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Наука розвивається швидкими темпами. Ледь не щодня ми дізнаємось про 

створення нових пристроїв, про радикально інші підходи до вирішення тих чи 
інших проблем. Людям стають доступні нові, сучасні технології.  

Сьогодні, в еру інформатизації суспільства, все більшого значення набуває 
проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у нав-
чальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів [13, с. 41]. На сьогодні-
шній день одним із найперспективніших напрямів розвитку ІКТ в навчально-ви-
ховному процесі є дистанційне навчання. 

За останні роки в усьому світі в освітній галузі відбулися істотні структурні 
зміни, зумовлені розвитком Інтернет та його зростаючим впливом на всі сфери 
діяльності суспільства. Основна роль в удосконаленні системи освіти, без сум-
ніву, належить новим інформаційним технологіям. Це означає, що людина і су-
спільство постійно мають справу з новими знаннями та технологіями. Особливі 
надії викладачі і вчені покладають на дистанційне навчання, із впровадженням 
якого в різних освітніх закладах й установах постійно уточнюється і вдоскона-
люється навчання. 

На сьогодні не має одностайного рішення серед науковців, щодо визначення 
поняття «дистанційного навчання». Можна зустріти ще таке визначення як «ди-
станційна освіта». Також деякі зарубіжні науковці відводять особливу роль те-
лекомунікаціям в організації дистанційного навчання і визначають його як «те-
ленавчання» [21]. У багатьох дослідженнях зарубіжних і українських авторів пі-
дкреслюється зростаюча роль технологій і засобів дистанційного навчання як 
основного напряму розвитку нової інформаційної технології [14; 15]. Впрова-
дження у педагогічну практику ідей дистанційного навчання досліджують: О. Ан-
дрєєв, В. Биков [12], Ю. Богачков [24], М. Бухаркіна, Г. Козлакова [20], В. Куха-
ренко [23], М. Моісєєва, А. Петров [28; 29], Є. Полат, О. Рибалко, Н. Сиротенко, 
В. Солдаткін [10], П. Федорук [32; 33]. 

Психолого-педагогічні аспекти дистанційного навчання досліджують Р. Гу-
ревич [15], Є. Долинський [17], О. Кареліна [18], З. Курлянд, Ю. Овод [25], В. 
Олійник [26; 27], А. Семенова [22], П. Стефаненко [31], Р. Хмелюк, Р. Шаран [34] 
тощо. Також слід відзначити дослідження провідних іноземних учених у галузі 
організації дистанційного навчання: Ч. Ведемеєр [9], С. Гурі-Розенбліт [3], Дж. 
Даніель, У. Діл [1; 2], Д. Кіген [4], В. Кліффорд [16], У. Макінтош, М. Мур [5; 6], Ф. 
Рід, У. Пері [7], О. Петерс [8], А. Сагателян [30], Н. Фредеріксон.  

Дистанційне навчання – це технологія, що базується на принципах відкри-
того навчання, широко використовує комп’ютерні навчальні програми різного 
призначення та створює за допомогою сучасних телекомунікацій інформаційне 
освітнє середовище для постачання навчального матеріалу та спілкування. 

Дистанційне навчання – це спосіб отримання освіти із використанням 
комп’ютерних та сучасних інформаційних технологій, що надає студентам змогу 
навчатися на відстані, без відриву від роботи та виїзду за кордон. Серед інших 
назв дистанційного навчання використовуються і такі, як «відкрита освіта», 
«електронна освіта», «віртуальне навчання» тощо. Такий спосіб отримання 
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знань передбачає комфортну та зручну для кожного студента обстановку та мо-
жливість навчатися без відриву від роботи. На відміну від заочного навчання, з 
яким часто порівнюють дистанційну форму, остання передбачає не лише пос-
тійну самоосвіту та роботу з засвоєння знань, а і постійний контакт як із викла-
дачами, так і з іншими студентами, в той час як заочна форма освіти передба-
чає спілкування з викладачем лише декілька разів на рік [35]. 

Стрімкий розвиток сприяє модернізації сучасної системи освіти. Сучасна ди-
станційна освіта – це розгалужена система передачі знань на відстані за допо-
могою різних засобів і технологій, яка сприяє отриманню студентами необхідної 
інформації для використання у практичній діяльності.  

Дистанційне навчання – це така форма організації навчального процесу та 
педагогічна технологія, основою якої є керована самостійна робота студентів та 
широке застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних техно-
логій. Основною метою дистанційного навчання студентів є виховання особис-
тості, яка має бажання і здатність до спілкування, навчання та самоосвіти. 

Дистанційна форма навчання має ряд беззаперечних переваг. Зокрема, 
здобувач вищої освіти може навчатися у зручний для нього час, звичному ото-
чення та у відносно автономному темпі. Варто врахувати також і нижчу вартість 
такого навчання, оскільки відпадає потреба в оренді приміщень, оплаті значної 
кількості персоналу та економію часу [11, с. 81]. 

Впровадження дистанційних технологій у навчальний процес спрямоване на 
глибше розуміння навчального матеріалу; формування таких компетенцій як: 
комунікативні (безпосереднє спілкування за допомогою засобів мережі), інфор-
маційні (пошук інформації з різних джерел та можливість її критичного осмис-
лення), самоосвіти (вміння навчатись самостійно). Як показує практика, якщо 
студент не навчиться самостійно приймати рішення, визначати зміст своєї нав-
чальної діяльності та знаходити засоби її реалізації, він не зможе якісно оволо-
діти тією чи іншою дисципліною. Окрім того, дистанційне навчання виконує й 
виховну функцію – сприяє формуванню провідних якостей особистості: актив-
ність, самостійність, самовдосконалення, творчість. 

Проте система дистанційного навчання має і недоліки. По-перше, для успі-
шної корекції навчання та адекватного оцінювання важливо мати безпосеред-
ній контакт із здобувачем. Крім того, неможливо точно перевірити, чи саме та 
людина працює, виконує завдання чи це робить хтось інший. Тому остаточний 
контроль якості знань все ж таки проводиться на очній сесії. Крім того, не у всіх 
населених пунктах є можливість доступу до мережі Інтернет зв’язку. І найголо-
вніше, при дистанційному навчанні втрачається безпосередній контакт між ви-
кладачем та студентом [19, с. 39]. При тривалому дистанційному навчанні сту-
дент перестає правильно формулювати свої думки, висловлюватись та прово-
дити дискусійне обговорення. Разом з тим, така форма навчання потребує сві-
домого і мотивованого підходу до отримання освіти. Можливість навчатися у 
зручний час може перетворитися на несистематичне навчання. Саме тому ди-
станційна форма потребує особливої самоорганізованості та вміння розраху-
вати свій час. 

Дистанційне навчання надає доступ до нетрадиційних джерел інформації, 
підвищує ефективність самостійної роботи, дає абсолютно нові можливості для 
творчого самовираження, знаходження та закріплення різних професійних на-
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вичок, а викладачам в свою чергу дозволяє реалізовувати абсолютно нові фо-
рми і методи навчання із застосування концептуального і математичного моде-
лювання явищ і процесів. 

Розвиток дистанційного навчання буде продовжуватися і вдосконалюватися 
із розвитком інтернет-технологій і вдосконалення методів дистанційного нав-
чання. На сьогоднішній день дистанційна освіта розвивається, вдосконалю-
ється та охоплює різні групи населення, адже для сучасної економіки – «еконо-
міки знань» притаманна парадигма  навчатися протягом всього життя. 
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