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approaches  and  methods fordistance  learning students, which  enable the  development  and 
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Дистанційна  освіта  в  Україні  реалізується  через  систему  дистанційного 
навчання,  яка є складовою частиною системи освіти України, з  нормативно-
правовою  базою,  організаційно  оформленою  структурою,  кадровим, 
системотехнічним,  матеріально-технічним  та  фінансовим  забезпеченням. 
Дистанційна  освіта  реалізується  на  рівнях  загальної  середньої,  професійно-
технічної, вищої та післядипломної освіти.

Під  дистанційним  навчанням  розуміється  індивідуалізований  процес 
передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності 
людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії  віддалених один від 
одного  учасників  навчання  у  спеціалізованому  середовищі,  яке  створене  на 
основі  сучасних  психолого-педагогічних  та  інформаційно-комунікаційних 
технологій.

Концепції  і  технології  дистанційного  навчання  спрямовують  освітні 
процеси  на  застосування  кращих  традиційних  та  сучасних  форми  і  засобів 
навчання, з використанням як традиційних так і сучасних методів комунікації 
між викладачем і людиною, що навчається.  До сучасних методів комунікації 
слід віднасти комп'ютерні та телекомунікаційні мережі 

Дистанційне  навчання  –  це  технологія,  що  базується  на  принципах 
відкритого  навчання,  широко використовує  комп’ютерні  навчальні  програми 
різного призначення та сучасні телекомунікації з метою доставки навчального 
матеріалу та спілкування, у тому числі, в реальному часі. 
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Для цієї технології характерна висока якість підготовки фахівця та велика 
пізнавальна  мотивація,  що  створюється  мережею Інтернет.  Саме  посиленою 
мотивацією дистанційне навчання відрізняється від заочного навчання і з цим 
пов'язано якісне пліпшення результатів навчання.

Програмні засоби навчального призначення дозволяють:
− індивідуалізувати та диференціювати процес навчання;
− здійснювати контроль із діагностикою помилок та зворотним зв'язком;
− здійснювати самоконтроль і самокорекцію навчальної діяльності;
−вивільнити навчальний  час  за  рахунок  виконання  комп'ютером 

трудомістких рутинних обчислювальних робіт;
− візуалізувати навчальну інформацію;
− моделювати та імітувати досліджувані процеси або явища;
−проводити лабораторні роботи в умовах імітації на комп'ютері реальних 

дослідів або експериментів;
−формувати  уміння  студента  приймати  оптимальні  рішення  в 

різноманітних ситуаціях;
− розвивати  певний  вид  мислення  (наприклад,  наочно-образне, 

теоретичне);
− підсилити мотивацію до навчання (наприклад, за рахунок образотворчих 

засобів програми або вкраплення ігрових ситуацій);
− формувати культуру пізнавальної діяльності та ін.
Зараз у дистанційному навчанні  можуть знайти застосування електронні 

підручники  як  такі,  що  найбільш  повно  відповідають  вимогам  ефективного 
проведення  навчальних  занять.  Так,  електронний  підручник,  що  містить 
систему тестів і навчальний матеріал за курсом, може використовуватися для 
навчання, самоперевірки й контролю знань; для перевірки знань на поточних 
заняттях із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Таким  чином,  електронний  підручник  дозволяє  значно  підвищити 
(порівняно  з  традиційними  формами,  методами  й  засобами  навчально-
методичного  забезпечення)  технологічність  викладання  й  освоєння  нових 
фахових  знань  і  в  концептуальному  плані  може  бути  рекомендований  для 
системи дистанційного навчання.

Реально  на  сьогодні  це  має  бути  електронний  варіант  навчально-
методичного комплексу дисципліни, який містить у собі:

− робочі програми дисципліни;
− конспекти лекцій (або навчальні посібники);
− методичні розробки практичних та лабораторних занять; 
− питання для підготовки до іспитів та заліків;
− тести або завданий для контрольних робіт;
− екзаменаційні білети; 
− рекомендовану літературу;
− електронні консультації.
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Таблиця 1
Підходи до організації процесу дистанційного навчання

Моделі, методи
Проблемно-пошуковий 

підхід
Комунікативний підхід

Рефлекторний 
підхід

Поняття

Учасник ДН робить 
суб’єктивні відкриття 
невідомого йому 
знання, засвоює 
механізм набуття нових 
знань про дійсність

Учасник  ДН  активно 
включається до діалогу.

Учасник ДН 
аналізує власну 
діяльність зі 
здобуття їм та 
іншими нового 
творчого продукту

Модель  навчаль-
ного процесу

Навчання за допомогою 
відкриття

Дискусійна
Експертно-
аналітична

Технологічні 
прийоми організації 
навчального 
процесу

1. Створення значущої 
пізнавальної 
проблемної ситуації
2. Формулювання 
творчої задачі, що 
витікає з цієї проблеми

1. Забезпечення 
позитивного емоційного 
настрою, створення 
мотивації до навчальної 
діяльності.
2. Розроблення значущої 
проблемної ситуації та 
визначення ролей.
3. Забезпечення 
проблемного типу 
пізнавальної діяльності 
та допомога в оволодінні 
необхідними прийомами 
розумової діяльності

Може бути 
складовою 
проблемно-
пошукового та 
комунікативного 
підходів

Критерії 
результативності

1. Наявність позитивної 
мотивації до діяльності 
в проблемній ситуації.
2. Наявність позитив-
них змін в емоційно-
вольовій сфері. 
3. Оволодіння методами 
вирішення  проблемних 
педагогічних  ситуацій 
(аналіз  фактів,  гіпотез, 
перевірка  їх  правиль-
ності)

1. Позитивний мотив 
дискусії.
2. Позитивні зміни в 
емоційно-вольовій сфері.
3. Усвідомлення 
значущості 
телекомунікацій; 
розвиток комунікативних 
якостей.
4. Уміння брати участь в 
телекомунікації, здатність 
до діалогу

Належить до 
необхідних умов, 
що дозволяють 
значно підвищити 
здібності педагога 
до адекватної 
самооцінки, 
аналізу, експертизи 
та створення 
нового творчого 
продукту

Ключові поняття
Проблемна  ситуація, 
педагогічна  проблема, 
творча задача

Авторська  позиція, 
позиція  розуміючого, 
конструктивного критика

Аналіз,  самоаналіз, 
експертиза

Дистанційне  навчання  провокує  активну  пізнавальну  та  творчу 
(рефлективну, аналітичну, дослідницьку, комунікативну) діяльність слухачів за 
допомогою побудови особливого освітнього простору та методів:

− "метод колективної творчості"  - у цьому випадку вітається колективне 
вирішення  питань,  оскільки  воно  емітує  ситуації  реальної  дійсності, 
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роботу людей у складі колективу; індивідуальна творчість підсувається 
на другий план;

− "метод  реальної  дійсності" - тут  перед  слухачами  ставляться  задачі 
реального світу, щодо яких ними має бути засвоєно навчальний матеріал 
і запропоновано варіант рішення;

− "метод  нових  джерел  знань"  - до  таких  джерел  належать  не  лише 
друковані матеріали, але й ті, що з'являються в Інтернеті;

− "метод пріоритетного мислення" - у цьому випадку визначальним для 
слухача  є  вміння  оригінально  мислити,  творчо  вирішувати 
сформульовану  задачу,  а  не  намагатися  запам'ятати  досліджуваний 
матеріал, що його було подано викладачем або прочитано у підручнику;

− "метод перманентного навчання" - слухач безперервно, протягом усього 
життя удосконалює свої знання.

Таким  чином,  основні  характеристики  дистанційного  навчання  можна 
узагальнити  за  параметрами:  задачі  –  принципи  –  особливості  –  методи  та 
засоби представлення навчальних матеріалів (табл. 2).

Таблиця 2
Характеристики дистанційного навчання

Задачі Принципи Особливості Методи та засоби

Розширення можливо-
стей отримання вищої 
професійної освіти

Принцип гуманістичності 
навчання

Гнучкість Друковані видання

Розвиток додаткової 
освіти

Принцип пріоритетності 
педагогічного підходу при 
проектуванні освітнього процесу

Модульність Електронні видання

Розвиток  заочної 
освіти

Принцип  педагогічної 
доцільності  використання  нових 
інформаційних технологій

Паралельність
Учбові  аудіо-  та 
відео матеріали

Розширення міжнаро-
дних контактів у 
системі вищої освіти

Принцип вибору змісту освіти Далекодія
Комп’ютерні 
мережі

Надання  інвалідам 
можливості  отриман-
ня освіти інвалідам

Принцип  гарантування  безпеки 
інформації

Асинхронність
Метод  домінування 
тих, хто навчається, 
над викладачами

Інтеграція з іншими 
навчальними 
закладами для 
складання нових 
освітніх програм

Принцип стартового рівня освіти Масовість
Метод  реальної 
дійсності

Принцип відповідності 
технологій навчання

Рентабельність
Метод 
пріоритетного 
мислення

Принцип мобільності навчання

Нові ролі 
викладача та 
того, хто 
навчається

Метод активного 
навчання

Принцип неантагоністичності 
існуючим формам освіти

Нові 
інформаційні 
технології
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Підходи та методи, які запропоновані у статті дають можливість розвитку 
та вдосконалення навчального процесу за дистанційною формою навчання.

Дистанційне  навчання  орієнтоване  на  співпрацю  викладачів  і  тих,  хто 
навчається.  Для нього, у наслідок використання відкритого та комп'ютерного 
навчання  і  сучасних  засобів  комунікації,  характерне  різке  підсилення 
соціально-значущих  мотивів:  ділового,  пізнавального,  співробітництва, 
самореалізації  і  розвитку,  самоствердження  і  комунікативності  тих,  хто 
навчається. 
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