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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ. 

 

Карантин через коронавірус – це виклик для всіх освітян. Співробітники ЗВО 

разом із здобувачами та фахівцями опинилися  у стресовій ситуації без чітких 

алгоритмів дій, інструкцій, а також сам на сам із ключовим питанням – як організувати 

процес дистанційного навчання. Успіх роботи  в умовах карантину залежить від 

активної взаємодії всіх учасників освітнього  процесу, технічних можливостей та, 

насамперед, навичок викладачів у сучасних інформаційних та цифрових технологіях. 

Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття 

знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в 
основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників 

навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних 

психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Метою 

дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-

кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти; за програмами 

підготовки громадян до вступу у навчальні заклади, підготовки іноземців та 

підвищення кваліфікації працівників. 

Підготовка, підвищення кваліфікації (післядипломна освіта) кадрів за 

дистанційною формою навчання здійснюються у ЗВО за ліцензованими, 
акредитованими спеціальностями або освітніми програмами. 

Дистанційне навчання має низку переваг перед іншими формами навчання. Так, 

практично не виходячи з дому чи не покидаючи свого робочого місця, можна 

підтримувати регулярний контакт з викладачем за допомогою телекомунікаційних 

технологій, у тому числі відеозв’язку, та одержувати структурований навчальний 

матеріал, представлений в електронному вигляді. Середовище Moodle надає  

можливість інсталяції освітніх ресурсів (навчальних матеріалів) і забезпечує засобами 

доступу до ресурсів та управління ними; забезпечує комунікаційну взаємодію 

учасників освітнього процесу, що реалізовується у формі інтернетконференцій, 

форумів, дискусій, а також обміну посланнями, що містять, зокрема, завдання для тих, 

хто навчається, виконання завдань і коментарі [1]. 
Система дистанційного навчання Moodle для підвищення кваліфікації дає досить 

багато можливостей. У середовищі Moodle слухачі курсів отримують доступ до 

навчальних матеріалів (тексти лекцій, додаткові матеріали (книги, довідники, 

посібники, методичні розробки) та засобів для спілкування і тестування.  

Викладачам надається можливість: 1) використання інструментів для розробки 

авторських дистанційних курсів; 2) розміщення навчальних матеріалів (тексти лекцій, 

додаткові матеріали (книги, довідники, посібники, методичні розробки) у форматах 

.doc, .odt, .html, .pdf, а також відео, аудіо і презентаційні матеріали у різних форматах; 

3) використання різних типів тестів. 

У наш час виробництво інформаційного продукту через його високу товарну вартість є 
важливим чинником економічного розвитку країни. Інформаційні технології, 

проникаючи в усі галузі діяльності людини, змінюють характер праці як у виробничій 

так і у невиробничій сферах, впливають на структуру національної економіки, 

підвищують рівень інформування широких верств населення й таким чином сприяють 

демократизації суспільства. Ці тенденції, що в усьому світі визначаються як процес 

інформатизації, позначаються на житті суспільства. Порівняно з традиційними 



індустріальними методами їх застосування дає можливість забезпечити підвищення 

рівня матеріалізації інтелектуальної праці і якості виробів. Саме через це найбільш 

розвинуті країни світу отримують на міжнародних ринках значні переваги. 

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 [2]. 

Таким чином, використання запропонованих підходів представлення 

навчального контенту засобами системи управління навчанням Moodle при побудові 

освітнього процесу значно підвищує ефективність навчання, полегшує розуміння 

навчального матеріалу, підвищує інтерес до вивчення дисципліни та позитивно впливає 

на його результативність. Використання мережі Internet дає можливість оперативного 

доступу до інформаційних ресурсів закладу вищої освіти та можливість ефективної 

взаємодії в on-line режимі. 

Найбільшими перевагами дистанційної освіти є те, що вона дозволяє студентам 
отримати доступ до численних інструментів навчання, використовуючи мінімальні 

фінансові ресурси. Навчання в Інтернеті навіть стає більш інтерактивним за 

допомогою програмного забезпечення для відеоконференцій. Це покращує здатність 

здобувати та зберігати знання з даного предмету.  

Так, дистанційна освіта непроста річ. Це окремий вид навчання, це філософія, 

методологія, психологія, навчання та викладання. Все необхідно ґрунтовно вивчити, 

розробити, постійно вдосконалювати, як подавати матеріал, які засоби допомоги і 

самоконтролю. Розробити віртуальні лабораторії. Підібрати висококваліфікованих 

спеціалістів із сфери ІТ-технологій, які допомагатимуть викладачам із певних 

дисциплін створювати відповідні on-line курси.  
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