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Постановка проблеми. Пандемія призвела до суттєвих змін у сфері 

освіти, викликала вона освітні проблеми і в Україні. Освіта є одним з основних 

прав людини, що закріплене Конституції України. 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.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вітчизняних працях 

науковців проблемі дистанційної освіти присвячено роботи В. Бикова, Н. 

Думанського. Г. Кравцова, В. Кухаренка, В. Олійника, О. Глазунової, К. 

Обухової, О. Самойленка, Н. Сиротенко, Г. Молодих, Н. Морзе, Н. 

Твердохлєбової, О. Захар, П. Камінської та ін. Це поняття було сформульоване 

такими вченими в зарубіжних країнах, зокрема перспективи розвитку 

дистанційної освіти, досліджували Дж. Андерсон, Ст. Віллер, Т. Едвард, А. 

Кларк, Д. Кіган Р. Клінг, М. Мур, М. Томпсон [1-3]. 

Формулювання цілей статті. Розкрити поняття дистанційної освіти, 

визначити показники ефективності процесу дистанційного навчання; виділити 

негативні і позитивні сторони в процесі впровадження дистанційного 

навчання в освітній процес; описати перспективи та підходи вирішення 

проблем дистанційної освіти у ЗВО. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На початку карантину 

навесні 2020 року всі заклади освіти перейшли на дистанційне навчання. 

Пандемія призвела до суттєвих змін у сфері освіти з березня 2020 року в 

усьому світі. Україна закрила всі заклади освіти для відвідування з 12 березня 

2020 року, коли в країні починалася епідемія і було підтверджено перші 

випадки захворювання. Спочатку карантин було встановлено на 3 тижні – до 

3 квітня 2020 року. 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. 
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Дистанційне навчання (Distance Learning, Distance Education) – це така 

форма організації освітнього процесу, основою якої є самостійна робота 

людини, яка навчається [4]. Навчання з переважною самостійною роботою 

відоме давно. У нашій країні воно називалося «заочним», на Заході – 

«кореспондентським», або «дистанційним» (The Distance Education and 

Training Council – існує з 1926 року) [5]. 

Ефективність самостійного навчання, більше, ніж інших форм освіти, 

залежить від способів надання навчальних матеріалів, контролювання роботи 

і контактування з викладачем. Нині у світі накопичено значний досвід 

реалізації систем дистанційної освіти. 

Ще донедавна навчанню на відстані відводилося другорядне місце, 

проте сьогодні дистанційне навчання стало розглядатися як найефективніший 

засіб забезпечення безперервної освіти, що знайшло своє відбиття у 

формуванні цілеспрямованої державної освітньої політики України, 

закріпленої в законах України «Про вищу освіту» та «Про Національну 

програму інформатизації», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, 

«Положенні про дистанційне навчання». Дистанційне навчання, має такі 

позитивні характеристики:  

 гнучкість - можливість викладення навчального матеріалу конкретної 

дисципліни з урахуванням підготовки і здібностей здобувачів освіти;  

 актуальність - можливість впровадження найновітніших інноваційних 

педагогічних, психологічних, методичних розробок;  

 зручність - можливість навчання у зручний час, у певному місці, - 

здобуття освіти без відриву від основної роботи, відсутність обмежень у часі 

для засвоєння навчального матеріалу;  

 модульність - виокремлення матеріалу на функціонально завершені 

теми, які вивчаються у міру засвоєння і відповідають здібностям окремого 

здобувача освіти або групи в цілому;  

 економічна ефективність - дистанційне навчання є дешевшим, ніж 

традиційне, оскільки ефективніше використовуються навчальні приміщення, 

полегшується коригування електронних навчальних матеріалів і доступ до 

них;  

 раціональність  можливість одночасного використання значного обсягу 

навчальної інформації великою кількістю здобувачів вищої освіти;  

 інтерактивність – активне он-лайн спілкування між студентами групи і 

викладачем, що значно посилює мотивацію до навчання, поліпшує засвоєння 

навчального матеріалу;  

 діагностичність - більші можливості контролю якості навчання, які 

передбачають проведення дискусій, он-лайн чатів, форумів, використання 

засобів самоконтролю, відсутність психологічних бар'єрів при спілкуванні;  

 географічна необмеженість - відсутність географічних кордонів для 

здобуття вищої освіти, у різних навчальних закладах світу є можливість 

вивчення різних курсів.  
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Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні технології 

викладання матеріалу, здобувати повноцінну вищу освіту або підвищувати 

кваліфікацію і має такі переваги, як гнучкість, актуальність, зручність, 

модульність, економічна ефективність, інтерактивність, відсутність 

географічних кордонів для здобуття освіти. 

Дистанційні технології навчання включають роботу з електронним 

підручником, електронною поштою, тематичними форумами й чат-

конференціями, відеоконференії, соціальні мережі.  

Електронний підручник використовується для самостійного 

опрацювання теоретичного матеріалу з дисципліни.  

Відеоконференції - це конференція реального часу в on-line режимі. 

Вона проводиться у визначений день і в призначений час, забезпечують 

двосторонню передачу, обробку, перетворення й подання інтерактивної 

інформації на відстань в реальному режимі часу. Здобувачі вищої освіти 

можуть підключитися до трансляції через комп’ютер або телефон (у такому 

разі рекомендовано встановити додаток ZOOM). Кожен учасник 

відеоконференції може говорити наживо, демонструвати відео та свій екран. 

Дуже популярним програмний виявився засіб ZOOM. До того ж, сучасні 

системи дозволяють змоделювати обстановку навчання таким чином, щоб 

надати всім сторонам можливість бачити, чути і працювати з документами, 

наочністю так, начебто учасники зустрічі знаходяться в одній кімнаті. 

Відеоконференція дає можливість активно брати участь в лекції, задавати 

запитання, тобто спілкуватися у режимі реального часу 

Тематичні форуми – зручні в процесі опанування навчальним 

матеріалом, де можна залишити запитання й коментарі. Користувачі можуть 

коментувати заявлену тему, ставити питання по ній і отримувати відповіді, а 

також самі відповідати на запитання інших користувачів форуму і давати їм 

поради. Всередині теми також можуть влаштовуватися опитування 

(голосування), Питання та відповіді зберігаються в базі даних форуму, і в 

подальшому можуть бути корисні як учасникам форуму, так і будь-яким 

користувачам мережі Інтернет, які можуть зайти на форум, знаючи адресу 

сайту, або отримавши його від пошукових систем при пошуку інформації. 

Також можна використовувати для проведення консультацій. 

Чат-конференції – зручні для проведення консультації. Спілкування 

користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативного спілкування 

людей через Інтернет.  

Електронна пошта – вид спілкування за допомогою якого можна 

отримувати завдання, або відправляти виконані завдання. Стандартний сервіс 

Інтернету, що забезпечує передавання повідомлень, як у формі звичайних 

текстів, які в інших формах (програмах, графіці, звуках, відео) у відкритому 

чи зашифрованому вигляді. У системі освіти електронна пошта 

використовується для організації спілкування викладача й здобувача, а також 

здобувачів між собою. 

Соціальні мережі та Viber дозволяють створювати закриті групи, чати, 
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обговорення тем, завдань, проблем, інформації. 

Зокрема дистанційна освіта впливає на підвищення мотивації до 

навчальної діяльності, надає можливості використання нових форм у 

навчальному процесі, за яких здобувачі вищої освіти вчитимуться не тільки 

засвоювати знання, а й самостійно їх здобувати, використовувати отримані 

знання під час навчального процесу та у повсякденній діяльності. 

Використання дистанційних технологій має ряд переваг над традиційними 

формами, а саме електронне представлення матеріалу та виконання завдань в 

електронному вигляді, регулярне оцінювання якості виконання роботи з 

коментарем викладача, є можливість моніторингу успішності за електронним 

журналом. За такої моделі навчання очне навчання відбуваються 

інтерактивно. 

Однак можна припустити, що викладачі як і студенти, на початку 

запровадження дистанційної форми навчання, стикалися з проблемою браку 

досвіду та навичок дистанційного навчання, організовуючи роботу 

самостійно. Водночас бракувало рекомендацій щодо організації занять в 

умовах дистанційного навчання, а також інструментів, за допомогою яких 

викладачі змогли б обмінюватися вже набутим досвідом одні з одними. 

Також існують ще й такі проблеми, як:  

 відсутність особистого спілкування між викладачем та студентом 

(відбувається менш ефективна передача знань, без особистого контакту). 

Також не вистачає спілкування з колегами-студентами для обміну досвідом;  

 наявність у студента сильної особистої мотивації, вміння навчатися 

самостійно, без постійної підтримки та підштовхування з боку викладача. 

Практично весь навчальний матеріал студент-дистанційник освоює 

самостійно. Це вимагає достатньої сили волі, відповідальності і 

самоконтролю. Швидше за все, ніхто його підганяти чи заохочувати до 

навчання не стане. Підтримувати потрібний темп навчання без контролю з 

боку вдається не всім;  

 відсутність можливості негайного практичного застосування отриманих 

знань із наступним обговоренням виниклих питань з викладачем і роз’яснення 

ситуації на конкретних прикладах. Досить проблемно якісно організувати 

дистанційне навчання за напрямами підготовки та спеціальностями, на яких 

передбачена велика кількість практичних занять. Навіть найсучасніші 

комп’ютерні тренажери не замінять майбутнім обліковцям «живої» практики;  

 студенти не завжди можуть забезпечити себе достатнім технічним 

обладнанням – мати комп’ютер та постійний вихід у Інтернет;  

 відсутні або є дуже дорогими прикладні комп’ютерні програми, 

необхідні для підтримки WEB-сайтів та інформаційних ресурсів, 

адміністрування процесів дистанційного навчання;  

 необхідність великих інвестицій на початковому етапі організації 

роботи системи дистанційного навчання; 

 відсутність розвитку розвитку комунікабельності. При дистанційному 
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навчанні особистий контакт студентів один з одним і з викладачами 

мінімальний, а то і цілком відсутній. Тому така форма навчання не підходить 

для розвитку комунікабельності, впевненості, навичок роботи у команді; 

 відсутня ідентифікації здобувача. Поки найефективніший спосіб 

простежити за тим, чи студент самостійно здавав іспити чи заліки, - це 

відеоспостереження, що не завжди можливо. Тому на підсумкову атестацію 

студентам доводиться особисто приїжджати до вузу або його філії. 

Висновки. Дистанційне навчання є вільним вибором невеликої 

кількості здобувачів вищої освіти, свідомих щодо своїх потреб, цілей і 

можливостей організації самостійної пізнавальної активності. Але 

використання дистанційних технологій у навчальному процесі наразі є не 

тільки можливою, а й необхідною умовою його оптимізації. Карантинні 

обмеження поставили значні виклики перед учасниками «викладач – студент» 

з боку необхідності використання нових сучасних технологій, переорієнтації 

форм спілкування до чого не всі були готові. 

Однак є спеціальності, опанування яких у дистанційній формі складно 

уявити. Тому, ми вважаємо, що майбутнє освіти – за поєднанням традиційних 

форм навчання з новими (дистанційними). 

Крім того такі заходи, як посилення спільнот у закладах освіти, 

заохочення онлайн-спілкування, створення умов для проведення спільного 

онлайн-дозвілля, можуть допомогти учасникам освітнього процесу впоратися 

з викликами пандемії, які впливають на їхнє психічне здоров’я. 
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