атестації. 

 Доступність навчальних матеріалів. Доступ до всієї необхідної 

літературі відкривається студенту після реєстрації в системі дистанційного 

навчання, або він отримує навчальні матеріали електронною поштою. Зникає 
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проблема нестачі чи відсутності підручників, навчальних посібників чи 

методичок. 

 Мобільність. Зв'язок з викладачами, репетиторами здійснюється 

різними способами: як on-line, так і off-line. Проконсультуватися з викладачем 

за допомогою електронної пошти іноді ефективніше та швидше, ніж 

призначити особисту зустріч при очному або заочному навчанні. 

 Навчання в спокійній обстановці. Проміжна атестація студентів 

дистанційних курсів проходить у формі on-line тестів. Тому в студентів менше 

причин для хвилювань. Виключається можливість суб'єктивної оцінки: на 

систему, яка перевіряє правильність відповідей на питання тесту, не вплине 

успішність студента з інших предметів, його соціальний статус та інші 

чинники. 

 Індивідуальний підхід. При традиційному навчанні викладачеві 

досить важко приділити необхідну кількість уваги всім студентам групи, 

підлаштуватися під темп роботи кожного. Використання дистанційних 

технологій підходить для організації індивідуального підходу. Крім того, що 

студент сам обирає собі темп навчання, він може оперативно отримати у 

викладачавідповіді на виникаючі питання. 

 Дистанційна освіта дешевша. Якщо порівнювати вартість навчання 

на заочній і дистанційній формах навчання, то дистанційна скоріш за все буде 

дешевшою. Студенту не доводиться оплачувати дорогу, проживання, а у 

випадку з зарубіжними вузами не потрібно витрачатися на візу і закордонний 

паспорт. 

 Зручність для викладача. Вчителі, репетитори, викладачі, що 

займаються педагогічною діяльністю дистанційно, можуть приділяти увагу 

більшій кількості студентів і працювати, навіть перебуваючи у відрядженні чи 

на конференції за кордоном.. 

Разом з тим, дистанційне навчання не позбавлене і ряду недоліків (рис.1). 
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Прийнято вважати однією з негативних сторін дистанційного навчання 

відсутність особистого спілкування з викладачем, а також спілкування з 

іншими студентами. З іншого боку, в даний час це вирішується досить просто – 

електронна пошта, телефон, програми відео-конференцій. Іноді не обов'язково 

перебувати поряд, щоб мати можливість спілкуватися особисто. 

Наступним фактором, як правило, вказують, необхідність у того, хто навчається 

сильної мотивації, щоб навчатися продуктивно без нагляду викладача. І з цим 

неможливо посперечатися. Але, в той же час, дистанційне навчання – це 

найчастіше обдуманий і зважений крок, на який йде доросла людина. І це вже 

80% необхідної мотивації. 

Ну і зрозуміло, технічний аспект – студенти не завжди можуть мати 

необхідне технічне обладнання: комп'ютер або доступ в Інтернет. 

І, тим не менш, дистанційне навчання має великі перспективи, тому що 

виправдовує себе і є дійсно зручним. Дане навчання користується великим 

попитом у жителів різних країн. У ситуації, коли дістатися до місця навчання 

важко – надається можливість навчатися дистанційно. Це також зручно в період 

лікарняного, коли вихід з дому скрутний. Дана форма навчання інноваційна, 

але вже зараз дистанційне навчання набуває своїх послідовників. 

НЕДОЛІКИ 

ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 

Виникнення перебоїв у доступі 

до віддалених ресурсів, що 

може призвести до втрати чи 

пошкодження даних 

Складність контролю 

самостійного виконання 

завдань 

Низький рівень цифрової 

грамотності; складність у 

організації спільних видів 

діяльності з метою комунікації та 

обміну досвідом 

Складність мотивації та 

контролю своєчасності 

виконання завдань через 

відведення більшої частини 

навчального матеріалу на 

самостійне опрацювання 
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Система дистанційного навчання побудована з урахуванням всіх 

тонкощів і нюансів, щоб забезпечити максимальну ефективність і користь 

навчання і в той же час, забезпечити зручність її використання. Однак є 

спеціальності, опанування яких у дистанційній формі складно уявити. Тому, ми 

вважаємо, що майбутнє освіти – за поєднанням традиційних форм навчання з 

новими (дистанційними). 

 

 

Капленко Г.В., д.е.н., доц. 

доцент кафедри економіки та публічного управління 

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ОСВІТНІХ 

ЗАКЛАДАХ ЯК СУЧАСНА ВИМОГА ТА УМОВА ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

Політики і громадськість вже кілька десятиліть обговорюють питання 

якості освіти, її відповідності потребам суспільства, проблему соціальної та 

економічної ефективності державних витрат на освіту. Ці дискусії привели до 

певної згоди щодо цілей освітньої політики розвинених країн (OECD Education 

Policy… 2013–2018; Reimers, Chung 2016; Pacifi c Regional Education… 2018; 

Melbourne 2008; European Schoolnet 2018 та ін.). Приклад списку таких цілей 

відображений у Стратегії європейської кооперації в галузі освіти [1]: зробити 

реальністю безперервне навчання протягом усього життя; підвищити якість та 

ефективність навчання; забезпечити рівність, соціальну солідарність і активну 

громадянськість; розвивати креативність та інновації. 

Визнання неминучих змін відобразилося у документах з освітньої 

політики, опублікованих національними урядами і міжнародними 

організаціями. Ось як, наприклад, міністерство освіти Сінгапуру (за 

результатами PISA в цій країні одна з найкращих освітніх систем у світі) 

обґрунтовує необхідність змін в освіті: «Глобалізація, демографічні зміни і 

розвиток технологій – це основні рушійні сили майбутнього. Наші діти повинні 
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бути готові відповідати на ці виклики і вміти використовувати можливості, які 

вони принесуть». [2]  

Інновації характерні для будь-якої професійної діяльності людини і тому 

природно, що стають предметом вивчення та дослідження, аналізу та 

впровадження. Інновації самі по собі не виникають, вони є результатом 

наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих педагогів і цілих 

колективів. Цей процес не може бути стихійним і потребує управління. У 

контексті інноваційної стратегії цілісного педагогічного процесу істотно 

зростає роль керівника навчального закладу, педагогів як безпосередніх носіїв 

новаторських процесів. 

При всьому різноманітті технологій навчання: дидактичних, 

комп'ютерних, проблемних, модульних і інших – реалізація провідних 

педагогічних функцій залишається за викладачем. Із впровадженням у 

навчально-виховний процес сучасних технологій викладачі все більш освоюють 

функції консультанта, порадника, наставника. Це вимагає від них спеціальної 

психолого-педагогічної підготовки, так як в професійній діяльності викладача 

реалізуються не тільки спеціальні, предметні знання, а й сучасні знання у галузі 

педагогіки і психології, технології навчання і виховання. На цій базі 

формується готовність до сприйняття, оцінки та реалізації педагогічних 

інновацій. 

Сьогодні одним з основних завдань, поставлених перед сучасним освітнім 

закладом, є пошук, створення, впровадження освітніх інновацій, спрямованих 

на задоволення суспільно-державного замовлення та потреб учасників 

освітнього процесу. 

Сучасні тенденції вимагають змін стратегії освіти і навчання молодого 

покоління. На перший план при навчанні виходять не функціональні 

компетенції, а виховання таких особистих здібностей студента, які згодом 

дозволяють йому зайняти активну позицію в житті і самому визначити освітню 

траєкторію, кар'єрний ріст, розуміння інших людей і співробітництво. Тому 

останнім часом настільки великий інтерес до тих освітніх моделей, 
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педагогічних інновацій, технологій і методів, які виявляються найбільш 

ефективними для цієї мети. Головною відмінною рисою інноваційних 

технологій та інтерактивних методів навчання є ініціативність студентів у 

навчальному процесі, яку стимулює викладач із позиції партнера-помічника. 

Хід і результат навчання набуває особистої значимості для усіх учасників 

процесу і дозволяє розвинути в студентів здатність самостійного вирішення 

проблеми. [3] 

Вчення про створення педагогічних нововведень, їх оцінку і освоєння 

педагогічним співтовариством, використання та застосування на практиці 

визначається як педагогічна інноватика. Її методологічний апарат може стати 

дієвим засобом аналізу, обґрунтування і проектування модернізації освіти в 

умовах сьогодення. Педагогічні закономірності освітньої інноватики: 

закономірність зростання інноваційної компоненти в змісті і методах навчання, 

відповідно до загально-цивілізаційних процесів розвитку зв'язків освіти з 

наукою і передовим практичним досвідом; закономірність прискорення 

процесів старіння знань і пов'язане з цим зростання фундаменталізації освіти, 

темпів і масштабів його оновлення; закономірність переходу від переважно 

спеціалізованих педагогічних нововведень (з навчальних дисциплін) до 

інтегрованих кластерних новацій, особливо в зв'язку з розвитком нових освітніх 

інформаційних технологій та міждисциплінарних курсів тощо. 

Розрізняють декілька моделей навчання: пасивна (той, кого навчають 

виступає в ролі «об'єкта» навчання (слухає й дивиться); активна (той, кого 

навчають виступає «суб'єктом» навчання (виконує самостійну роботу, творчі 

завдання); інтерактивна (взаємодія кого навчають і хто навчає (принципи: 

індивідуалізація; гнучкість; елективність; контекстний підхід; розвиток 

співробітництва; використання методів активного навчання). 

Методи активного навчання – це сукупність педагогічних дій і прийомів, 

спрямованих на організацію навчального процесу, що створює спеціальними 

засобами умови, які б мотивували студентів до самостійного, ініціативного і 

творчого освоєння навчального матеріалу в процесі пізнавальної діяльності. В 
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освітньому процесі в явному вигляді проявляється три види активності: 

мислення, дія і мова, у неявному: емоціонально-особистісне сприйняття 

інформації. Залежно від типу використовуваних методів активного навчання на 

занятті може реалізовуватися або один з видів, або їх поєднання. Ступінь 

активізації студентів розглядається залежно від того, які і скільки з чотирьох 

видів активності студентів проявляються під час аудиторних занять.  

Під інноваційними методами у вищій освіті слід розглядати такі, які 

засновані на використанні сучасних досягнень науки та інформаційних 

технологій в освіті, спрямовані на підвищення якості підготовки фахівців 

шляхом розвитку у студентів творчих здібностей і самостійності (до них можна 

віднести методи проблемного і проектованого навчання, дослідницькі методи, 

тренінгові форми, що передбачають актуалізацію творчого потенціалу і 

самостійності студентів, тощо). Допустимою вважається адаптація вже діючої 

ефективної методики під конкретні педагогічні умови, якщо є підстави вважати, 

що нововведення підвищить ефективність процесів і позитивно позначиться на 

якості результату навчання. 

Інноваційні методи можуть реалізовуватися як в традиційній, так і в 

дистанційній технологіях навчання. При цьому використання модульно-

кредитних і модульно-рейтингових систем навчання і контролю знань, як 

правило, також сприяє розвитку самостійності і відповідальності майбутніх 

фахівців. 

Інноваційні технології – набори методів і засобів, що підтримують етапи 

реалізації нововведення. Суть інноваційної діяльності в педагогіці – 

впровадження в конкретний освітній процес наукових розробок з різних 

областей знання і діяльності (психології, інформатики, економіки, кібернетики і 

т. п.). 

Таким чином, інноваційна освітня технологія – це форма організації 

навчального процесу, описана на рівні нормативного документа, що гарантує 

відтворення подібних результатів у певних педагогічних умовах і включає 

певне нововведення методичного, організаційного, технічного характеру. 
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Інноваційні технології навчання застосовуються тільки на тих етапах 

освітнього процесу, де потрібно лише знайомство з інформацією, а не набуття 

знань. Це дистанційне, електронне інтерактивне, програмування, контекстне та 

модульне навчання. 

Активні методи та інноваційні технології навчання: перехід на нові 

державні освітні стандарти (третього покоління); застосування інноваційних 

технологій навчання (інтерактивні лекції, проектний підхід, аналіз ділових 

ситуацій (кейс-метод), рольові та ділові ігри); використання активних та 

інтерактивних форм проведення занять (комп'ютерні симуляції, ділові та 

рольові ігри, дослідження конкретних ситуацій та ін.) 

Використання у навчальному процесі активних та інтерактивних форм 

проведення занять реалізує компетентнісний підхід до освіти: комп'ютерних 

симуляцій, ділових і рольових ігор, розгляду конкретних практичних ситуацій, 

психологічних та інших тренінгів у поєднанні з позааудиторною роботою з 

метою формувати і розвивати професійні навички студентів. Нові вимоги до 

результатів освоєння освітніх програм (результати освіти) обумовлюють 

вдосконалення змісту і розробку: 1) нових методик і технологій освітньої 

діяльності (викладання (навчання)); 2) форм контролю її результатів 

(моніторинг якості навчання). 

Застосування інноваційних технологій у процесі професійної підготовки 

стає потужним засобом підвищення якості вищої освіти через можливість 

створення у закладах вищої освіти технологічного навчально-виховного 

середовища – тобто, прогнозованого, керованого, максимально наближеного до 

заздалегідь визначених та запланованих завдань. А це, в свою чергу, 

гарантовано можливістю проектувати та моделювати необхідне саме для 

освітнього закладу навчально-виховне середовище з використанням 

різноманітних моделей, враховуючи знання про потенційні можливості тієї чи 

іншої інноваційної технології чи методики.  
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модернізації найбільше відбилася в Концепції розвитку дистанційної освіти [1], 

яка завдяки такому глобальному явищу, як Інтернет, охоплює широкі шари 

суспільства та стає найважливішим фактором його розвитку. Державною 

національною програмою «Освіта. Україна ХХІ століття» [2], передбачено 

забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, 

запровадження у навчальновиховний процес новітніх педагогічних технологій 

та науковометодичних досягнень, створення нової системи інформаційного 

забезпечення освіти, входження України у трансконтинентальну систему 

комп’ютерної інформації.  

Крім того, технології дистанційного навчання можуть використовуватись 

не тільки в дистанційній освіті, а й в інших формах навчання: очній, заочній, 

експерименті; зокрема, в окремих дисциплінах або в блоках дисциплін, що 

призначені для підвищення освітнього рівня чи кваліфікації окремих осіб та 

(або) груп слухачів. Сучасні студенти все частіше користуються 

неформальними можливостями навчання за допомогою різних відкритих 

освітніх практик, таких, як використання відкритих освітніх ресурсів (ВОР) і 

Масивних відкритих онлайн-курсів (MOOCs). 

Дистанційне навчання — це форма організації навчального процесу, що 

за рахунок використання ІКТ може бути реалізована як в умовах географічної 

віддаленості студента і викладача, так і безпосередньо в університеті для 

формування самостійної діяльності студента щодо засвоєння програми 

навчання за фахом. 

Характерні риси дистанційної освіти:  

Гнучкість: учні, студенти, слухачі, що здобувають дистанційну освіту, в 

основному не відвідують регулярних занять, а навчаються у зручний для себе 

час та у зручному місці.  

Модульність: в основу програми дистанційної освіти покладається 

модульний принцип; кожний окремий курс створює цілісне уявлення про 

окрему предметну сферу, що дозволяє з набору незалежних курсів-модулів 
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сформувати навчальну програму, що відповідає індивідуальним чи груповим 

потребам. 

Паралельність: навчання здійснюється одночасно з професійною 

діяльністю (або з навчанням за іншим напрямком), тобто без відриву від 

виробництва або іншого виду діяльності. 

Велика аудиторія: одночасне звернення до багатьох джерел навчальної 

інформації великої кількості учнів, студентів та слухачів, спілкування за 

допомогою телекомунікаційного зв’язку студентів між собою та з викладачами.  

Економічність: ефективне використання навчальних площ та технічних 

засобів, концентроване і уніфіковане представлення інформації, використання і 

розвиток комп’ютерного моделювання повинні сприяти зниженню витрат на 

підготовку фахівців. 

Технологічність: використання в навчальному процесі нових досягнень 

інформаційних технологій, які сприяють входженню людини у світовий 

інформаційний простір.  

Соціальна рівність: рівні можливості здобуття освіти незалежно від місця 

проживання, стану здоров’я і соціального статусу [3]. 

У той час як навчання, засноване на компетенціях, і дистанційне 

навчання (онлайн-навчання) не є чимось новим, їх поєднання створює 

революційний підхід до освіти. Мішель Р. Вайз і Клейтон М. Крістенсен 

пишуть, що в онлайн-навчання, заснованого на компетенціях, є «великий 

підривний потенціал», оскільки воно включає в себе не тільки правильну 

модель навчання, але й правильні технології, клієнтів і бізнес-моделі. Вайз і 

Крістенсен продовжують пояснювати, що провайдери онлайн-навчання, 

заснованого на компетенціях, «можуть економічно ефективно комбінувати 

модулі навчання завдяки їх гнучкості та адаптивності до мінливого ринку 

праці». Вони роблять це, розбивши навчання не на курси або навіть предмети, 

але на компетенції, звільняючи навчання від обмежень традиційних інституцій і 

методів [4]. 
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Інтернаціональність: можливість здобути освіту в навчальних закладах 

іноземних держав, не виїжджаючи зі своєї країни, та надавати освітні послуги 

іноземним громадянам і співвітчизникам, що проживають за кордоном.  

Нова роль викладача: дистанційна освіта розширює і оновлює роль 

викладача, робить його наставником-консультантом, який повинен 

координувати пізнавальний процес, постійно удосконалювати ті курси, які він 

викладає, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до 

нововведень та інновацій.  

Позитивний вплив на студента (учня, слухача): підвищення творчого та 

інтелектуального потенціалу людини, що здобуває дистанційну освіту завдяки 

самоорганізації, прагненню до знань, використанню сучасних інформаційних та 

телекомунікаційних технологій, вмінню самостійно приймати відповідальні 

рішення [4]. 

Спираючись на зарубіжний досвід розвинених країн, які є прикладом 

освітнього напрямку ,а  саме  приватний університет, розташований у Бостоні, 

штат Массачусетс. Заклад пропонує онлайн-програми з різних предметів: 

кримінального права, комп’ютерних інформаційних систем, менеджменту. 

Студенти, які навчаються віддалено, зараховуються до того ж 

факультету, що й на кампусі, мають доступ до навчальних ресурсів та 

отримують офіційний диплом. Варто розглянути варіант Бостонського 

університету хоча б тому, що заклад отримав багато нагород за свою 

дистанційну освіту (зокрема, 21st Century Award for Best Practices in Distance 

Learning у 2016 році). 

Можна обрати бакалаврську, магістерську, докторську програму або ж 

здобути сертифікат. Щодо умов вступу – кожна програма має свої особливі 

умови та вартість, тому обирай ту, яка подобається, та дізнавайся всю 

необхідну інформацію! 

До прикладу, ти хочеш здобути ступінь магістра мистецтв. Вартість курсу 

становитиме $3,072 за чотири кредити, плюс технологічний внесок ($60 за 

кредит) та студентський внесок ($60 за семестр). Детальніше про умови вступу 

http://www.bu.edu/online/programs/graduate-programs/master-of-arts-in-art-education/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82_(%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0)


 53 

можна почитати на сторінці Коледжу витончених мистецтв, зокрема потрібно 

заповнити форму вступу, представити портфоліо та заплатити $95 доларів 

внеску. Крім цього, іноземним студентам необхідно продемонструвати 

результати TOEFL чи IELTS. [5] 

Флоридський університет/University of Florida Найстаріший навчальний 

заклад штату Флорида, що входить у ТОП-20 державних університетів. Крім 

цього, Флоридський університет радо приймає іноземців – його випускників 

можна знайти у більш ніж 135 країнах світу. 

На жаль, закордонні студенти не можуть отримувати державні стипендії, 

проте можна спробувати знайти приватну фінансову допомогу. University of the 

People Американський онлайн-університет з унікальною моделлю навчання: 

освіта практично безкоштовна, за виключенням певних внесків (наприклад, за 

іспити) [5]. 

Таким чином, з поширенням у світі нових інформаційних і технічних 

засобів доставки навчального матеріалу, насамперед з появою Інтернет, у 

навчальних закладах різних типів склалися передумови появи і розвитку нового 

напряму в освіті – дистанційного навчання для студентів з особливими 

потребами, що ґрунтується на комп’ютерних і телекомунікаційних технологіях. 

Розробкам дистанційного навчання в зарубіжних країнах приділяється також 

належна увага в педагогічній теорії та практиці, зокрема проблемам сучасного 

стану та перспективам розвитку, педагогічному та інформаційному 

забезпеченню. Дослідження становлення та розвитку системи дистанційної 

освіти закордоном, яке зумовлено національними традиціями і високими 

показниками в галузі освіти, а також широким визнанням ідей 24 

американської школи дистанційного навчання, має перспективний характер. 
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ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ: МОТИВАЦІЙНА 

СКЛАДОВА 

Під час пандемії Covid-19 викладачі та студенти велику увагу приділяють 

питанню дистанційного навчання, оскільки його організація стала справжнім 

викликом для української освіти. Впровадження дистанційної форми навчання 

означає, що під час запровадження карантинних обмежень викладачі та 

студенти продовжують своє навчання вдома. 

Основною проблемою під час пандемії, яка виникає у процесі 

дистанційного навчання, це відсутність мотивації у студентів та велике 

навантаження для професорсько-викладацького складу. Міністерство освіти і 

науки України провело опитування і результати цього опитування невтішні. 
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60% студентів відмітили відсутність мотивації до навчання, 5% відповіли, що 

складність полягає у відсутності ґаджетів з високими технічними 

характеристиками, 46% науково – педагогічних працівників  витрачають значно 

більше часу на підготовку до проведення навчальних занять. Найскладнішим у 

процесі реалізації дистанційного навчання в час пандемії є налагодження 

зв’язку зі студентами, особливо коли 57% молодих людей вперше зіткнулися з 

використанням технологій онлайн-навчання. 

Дистанційне навчання припускає більш високу активність, 

самомотивацію і самоконтроль, що значно відрізняє дистанційну освіту від 

традиційних форм, де такого посилення мотивації не спостерігається. 

Зрозуміло, що дистанційна форма навчання підходить не всім. Не у всіх 

студентів є той рівень самостійної організованості, який необхідний для 

навчання у такому форматі. Мотив є джерелом діяльності і виконує функцію 

спонукання і самореалізації. Можливість використовувати інноваційні 

технології для зв’язку зі студентами та налаштування роботи з ними - це одне, а 

мотивувати їх до цієї роботи – зовсім інша справа. 

Людська фізіологія теж не надто мотивує. Справа в тому, що читання з 

монітора екрану відрізняється від читання друкованого матеріалу: більшість 

користувачів «сканують» текст, а не читають кожне слово. До того ж, читання з 

екрану на 25% повільніше в порівнянні з паперового формату. Той, хто читав з 

екрана комп'ютера складний академічний або професійний текст, стикався з 

ефектом «засипання», коли погляд «звалюється» з тексту на екрані, а увага 

розсіюється. Тому електронний контент повинен містити в два рази менше слів, 

ніж його друкована версія, а тексти електронних курсів необхідно спеціальним 

чином оптимізувати для читання. Розробники електронних курсів не 

враховують особливостей людської мотивації до навчання. Коли студент 

входить в аудиторію, бере в руки підручник і робочий зошит - він 

налаштований вчитися, і готовий прийняти навчання, тобто включаються якісь 

механізми, закладені ще в школі. І зміст лекції, семінару чи тренінгу, навіть 

найскладніший, сприймається легше. 
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Коли людина сідає за комп'ютер – у неї включається дещо інша 

«програма». Не секрет, що 80% людей використовують комп'ютер головним 

чином для серфінгу по розважальним сайтам, спілкуванню та розважанню 

комп’ютерними іграми. Пошук інформації в інтернеті відбувається динамічно, 

сторінки  веб-ресурсів оформлені помітно, а в одному документі можуть 

одночасно бути присутнім кілька різних типів контенту. Вирваному 

сприйняттю інформації сприяють і наше медіа-оточення: короткі, динамічні 

сюжети теленовин, кліпи музичних каналів, перенасичені образами і дією 

рекламні ролики. Підсвідомо користувач очікує того ж самого (або хоча б 

чогось схожого) від електронного навчального курсу. Але його зустрічає «текст 

в рамочці» в поєднанні з жорстким контролем з боку викладача. Курс-то 

дистанційний, викладачі подають масив інформації для того, щоб  полегшити 

студентам пошук для самостійного навчання, адже по закінченні вивчення 

навчальної дисципліни вони мають отримати професійні компетентності.  

Також слід озвучити проблеми низького рівня якісного інтернет-зв’язку в 

деяких населених пунктах, що теж негативно впливає на доступ студентів до 

технологій навчання, а це теж може призвести до демотивації. Існує 

занепокоєння молоді щодо того, чи можуть деякі студенти зосередитися вдома, 

особливо якщо батьки втратили роботу або якщо від них очікують, що вони 

будуть доглядати за молодшими братами та сестрами, коли їх батьки 

працюють.  

Окрім відсутності мотивації до дистанційної форми навчання  є багато 

позитиву, який надає ця форма навчання. Одержати освіту дистанційно має 

можливість молодь, яка не може поєднувати навчання з роботою або проживає 

у віддаленій від обласних центрів місцевості, військовослужбовці, 

домогосподарки, керівники, які бажають паралельно одержати освіту. 

Дистанційна форма навчання підходить всім, тому що дає можливість 

поєднувати навчання та повсякденне життя. 

Відзначимо головні переваги дистанційної форми навчання: 
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- кожен студент має свою корпоративну електронну пошту, доступ до 

Microsoft 365, Teams, One Note та SharePoint, та різних команд для різних 

предметів; 

- студенти також можуть працювати в автономному режимі, 

фотографувати свої роботи та завантажувати їх, щоб обмежити час перед 

екранами; 

-  практично всі мають електронні платформи для навчання на своїх 

телефонах; 

-  оскільки викладачі та студенти вільно володіють системами Microsoft, 

Zoom, Google Workspace – це призвело до збільшення мотивації та залучення; 

- доступність всім верствам населення; 

- відсутність необхідності особисто відвідувати лекції і семінари; 

- демократичний звʼязок «викладач – студент»; 

- комплексне програмне забезпечення; 

- вільне  володіння провідними освітніми технологіями; 

- індивідуальний процес навчання; 

- гнучкі консультації. 

При дистанційному навчанні неприйнятна слабо мотивована діяльність, 

тому що основною задачею в суб'єктивному розумінні студента є 

самовдосконалення. Педагоги відзначають, що застосування сучасних 

інформаційних технологій у дистанційному навчальному процесі відіграє у 

студентів стимулюючу роль. Самостійна робота з сучасною комп’ютерною 

технікою, необхідність прийняття рішень, анімація, елементи ділової гри, 

наочна демонстрація студентам їх успіхів – все це викликає живий інтерес та 

сприяє підвищенню мотивації до навчальної діяльності. Тому перед 

розробниками дистанційних курсів стоїть дуже нетривіальне завдання. І навіть 

якщо викладач має прекрасний добротний учбовий матеріал, примусити 

студента вчитися та жорстко контролювати процес навчання не можливо. Для 

цього потрібно формувати у студентів мотивацію, сприяючу навчанню. 
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Отже, основними засобами підвищення мотивації студентів до навчання 

є: привертання уваги до дистанційного курсу, демонстрація значущості курсу, 

підтримка упевненості студента в своїх силах та задоволеність студента 

результатами свого навчання. Для цього використовуються відповідні прийоми. 

Це ділення курсу на окремі модулі і постановка чітких цілей в кожному модулі, 

часта зміна учбових завдань і способів презентації матеріалу, прив’язка теорії 

до рішення конкретних задач, своєчасний і конструктивний зворотній зв’язок, 

чітке володіння викладачем (тьютором) інформацією про індивідуальні 

результати кожного студента. Також це може бути і дух змагання між 

студентами. і самостійна постановка студентом цілей та усвідомлення, що він 

сам контролює ситуацію, що його успіх прямо залежить від докладених зусиль, 

Отже, для того щоб дистанційний учбовий курс був змістовним і цікавим 

необхідно оптимізувати початковий матеріал для цілей дистанційного навчання 

та створювати та підтримувати мотивацію студента до навчання. І ці два 

завдання, технічна і творча, між собою тісно взаємопов'язані. Безумовно, 

інтерес до дистанційного курсу сильно залежить від високої технічної реалізації 

– візуального оформлення, картинок, схем, діаграм та іншого. В той же час 

ніколи не потрібно забувати про мотивацію студентів до навчання.  

 

 

Круглякова В.В., к.е.н. 

доцент кафедри фінансового менеджменту 

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 

Основу освітнього процесу при дистанційному навчанні складає 

контрольована самостійна діяльність студентів з вивчення спеціально 

розроблених навчальних матеріалів з використанням інформаційних і 

комунікаційних технологій для взаємодії всіх учасників навчального процесу. 
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Управління будь-яким процесом передбачає здійснення контролю його якості, 

який вкрай необхідний для успішного перебігу педагогічного процесу. 

Здійснення оперативного контролю за навчальною діяльністю студентів 

стало однією з найважливіших проблем дистанційного навчання. Контроль 

покликаний забезпечити зовнішній і внутрішній (самоконтроль студента) 

зворотний зв’язок [1]. 

Практикою дистанційного навчання встановлено такі педагогічні вимоги 

до організації контролю за навчальною діяльністю студентів:  

 індивідуальний характер контролю, що вимагає здійснення 

контролю за роботою кожного студента в залежності від його індивідуальної 

освітньої траєкторії;  

 систематичність, регулярність проведення контролю на всіх етапах 

освітнього процесу;  

 різноманітність форм проведення, що забезпечує підвищення 

інтересу студентів до його проведення і результатами;  

 всебічність, яка полягає в тому, що контроль повинен охоплювати 

всі розділи навчальної програми, забезпечувати перевірку теоретичних знань, 

практичних умінь і компетенцій студентів; об’єктивність контролю, що 

виключає навмисні, суб’єктивні і помилкові оціночні судження викладача, 

засновані на недостатньому вивченні студентів, психолого-педагогічних 

особливостей їх психофізичного розвитку [2].  

Дотримання зазначених вимог забезпечує надійність контролю та 

виконання ним своїх завдань у процесі дистанційного навчання. 

На різних етапах дистанційного навчання використовуються різні види 

контролю [3]:  

 попередній; 

 поточний; 

 підсумковий.  

Попередній контроль спрямований на виявлення знань, умінь і навичок, 

компетенцій студентів з усіх розділів предмету, який буде вивчатися. 



 60 

Результати вхідного тестування дають можливість викладачеві спланувати 

спільну роботу, діагностувати прогалини в знаннях, визначити, на які теми слід 

виділити більше часу, тобто сформувати індивідуальну освітню траєкторію 

студента.  

Поточний контроль здійснюється в повсякденній роботі з метою 

перевірки засвоєння матеріалу. Поточний контроль успішності здійснюється 

методом самоконтролю і за допомогою тестування студентів та фіксування 

результатів, а також в процесі спілкування викладача та студента. Цей вид 

контролю зазвичай співвідноситься із завершенням тем курсу або модулів. 

Такий контроль повинен обов’язково передувати переходу до нової теми, 

модулю, новому виду навчальної діяльності. Його підсумки викладач 

обов’язково повинен враховувати у своїй подальшій роботі. Поточний контроль 

у дистанційному навчанні має важливий дидактичний сенс, оскільки дає 

можливість адекватно оцінювати навчальні результати і вчасно коригувати 

помилки і прогалини в знаннях студента.  

Підсумковий контроль проводиться в кінці вивчення курсу. Його 

завдання – визначити досягнутий рівень підготовки студента [3]. 

При контролі знань під час дистанційного навчання використовуються 

такі методи педагогічного контролю як:  

- тестовий (використання тестів з одним або декількома правильними 

варіантами відповіді, які проводяться в комп'ютерній системі дистанційного 

курсу);  

- письмовий (наприклад, написання есе, що відсилаються викладачеві 

через Інтернет-технології або спілкування студента через чат з викладачем і 

групою);  

- усний (наприклад, використання аудіо- та відеоконференцій). Даний 

метод дозволяє вирішити проблему особистісного контролю знань, адже при 

дистанційному навчанні може виникнути ситуація, що за студента вирішує 

завдання інша людина [3]. 
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Для підвищення ефективності контролю знань та умінь студентів у 

дистанційному навчанні потрібно використовувати сукупність різних видів та 

методів педагогічного контролю. 

Щодо основних методів контролю, що можуть бути застосовані в 

дистанційному навчанні, то до них належать наступні.  

Спостереження за навчальною діяльністю. При дистанційному навчанні 

студенти та викладач розділені в просторі і в часі, тому традиційні методи 

безпосереднього спостереження за навчальною діяльністю замінюються 

методами опосередкованого спостереження. Система дистанційного навчання 

«Moodle» дозволяє контролювати всі навчальні дії. Викладач бачить, коли і в 

якій послідовності студент проходив навчальні матеріали, скільки часу 

витратив на вивчення того чи іншого розділу, виконання тесту, які допустив 

помилки [4].  

Тестування. Одними з основних переваг використання тестування є 

можливість автоматизації обробки результатів і практично моментальний 

зворотний зв’язок між студентом та навчальним матеріалом. Причому тестовий 

контроль включає в себе організаційну та виховну складові, оскільки на 

виконанні тестових завдань будується істотна частина дистанційного навчання, 

а за відсутності дисципліни і відповідального підходу до даної роботи 

втрачається сенс навчання. Отже, в системі дистанційного навчання акцент 

необхідно робити на навчальному тестуванні, яке передбачає тісну інтеграцію 

процесу навчання і контролю навчання.  

Анкетування. Для проведення оперативного поточного контролю при 

дистанційному навчанні дуже зручно використовувати різноманітні анкети. 

Анкета є достатньо гнучким інструментом, оскільки питання можна задавати 

безліччю різних способів. В дистанційній освіті після освоєння кожної теми 

рекомендовано використовувати анкети, в яких студент може зробити 

самооцінку своїх навчальних досягнень за такими показниками: зрозумів / 

зрозуміла, можу вирішити самостійно; зрозумів / зрозуміла можу вирішити з 

підказкою; не зрозумів / не зрозуміла, не можу вирішити [4].  
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Анкета виконує два завдання. Перша – самооцінка студента своїх 

навчальних досягнень у відповідності до змісту матеріалу. Друга – 

співвіднесення самооцінки студента і його реальних результатів викладачем. На 

основі отриманих даних викладачу потрібно провести коригувальні заходи. 

Самоконтроль є одним з найважливіших факторів, що забезпечують самостійну 

пізнавальну діяльність студентів.  

Самоконтроль є форма діяльності, що виявляється в перевірці 

поставленого завдання, у критичній оцінці процесу роботи, у виправленні її 

недоліків. Відповідальність і максимальна самостійність навчання є 

вирішальними факторами при організації навчального процесу дистанційного 

навчання. У дистанційному навчанні самоконтроль дуже важливий. Студентам 

надається можливість багаторазового виконання тестів і самоконтролю 

отриманих результатів відразу ж після їх виконання, включаючи перегляд 

невірно виконаних завдань і правильних відповідей на них, що, безсумнівно, 

активізує навчально-пізнавальну діяльність [4].  

Таким чином, педагогічні засоби та методи контролю якості навчальної 

діяльності в системі дистанційного навчання в першу чергу спрямовані на 

забезпечення зворотного зв’язку, встановлення рівня засвоєння знань на всіх 

етапах навчання, визначення ефективності навчального процесу і коригування 

викладачем навчального процесу на основі отриманої інформації. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОСВІТНЯ ТРАСФОРМАЦІЯ В 

УМОВАХ КОРОНАКРИЗИ 

Світова пандемія COVID-19 змусила освітян оперативно реагувати та 

змінювати існуючі форми навчання (денна і вечірня форми очного, заочне, 

змішане навчання, екстернат), адаптовувати зміст та створювати необхідні 

умови. Ще з весняного (2020 р.)  локдауну та заборони відвідувати заняття усі 

навчальні заклади різного рівня акредитації були змушені перейти на роботу в 

режимі онлайн, почали розширювати застосування дистанційної форми 

навчання як способу здобуття освіти. Дистанційна освіта - навчання на відстані 

- стає все більш популярною. Особливо під час пандемії, коли Україна не має 

іншого шляху, як налагодити цей нелегкий процес. 

20 грудня 2000 року наказом МОН України була затверджена Концепція 

розвитку дистанційної освіти в Україні. В концепції визначено, що 

"Дистанційна освіта - це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, 

http://kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2013/S20.pdf
http://el.puet.edu.ua/sites/default/files/book_el.pdf
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заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями 

дистанційного навчання" [1]. 

Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна 

взаємодія у процесі роботи, надання студентам можливості самостійного 

освоєння досліджуваного матеріалу, а також консультаційний супровід у 

процесі дослідницької діяльності. Основну роль у здійсненні дистанційного 

навчання відіграють сучасні інформаційні технології [2].  Інформатизація 

освіти стає основним механізмом, що зачіпає основні напрямки модернізації 

освітньої системи. Сучасні комп'ютерні технології та Інтернет дають 

можливість перспективному розвитку у підвищенні ефективності освітнього 

процесу. Запровадження "швидкого" Інтернету, який існував не тільки для 

розваг, надав користувачам можливість використовувати "онлайн" семінари 

(вебінари) для навчання. З технічної частини найчастіше на початку 2020 р. 

освітяни використовувати Zoom, Skype, Viber. В 2021 р. даний список 

поповнився Teams, Meeting та ін. Як Zoom, так і Teams мають властивості  

проводити лекції інтерактивно із мультимедійним наповненням предметів, а 

також презентувати багато додаткової корисної та цікавої навчальної 

інформації до кожного заняття у формі схем, слайдів, аудіо- та відеоматеріалів з 

метою надати студенту порівняно більший навчальний простір з урахуванням 

його особистих вподобань та інтересів. Інтернет надає можливість 

інтерактивного пізнання науки та світу.  

Для того щоб знання отримали конкретний зв'язок з діями, необхідно 

постійно "навчати себе", поповнюючи й розширюючи свою освіту. Цю мету й 

ставить перед собою дистанційна освіта [3].  

Освіта, отримана "онлайн", не замінить звичайної, але вона має свої 

переваги: 

- дистанційна освіта привчає студентів до самонавчання; 

- студенти за бажанням можуть поєднати навчання з виробничою 

діяльністю; 

- сприяння студентам, які мають фізичні або фізіологічні проблеми; 
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- сприяння найбільш здібним студентам, які вже мають істотні знання і 

хочуть пройти освітню програму в стислий термін.  

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

дистанційне навчання є перспективною організаційною формою освітнього 

процесу, де активним суб'єктом навчання є студент, який долає обмеження, 

пов'язані з місцем і часом одержання освіти. А особливою рисою даної освіти є 

самостійність і особиста відповідальність студента за вибір програми, терміни і 

якість її проходження шляхом використання сучасних засобів комунікації і 

комп'ютерних технологій. 
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СОЦІУМІ 

В результаті вивчення суспільно-економічні процесів ми отримуємо, як 

правило, математичні моделі, які описуються детермінованими або 

стохастичними характеристиками. Дані для побудови таких моделей отримуємо 

з різних джерел, які формуються нерідко вручну, що не виключає впливу 

людського фактору. 

http://www.osvita.org.ua/
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На першому етапі валідації даних потрібно проводити кількісний аналіз 

числових значень даних. Для прикладу можна взяти часовий ряд кількості 

визначених хворих на ковід мешканців Львівщини. (Рис. 1) 

 

Рис. 1. Кількість нових виявлених випадків ковідних хворих на 

Львівщині [1] 

 

Діаграма відображає поденний ряд значень, починаючи від 04-09-2020 

року та вказує на тенденцію проходження чергового піку захворювання. 

Глибший аналіз числових значень наводить на думку, що розподіл останніх 

цифр в числових значеннях нерівномірний. З точки зору теорії випадковості, 

останні цифри в числах повинні буди розподілені більш-менш рівномірно для 

набору з 300 значень, розподіленого на 10 груп. Коливання значень навколо 

середнього складає 20%, а найчастіше зустрічається цифра 5. (Рис. 2) 

На другому етапі валідації даних потрібно проводити частотний аналіз 

числових значень даних. Зокрема оцінити рівномірність розподілу чисел з 

однаковими числами (дублів). А також знаходження однакових значень для 

сусідніх періодів та круглих чисел. (Рис. 3) 
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Рис. 2. Частота появи останніх цифр в даних про виявлених ковідних 

хворих на Львівщині [2] 

 

 

 

Рис. 3. Частотний розподіл появи останніх цифр числа для 

нововиявлених хворих на ковід (Львівщина) 
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Внаслідок валідацї виявлено 6 дублів та значну кількість круглих 

значень, що свідчить про ймовірність внесення сумнівних даних. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ 

Сучасні інформаційні технології дають змогу підвищити та вдосконалити 

ефективність освітнього процесу. Під час реформування освіти у вищих 

навчальних закладах прогресивно розробляється концепція дистанційної освіти, 

що передбачає розробку різноманітних технологій, у тому числі технології 

змішаного навчання.  

За концепцією розвитку дистанційної освіти в Україні дистанційна освіта 

– це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірнього, заочною та екстернатом, 

що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання [1]. 

На сьогодні існує багато підходів до визначення поняття «дистанційне 

навчання». Це поняття було сформульоване такими вченими, як М. Томпсон, 

М. Мур, А. Кларк, і Д. Кіган. Кожен із цих авторів підкреслював окремий 

аспект цього методу 

Досліджуючи погляди науковців, можна визначити. що дистанційне 

навчання – це нова, специфічна форма навчання, дещо відмінна від звичних 

форм очного або заочного навчання. Вона передбачає інші засоби, методи, 

організаційні форми навчання, іншу форму взаємодії викладача і студента, 

студентів між собою. Разом із тим, як і будь-яка форма навчання, система 

дистанційного навчання має такий компонентний склад: цілі, обумовлені 

https://covid19.rnbo.gov.ua/


 69 

соціальним замовленням для всіх форм навчання; зміст, передбачений діючими 

програмами 

Дистанційне навчання (Distance Learning, Distance Education) – це така 

форма організації освітнього процесу, основою якої є самостійна робота 

людини, яка навчається. Це дає змогу навчатися у зручний для людини часта у 

віддаленому від викладача місці (тому дистанційне). 

Дистанційне навчання – це технологія, що базується на принципах 

відкритого навчання, широко використовує комп’ютерні навчальні програми 

різного призначення та створює за допомогою сучасних телекомунікацій  

Дистанційну форму навчання фахівці зі стратегічних проблем освіти 

називають освітньою системою 21 століття. Сьогодні на неї зроблена величезна 

ставка. Актуальність проблеми дистанційного навчання полягає в тому, що 

результати суспільного процесу, раніше зосереджені в сфері технологій, 

сьогодні концентруються в інформаційній сфері. Виходячи з того, що 

професійні знання старіють дуже швидко, необхідно їх постійно 

вдосконалювати. 

Дистанційне навчання має низку переваг перед іншими формами 

навчання. Так, практично не виходячи з дому чи не покидаючи свого робочого 

місця, можна підтримувати регулярний контакт з викладачем за допомогою 

телекомунікаційних технологій, у тому числі відеозв’язку, та одержувати 

структурований навчальний матеріал, представлений в електронному вигляді. 

Незначна за часом та обсягом частина навчального процесу дистанційної освіти 

може здійснюватися за очною формою (складання іспитів, практичні, 

лабораторні роботи тощо). інформаційне освітнє середовище для постачання 

навчального матеріалу та спілкування.  

Дистанційна форма навчання обумовлена специфікою використовуваної 

технологічної основи (наприклад, тільки комп’ютерних телекомунікацій, 

комп’ютерних телекомунікацій у комплексі з друкованими засобами, компакт-

дисками, так званою кейс-технологією, ін.) 

Характерними рисами дистанційного навчання є: 
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 інтерактивність навчання: інтерактивні можливості 

використовуються в сис-емі дистанційного навчання програм і систем доставки 

інформації, дозволяють налагодити і навіть стимулювати зворотний зв’язок, 

забезпечити діалог і постійну підтримку, які не можливі в більшості 

традиційних систем навчання; 

 гнучкість навчання студентів, що одержують дистанційну освіту, у 

виборі начального закладу, місця і часу навчання. Студенти мають можливість 

не відвідуватинавчальних занять, а навчаються у зручний для себе час та у 

зручному місці; 

 в основу програми дистанційної освіти покладається модульний 

принцип, щодозволяє з набору незалежних курсів-модулів сформувати 

навчальну програму, якавідповідає потребам студентів; 

 індивідуалізація навчання, яка дозволяє реалізувати для студента 

індивідуальну навчальну програму й індивідуальний навчальний план. Можна 

самостійно вибирати послідовність вивчення предметів на основі 

індивідуального графіку; 

 економічність дистанційного навчання знаходить прояв у 

ефективному використанні навчальних площ та технічних засобів, 

концентрованому й уніфікованому представленні інформації, використанні і 

розвитку комп’ютерного моделювання, що призводить до зниження витрат на 

підготовку фахівців; а також відсутність проблеми придбання навчальних 

матеріалів та підручників; 

 використання в навчальному процесі нових досягнень 

інформаційних технологій, які сприяють входженню людини до світового 

інформаційного простору, що забезпечує технологічність навчання; 

 інформаційна забезпеченість дистанційного навчання 

характеризується тим, що студенти отримують доступ до комплекту 

необхідних навчальних матеріалів у сучасному електронному вигляді 

безпосередньо з серверу вищого навчального закладу, де вони навчаються, 

інших ВНЗ та Інтернет-ресурсів. Сучасні комп’ютерні телекомунікації здатні 
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забезпечити передачу знань і доступ до різноманітної навчальної інформації на 

рівні, а іноді й набагато ефективніше, ніж традиційні засоби навчання; 

 якість дистанційної освіти має бути високого рівня, не поступатися 

якості очної форми навчання. Це досягається шляхом підготовки дидактичних 

засобів навчання, до розробки яких залучається найкращий професорсько-

викладацький склад і використовуються найсучасніші навчально-методичні 

матеріали; 

 паралельність дистанційного навчання – воно здійснюється 

одночасно з професійною діяльністю або з навчанням за іншим напрямом 

підготовки, тобто без відривувід виробництва або іншого виду діяльності. 

Також з’являється можливість одночасного навчання в українському та 

зарубіжному ВНЗ; 

 відкритість і об’єктивність оцінки знань студентів, її незалежність 

від викладача, оскільки використовуються сучасні комп’ютерні технології і 

відповідні програмивиставлення оцінок за шкалою ЄКТС; 

 висока самоорганізація студентів, при якій підвищується творчий і 

інтелектуальний потенціал, прагнення до здобуття знань, уміння взаємодіяти з 

комп’ютерною 

 технікою і опанування новітніми інформаційними технологіями. 

Дистанційне навчання надає здобувачам вищої освіти доступ до 

нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, 

дає абсолютно нові можливості для творчого самовираження, знаходження та 

закріплення різних професійних навичок, а викладачам в свою чергу дозволяє 

реалізовувати абсолютно нові форми і методи навчання із застосування 

концептуального і математичного моделювання явищ і процесів. 

Відмінність дистанційного навчання від традиційного зрозуміла, якщо 

розглянути їх з погляду форм взаємодії викладача і студента. В основу 

традиційної моделі навчання покладено читання лекцій, проведення 

семінарських, лабораторних та різних ігрових видів занять, організація 

самостійної роботи студентів тощо. База навчання – книга і викладач, як 



 72 

інтерпретатор знання. Дистанційне ж навчання орієнтоване на впровадження в 

навчальний процес принципово відмінних моделей навчання, що передбачають 

проведення конференцій, проектні роботи, тренінги та інші види діяльності з 

комп’ютерними та нетрадиційними технологіями. 

Якщо розглянути особливості дистанційної освіти з погляду комунікацій 

між викладачем і студентом, то можна визначити такі її характерні риси:  

 самоосвіта як основа дистанційного навчання, що передбачає само 

мотивацію студента щодо власного навчання, а також певний рівень 

самоорганізації особистості;  

 спілкування викладача і слухача за принципом «один до одного», 

що відповідає за формою і змістом індивідуальній консультації;  

 спілкування і взаємодія «один до одного» не виключає взаємодії 

«одного до багатьох», оскільки викладач, відповідно до заздалегідь складеного 

графіка, працює відразу з безліччю студентів. Така форма взаємодії нагадує 

традиційне навчання в аудиторіях;  

 взаємодія «багатьох до багатьох» означає, що можливе одночасне 

спілкування безлічі студентів, які обмінюються між собою досвідом і 

враженнями.  

Виходячи з цього, дистанційне навчання має низку переваг у порівнянні з 

традиційним навчанням: передові освітні технології, доступність джерел 

інформації, індивідуалізація навчання, зручна система консультування, 

демократичні стосунки між студентом і викладачем, зручний графік та місце 

роботи [2]. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ 

ОСВІТІ 

Офіційне визнання терміну «дистанційне навчання» відбулося в 1982 

році, коли Міжнародна Рада з кореспондентської освіти змінила свою назву на 

Міжнародну Раду по дистанційному навчанню [1]. У багатьох провідних 

університетах світу є багаторічний досвід дистанційного навчання з 

використанням передових технологій, проте пандемія змусила міністерства 

освіти всіх без виключення країн світу запроваджувати швидкі рішення і 

переходити на тотальну дистанційну систему навчання. 

Загалом, досліджуючи трактування поняття «дистанційне навчання», 

можна виявити декілька взаємодоповнювальних визначень [2, с. 53]: 

- дистанційне навчання – це форма освіти, яка передусім базується на 

принципах самостійного навчання та дає можливість підтримувати діалог з 

викладачем за допомогою засобів телекомунікації, незважаючи на віддаленість 

від викладача не тільки в просторі, а й у часі; 

- дистанційне навчання – це форма освіти, яка завдяки інформаційним 

технологіям дає можливість студентам не тільки вести самостійну роботу щодо 

засвоєння навчального матеріалу, але й оцінювати знання та навички, отримані 

в процесі навчання; 

- дистанційне навчання – це нова перспективна форма заочного навчання 

з використанням новітніх інформаційних технологій; 

- дистанційне навчання – це сукупність технологій, що забезпечують 

інтерактивну взаємодію слухачів (студентів) і викладачів у процесі навчання. 
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Особливості дистанційної форми навчання [3, c. 95]: 

- гнучкість – студенти, які навчаються за дистанційною формою 

навчання, як правило, не відвідують регулярних занять, а працюють у зручний 

для себе час у зручному місці та зручному темпі; кожен може вчитися стільки, 

скільки йому особисто необхідно для засвоєння матеріалу; 

- модульність – кожна окрема дисципліна або ряд дисциплін, які засвоєні 

студентами, створюють цілісне уявлення про визначену предметну галузь; це 

дозволяє з переліку незалежних навчальних дисциплін формувати навчальний 

план, який відповідає індивідуальним навчальним потребам; 

- паралельність – навчання може здійснюватися у процесі поєднання 

основної професійної діяльності з навчанням або одночасне навчання у двох 

навчальних закладах; 

- віддаленість – відстань від місця знаходження того, хто навчається, до 

навчального закладу не є перешкодою для ефективного освітнього процесу; 

- асинхронність – у процесі навчання і той, хто навчає, і той, хто 

навчається, можуть реалізовувати технологію навчання незалежно в часі, тобто 

по зручному для кожного розкладу і в зручному темпі; 

- масовість – кількість учасників дистанційної форми навчання не є 

критичним параметром; вони мають доступ до багатьох джерел навчальної 

інформації, а також можуть спілкуватися один з одним і з викладачем через 

засоби зв’язку або за допомогою інших засобів інформаційних технологій; 

- рентабельність – під цією особливістю розуміється економічна 

ефективність дистанційного навчання. 

Разом з тим, визначають як позитивні, так і негативні риси дистанційного 

навчання. До позитивів дистанційного навчання відносять: 

- до реального контингенту потенційних студентів можна віднести тих, 

хто часто перебуває у відрядженнях, військовослужбовців, територіально 

віддалених слухачів, жінок, що перебувають у декретній відпустці, людей з 

фізичними вадами, тих, хто поєднує навчання й роботу, співробітників, що 

підвищують свою кваліфікацію тощо; 



 75 

- найбільш важливими компонентами дистанційного навчання є: 

створення практичних ситуацій під час навчального процесу, можливість 

проявити себе, самореалізуватися, чіткість організації навчального процесу, 

наявність індивідуального підходу; 

- більшості студентів дистанційної технології навчання, незалежно від 

курсу, навчання дається легко й позитивно на них впливає; 

- студенти, що навчаються дистанційно, більш адаптовані до зовнішніх 

умов, вони більш самостійні, не бояться приймати важливі рішення; 

- оцінка задоволенням місцем у колективі й стосунками з керівництвом у 

випускників дистанційної технології трохи вища, ніж у випускників 

традиційного навчання. 

До недоліків дистанційного навчання слід зарахувати: 

- відсутність очного спілкування викладача і студента; 

- студенти не завжди самодисципліновані, свідомі і самостійні, як цього 

вимагає дистанційне навчання; 

- для постійного доступу до джерел інформації потрібна потужна 

технічна оснащеність; 

- нестача деяких практичних занять і відсутність постійного контролю; 

- необхідність наявності у студента сильної особистісної мотивації, 

- вміння навчатися самостійно, без постійної підтримки та 

«підштовхування» з боку викладача; 

- слабкий рівень системи контролю знань студентів тощо; 

- неможливість проходити дистанційну підготовку за всіма 

спеціальностями тощо. 

На нашу думку, вплив пандемії лише загострив вище зазначені недоліки 

дистанційного навчання, тому система вищої освіти має бути трансформована 

та пристосована до нових реалій. 

В сучасних умовах постає гостра необхідність в розробці нових підходів 

та моделей освітнього процесу. Адаптивність студентів та викладацького 

колективу до специфіки дистанційного навчання передбачає набуття ними 
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цифрових та інших пов’язаних навичок. Науково-педагогічні працівники мають 

підвищувати свою педагогічну майстерність, розробляти нові он-лайн курси і 

програми з урахуванням специфіки віддаленого навчання. На особливу увагу 

заслуговують питання поліпшення технічних, економічних й організаційних 

умов праці, забезпечення мотивації праці науково-педагогічних працівників, 

надання їм матеріальних і нематеріальних стимулів до високоякісної 

професійної діяльності. 

Органи державної влади, дотичні до вирішення проблематики 

дистанційного навчання, зокрема міністерство цифрової трансформації 

України, мають створити належні умови до безперебійного та якісного доступу 

до Інтернету, особливо у сільській місцевості [4]. 

Таким чином, необхідним є об’єднання зусиль органів влади, закладів 

вищої освіти та органів студентського самоврядування для забезпечення 

ефективного освітнього процесу та набуття здобувачами вищої освіти у 

повному обсязі програмних загальних і професійних компетентностей. 

 

Список використаних джерел 

1. Корсунська Н. О. Дистанційне навчання: підходи до реалізації // 

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці 

фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : Зб-к наук. пр. – Київ – 

Вінниця: ДОВ Вінниця, 2000. – 486 с. 

2. Морозова Л. Дистанційне навчання на сучасному етапі, новітні 

технології викладання мовних та природничих дисциплін у вишах / 

Л. Морозова, О. Морозова // Теорія і практика викладання української мови як 

іноземної. – 2014. – Вип. 10. – С. 52-59. 

3. Мачинська Н. І., Нагірняк М. Я. Дистанційне навчання – новітня 

технологія підготовки фахівців у вищому навчальному закладі / Н. І. 

Мачинська, М. Я. Нагірняк // Інформаційно-телекомунікаційні технології в 

сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : Зб-к наук. пр. – Ч. 1. / За ред. 

М. М. Козяра та Н. Г. Ничкало. – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – 270 с. 



 77 

4. Олешко А. А. Удосконалення системи дистанційного навчання у вищій 

школі в умовах пандемії COVID-19 / А. А. Олешко, C. М. Бондаренко // 

Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми 

інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації» : тези доповідей, 

м. Київ, 10 листопада 2020 р. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 78-79. 

 

 

Решота О. А., к. н. держ. упр., доц.  

доцент кафедри публічного адміністрування  

та управління бізнесом 

 

ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

В сучасних умовах здійснення дистанційного навчання у закладах вищої 

освіти постає значна проблема активізації зацікавленості студентської молоді 

до навчального процесу, що спричинена дистанційним форматом 

комунікаційної компоненти між лектором та студентом. Тому питання 

підвищення ефективності освітнього процесу є найбільш актуальними на 

сьогоднішній день. Відтак, реалізація на практиці новаторських підходів до 

здійснення навчального процесу на основі застосування інноваційних 

інструментів та технологій задля більш ефективного залучення і 

умотивованості студентства, виступає оптимальною можливість вирішення 

проблеми активізації знань здобувачів вищої освіти. 

В умовах діджиталізації усіх сфер суспільного життя інтенсифікація 

процесу цифрової трансформації освіти виступає не лише своєчасним явищем, 

але й нагальною потребою сьогодення, що дає можливість зробити навчальний 

процес більш гнучким, інтенсивним, інтерактивним, продуктивним, адже до 

ключових компетентностей сучасного здобувача освіти належить вміння 

використовувати сучасні інформаційні технології, швидко і якісно обробляти 

інформаційні потоки задля посилення конкурентоспроможності як майбутнього 
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молодого фахівця на ринку праці. Відтак, вважаєм за доцільне, впровадження у 

навчальний процес закладів вищої освіти інноваційного інструменту 

підвищення ефективності дистанційного навчання, а саме – гейміфікацію 

навчання.  

Гейміфікація передбачає інтеграцію ігрової компоненти у традиційне 

навчання з метою активізації зацікавленості, впровадження творчого, 

неординарного підходу до вивчення академічних дисциплін. Аналіз 

зарубіжного досвіду використання технологій гейміфікації в навчальному 

процесі засвідчує підвищення ефективності освіти завдяки високому відсотку 

зацікавленості студентської молоді саме у такій формі навчання, що 

максимально захоплює увагу здобувачів та надихає до плідного засвоєння 

нових знань завдяки застосуванню елементів гри. Відтак, використання 

платформ гейміфікації дозволяє формувати у студента стратегічне бачення, 

креативність, творчий підхід до справи, здатність до обґрунтованого ризику, 

самостійність і рішучість у прийнятті рішень; активувати у студента 

комунікаційні якості та навички до командної роботи, посилювати 

самодисципліну та самоорганізацію, сприяє формуванню навичок цільового 

пошуку та опрацювання інформації; підвищує рівень мотивації студента до 

вивчення дисциплін завдяки наявності у нього відчуття зацікавленості та 

азарту, чіткого розуміння доцільності витрати часу на вивчення дисципліни, 

набуття вміння використовувати отримані знання на практиці [1]. 

Здійснення гейміфікації навчального процесу, як інноваційної технології 

навчання, повинно відповідати низці вимог, а саме: відповідності структури та 

змісту гри навчальним програмам дисципліни, можливості забезпечення 

контролю знань, можливості самостійного навчання та розвитку професійних 

навичок здобувачів. Також завдяки впровадженню цієї технології в освітній 

процес можливо досягнути таких освітніх цілей, як проектування відповідного 

навчального досвіду, моделювання ситуації, залучення студентів до активної 

діяльності. Отож, за допомогою гри лектор може спроектувати саме такий 

досвід, який необхідний здобувачам освіти, адже конструювання гри 
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передбачає конкретну освітню мету, логіку вирішення ігрового завдання, 

чіткість прийняття рішень для візуалізації навчального матеріалу.   

З погляду моделювання гейміфікація навчання розглядається як спосіб 

створення необхідної моделі реальності шляхом максимального відтворення 

практичних ситуацій у професійні та науковій сферах з метою кращого 

засвоєння знань, стимулювання до креативності та винахідливості студентської 

молоді. 

Особливою цінністю гейміфікації навчального процесу дослідники 

вважають самостійну активність здобувачів освіти до дій, що стимулює 

внутрішньомотиваційні чинники щодо кращого залучення студентів до 

засвоєння нових знань, покращення зворотного зв’язку в комунікаційні 

взаємодії лектора та студента. 

Впровадження ігрового формату навчання у закладах вищої освіти 

передбачає врахування основних компонентів гейміфікації в освітній процес, а 

саме: учасників навчального процесу, освітніх завдань та цілей, 

багаторівневість навчальних завдань, оцінювання рівня знань на основі 

накопичення балів, ранжування користувачів відповідно до їхніх досягнень [2, 

с. 252].  

Гейміфікований процес навчання можливо реалізувати за допомогою 

великої кількості освітніх сервісів, до прикладу, таких як Spongelab (платформа 

для персоналізованої наукової освіти), MinecraftEdu (платформа для навчальної 

та комунікативної взаємодії), WorldofClasscraft (ігрова платформа для 

рольового проектування навчання), Kahoot! (онлайн-сервіс для створення 

інтерактивних навчальних ігор), Worldwoll (онлайн-платформа інтерактивних 

вправ) та ін. 

На нашу думку, важливим фактором успішного та ефективного 

впровадження явища гейміфікації у освіту є правильний добір лектором 

способів її інтеграції у різні форми навчання, оскільки саме викладач проектує 

структуру та бажаний кінцевий обсяг знань з навчальної дисципліни у гру. 

Тому для успішної гейміфікації потрібно дотримуватися основних етапів 
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створення ігрового механізму та принципів, а саме: зрозуміла та чітка 

інформація, вдумлива практика, інформативний зворотний зв’язок, наявність 

мотиваторів та балансу між складністю завдання і рівнем персонажа, знання 

основних цілей геймофікованого навчального процесу та специфіки цільової 

аудиторії. Також, до позитивних наслідків гейміфікації освітнього процесу 

варто віднести заміну традиційного, формального формату навчання 

інтерактивним, стимулювання творчого та неординарного мислення студентів в 

процесі вирішення гейміфікованих завдань, можливість кращої самореалізації 

потенціалу студентів, більша зацікавленість у виконанні навчальних завдань на 

основі конкурентного чинника, підвищення згуртованості цільової аудиторії під 

час спільного виконання навчальних командних завдань, візуалізація досягнень 

навчального процесу. 

Однак існують й ризики надмірної гейміфікації навчання, що полягають у 

фокусуванні уваги студента не на отриманні та поглибленні нових знань, а на 

швидкому досягненні кінцевого результату освітньої гри у вигляді перших 

місць, балів, рейтингів, швидшому виконанні максимальної кількості завдань, 

неналежному забезпеченні рівня комп’ютерної грамотності викладачів і 

студентів, збільшенні часу перебування студентів за комп’ютерами, що 

уможливлює негативні наслідки для здоров’я та ін. 

Отже, доходимо висновку, що гейміфікація виступає одним із сучасних 

трендів освітнього процесу у закладах вищої освіти, адже цей інноваційний 

інструмент є ефективним способом модернізації системи викладання з 

урахуванням діджеталізації освіти та запровадження дистанційного формату 

освіти. 
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СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ 

Збільшення використання цифрових технологій стало головним викликом 

в 21 столітті. Доступ до технологій привів до фокусування уваги навколо місця 

та ролі цифрових технологій у нашому житті, а також наслідків, які вони 

матимуть для майбутнього. Останнім часом включення мультимедійних та 

цифрових технологій в процес навчання постійно збільшувалось, а за умов 

пандемії та тотального локдауну стало єдиною можливістю навчатись. Окрім 

того, поява цифрового освітнього середовища, зростання вагомості соціальних 

публікацій в медіа та блогах містить значні простори для навчання та впливу на 

студентську молодь. Ці форми знань та спілкування почали ставати 

легітимними та застосовуватись в процесі навчання поряд з традиційними 

освітніми технологіями, такими як лекції та підручники.  

Студенти та викладачі мають відмінний досвід та ставлення до цифрових 

технологій, які впливають на їхні способи сприйняття інформації, що в свою 

чергу впливає на їх ставлення до використання тих чи інших інструментів в 

освітніх цілях.  

Проведені опитування студентів вказали на перелік очікувань, які 

домінують у їх висловленнях, щодо найбільш бажаних цифрових освітніх 

послуг. В першу чергу побажання студентів стосуються цифровізації 

https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/230
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організації навчання, наступним пунктом йде онлайн-література, а останнім - 

доступ до спеціалізованого програмного забезпечення. Що стосується 

організації навчання, то студентів цікавить якісна та зрозуміла  централізована 

платформа, що надає доступ до відповідної інформації та послуг (наприклад, 

розклад занять та іспитів, силабуси дисциплін, оцінювання, хід навчання, 

контактна інформація). З точки зору опитаних студентів, цифровізація освітніх 

послуг має дати їм змогу зосередитись на змісті свого навчання, забезпечити 

підтримку, зняти організаційні проблеми та забезпечити легкий доступ до 

ресурсів, таких як література та програмне забезпечення, водночас вимагаючи 

невеликих зусиль. 

З точки зору викладачів цифровізація освіти включає опанування рядом 

навичок, які можна згрупувати у сім елементів:  

- медійна грамотність – здатність критично сприймати та творчо 

переосмислювати академічні та професійні комунікації в різних засобах масової 

інформації; 

- інформаційна грамотність – здатність знаходити, інтерпретувати, 

оцінювати, керувати інформацією та ділитися нею;  

- грамотність у сфері інформаційно-комунікаційних технологій  - 

здатність приймати, адаптувати та використовувати цифрові пристрої, 

програми та послуги;  

- спілкування та співпраця – здатність використовувати цифрові мережі 

для навчання та досліджень;  

- цифрові практики – участь у нових академічних, професійних та 

дослідницьких заходах, що базуються на цифрових системах;  

- навички навчання – здатність ефективно вчитися у формальних та 

неформальних середовищах, наповнених технологіями;  

- кар’єра та стиль управління – здатність керувати цифровою репутацією 

та ідентифікацією в Інтернеті. 

Уже з проведених опитувань бачимо, що для викладача цифровий світ – 

це докорінна зміна парадигми навчання, а для студента - лише нова ніша в уже 
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опанованому цифровому світі. Тому побудова діалогу та порівняння очікувань 

як студентів, так і викладачів перед початком взаємодії в освітньому 

середовищі набуває важливого значення. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

Пандемія призвела до суттєвих змін у сфері освіти, викликала вона 

освітні проблеми і в Україні. Треба відмітити, що освіта є одним з основних 

прав людини, що закріплене у 26 статті Декларації прав людини, Конституції 

України та галузевих законах. Четверта ціль сталого розвитку ООН до 2030 

року, виконання якої здійснює також і Україна, передбачає «забезпечення 

всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості 

навчання впродовж усього життя для всіх». 

Рівень освіти прямо впливає на доходи та зайнятість населення — краще 

освічені люди легше знаходять роботу, мають кращі умови праці та більше 

заробляють. Крім того, він позитивно пов’язаний із тривалістю життя, 

здоров’ям та соціальною інтеграцією. Краще освічені люди є більш залученими 

у громадське та політичне життя, вони активніше долучаються до розвитку 

справді демократичного суспільства.  

Стаття 53 Конституції України та Закон України «Про освіту» гарантують 

загальний доступ до освіти незалежно від місця проживання дитини, 

соціального походження, стану здоров’я, мови спілкування та інших факторів. 

Право на освіту в Україні реалізується переважно через публічні (державні і 

комунальні) заклади освіти. Частка приватних коливається залежно від рівня 

освіти, однак значущу роль відіграє лише у позашкільній та вищій освіті. 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/260461468324885735/pdf/wps4122.pdf
https://www.oecd.org/education/ceri/46130492.pdf
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На початку карантину навесні 2020 року всі заклади освіти перейшли на 

дистанційне навчання. Варто зосередитися на тому, якими були дії уряду в 

організації навчального процесу під час карантину, спричиненого COVID-19, і 

яку роль у цьому відіграли громадські та міжнародні організації. Потрібно 

відмітити ряд освітніх та позаосвітніх проблем, з якими стикалися учасники 

навчального процесу: школярство, студентство та викладачі.  

Пандемія призвела до суттєвих змін у сфері освіти протягом 2020 року в 

усьому світі. Переважна більшість країн принаймні на деякий час закрили всі 

заклади освіти, в решті навчання зупинилося в окремих районах. 

За даними ЮНЕСКО, на квітень 2020 року всі школи було закрито у 191 країні 

світу, де мешкають понад 90% усіх учнів планети. 

Україна закрила всі заклади освіти для відвідування з 12 березня 2020 

року, коли в країні починалася епідемія і було підтверджено перші випадки 

захворювання. Протягом весни 2020 року його ще тричі продовжували — 

спочатку до 24 квітня, потім до 11 і до 22 травня. Врешті у закладах повної 

загальної середньої освіти навчальний рік завершився дистанційно. Заклади 

освіти інших рівнів після пом’якшення карантинних обмежень почали 

відновлювати роботу. Зокрема, з 25 травня дозволено було відновити роботу 

дитячих садків, а з 1 червня — закладів позашкільної освіти та інклюзивно-

ресурсних центрів. Також з 1 червня відновилося практичне навчання у 

закладах професійно-технічної та окремі навчальні заходи у закладах вищої 

освіти. 

Важливо зауважити, що попри карантин, МОН рекомендував не 

змінювати термін закінчення навчального року, тож усі заклади освіти мали 

завершити освітній процес до 1 липня. З липня 2020 року в Україні було 

запроваджено адаптивний карантин. Відповідальність приймати рішення про 

те, чи переходить навчальний заклад на дистанційне навчання, була покладена 

на місцеву владу відповідно до рішення уряду про визначення епідеміологічних 

зон. Водночас організацію та форму дистанційного навчання визначає 

педагогічна рада кожної окремої школи.  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373401?web=1
https://mon.gov.ua/schools?fbclid=IwAR0tdpz_xkMNZRm3QoW2zp79mMnGD_NCWhYWuMWBWSoJcXs1Dl_VLlOHyXI
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У громадах, де рівень захворюваності був низький, — у зеленій зоні — 

навчання відбувалось у закладах освіти практично без змін. За загальними 

вимогами адаптивного карантину, у разі зміни статусу на «жовтий» чи 

«помаранчевий» організація навчального процесу в закладах загальної 

середньої освіти не змінювалася. Однак місцеві органи влади могли надавати 

додаткові рекомендації щодо безпечної організації навчання за умови зростання 

рівня захворюваності.  

У випадку, якщо рівень захворюваності на максимальному, червоному 

рівні, навчання повністю переводиться у дистанційну форму. У закладах 

професійно-технічної та вищої освіти у містах, віднесених до помаранчевих 

зон, заняття можуть організовуватися у групах не більше 20 осіб, натомість у 

містах «червоної зони» ці заклади теж повністю переводяться на дистанційне 

навчання.  

Можна помітити певну різницю між рішеннями уряду навесні та восени. 

Під час жорсткого карантину, коли в Україні офіційно кількість хворих була 

меншою, всі заклади освіти перевели на дистанційне навчання, і лише до 

початку літа поступово відкрили деякі з них для відвідування. Восени ж, коли 

кількість хворих почала зростати швидше, уряд намагався уникнути 

дистанційного навчання у школах і закриття дитячих садків. 

У період жорсткого карантину наприкінці березня МОН надіслало 

роз’яснення керівництву закладів освіти щодо організації завершення 

2019/2020 навчального року. У листі наголошувалось на автономності шкіл та 

прийнятті рішень щодо форм дистанційного навчання на власний розсуд 

педагогічної ради. Однак методичних рекомендацій та порад, яким би могли 

слідувати через брак попереднього досвіду дистанційного навчання, МОН не 

запропонувало. У травні також було розіслано рекомендації до закладів вищої 

освіти щодо організації сесії в умовах дистанційного навчання. 

Варто наголосити, що надавати закладам освіти широку автономію 

недостатньо у цій ситуації, адже попри те, що пройшло вже достатньо часу з 

початку карантину і викладачі отримали певний досвід дистанційного 

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizovanogo-zavershennya-20192020-navchalnogo-roku-ta-zarahuvannya-do-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-potochnogo-semestrovogo-kontrolyu-ta-atestaciyi-zdobuvachiv-osviti-iz-zastosuvannyam-distancijnih-tehnologij
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навчання, вони досі потребують переліку мінімальних вимог та рекомендацій 

щодо процесу навчання. Також необхідно враховувати, що різні предмети, а 

також різний вік потребують відмінних методик дистанційного навчання. 

Заклади вищої освіти є автономними, але викладачі так само потребують 

роз’яснень і рекомендацій щодо проведення занять в умовах дистанційного 

навчання. 

 

 

Стадник Ю.А., к.е.н., доц. 

доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики 

 

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДИСТАНЦІЙНІЙ 

ФОРМІ НАВЧАННЯ 

Дистанційне навчання вимагає сформованості у них високого рівня 

мотивації та самодисципліни. Адже дистанційне навчання студентів як 

цілеспрямована взаємодія викладача та студентів, що послідовно змінюється та 

в ході якої розв’язуються задачі освіти й загального розвитку особистості, 

передбачає зміщення акценту на самостійну пізнавальну діяльність студентів. 

Однак, значна кількість випускників закладів середньої освіти не готові до 

повноцінного самостійного опрацювання навчального матеріалу. Комплексні 

соціально-психологічні дослідження студентських груп у різних українських 

вишах засвідчують, що тільки близько 2030 % студентів перших курсів мають 

достатній рівень сформованості навичок самостійної пізнавальної діяльності, 

15 % першокурсників взагалі не мають схильності до самостійних дій. Якщо за 

таких умов процес дистанційного навчання буде погано організований, а 

навчальний матеріал нецікавий для студента, то він може втратити всяку 

мотивацію до навчання.  

Для того щоб студент повноцінно «включився» в процес навчання 

недостатньо щоб поставлені перед ним навчальні завдання були зрозумілі 
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студенту. Потрібно прагнути того, щоб ці завдання набули значимості для 

студента, стали внутрішньо прийняті ним. 

Тому проблема навчальної мотивації студентів дистанційної форми 

навчання як обов’язкової передумови їх активної навчально-пізнавальної 

діяльності повинна вирішуватися комплексно. Методичні прийоми підвищення 

мотивації студентів дистанційної форми навчання є такими:  

 застосування інтерактивних відео-інструкцій для ознайомлення 

першокурсників з особливостями роботи в системі дистанційного навчання, що 

використовується закладом вищої освіти для забезпечення організації 

навчального процесу студентів дистанційної форми навчання. Це спростить та 

прискорить адаптацію студентів до нової ситуації навчання та сприятиме 

формуванню навичок організації власної навчально-пізнавальної діяльності;  

 проведення на початку вивчення кожного дистанційного курсу вхідного 

тестування студентів для визначення їх рівня готовності до продуктивної 

роботи з навчальним матеріалом дисципліни; результати такого тестування 

дозволять викладачу методологічно орієнтувати процес навчання на 

підтримання та розвиток особистісного потенціалу кожного окремого студента;  

 методично грамотна розробка дистанційних курсів: дистанційний курс 

повинен бути добре спланований і структурований за модульною системою: 

теоретичний матеріал кожного заняття в дистанційному режимі повинен 

чергуватись з практичними завданнями і різноманітними елементами 

контролю, містити посилання на додаткові джерела інформації; педагогічно 

виважене та методично обґрунтоване використання різних елементів 

дистанційного курсу для навчальної діяльності студентів; система навчальних 

задач дистанційного курсу повинна містити прикладні задачі 

міждисциплінарного характеру. Студенти систематично повинні 

використовувати засвоєні знання та відпрацьовувати набуті уміння під час 

розв’язування задач фахового спрямування;  

 своєчасний і конструктивний зворотній зв’язок, чітке володіння 

викладачем відомостями про індивідуальні результати кожного студента.  
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ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ 

ОСВІТИ 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій обумовлює значну 

кількість використання електронних ресурсів і різних засобів інформаційно-

комунікаційних технологій системи SMART-освіти з метою мотивації студентів 

закладів вищої освіти до безперервного отримання знань.  
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Сьогодні Україна рішуче крокує до електронної освіти (elearning), яка є 

ключовою рушійною силою в багатьох галузях і необхідною умовою розвитку 

сучасного суспільства. Ефективність упровадження електронної освіти є 

очевидною, оскільки це й дистанційне навчання, й управління освітнім 

процесом, й автоматизація документообігу освітніх закладів. Переваги 

електронної освіти – це економія часу, збільшення швидкості запам’ятовування 

навчального матеріалу на 15-25% порівняно з денною формою навчання, 

можливість навчання в зручному темпі і в будь-який час, доступність навчання 

для всіх категорій студентів, можливість повернення до матеріалу, який є не 

зовсім зрозумілим, необмежену кількість разів. Але з іншого боку, є й відкриті 

питання, які потребують вирішення. Основний недолік – це складність в 

ідентифікації особистості студента у віддаленому електронному навчанні.  

Електронна освіта неможлива без належного якісного контенту, якій 

складається, як і в традиційній освіті з підручників, лекцій, практичних завдань, 

тестів тощо, але представлений в електронному вигляді. Репозитарій 

електронних освітніх ресурсів розглядають як інформаційну систему, що 

забезпечує зосередження в одному місці сучасних електронних освітніх 

ресурсів з можливістю надання доступу до них через технічні засоби, у тому 

числі в інформаційних мережах (як локальних, так і глобальних) [1]. 

Але сьогодні найбільш актуальним стає поява нового визначення – 

«мобільне навчання», що тісно пов'язане з електронним та дистанційним 

навчанням. Мобільне навчання є новою освітньою парадигмою SMART-освіти, 

на основі якої створюється нове навчальне середовище, де студенти можуть 

отримати доступ до навчальних матеріалів у будь-який час та в будь-якому 

місці, що робить сам процес навчання всеохоплюючим та мотивує до 

безперервної освіти та навчання протягом усього життя.  

До основних переваг мобільного навчання можна віднести: можливість 

навчатися будь-де та будь-коли; компактність мобільних пристроїв; 

безперервний доступ до навчальних матеріалів; підвищену інтерактивність 

навчання; зручність застосування послуг мобільного навчання; 
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персоналізованість навчання. Унікальними властивостями мобільного навчання 

є: придатність до одночасної взаємодії як з одним студентом, так і з групою; 

можливість динамічного генерування навчального матеріалу в залежності від 

місцезнаходження студентів, контексту навчання та способу використання 

мобільних пристроїв; можливість виконання окремих дискретних у часі 

навчальних дій студентів у будь-який час і вбудьякому місці [2]. Навчання 

проходить незалежно від місця знаходження і відбувається при використанні 

портативних технологій. Іншими словами, мобільне навчання зменшує 

обмеження із здобуття освіти по місцезнаходженню за допомогою портативних 

пристроїв.  

Мобільне навчання має на увазі використання мобільної технології як 

окремо, так і спільно з іншими інформаційними та комунікаційними 

технологіями, для організації навчального процесу незалежно від місця і часу. 

Навчання може приймати різні форми: за допомогою мобільних пристроїв 

студенти можуть отримувати доступ до освітніх ресурсів, зв'язуватися з іншими 

користувачами, створювати контент в навчальній аудиторії і за її межами.  

Мобільне навчання включає в себе заходи, необхідні для досягнення 

цілей навчання, наприклад ефективне управління системами закладів вищої 

освіти, вдосконалення взаємодії між освітніми установами та здобувачами 

освіти.  

Останнім часом активно розвивається новий напрям у сфері 

комп'ютеризованого навчання SMART-освіти, що отримав назву адаптивних та 

інтелектуальних технологій передавання знань. Завдання цього напряму 

досліджень – включити до навчальних систем можливості диференціації 

технологічного процесу передавання знань, тобто забезпечити врахування 

індивідуальних здібностей суб'єкту навчання, його попередніх знань та вмінь.  

Адаптивне навчання можна охарактеризувати як технологічну 

педагогічну систему, що сприяє ефективному індивідуальному навчанню. Вона 

має оцінювати початкову підготовку суб'єкту навчання та відстежувати 

результати проходження навчання, характеристики сприйняття нової 
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інформації, забезпечити викладачеві можливість варіювати способи подачі 

матеріалу, а тому, кого навчають, способи його засвоєння,а також коригувати 

параметри, структуру та алгоритм навчання.  

Отже, ефективна технологія адаптивного та інтелектуального навчання 

має базуватися на позиції діяльного, активного, гнучкого підходу до побудови 

педагогічного процесу [3]. Адаптивне навчання має ряд відмінних рис. По-

перше, необхідність попереднього контролю знань. По-друге, це необхідність 

певної надмірності, а також ретельної деталізації навчального курсу, 

структуризація навчального матеріалу, виділення самостійних частин курсу 

(кожна з них повинна бути логічно закінченою та представляти самостійний 

елемент). Нарешті має бути забезпечено встановлення залежностей між 

частинами навчального курсу.  

Найважливішою метою систем управління навчанням є побудова 

технології послідовності курсу навчання (технологія навчального планування). 

Іншими словами, потрібно забезпечити суб'єкта навчання індивідуально 

спланованою послідовністю блоків знань для засвоєння знань і послідовністю 

навчальних завдань для забезпечення його компетенцій [4]. Таким чином, 

адаптивне навчання – одна з найбільш ефективних і сучасних технологій 

SMART-освіти.  

Загальною тенденцією є використання в найближчому майбутньому все 

більш складних систем. Відповідно, потребує суттєвого змінення систем 

управління навчанням. Зокрема, слід підкреслити, що невід'ємною частиною 

таких систем стають дані наукових досліджень, а також рекомендації щодо 

конкретного плану навчання для суб'єкту навчання. Це допоможе кожному 

суб'єкту навчання досягти цілей навчання персоналізованим способом.  
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ПЛЮСИ ТА МІНУСИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗВО 

Починаючи з березня 2020 р. до сьогодні у всіх регіонах України 

оголошуються карантинні обмеження різного рівня епідемічної небезпеки у 

зв’язку з епідемією COVID-19. Це зумовило об’єктивну необхідність переходу 

ЗВО на дистанційну форму навчання з метою зменшення загрози життю та 

здоров’ю як студентів, так і освітян. 

Хоча дистанційне навчання як новий освітній досвід з’явився в Україні 

зовсім недавно, однак встиг зайняти своє місце в педагогічному середовищі. 

Законодавчо дистанційне навчанні трактується як «індивідуалізований 

процес здобуття освіти, що відбувається в основному за опосередкованої 

взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу в 

спеціалізованому середовищі, що функціонує на основі сучасних психолого-

педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій» [1]. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/MMS_2015_3_10
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З проблемами, що зумовлені швидкою адаптацією до умов пандемії 

стикнулись три зацікавлені сторони у сфері вищої освіти – це державні 

інституції,  студенти та науково-педагогічні працівники.  

Зосередимо увагу саме на студентстві та науково-педагогічних 

працівниках. Студентство закладів вищої освіти (ЗВО) мало психологічні та 

організаційні труднощі у процесі адаптації до віддаленого навчання. Проведені 

Державною службою якості освіти України дослідження у період пандемії 

показали, що здобувачі вищої освіти в нашій країні стикаються, як правило, з 

такими ключовими проблемами як: відсутність якісного доступу до мережі 

Інтернет; ризик необ’єктивного оцінювання; низька самоорганізація; слабо 

розвинені комунікації з викладачем; відсутність необхідної техніки вдома; 

відсутність необхідних навичок роботи з технікою та дистанційними 

технологіями [2]. 

Науково-педагогічні працівники, як правило, говорячи про труднощі 

дистанційного навчання звертають увагу на: відсутність «живого» контакту між 

викладачем і студентом; не завжди хороше технічне та програмне забезпечення 

освітнього процесу; недостатній рівень володіння учасниками освітнього 

процесу засобами інформаційних і комунікаційних технологій; ризик проявів 

академічної недоброчесності; ризик необ’єктивного оцінювання студентів; 

відсутність досконало розроблених он-лайн курсів; ризик використання он-

лайн курсів сумнівної якості в умовах екстреного розроблення матеріалу та 

неможливості повноцінного його обговорення на засіданні кафедри [2]. 

Попри низку проблем, з якими стикнулися студенти та освітяни у зв’язку 

з переходом на дистанційний режим роботи, доцільно наголосити на суттєвих 

перевагах дистанційної форми навчання, а саме: вагоме збільшення вільного 

часу у студентів; ізоляція студентів одне від одного та науково-педагогічних 

працівників, що є особливо важливо у час швидкого поширення COVID-19; 

можливість вільного вибору часу навчання; навчатися без відриву від основної 

діяльності; мобільність; проходження іспитів у спокійній атмосфері; 
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індивідуальний підхід, навчання у спокійній обстановці; доброчесна перевірка 

знань викладачами [3]. 

Вагома кількість переваг дистанційної форми навчання не виключає 

наявності певних її недоліків. Такими недоліками є: необхідність у сильній 

мотивації навчатися; збільшені витрати часу на спілкування викладача та 

студента; втрата інтересу до навчання; проблема ідентифікації студента; 

нестача практичних вмінь та навиків; можливість недоброчесного проходження 

контролю навчання серед студентів [3]. 

Розуміючи всю трагічність ситуації з поширенням вірусу, суміжно 

констатуємо, що такого роду екстремальний перехід на дистанційне навчання 

став вагомим  поштовхом для розвитку інноваційного підходу до навчання у 

ЗВО. 

Результати опитування, проведеного Державною службою якості освіти 

України в цілому підтверджують, що і здобувачі вищої освіти, і науково-

педагогічні працівники з розумінням поставились до необхідності працювати в 

дистанційних умовах, разом з цим, коронавірус COVID-19 створив нові 

виклики для національної освітньої системи, які вимагають від нас більш 

практичного та усвідомленого підходу до подолання існуючих цифрових 

бар’єрів в системі освіти [4]. 

 

Список використаних джерел 

1. Закон України «Про вищу освіту». Редакція від 18.03.2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

2. Олешко А., Бондаренко С. Удосконалення системи дистанційного 

навчання у вищій школі в умовах пандемії covid-19. URL: 

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/16872/1/PIONBUG_2020_P078-

079.pdf 

3. Данильчук О.М., Мельник Д.В. Переваги та недоліки дистанційного 

навчання у ЗВО. SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF». 2020. № 3. С. 405-

407. 



 95 

4. Інформаційно-аналітична довідка про результати опитування щодо 

стану використання технологій дистанційного навчання у закладах вищої 

освіти України. URL: https://www.sqe.gov.ua.  

 

 

Татарин Н.Б., к.е.н., доц. 

доцент кафедри фінансового менеджменту 

 

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ НА МАЙБУТНЄ 

Без навчання протягом усього життя в сучасному світі не обійтись, адже 

будь-яка освічена людина має володіти чималим багажем знань. Причому дуже 

важливо цей багаж постійно оновлювати, інакше важко буде наздогнати 

стрімкий перебіг життя. А відстати від нього – означає бути 

неконкурентоспроможним на ринку праці, втратити можливість одержати 

бажану роботу. Вирішити цю й багато інших проблем допоможе дистанційне 

навчання. 

Перехід на дистанційне навчання, зумовлений пандемією, став 

неочікуваним та доволі серйозним випробуванням для всіх учасників 

освітнього процесу – освітян, викладачів, вчителів, студентів, учнів та їхніх 

батьків. 

Після тимчасової розгубленості всім довелось прийняти цей виклик та 

швидко адаптуватись до нових реалій, але питання розвитку дистанційної 

освіти набуло неабиякої актуальності. 

І хоча дистанційне навчання не є заміною очного та ніколи не 

планувалось на довгострокову перспективу, воно може стати ефективним 

інструментом не тільки під час карантину. 

А оскільки відповіді на питання: "Як найближчим часом буде 

змінюватись епідеміологічна ситуація в Україні?", – поки немає, освітяни 

мають бути готовими до організації такого навчання. 
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Про плюси й мінуси цього різновиду навчання так говорить директор 

Українського інституту інформаційних технологій в освіті при НТУУ «КПІ» 

Інна Геннадіївна Малюкова. Окрім власне переліку плюсів і мінусів, 

дистанційного навчання дано визначення терміну «»дистанційне навчання» й 

розказано про історію його запровадження в КПІ.  

«Дистанційне навчання – це добре організована й контрольована 

самоосвіта з використанням комп’ютерної техніки й комунікаційних мереж. У 

світі такий різновид навчання набув поширення досить давно, проте в Україні 

він існує років 10. Що стосується НТУУ «КПІ», то вперше таку форму освіти 

тут було запроваджено в 2001 році в новоствореному Українському центрі 

дистанційної освіти. З грудня 2004 року Центр було реорганізовано в 

Український інститут інформаційних технологій в освіті при НТУУ «КПІ» [1].  

Дехто уявляє інформаційні ресурси дистанційного навчання, як 

сукупність відсканованих підручників, розміщених в Інтернеті, які потрібно 

прочитати, а потім переказати. Але це далеко не так. Звичайно, якісно створені 

мультимедійні підручники є частиною ресурсу дистанційного навчання, проте 

головний його аспект – це постійне інтерактивне спілкування студента з 

викладачем (у форумі, через електронну пошту чи програму SKYPE). В 

більшості ВУЗів для навчання студентів використовується як Інтернет, так і 

локальні університетські, а також освітні мережі різного роду. Не менш 

важливою складовою дистанційного навчання є спілкування студентів між 

собою: виконання завдань у групах, проведення семінарів та дискусій у режимі 

он-лайн. Без усіх цих інтерактивних форм навчання й спілкування процес 

вивчення курсу на відстані стає статичним і недостатньо ефективним. 

Основною перевагою дистанційної форми навчання над очною формою є, 

передусім, її зручність: студент самостійно обирає час і місце для навчання, що 

дозволяє йому працювати чи паралельно вчитися на стаціонарі в іншому місті 

чи навіть країні. Окрім того, заміна конспектів електронними ресурсами та 

новітніми методами навчання, а також постійні консультації з викладачем 

надають цій формі самоосвіти додаткові переваги перед заочною [2]. 
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Серед недоліків варто виділити психологічну і «комп’ютерну» 

непідготовленість викладачів. Це пов’язано з традиційною методикою 

навчання, яка передбачає не віртуальне, а «живе» спілкування між студентом і 

викладачем. 

Інша проблема – значні грошові витрати для університету, адже потрібно 

оновлювати матеріальну базу, комп’ютерну техніку, виділяти приміщення, 

забезпечувати доступ до Інтернет викладачів та ін. 

До того ж, в Україні й досі не існує чітких технологічних можливостей 

аутентифікації студентів. Низку тестів і завдань для самоконтролю вони 

виконують дистанційно, але підсумкові іспити їм доводиться складати «очно» 

[3]. 

Взагалі для навчання «на відстані» потрібно мати сильну мотивацію й 

самоорганізацію, бо, як було сказано, дистанційне навчаня – це, передусім, 

самоосвіта, тобто здатність студента працювати самостійно. Для когось це є 

перевагою, а для когось, навпаки, – недоліком, – все залежить від людини та її 

характеру. 
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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій сформував потребу й 

інтерес до дистанційного навчання ще на початку XXI століття. 

Дистанційне навчання – це така сукупність технологій, яка забезпечує 

доставку тим, хто навчається, основного обсягу досліджуваного матеріалу; 

інтерактивна взаємодія студентів і викладачів в процесі навчання, надання 

студентам можливості самостійної роботи з освоєння досліджуваного матеріалу 

[1].  

Дистанційна освіта – це форма навчання, яка є рівноцінною з очною, 

вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за 

технологіями дистанційного навчання такими як педагогічні та інформаційні 

технології. 

Необхідно зазначити, що найбільшого поширення технології 

дистанційної освіти набули в країнах з добре розвиненою інформаційно-

комп’ютерною мережею, а саме: США, Канаді, Великобританії, Німеччині. 

Країни, що розвиваються, і мають величезну кількістю населення (Китай, 

Індія), використовуючи Інтернет сформували мега університети (кількість 

студентів в яких не менше 100 тис.). Такі заклади є кращими зразками 

глобальної системи навчання, яким притаманне активне застосування 

дистанційних передових освітніх технологій, відкритість, доступність освіти, 

гарантія високої якості навчання та інші переваги.  

Отже, для інтеграції освітніх ресурсів університети об’єднуються в 

національні та міжнародні консорціуми, таким для прикладу є Open Coursе 

Ware Consortium, до складу якого увійшли університети з 46 країн світу, або 

японський OCW Consortium, члени якого відкрили доступ до 1500 курсів, 1285 

з них японською мовою. Обсяг глобального ринку дистанційної освіти 

збільшується з кожним роком. Так, за даними компанії Global Industry Analysts, 
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його обіг у світі у 2010 році складав 52,6 млрд доларів, збільшившись на 32% в 

порівнянні з 2007 роком, а у 2015 році зростання ринку дистанційної освіти 

склало 107 млрд доларів на рік.  

На сьогодні лідером є компанія TAL Education китайського eLearning-

ринку, яка заробила додаткові 3,2 млдр дол. після того, як все навчання 

перейшло в онлайн-режим. Компанія TAL Education виступила в якості 

партнера з організації безкоштовних занять для більш, ніж 300 державних шкіл 

по всьому Китаю, в результаті чого акції компанії зросли на 20%.  

Акції компаній New Oriental і GSX Techedu, що оцінюються на Нью-

Йоркській фондовій біржі, зросли на 7,3% і 40% відповідно. Очікується, що в 

2023 році китайський ринок онлайн-освіти досягне позначки приблизно в 99,3 

млрд. доларів [2]. 

Отже, міжнародна система дистанційного навчання, що розвивається, 

забезпечує широкий міжнародний доступ до кращих світових освітніх ресурсів; 

істотно збільшує можливості традиційної освіти шляхом формування 

освітнього інформаційного середовища, в якому студент самостійно або під 

керівництвом викладача може вивчати цікавий для нього матеріал; значно 

розширює коло людей, для яких стають доступними освітні ресурси; знижує 

вартість навчання внаслідок широкої доступності кращих освітніх ресурсів; дає 

змогу формувати унікальні освітні програми шляхом комбінування курсів, 

наданих освітніми закладами, у тому числі з різних країн; має велике соціальне 

значення, оскільки дає змогу задовольнити освітні потреби населення. 

Характерною рисою дистанційного навчання є надання студентам 

можливості самим одержувати необхідні знання, користуючись розвинутими 

інформаційними ресурсами, завдяки сучасним інформаційним технологіям. За 

результатами проведеного дослідження дистанційно навчаються, як правило: 

найбільш здібні студенти, що вже мають істотні знання і хочуть пройти освітню 

програму в стислий термін; особи, які хочуть поєднати навчання з виробничою 

діяльністю; особи, які географічно ізольовані від бажаних освітніх ресурсів; 

https://www.forbes.com/sites/ywang/2020/02/27/chinas-e-learning-leaders-add-32-billion-as-coronavirus-fears-drive-students-online/#1e52dcc14fb6
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особи, що прагнуть знайти можливість ліквідувати прогалини з окремих курсів; 

особи, що мають фізичні, фізіологічні або емоційні проблеми та ін. 

Дослідження показали, що дистанційна освіта зазнає сьогодні суттєвих 

змін, що здатні модифікувати її сутність і функції. По-перше, ринок зажадав від 

претендентів на робочі місця якісної закінченої освіти. Одночасне падіння 

життєвого рівня і зростання цін на навчання створили такі умови, коли молоді 

люди позбавлені можливості відвідувати навчальні заклади через необхідність 

працювати заради виживання. Заклади вищої освіти, опинились на межі 

виживання через відсутність студентів, і тут технології дистанційної освіти 

стали у нагоді. По-друге, події, що пов’язані з корона вірусом COVID-19, 

яскраво показали необхідність суттєвих змін у всіх сферах економіки, у т.ч. 

освіти. Проте для успішного впровадження дистанційного навчання потрібні 

спеціально розроблені курси, належне технічне забезпечення, підготовлені 

фахівці та ефективна методика навчання. На жаль, натепер ще відсутня 

досконала методика організації дистанційного навчання. Саме тому навчальні 

заклади практикували переважно змішане навчання – традиційне з елементами 

дистанційного.  

Необхідно відмітити, що на шляху до широкомасштабного впровадження 

освітніх технологій завжди виникали перешкоди. Проте, коронавірус може 

стати каталізатором онлайн-освіти і розвитку освітніх технологій. COVID-19 

запустив у хід активне використання інноваційних технологій у навчанні: від 

інтерактивних додатків, прямих трансляцій до появи «інфлюенсерів в освіті», а 

також використання VR/AR-рішень (віртуальна і доповнена реальність).  

На думку фахівців тимчасова реакція закладів освіти на кризу може 

перерости у тривалу цифрову трансформацію вищої освіти. Очікується, що 

світовий ринок електронного навчання і LMS досягне 15,72 млрд. доларів до 

2021 року і 22,4 млрд. доларів до 2023 року, за даними Finance Online, а ринок 

мобільного навчання зросте до 38 млрд. доларів у 2020 році. 

Інвестори в даний час вкладають кошти в акції, пов'язані з онлайн-

освітою, цифровими медичними сервісами і дистанційною роботою – через 
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високий на них попит. Країни, які ще багато років тому інвестували в цифрові 

технології і онлайн-навчання, сьогодні демонструють позитивні результати. За 

даними Deutsche Welle Естонія є європейським лідером в області цифрового 

навчання, де 99% сімей мають широкосмуговий доступ до Інтернету. Естонські 

педагоги мають доступ до широкого спектру онлайн-інструментів, у тому числі 

до eKool ( «електронної школи») - мережі управління школами, що нараховує 

більше 200000 активних щоденних користувачів, і Stuudium – комплекту 

додатків із навчальними матеріалами, інструментами оцінки та обміну 

повідомленнями [3]. 

Отже, підсумовуючи вищевказане, можна зробити висновок про те, що 

проблема вищої школи дуже часто полягає в небажанні закладів вищої освіти 

(особливо вітчизняних) переглядати стандартну модель проведення занять. 

Проте пандемія COVID-19 багато у чому змінила реальність. І враховуючи 

сучасні тренди як в економіці так і в освіті, дистанційна освіта і навчання 

будуть і надалі розвиватися, домінувати і доповнювати інші види навчання. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ФОРМА САМООСВІТИ 

 

Умови сьогодення засвідчують потребу людства у фахівцях, що 

володіють широким обсягом та змістовно глибокими знаннями, уміннями, є 

всебічно компетентні у професійній діяльності та суспільному житті, здатними 

до самоосвіти. Тому сучасність системи вищої освіти України знаменується 

швидкими змінами, покликаними формувати компетентності самоосвітньої 

діяльності. Інновацією в організації освітньої діяльності у закладах вищої 

освіти стало впровадження дистанційного навчання. 

Сучасна дистанційна освіта – це розгалужена система передачі знань на 

відстані за допомогою різних засобів і технологій, яка сприяє отриманню 

студентами необхідної інформації для використання у практичній діяльності 

[1]. Дистанційне навчання – це самостійна педагогічна технологія, основа для 

самоосвітньої роботи студентів, яка одночасно є керованою, дидактично 

забезпеченою та контрольованою, в роботі якої застосовують сучасні 

телекомунікаційні технології [2]. Основною метою дистанційного навчання 

студентів є виховання особистості, яка має бажання і здатність до спілкування, 

навчання та самоосвіти. 

До пандемії COVID-19 дистанційне навчання уже встигло набути 

широкого поширення у багатьох країнах світу і його популярність стрімко 

зростала. Наприклад, у США та Канаді як альтернативу традиційному 

навчанню було створено віртуальні університети, де кожен студент міг 

отримати освіту за основними дистанційними курсами на базі будь-якого 

університету. В Європі створено відкриті університети дистанційної освіти, 

тобто група навчальних закладів, які реалізують дистанційні програми. 

Методики такого навчання передбачають застосування нових інформаційних 
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технологій, які включають супутникове телебачення, комп’ютерні мережі, 

мультимедіа тощо. 

У колі провідних навчальних закладів світу, наприклад, Національному 

технологічному університеті (США), Шанхайському університеті (КНР), 

створені і набули популярності такі відносно нові інституції дистанційної 

освіти та самоосвіти, як телеуніверситети, тьютерські центри (мультимедійне 

навчання), інформаційні центри (інтернет-навчання). 

Серед навчальних закладів України, які одними з перших впровадили 

інтерактивне навчання, є КНТЕУ та МАУП. Вони запровадили нові освітні 

технології та ввели у дію такі новітні соціальні інститути, як телеуніверситети, 

тьютерські та інформаційні центри, центри дистанційного підвищення 

кваліфікації і перепідготовки тощо, що дозволяє усім бажаючим, навіть в 

умовах системної кризи й різкого обмеження фінансових ресурсів, отримувати 

належну освіту і здобувати потрібну спеціальність. Зазначені форми 

дистанційного навчання відкривають нові перспективи для розвитку самоосвіти 

студентів. 

Проте в умовах коронокризи усі ЗВО були змушені перейти на 

дистанційну форму навчання з метою забезпечення безперервності навчального 

процесу.  

При дистанційному навчанні студенти віддалені від викладача у просторі 

і часі, але можуть підтримувати діалог за допомогою засобів комунікації. 

Надання доступу до навчальних матеріалів, рекомендацій щодо роботи з ними 

відбувається у зручному місці та у зручний час. Це дозволяє знизити кількість 

аудиторних занять у загальному навантаженні студента і звільнити час для 

більш активної самостійної роботи, забезпечити індивідуалізацію навчання. 

Така організація процесу навчання припускає дещо інший підхід до 

навчання, зокрема: самостійність пошуку, аналізу, систематизації та 

узагальнення інформації, самоорганізацію й самоконтроль. 

Відмінність дистанційного навчання від традиційного зрозуміла, якщо 

розглянути їх з погляду форм взаємодії викладача і студента. В основу 
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традиційної моделі навчання покладено читання лекцій, проведення 

семінарських, лабораторних та різних ігрових видів занять, організація 

самостійної роботи студентів тощо. База навчання – книга і викладач, як 

інтерпретатор знання. Дистанційне ж навчання орієнтоване на впровадження в 

навчальний процес принципово відмінних моделей навчання, що передбачають 

проведення конференцій, проєктні роботи, тренінги та інші види діяльності з 

комп’ютерними та нетрадиційними технологіями. 

Суттєво змінюється в цьому навчальному процесі і роль викладача. На 

нього покладаються такі функції, як координування пізнавального процесу, 

коригування курсу, що вивчається, консультування студентів, керування їхніми 

навчальними проєктами тощо. Він допомагає студентам у їхньому 

професійному самовизначенні. 

Проте при дистанційному навчанні багато залежить і від студента. Чи 

буде він готовий до самостійної, цілеспрямованої та пізнавальної діяльності?! 

Чи виступатиме ініціатором отримання знань?! Адже самоосвітня діяльність – 

це і навчальний процес, і спосіб життя, який характеризується активним 

пізнанням світу та себе, вдосконаленням своєї особистості у всіх сферах освіти, 

у т.ч. соціально-моральне, естетичне удосконалення. Самостійність у 

навчальному процесі студентів означає не відмову від допомоги, а планування 

власної діяльності, формування власного шляху професійного розвитку, 

планування власної професійної кар’єри, вибір відповідних форм, методів, 

контроль її перебігу та здатність оцінювати її результати. Першочерговим 

завданням студента в цьому процесі є мотивація. Успіх студента та викладача в 

самоосвіті залежить насамперед від правильного розуміння суті процесу 

самоосвіти обома сторонами, легітимності студента та педагога з відповідними 

компетенціями самоосвіти, включаючи, зокрема, організаційні компетенції та 

вироблення принципів доброї співпраці між ними, що засновані на принципі 

довіри, відкритості та взаєморозуміння [3]. 

Якщо розглянути особливості дистанційної освіти з погляду комунікацій 

між викладачем і студентом, то можна визначити такі її характерні риси: 
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 самоосвіта як основа дистанційного навчання, що передбачає 

самомотивацію студента щодо власного навчання, а також певний рівень 

самоорганізації особистості; 

 спілкування викладача і слухача за принципом «один до одного», що 

відповідає за формою і змістом індивідуальній консультації; 

 спілкування і взаємодія «один до одного» не виключає взаємодії 

«одного до багатьох», оскільки викладач, відповідно до заздалегідь складеного 

графіка, працює відразу з безліччю студентів. Така форма взаємодії нагадує 

традиційне навчання в аудиторіях; 

 взаємодія «багатьох до багатьох» означає, що можливе одночасне 

спілкування безлічі студентів, які обмінюються між собою досвідом і 

враженнями. 

Виходячи з цього, дистанційне навчання має низку переваг у порівнянні з 

традиційним навчанням: передові освітні технології, доступність джерел 

інформації, індивідуалізація навчання, зручна система консультування, 

демократичні стосунки між студентом і викладачем, зручний графік та місце 

роботи [4]. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО  

НАВЧАННЯ У ЗВО 

Глобальним трендом у світовій системі вищої освіти є широке 

застосування дистанційного навчання із використанням сучасних електронних 

засобів та мережі Інтернет. Проблема дистанційного навчання в українській 

освіті набула широкого вивчення, проте зі швидкою зміною вимог до сучасних 

освітніх технологій наявна проблема відсутності повної інформації про вплив 

дистанційного навчання на розвиток мотивації студентів у вищих навчальних 

закладах [4]. У Законі України "Про вищу освіту" [3] наголошено на 

інформаційному забезпеченні освітнього процесу вищого навчального закладу 

та наукової установи як стандарті освітньої діяльності, що є одним з основних 

напрямів інтеграції наукової, науково-технічної й інноваційної діяльності 

вищих навчальних закладів. 

Українські фахівці під час створення Українського центру дистанційної 

освіти розглядають дистанційну форму навчання як таку, за якої 

використовуються глобальні комп'ютерні комунікації (як Інтернет) та яка 

базується на індивідуальній роботі студентів із чітко дібраним навчальним 

матеріалом, а також на активному спілкуванні з викладачами та іншими 

студентами [6]. 

Показники програмно-технічного забезпечення дистанційного навчання в 

українських ЗВО свідчать про наявність технічної бази для впровадження 
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дистанційної форми навчання у вітчизняні ЗВО. Проте сучасні цифрові 

технології вимагають оновлення програмно-технічного забезпечення та 

матеріальної бази ЗВО для впровадження таких технологій як віртуальна та 

доповнена реальність, системи штучного інтелекту, природні користувацькі 

інтерфейси, «Інтернет речей», системи управлянні навчанням наступного 

покоління, природні користувацькі інтерфейси тощо [5]. 

Українські дослідники серед недоліків дистанційного навчання вказують 

на потребу створення особливих вимог щодо організації навчального процесу, 

необхідність у персональному комп'ютері та доступі до мережі Інтернет, 

організацію мотивації слухачів [1]. Дистанційне навчання потребує відсутності 

прокрастинації; його результат безпосередньо залежить від самостійності та 

свідомості студента, оскільки відсутній постійний контроль за слухачами. 

Однією із ключових проблем дистанційного навчання залишається проблема 

аутентифікації користувача у перевірці знань [4]. 

В Україні прийнято низку офіційних документів, що повною мірою 

забезпечують упровадження дистанційної форми навчання в нашій країні, 

організацію якісної підготовки фахівців різних кваліфікаційних напрямів. 

Проте викладачі відмічають такі перешкоди для розвитку дистанційного 

навчання як відсутність у них бажання та матеріальної зацікавленості, нестачу 

комп’ютерних навичок, неналежну комп’ютерну грамотність, упереджене 

ставлення до інноваційних технологій [2]. При цьому вони намагаються 

модернізувати національну систему освіти відповідно до сучасних стандартів і 

потреб інтеграції у світовий освітній простір і продовжують впроваджувати 

сучасні технології дистанційного навчання. Тому перспективним напрямом 

розвитку дистанційного навчання у закладах вищої освіти України є тісна 

співпраця розробників програмних продуктів для дистанційного навчання, 

методистів дистанційної освіти і викладачів ЗВО для напрацювання стратегій 

застосування нових інформаційних технологій у дистанційному навчанні [5]. 

Висока трудомісткість розробки курсів дистанційного навчання 

ускладнює роботу викладачів і технічних співробітників. Створення якісного 
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навчального контенту, інтерактивної мультимедійної взаємодії, різнорівневих 

якісних тестів займає багато часу. Тому для розвитку дистанційного навчання 

доцільно не лише здійснювати підготовку спеціалістів з використання 

дистанційних технологій у навчанні, а й розробляти платформи з інтуїтивним 

не складним програмним інтерфейсом для створення дистанційних курсів, 

сприяти поширенню якісних програм для організації дистанційного навчання. 

Система дистанційного навчання у вищих начальних закладах відкриває 

студентам доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність 

самостійної роботи, знаходження і закріплення різних професійних навичок, а 

викладачам дозволяє реалізовувати принципово нові форми і методи навчання. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Дистанційне навчання ‒ сукупність технологій, що забезпечують 

доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання  

інформаційно-комунікаційних технологій від тих, хто навчає, до тих, хто 

навчається. Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна 

взаємодія у процесі роботи, надання студентам можливості самостійного 

освоєння досліджуваного матеріалу, а також консультаційний супровід у 

процесі дослідницької діяльності. Дана форма навчання дає змогу здобувати 

знання на відстані. Основну роль у здійсненні дистанційного навчання 

відіграють сучасні інформаційні технології.  

У Європі в кінці XVIII століття, з появою регулярного і доступного 

поштового зв'язку, виникло «кореспондентське навчання». Історично 

дистанційне навчання має свій початок скоріш за все у 1840 році, коли Ісаак 

Пітман запропонував навчання через поштовий зв'язок для студентів Англії. У 

1856 році Чарльз Тюссе та Густав Лангеншейдт розпочали викладання мови 

заочною формою у Німеччині. Учні поштою отримували навчальні матеріали, 

листувалися з педагогами та здавали іспити довіреній особі або підтверджували 

рівень здобутої освіти у вигляді наукової роботи. Поява радіо і телебачення 

внесло зміни в дистанційні методи навчання. Це був значний прорив, аудиторія 

навчання зросла в сотні разів. Однак у телебачення та радіо був істотний 

недолік ‒ не було можливості забезпечити учня зворотнім зв'язком у реальному 
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часі. У 1969 році у Великій Британії було відкрито університет дистанційної 

освіти ‒ Відкритий університет. Він був так названий, щоб показати його 

доступність за відносно невелику ціну та відсутність потреби часто відвідувати 

аудиторні заняття.  

В наш час дистанційна форма навчання поширена в світі. В Україні датою 

офіційного початку запровадження дистанційного навчання можна вважати 21 

січня 2004 року, коли наказом № 40 Міністерства освіти і науки України було 

затверджено «Положення про дистанційне навчання», яке поклало початок 

запровадженню нових технологій у галузі освіти. Активного застосування у 

ЗВО та школах ця форма навчання набула у зв’язку з карантинними 

обмеженнями в період пандемії Covid-19.  

На даний час у наукових та освітніх колах тривають дискусії щодо 

переваг та недоліків дистанційного навчання. З однієї сторони, таке навчання  

ефективніше традиційного навчання, оскільки студентові зручно навчатися на 

своїй швидкості сприйняття, незалежно від місця проживання та перебування.   

Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє 

викладачам та студентам ефективно взаємодіяти в процесі навчання, доступно 

подавати навчальний матеріал, відповідати на запитання, проводити 

опитування (тестування), враховувати індивідуальні потреби студента. 

Студенти мають постійний доступ до навчальних матеріалів, практичних і 

тестових завдань, а також, додаткових матеріалів, розкладу та результатів 

оцінювання. 

Але на шляху дистанційної освіти є чимало труднощів, зокрема те, що 

необхідна сильна мотивація. Це вимагає достатньої сили волі, відповідальності 

і самоконтролю. Досить важко якісно організувати дистанційне навчання за 

напрямами підготовки та спеціальностями, на яких передбачена велика 

кількість практичних занять.  

Дистанційне навчання є потужним засобом розвитку таких навичок 

особистості, як вчитися і вчитися самостійно, підтримувати себе у «робочій 

формі», самомотивуватися, планувати діяльність тощо, які належать до м’яких 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F)
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навичок (Soft Skills), зокрема до навичок саморегулювання (Self-management) 

[1, c. 62].  

Дистанційне навчання створює простір для ефективної викладацько-

студентської взаємодії, що дає можливість для розвитку та ефективного 

орієнтування у змінах, що пов’язані зі світовими тенденціями. Однак без 

врахування психологічного контексту системи дистанційного навчання його 

ефективність буде значно падати. Важливо створити серію психологічних умов, 

які зможуть зробити процес надання та отримання дистанційних освітніх 

послуг продуктивним з точки зору можливостей студентсько-викладацької 

взаємодії [2, с.263]. 

Застосування дистанційної освіти дає можливість поєднувати навчання і 

трудову діяльність студентам старших курсів. Дистанційне навчання мусить 

характеризуватися високою професійністю викладача, прагненням до співпраці 

з колегами та студентами на шляху досягнення високих якісних результатів 

освіти. 
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