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Визначено роль дистанційного навчання в системі вищої освіти 
України, основні переваги та проблеми щодо розробки та впроваджен-
ня у навчальний процес дистанційних курсів. 
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Постановка проблеми. Формування нової генерації студентської молоді з твор-
чим мисленням є потребою суспільства на сучасному етапі його розвитку. Тому рефор-
мування системи вищої освіти України в напрямку визнання студента центральною 
фігурою навчального процесу з одночасним розвитком його пізнавальної активності 
є обґрунтованою необхідністю. 

Це передбачає перебудову процесу навчання, кінцевою метою якого має стати 
максимальне розкриття індивідуальних можливостей та саморозвиток особистості 
кожного студента.

Одним з актуальних напрямків розбудови сучасної вищої освіти є впровадження 
технологій дистанційного навчання у навчальний процес.

Дистанційну форму навчання фахівці зі стратегічних проблем освіти називають 
освітньою системою 21 століття. Сьогодні на неї зроблена величезна ставка. Актуаль-
ність проблеми  дистанційного навчання полягає в тому, що результати суспільного 
процесу, раніше зосереджені в сфері технологій, сьогодні концентруються в інформа-
ційній сфері. Виходячи з того, що професійні знання старіють дуже швидко, необхідно 
їх постійно вдосконалювати. 

Дистанційна форма навчання дає можливість створення систем масового безпе-
рервного самонавчання, загального обміну інформацією.  Саме ця система може най-
більш адекватно і гнучко реагувати на потреби суспільства щодо підготовки високо-
професійних фахівців. Можна констатувати, що дистанційне навчання увійшло в 21 
століття як найефективніша система підготовки і безперервної підтримки високого 
кваліфікаційного рівня фахівців різноманітних сфер та галузей.

Останнім часом проблемі дистанційного навчання приділяється велика увага в 
науковій літературі. Дистанційна система навчання знаходиться у центрі уваги науко-
вих кіл, і сучасні тенденції свідчать про подальшу активізацію досліджень у цій сфері. 
Зокрема, теоретичними, методологічними та методичними проблемами дистанційно-
го навчання займались такі науковці, як В. Кухаренко, С. Вітвицька, В. Ясулайтіс, Е. По-
лат, А. Петров, О. Тищенко та багато інших.

Метою статті є визначення ролі дистанційного навчання в системі вищої освіти 
України, основних переваг та проблем щодо розробки та впровадження у навчальний 
процес дистанційних курсів. 

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи погляди науковців, можна визна-
чити. що дистанційне навчання – це нова, специфічна форма навчання, дещо відмін-
на  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 дистан-
ційного навчання має такий компонентний склад: цілі, обумовлені соціальним 
замовленням для всіх форм навчання; зміст, передбачений діючими програмами 
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для конкретного типу навчального закладу; методи, організаційні форми, засоби 
навчання. Дистанційна форма навчання обумовлена специфікою використову-
ваної технологічної основи (наприклад, тільки комп’ютерних телекомунікацій, 
комп’ютерних телекомунікацій у комплексі з друкованими засобами, компакт-диска-
ми, так званою кейс-технологією, ін.).

Не слід ототожнювати заочне та дистанційне навчання. Їх головна відмінність у 
тому, що при дистанційному навчанні забезпечується систематична і ефективна  ін-
терактивність. Слід розглядати дистанційне навчання як нову форму навчання і, від-
повідно, дистанційну освіту (як результат, так і процес, систему) як нову форму освіти, 
хоча вона не може розглядатися як абсолютно автономна система. Дистанційне на-
вчання будується відповідно до тих самих цілей і змісту, що і очне навчання, але форми 
подачі матеріалу і форми взаємодії суб’єктів навчального процесу між собою суттєво 
відрізняються. Дидактичні принципи організації дистанційного навчання (принципи 
науковості, системності і систематичності, активності, принципи розвивального на-
вчання, наочності, диференціації та індивідуалізації навчання) аналогічні очному на-
вчанню, але специфічною є їх реалізація.

Характерними рисами дистанційного навчання є:
 інтерактивність навчання: інтерактивні можливості використовуються в сис-

темі дистанційного навчання програм і систем  доставки інформації, дозволяють на-
лагодити і навіть стимулювати зворотний зв’язок, забезпечити діалог і постійну під-
тримку, які не можливі в більшості традиційних систем навчання;

 гнучкість навчання студентів, що одержують дистанційну освіту, у виборі на-
вчального закладу, місця і часу навчання. Студенти мають можливість не відвідувати 
навчальних занять, а навчаються у зручний для себе час та у зручному місці;

 в основу програми дистанційної освіти покладається  модульний принцип, що 
дозволяє з набору незалежних курсів-модулів сформувати навчальну програму, яка 
відповідає потребам студентів;

 індивідуалізація навчання, яка дозволяє реалізувати для студента індивідуаль-
ну навчальну програму й індивідуальний навчальний план. Можна самостійно виби-
рати послідовність вивчення предметів на основі індивідуального графіку;

 економічність дистанційного навчання знаходить прояв у ефективному вико-
ристанні 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 техноло-
гій, які сприяють уходженню людини до світового інформаційного простору, що забез-
печує технологічність навчання;

 інформаційна забезпеченість дистанційного навчання характеризується тим, 
що студенти отримують доступ до комплекту необхідних навчальних матеріалів у су-
часному електронному вигляді безпосередньо з серверу вищого навчального закладу, 
де вони навчаються, інших ВНЗ та Інтернет-ресурсів. Сучасні комп’ютерні телекомуні-
кації здатні забезпечити передачу знань і доступ до різноманітної навчальної інфор-
мації 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 вико-
ристовуються найсучасніші навчально-методичні матеріали;

 паралельність дистанційного навчання – воно здійснюється одночасно з профе-
сійною діяльністю або з навчанням за іншим напрямом підготовки, тобто без відриву 
від виробництва або іншого виду діяльності. Також з’являється можливість одночас-
ного навчання в українському та зарубіжному ВНЗ;
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  відкритість і об’єктивність оцінки знань студентів, її незалежність від виклада-
ча, оскільки використовуються сучасні комп’ютерні технології і відповідні програми 
виставлення оцінок за шкалою ЄКТС;

 висока самоорганізація студентів, при якій підвищується творчий і інтелекту-
альний потенціал, прагнення до здобуття знань, уміння взаємодіяти з комп’ютерною  
технікою і опанування новітніми інформаційними технологіями.

Основні проблеми організації дистанційної форми навчання, на наш погляд, кри-
ються в наступному. Ефективність дистанційного навчання безпосередньо залежить 
від тих викладачів, хто веде роботу зі студентами в Інтернет-просторі. Це повинні 
бути викладачі з універсальною підготовкою, які володіють сучасними педагогічни-
ми та інформаційними технологіями, психологічно готові до роботи із студентами у 
новому навчально-пізнавальному мережевому середовищі. 

Інша проблема – інфраструктура інформаційного забезпечення студента в мере-
жах. Питання про те, якою має бути структура і композиція навчального матеріалу, 
вирішує конкретний вищий навчальний заклад.

Методичною проблемою є відсутність методик створення і використання дистан-
ційних курсів у навчальному процесі на основі сучасних педагогічних, інформаційних 
і комунікаційних технологій. Це завдання вирішується викладачами і розробниками 
дистанційного навчання, які повинні професійно володіти всіма сучасними інновацій-
ними технологіями створення електронного контенту.

Однією з найважливіших у сучасних умовах стає психолого-педагогічна проблема. 
Вона пов’язана з тим, що кожен викладач ВНЗ за декілька років роботи відшліфовує 
свої методичні матеріали, які індивідуально розроблені на основі власного педагогіч-
ного та науково-методичного досвіду і є його інтелектуальною власністю. Дистанцій-
ний курс викладається на WEB-порталі, що перетворює його на загальнодоступний не 
тільки для студентів, але й інших користувачів. Виникає психологічний бар’єр щодо 
розробки навчально-методичних матеріалів, оскільки вони можуть бути використані 
кимось іншим, хто не брав участі в даній розробці. В зв’язку з цим повинна бути ви-
рішена проблема захисту прав на інтелектуальну власність викладача – розробника 
дистанційного курсу.

Технічна проблема виникає в зв’язку з недостатністю технічних комунікаційних 
можливостей користувачів, відсутністю або невеликою швидкістю Інтернет-доступу, 
відсутністю або дорожнечею програмних засобів, та навіть відсутністю персональних 
комп’ютерів у студентів, які проживають у сільській місцевості.

Разом з цим, не відповідною до потреб є технічна база аудиторного фонду ВНЗ, 
обладнання сучасною комп’ютерною технікою в недостатньому обсязі. Це обмежує 
можливості дистанційного навчання у деяких вищих навчальних закладах.

Висновок. Проблеми розвитку і впровадження дистанційного навчання в Україні, 
розкриті в даній статті, охоплюють далеко не повний їх перелік. Кожна з розглянутих 
проблем, і тим більше методи їх вирішення, вимагають глибокого і всебічного вивчен-
ня і можуть бути основою подальшого дослідження розвитку і впровадження дистан-
ційного навчання.
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