
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТВОРЕННЯ 

СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

М.Г. ВАТКОВСЬКА  

Україна, м. Дніпропетровськ,  

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

 
Distance education is a part of the system of open education, which provides active 

personal participation in choosing of the courses, educational resources, methods of 

communication. It is based on the particular teaching activities and development of special 

systems of communication. The major informatization trend in development of innovative 

education is processes based on uses of information and communication technologies of 

Distance forms of studying and support to the traditional forms of Distance learning, based on 

Internet technologies. 

Дистанційна освіта - це частина системи відкритої освіти, як передбачає 

активну участь особистості у виборі курсів, освітніх ресурсів, способів спілкування; 

ґрунтується на особливій педагогічної діяльності і розробці спеціальних систем 

комунікації. Основною тенденцією інформатизації освіти є розвиток інноваційних 

процесів на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій, дистанційних 

форм навчання і дистанційних форм підтримки традиційного навчання, заснованих на 

Інтернет - технологіях. 

У сучасному світі інформація і знання стали важливим ресурсом і справжньою 

рушійною силою соціально-економічного, технологічного та культурного розвитку 

суспільства. 

До числа основних сучасних тенденцій, що передбачають суттєві зміни в системі 

освіти, в першу чергу відноситься прискорення темпів розвитку суспільства і, як наслідок, 

необхідність підготовки людей до життя в швидкоплинних умовах. За таких обставин 

освіта стає не тільки найважливішим чинником технологічного та соціально-економічного 

розвитку суспільства, але й умовою виживання цивілізації, подолання глобальних 

проблем сучасного суспільного розвитку. З іншого боку, історія показує тісну залежність 

розвитку освіти від розвитку в суспільстві інформаційних технологій. Із 

трансформаційними змінами інформаційних технологій і засобів комунікації змінюється і 

характер освітнього процесу. 

Інформатизація освіти - це не тільки рішення технологічних проблем оснащення 

навчального процесу відповідним обладнанням, не тільки підготовка педагогічних кадрів 

до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, а й 

створення єдиного інформаційно-освітнього простору, що дозволить забезпечити освітні 

потреби особистості, в тому числі і через систему дистанційної освіти. 

Дистанційна освіта являє собою результат і процес історичного розвитку і стала 

закономірним етапом розвитку освіти людства на етапі розвитку інформаційного 

суспільства. Разом з тим - це частина системи відкритої освіти, яка передбачає активну 

участь особистості у виборі курсів, освітніх ресурсів та способів спілкування. Слід 

відрізняти дистанційне навчання від самоосвітньої діяльності, так як воно передбачає 

особливу педагогічну діяльність і розробку спеціальних систем комунікації [3]. Таким 

чином, дистанційне навчання виступає фактично початком переходу до нової системи 

освіти людини, що виникає на основі докорінної зміни характеру виробництва і 

споживання знань, при цьому дистанційне навчання стає основною складовою в системі 

безперервної освіти. 

Сьогодні йде багато дискусій про те, чи зможе дистанційна система освіти 

(Додаток 1) стати альтернативою традиційної. В Україні впроваджується науково-

педагогічний проект "Дистанційне навчання школярів" (Наказ МОН України № 1231 від 

29.12.09 «Про Впровадження науково-педагогічного проекту« Дистанційне навчання 



учнів»), який передбачає реалізацію системи дистанційного навчання в реальній 

педагогічній практиці. Реалізація системи дистанційного навчання дозволить вирішити 

ряд завдань, які в загальному вигляді можуть бути сформульовані наступним чином: 
 забезпечення доступності різних навчальних ресурсів;  
 отримання загальної та професійної освіти в зручній для учня формі;  
 підвищення кваліфікації, перепідготовка або зміна області професійної діяльності;  
 інтенсифікація системи освіти;  
 розвиток творчих та інтелектуальних здібностей людини за допомогою відкритого 

та вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, в тому числі, доступних в 
Інтернеті;  

 обмін даними, комунікативна діяльність на базі спільних інтересів, насамперед 
освітніх і професійних;  

 підтримка профільної освіти. 
Перспективною тенденцією в розвитку безперервної освіти, її доступності, 

особистісної орієнтації є доцільне поєднання традиційних і дистанційних форм і методів 

навчання. 

 Для забезпечення ефективності існуючої системи безперервної освіти дистанційне 

навчання має активно спиратися на весь спектр інновацій традиційного навчання(майстер-

класи, семінари, конференції, проекти тощо) і використовувати телекомунікаційні 

системи різного рівня та враховувати потреби освітнього ринку [1, 3]. 

Основною тенденцією інформатизації шкільної освіти є розвиток інноваційних 

освітніх процесів на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій 

дистанційних форм навчання і дистанційних форм підтримки традиційного навчання, 

заснованих на Інтернет - технологіях [4]. 

Слід вважати, що Інтернет не замінить існуючий процес навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах. Хоча школа і змушена буде підкоритися 

трансформаціям, які відповідають сучасному розвитку людської цивілізації, де Інтернет є 

доповненням, технічною підтримкою і потужним джерелом навчальної інформації в 

області практично всіх навчальних дисциплін. Значну користь Інтернет надає в підтримці 

дистанційних форм навчання. 

Використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі, з одного 

боку, дозволяє підвищити якість навчального матеріалу й підсилити освітні ефекти, 

оскільки дає викладачам додаткові можливості для побудови індивідуальних освітніх 

траєкторій учнів. Застосування інформаційних технологій дозволяє також реалізувати 

диференційований підхід до учнів з різним рівнем готовності до навчання. Інтерактивні 

навчальні програми, засновані на гіпертекстової структурі і мультимедіа, дають 

можливість організувати одночасне навчання школярів, що володіють різними 

здібностями і можливостями, створити адаптивну систему навчання. 

Організація дистанційного навчання може використовувати закриті та відкриті 

освітні Інтернет - ресурси. Одним з найбільш поширених закритих ресурсів є платформа 

Moodle, що вільно розповсюджується. Це доволі  популярна, міжнародна платформа 

підтримки дистанційного навчання. 

Використання цієї платформи вимагає ретельної підготовки сценарію курсу та його 

структури. Якою буде діяльність учнів у кожному модулі, і яку підтримку забезпечить 

вчитель курсу. Крім того, необхідна спеціальна підготовка педагогів та учнів до 

інтерактивного спілкування. Обговорення в форумах характеризується незначною 

часовою затримкою  і не завжди учасник курсу може бачити реакцію на виконане 

завдання відразу; недоліком спілкування в мережі є також відсутність безпосередньої 

(миттєвої) реакції співрозмовників на репліки діалогу. Саме це дещо ускладнює 

організацію навчальної комунікації. 

В якості відкритих ресурсів дистанційного навчання можна використовувати різні 

соціальні сервіси Web 2.0. Це і документи спільного доступу, групи, використання 

ресурсу wiki - wiki, розробка телекомунікаційних проектів, ведення блогів викладача і 



створення щоденників проекту. Таким чином, певний набір різних каналів і форм 

комунікації дозволяє розширити можливості навчальної комунікації і створює умови 

комфортного навчання в групі [2]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що серед основних передумов становлення 

нових освітніх форм, варто відзначити зміну загальнокультурної ситуації, пов'язаної із 

зведенням інформації в ранг безумовної цінності. Динаміка розвитку інформаційного 

суспільства диктує зміну класичних освітніх форм новими, що містять в собі потенціал 

для модернізації та розвитку. Освіта має стати безперервною, динамічною, такою, що 

відповідає запитам сучасного суб'єкта. Вірогідно дистанційна освіта з можливістю його 

локального і глобального впровадження, вона дозволить зробити освітній процес більш 

співставленим в порівнянні з інформаційним суспільством, яке розвивається. 
 

Література: 

 

1. Дистанционное обучение:Учеб.пособие / Под ред.Е.С.Полат. —М. : Гуманит.изд. ВЛАДОС, 1998. —
192 с. 

2. Патаракин  Е. Д. Социальные взаимодействия и сетевое обучение 2.0 / Е. Д Патаракин  . — М. : НП 
«Современные технологии в образовании и культуре», 2009. — 176 с. 

3. Педагогические технологи дистанционного обучения: учеб.пособие для 
студ.высш.учеб.заведений / Е.С. Полат, М.В.Моисеева, А.В. Петров и др. — М. : Издательский 
центр «Академия», 2006. — 400с. 

4. Хуторской А.В. Интернет в школе. Практикум по дистанционному обучению. / А.В. Хуторской— М. 
: ИОСО РАО, 2000. — 304 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

Система дистанційної освіти 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


