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У статті розкривається поняття «дистанційної освіти». 

Визначено показники оцінки якості впровадження та застосування 
дистанційного навчання. Сформовано першочергові заходи по 
впровадженню дистанційної освіти у ВНЗ. Виділено негативні сторони, 
підходи вирішення проблем, а також перспективи дистанційної форми 
навчання. 
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На сьогоднішній день якість освіти – тема більшості дискусій в 

світових освітніх спільнотах. Якщо пару років тому ці обговорення 
стосувалися традиційної освіти, то тепер поняття якості застосовується 
щодо електронного навчання. 

Тенденції впровадження сучасних інформаційних технологій у 
процес навчання найбільш розвинених країн показують, що в даний час 
відбувається процес кардинальних змін в системі освіти. Відбувається 
переоснащення навчальних закладів відповідно до сучасних вимог якості 
навчання [1]. Однією з провідних завдань, які стоять перед викладачами та 
працівниками ВНЗ, є не тільки впровадження системи дистанційної освіти, 
а й забезпечення сприятливого впливу нових технологій на освітній 
процес, тобто необхідність розвитку сильних сторін і мінімізація 
негативних. 

Для успішного рішення цього питання необхідно підготувати 
відповідну нормативно-правову базу. На сьогодні ми вже маємо наступний 
перелік правових документів пов’язаних з дистанційним навчанням: 

– Цього року на громадське обговорення було винесено проект 
«Положення про дистанційне навчання у навчальних закладах». 
Обговорення тривало до 20 лютого 2012 р. 

– Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження 
Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в 
освіті і науці» на 2006–2010 роки» від 7 грудня 2005 р. № 1153. 

– Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Завдань 
Національної програми iнформатизацiї на 2006–2008 роки» 
№ 3075–IV від 4 листопада 2005 р. 

– Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України «Про стан і 



перспективи розвитку дистанційного навчання в Україні» від 
23 червня 2005 р. 

– Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.2004 № 40 
«Про затвердження Положення про дистанційне навчання». 

– Постанова Кабінету міністрів України від 23 вересня 2003 р. 
№ 1494 «Про затвердження Програми розвитку системи 
дистанційного навчання на 2004–2006 роки». 

– Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 липня 2000 р. 
№ 293 «Про створення Українського центру дистанційної освіти». 

– «Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні» від 20 грудня 
2000 р. 

– Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку 
національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет 
та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» 
31 липня 2000 р. № 928/2000. 

– Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 4 
лютого 1998 р. № 74/98–ВР. 

– Дистанційна форма навчання заявлена як рівноправна з 
традиційними: очною, заочною, вечірньою та екстернатом у 
статті 42 Закону України «Про вищу освіту» [2]. 

Вступивши в Болонський процес, Україна стала на шлях глобального 
реформування своєї системи вищої освіти, що має підняти статус 
власників вітчизняних дипломів про вищу освіту на європейському ринку 
праці. 

Для досягнення в цьому напрямку найкращих результатів, 
спираючись на класичні методи викладання, необхідно розвивати нові – на 
основі Інтернет-технологій XXI ст., які вже зараз успішно застосовуються 
в ряді провідних ВНЗ України. 

Метою статті є розкриття поняття дистанційної освіти, визначення 
переваг та недоліків при застосуванні дистанційної форми навчання у ВНЗ. 

Завдання: визначити показники ефективності процесу дистанційного 
навчання; окреслити заходи і напрямки для вдосконалення і поширення 
дистанційної освіти; виділити негативні і позитивні сторони в процесі 
впровадження дистанційного навчання в освітній процес; описати 
перспективи та підходи вирішення проблем дистанційної освіти у ВНЗ. 

Поряд з вже зарекомендованими традиційними формами навчання 
(очною, заочною), не так давно з’явилася дистанційна освіта. Дана форма 
навчання є найбільш прийнятною з точки зору економії як фінансового, 
так і часового ресурсу. У порівняння з іншими формами освіти 
дистанційне навчання здатне задовольняти потреби самого широкого кола 
споживачів освітніх послуг. 

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. 

У перспективність, життєвість дистанційного навчання і адекватність 
його (по відношенню до традиційних форм) сьогодні повірили не тільки 
колективи найбільш прогресивних вузів країни, а й самі студенти, яких з 
кожним роком стає все більше. 

На відміну від зарубіжних моделей, українська дистанційна освіта 
більш наближена до нашого споживача і є більш демократична. Органічно 
поєднуючи в собі змішані технології відкритої освіти (кейс-технології, TV-
технології, мережеві технології), українська дистанційна освіта стає 
найбільш доступна широким масам населення, роблячи можливим 
здобувати освіту не на все життя, а все життя. 

Сучасне інформаційне суспільство висуває вимоги до системи 
освіти, основні з яких можна сформулювати так: 

– вміння самостійно знаходити, накопичувати і переосмислювати 
наукові знання; 

– вміння студентів самостійно орієнтуватися в сучасному 
інформаційному суспільстві [3]. 

Якість впровадження та застосування дистанційної освіти можна 
оцінювати за допомогою таких показників як: 

– результативність (ступінь засвоюваності знань, можливість 
застосовувати накопичені знання на практиці, успішність, 
індивідуальний процес навчання, гнучкі консультації); 

– доступність всім верствам населення (студенти, бізнесмени, 
інваліди, військовослужбовці та ув’язнені так само мають 
можливість дистанційно навчатися); 

– ресурсомісткість (відсутність необхідності відвідувати лекції і 
семінари, фінансові витрати, матеріальні ресурси, аудиторії, 
викладачі і т.д.); 

– оперативність (час на засвоєння знань, донесення до студентів і т.д.); 
– демократичний зв’язок «викладач – студент»; 
– комплексне програмне забезпечення; 
– провідні освітні технології. 
Все перераховане вище можна віднести до показників ефективності 

процесу дистанційного навчання. Дистанційна освіта розвивається дуже 
швидко, і для України є перспективною формою вищої освіти. 

На Заході ця форма з’явилася вже досить давно і має велику 
популярність серед студентів через її економічні показники і навчальну 
ефективність. Дистанційну форму навчання ще називають «освітою на 
протязі всього життя» через те, що більшість тих, хто навчається – дорослі 
люди. Багато хто з них вже має вищу освіту, проте через необхідність 
підвищення кваліфікації або розширення сфери діяльності у багатьох 
виникає потреба швидко і якісно засвоїти нові знання і набути навички 



роботи. Саме тоді оптимальною формою може стати дистанційне 
навчання. 

Для вдосконалення та поширення високих дистанційних технологій 
необхідне рішення двох основних проблем. Головна, знаходиться в області 
права, інша – в сфері фінансування робіт з розробки та впровадження 
інноваційних технологій. З метою їх успішного вирішення об’єктивно 
необхідна реалізація наступних першочергових заходів і напрямів: 

– розробка і реалізація Загальноукраїнської програми дистанційної 
безперервної освіти; 

– викорінення протиріч в законодавстві про освіту в Україні, 
приведення його у відповідність з об’єктивними потребами і 
тенденціями розвитку дистанційних форм навчання; 

– розробка наукових основ, що забезпечують інноваційність і 
дистанційних форм, і рівнів освіти, програм та навчальних планів; 

– наукове обґрунтування ринку навчальної літератури, комп’ютерних 
та мультимедійних баз даних, виключення можливості його 
монополізації; 

– створення варіативних методик з дистанційного навчання людей з 
різними рівнями здібностей, віком і потребами; 

– забезпечення переходу до інтерактивних методів та практичної 
спрямованості дистанційного навчання; 

– створення системи підтримки проектів, нововведень в технології 
дистанційної освіти, її заочних та інших форм; 

– надання права навчання студентів, отримання атестатів і дипломів 
у різних освітніх закладах. 

Відкрита освіта дає широке поле для наукових досліджень, що 
сприяють розвитку творчих ініціатив розробників і педагогів, переходячи з 
об’єкта вивчення в об’єкт прогнозування, конструювання та проектування [4]. 

У той же час можна виділити і декілька негативних сторін, з якими 
можна зіткнутися в процесі впровадження дистанційної освіти в освітній 
процес. 

1. Занадто слабка координуюча функція з боку Міносвіти 
(неузгодженість в нормативно-правовому забезпеченні, в стандартизації, в 
економічних і фінансових питаннях, в оцінках якості освіти). 

2. Конкурентна боротьба серед вузів за студентів – як основне 
джерело фінансування – призвела до автономізації багатьох вузів, 
закритості розробок, що також пов’язано ще і з тим, що питання захисту 
авторських прав не опрацьовані. 

3. Людський фактор відіграє важливу роль в процесі навчання, тому 
що викладач, при безпосередньому контакті з студентом, може передавати 
і прищеплювати певний ряд навичок, а при дистанційній освіті він 
повністю або частково зникає. 

4. Існуючі до цього методи навчання погано поєднуються з новими 



технологіями, а більшість методичних і навчальних матеріалів не 
підходять для дистанційного навчання. 

5. За деякими спеціальностями навчатися дистанційно неможливо, 
оскільки деякі дисципліни припускають наявність складних лабораторних 
практикумів, які проводяться під контролем викладача. 

6. Відсутність навичок роботи з інформаційними технологіями у 
багатьох викладачів. У зв’язку з цим виникають труднощі з підготовкою 
навчального матеріалу, підходящого для використання при дистанційній 
освіті. 

7. Опір професорсько-викладацького складу впровадженню сучасних 
технологій. 

8. Витрати на навчання викладачів сучасним інформаційним 
технологіям, а так само фінансові витрати ВНЗ на придбання необхідного 
технічного оснащення. 

9. Необхідність стандартизації вимог до наданих навчальних 
матеріалів, необхідних при дистанційному навчанні. 

10. У технічному плані – слабкі канали зв’язку, висока вартість 
Internet. 

11. Створення інформаційно-освітнього середовища, особливо в 
частині наповнення бази даних електронними підручниками та навчально-
методичними матеріалами. 

12. Збільшення пропускної здатності телекомунікаційного каналу, 
розвиток корпоративної мережі ВНЗ і філій до рівня, що забезпечує 
організацію навчального процесу за всіма видами навчальної діяльності та 
технологій педагогічного спілкування. 

Так само найбільш актуальними проблемами, що виникають при 
впровадженні дистанційної форми навчання у ВНЗ є: 

– контроль за наявністю знань в студентів; 
– проблема оцінки якості наданих освітніх послуг; 
– проблематичність об’єктивної оцінки знань студента. 
Немає повної гарантії, що студент навчається самостійно, виконує ті 

чи інші завдання необхідні для засвоєння дисципліни, що підтверджують 
наявність знань. Частковим вирішенням цієї проблеми є контроль в режимі 
on-line, або використання технологій змішаного навчання [5]. 

Деякі підходи вирішення проблем впровадження дистанційної освіти 
у ВНЗ: 

– розробка концепції дистанційної освіти; 
– розвиток і адаптація корпоративної мережі ВНЗ, доведення 
пропускної здатності телекомунікаційного каналу (вихід в 
Internet) до мінімально необхідної, що відповідають вимогам 
забезпечення навчального процесу дистанційної освіти; 

– розробка електронних підручників і навчально-методичних 
матеріалів та створення бази даних дистанційної освіти, 



придбання і впровадження мережевих інструментальних засобів; 
– консолідація зусиль організаторів і розробників; 
– пошук, придбання і впровадження існуючих розробок 
електронних підручників і навчально-методичних матеріалів; 

– створення єдиної корпоративної системи дистанційної освіти і 
єдиних ресурсів; 

– організація підготовки та підвищення кваліфікації викладачів і 
технічного персоналу в галузі методології та інформаційних 
технологій дистанційної освіти; 

– створення електронної бібліотеки, включення її в корпоративну 
мережу бібліотек регіону, забезпечення доступу до відкритих 
бібліотек мережі Internet; 

– створення центру дистанційної освіти на базі ВНЗ України, вступ 
до Міжнародної асоціації відкритих електронних бібліотек, інші 
відповідні організації; 

– подання та суміщення оцінок навчання; 
– створення «Єдиної міжвузівської системи контролю дистанційної 
освіти», яка має займатися розробкою єдиних норм, стандартів, 
здійснювати методичне забезпечення, спрямоване на удосконалення 
освітнього процесу, а також проводити вибірковий контроль 
навчальних закладів. 

Щоб вирішити проблему якості освітніх послуг, що отримують 
студенти дистанційної форми навчання, викладачі мають розвивати і 
впроваджувати інформаційні технології, які сприяють розвитку 
дистанційної освіти. Дистанційне навчання в університеті дає студентам 
можливість цілодобового доступу до навчальних матеріалів, постійну 
підтримку й консультації викладачів та методистів, on-line відеолекції, 
віртуальні тренажери та інші технологічні рішення для забезпечення 
ефективного процесу навчання. 

Використання мережі Internet дає можливість оперативного доступу 
до інформаційних ресурсів навчального закладу та можливість ефективної 
взаємодії «викладач-студент», як в on-line, так і в off-line режимах. 

Підводячи підсумок сказаному, незважаючи на всі негативні сторони 
дистанційного освіти, хочеться висловити надію на впровадження 
існуючих інформаційних технологій у навчальний процес ВНЗ та розвиток 
нових технологій більш досконалих за формою і адаптованих до 
українських умов. 

Потреба в формуванні людини майбутнього тисячоліття – це 
серйозний виклик світовій системі освіти. Наскільки ясно і адекватно ми 
зможемо визначити і реалізувати нову технологію навчання, і його 
дистанційні форми, що поліпшують якість і збільшують масовість освіти, 
настільки продуктивно вітчизняна школа освіти виконає це історичне 
замовлення створення в нашій країні нового громадянського суспільства. 



Дистанційне навчання у світовій практиці одна з усталених форм 
навчання. Воно затребуване суспільством, користується популярністю. 
Дистанційне навчання – найбільш демократична форма навчання, що 
дозволяє отримати освіту широким верствам суспільства. Методи 
дистанційного навчання застосовуються у ВНЗ, в шкільній освіті, системі 
підвищення кваліфікації вчителів, в системі підготовки управлінських 
кадрів. 

Перспективу і вдосконалення системи дистанційного навчання в 
Україні складає впровадження в освітній процес комп’ютерної і аудіо-
візуальної техніки. В даний час проблему дистанційної освіти розробляють 
практично всі вузи на території України. 

У перспективі електронна освіта зробить навчання не нудним і 
ретельно розпланованим зобов’язанням, а захоплюючим пізнавальним 
процесом, у формуванні якого студент сам бере участь. Вчитися скрізь, 
завжди і все життя із задоволенням – приблизно таке гасло ідеї 
дистанційної освіти. 
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