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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 
Світовий процес переходу від індустріального до інформаційного 

суспільства, а також соціально-економічні зміни, що відбуваються в 
Україні, вимагають суттєвих змін у багатьох сферах діяльності держави. 
Насамперед це стосується реформування освіти. Національною програмою 
«Освіта. Україна XXI сторіччя» передбачено забезпечення розвитку освіти 
на основі нових прогресивних концепцій, запровадження в навчально-
виховний процес новітніх педагогічних технологій та науково-методичних 
досягнень, створення нової системи інформаційного забезпечення освіти, 
входження України в трансконтинентальну систему комп’ютерної інформації. 
Активне використання нових інформаційних технологій розширює 
традиційні форми організації освітнього процесу. «Дистанційне навчання – 
це така форма організації освітнього процесу, за якої існує «інтерактивна 
взаємодія як між педагогами та учнями, так і між ними та інтерактивним 
джерелом інформаційного ресурсу, що відбиває всі властиві навчальному 
процесу компоненти (мету, зміст, методи, організаційні форми, засоби 
навчання) та здійснюється в умовах реалізації засобів інформаційно-
комунікативних технологій: негайного зворотного зв’язку між учнем і 
засобом навчання; комп’ютерної візуалізації навчальної інформації; 
архівного зберігання, передавання та обробки великих обсягів інформації; 
автоматизації процесів обчислювальної, інформаційно-пошукової діяльності, 
обробки результатів навчального експерименту; автоматизації процесів 
інформаційно-методичного забезпечення, організаційного управління 
навчальною діяльністю і контролю результатів засвоєння навчального 
матеріалу». Для сучасного фахівця важливо самостійно критично мислити, 
уміти бачити в реальній діяльності проблеми й шукати шляхи їх 
раціонального вирішення. «Дистанційна освіта є формою навчання, 
рівноцінною очній, вечірній, заочній та екстернату. Вона реалізується 
переважно за технологіями дистанційного навчання. Власне технології 
дистанційного навчання складаються з педагогічних та інформаційних 
технологій. Інформаційні технології дистанційного навчання – це 
технології створення, передачі й збереження навчальних матеріалів. 
Характерними рисами дистанційної освіти є гнучкість, модульність, 
економічність, технологічність, соціальна рівність, інтернаціональність 
нова роль викладача, якість та ін. Технологія дистанційного навчання – це 
сукупність методів, форм і засобів взаємодії з людиною в процесі 
самостійного, але контрольованого освоєння нею певного пласту знань. 

Дистанційний курс з української мови для студентів складається з 
тематичних блоків, у яких розглядаються питання орфоепії сучасної 
української літературної мови, культури мовлення, особливості лексичних, 
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фразеологічних, морфологічних, синтаксичних та пунктуаційних норм 
літературної мови; особливості укладання, перекладу українською мовою 
та редагування текстів документів, питання орфографії. Завдання 
дистанційного курсу – ознайомити студентів із рівнями мовної структури; 
розглянути стилістичні можливості морфології та синтаксису; 
удосконалити орфографічні й пунктуаційні навички; виробити у студентів 
навички вибору потрібних засобів мови через зіставлення їх з існуючими.  

У кожній темі курсу структуровано подаються: питання, що 
виносяться на розгляд; список літератури з теми; матеріал для 
самостійного вивчення; питання для самоконтролю; тренувальні вправи; 
завдання, виконання яких контролюється викладачем; поточні тестові 
завдання; підсумкові тестові завдання. Дистанційний курс має 
зорієнтованість на самостійну діяльність студента, тому важливо, щоб 
навчальні матеріали мали такий обсяг інформації, який дав би можливість 
студенту за невеликий проміжок часу оволодіти необхідними йому 
знаннями, уміннями, навичками, при цьому допомога викладача є 
мінімальною. Для того щоб полегшити сприйняття інформації, матеріали 
для самостійного вивчення містять таблиці, схеми, приклади вирішення 
проблеми. Дистанційне навчання є більш практичним, орієнтованим на 
діяльність як стосовно змісту навчання, так і змісту методів навчання. 

Однак дистанційне вивчення дисципліни має певні труднощі для 
студента. По-перше, студенту важко грамотно працювати з інформацію, 
обирати потрібне й головне, по-друге, під час вивчення матеріалу в 
студента можуть виникнути питання, що потребуватимуть додаткового 
пояснення, очна консультація викладача може бути більш ефективною; по-
третє, відсутність спілкування з іншими студентами позбавляє можливості 
обмінятися досвідом. Проте дистанційне навчання є найбільш ефективним, 
якщо освітні послуги надаються за місцем проживання студента, 
інформаційні технології, Інтернет нададуть доступ до вищої освіти більшій 
кількості студентів. Розвиток інформаційних технологій створює 
принципово нові можливості для створення високоякісного освітнього 
середовища. Отже, формування в студентів раціональних умінь оперувати 
інформацією, володіти комп’ютерними технологіями, мислити професійно- 
прагматично вимагає змін існуючої системи освіти. Розвиток інформаційних 
технологій створює принципово нові можливості для створення 
високоякісного освітнього середовища. 

 
 

 
 
 
 
 


