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Анотація. Доведена ефективність дистанційної форми навчання, визначено її основні переваги. Зазна-
чено передумови для навчання за дистанційною формою. Проаналізовано процес використання дистанційної 
системи на базі платформи Moodle та основні елементи, що забезпечують цей процес.
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Постановка проблеми. Глобальні тенденції, за-
грози, виклики та проблеми економічного розвитку 
на початку ХХІ ст. призвели до формування нових 
умов господарювання у світовій економіці. В якос-
ті одного з них С. Е. Сардак зазначає підвищення 
мобільності населення планети у виді активізації 
міграційних процесів (у тому числі активізація ін-
телектуальної міграції, нелегальної, трудової, збіль-
шення чисельності біженців) [7, с. 121].

Сучасний ринок праці вимагає підготовки 
компетентних висококваліфікованих фахівців, 
здатних до саморозвитку і швидкої переквалі-
фікації. Ці вимоги можливо задовольнити через 
впровадження сучасних мережевих технологій і 
компетентностного підходу в процес професій-
ної підготовки. Процес інформатизації сучасного 
суспільства істотно трансформує сферу освіти і 
веде до її інноваційного розвитку за рахунок впро-
вадження різних технологій.

Освітня інтеграція інноваційного типу на 
сучасному етапі орієнтована на використання 
інформаційно-комунікаційних технологій, мере-
жевих сервісів, простору Інтернет, дистанційного 
спілкування, стирання меж між країнами, що до-
зволяє значно підвищити ефективність сучасної 
педагогіки і якість підготовки фахівців в усіх сфе-
рах освіти. Тому особливої актуальності набуває 
питання розробки дієвої системи реалізації освіт-
ніх програм за допомогою дистанційної форми 
навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про 
актуальність та перспективність дистанційної 
форми навчання свідчить зростання кількос-
ті праць з приводу її дослідження. Проте термін 
«дистанційне навчання» (distance education) ще 
до кінця не устоявся в педагогічній літературі. Зу-
стрічаються такі варіанти, як «дистанційна освіта» 
(distant education), «дистанційне навчання» (distant 
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learning). Деякі зарубіжні дослідники, відводячи 
особливу роль телекомунікаціям в організації дис-
танційного навчання, визначають його як теленав-
чання (teletraining). Але все-таки найчастіше вжи-
вається термін «дистанційне навчання».

Під дистанційним навчанням І. В. Роберт, 
Л. П. Мартиросян, Ю. А. Прозова, Р. М. Леміш та 
інші розуміють навчання на основі інтерактивної 
взаємодії між студентом, викладачем та інтерак-
тивним джерелом інформаційного ресурсу.

Серед провідних фахівців, що досліджували 
теоретичні та методичні питання дистанційно 
го навчання, слід зазначити С. Вітвицьку, С. Во-
долад, І. Ібрагімова, В. Кухаренко, А. Петрова, 
Е. Полата, С. Романюк, О. Тищенко, В. Ясулайтіс 
та багато інших.

Проте низький рівень використання цієї 
форми підготовки фахівців вітчизняними освітні-
ми установами свідчить про недостатню результа-
тивність фундаментальних досліджень.

Мета дослідження — виявлення переваг впро-
вадження дистанційної форми навчання в освіт-
ній процес задля підготовки висококваліфікова-
них фахівців.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Осмислення глобальних тенденцій, загроз, ви-
кликів та проблем економічного розвитку і фак-
тично сформованих нових умов господарювання 
призводить до необхідності кардинальної зміни 
вимог щодо управління розвитком людських ре-
сурсів як головної рушійної сили розвитку сві-
тової економіки. Однією з вимог є необхідність 
постійного збагачення людського капіталу у виді 
підтримки оптимального стану здоров’я, продо-
вження терміну життя та працездатного віку, опа-
нування нових знань, здобуття освіти, підвищен-
ня кваліфікації, розвитку розумових здібностей, 
підвищення культури та суспільної корисності, 
набуття професійного досвіду та здійснення твор-
чої діяльності [7, с. 124].

Аналіз основних досягнень європейських 
та американських університетів у питаннях ме-
неджменту вищої освіти дозволив Н. П. Мешко та 
О. В. Тарабара, виокремити найефективніші фор-
ми диверсифікації вищої освіти [2, с. 23]:

— дистанційна форма навчання;
— індивідуалізовані системи навчання;
— метод проектів — система навчання, в якій 

навчаються, набуваючи нового досвіду (знання, 
вміння тощо) у процесі планування та виконання 
завдань практично-життєвої спрямованості, що 
поступово ускладнюються;

— модульне навчання — метод навчаль-
них одиниць, згідно з яким навчальні матеріа-
ли складаються з окремих закінчених навчаль-
них модулів, які мають практичну, у тому числі 
професійну спрямованість на засвоєння певних 
практичних дій;

— лекція-панель, коли в дискусії беруть 
участь кілька висококваліфікованих викладачів-
експертів, що висловлюють перед студентами ко-
жен свою думку. Обговорення тієї чи іншої про-
блеми відомими фахівцями дозволяє показати 
студентам різноманітність думок та підходів щодо 
її вирішення;

— «віртуальні університети» — мережеві 
об’єднання університетів, що надають можли-
вість навчатися одночасно в кількох освітніх уста-
новах на базі комбінованого навчального плану.

Дистанційне навчання є однією з форм мере-
жевого навчання. У світовій педагогічній практи-
ці вже доведена висока ефективність дистанцій-
ного навчання [4]. На наш погляд, дистанційне 
навчання можна трактувати в двох аспектах: як 
форму навчання і як педагогічну технологію. Най-
більш ефективним вважають змішане навчання, 
коли доля дистанційного складає 20–80 % від за-
гального обсягу навчального процесу [1, с. 7; 6; 8, 
с. 121]. У обох випадках повинна існувати відпо-
відна нормативна база на рівні Міністерства осві-
ти і навчального закладу.

В якості основних переваг цього освітнього 
проекту нами виокремлюються такі:

— викладацький склад має можливість:
1) підвищувати свій рівень професійних ком-

петентностей, знань у сфері інформаційних тех-
нологій, маючи доступ до відповідних ресурсів, 
інтерактивних сервісів (форуми, чати, ресурси, 
посилання, словники тощо) і тематичних курсів 
і тренінгів з педагогіки, інновацій в освіті, про-
фільних дисциплін та ін.;

2) контролювати отримані студентами знан-
ня (інтерактивні тести, тренажери і лаборатор-
ні практикуми, домашні завдання, зрізи знань, 
контрольні роботи, модульні роботи тощо);

3) використати для формування курсів усі 
переваги і можливості онлайн навчання: мульти-
медійні матеріали (відео- та аудіозаписи, презен-
тації, графічні зображення і т. д.), гіперпосилання 
на додаткові статті і довідники, матеріали словни-
ків та енциклопедій, а також різні варіанти тек-
стових документів;

— студенти мають можливість:
1) отримувати необхідні знання з усіх предме-

тів навчального плану (автономні онлайн курси), 
з факультативних курсів, курсів з підготовки до 
вступу до університету, консультаційних курсів, 
корекційних і т. д.;

2) спілкуватися з педагогами, тьюторами, 
психологами, батьками та іншими студентами 
(форуми, чати, веб-конференції, онлайн-тран-
сляції, скайп, електронна пошта).

— ВНЗ (факультети, кафедри) мають можли-
вість здійснювати методичний супровід онлайн 
навчального процесу (система «тьюторства»), 
вирішити проблеми розробки курсів та їх викла-
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дання (шляхом обговорення на форумах, у чатах, 
перейняття досвіду інших тощо).

Таким чином, з одного боку, студенти і викла-
дачі, незалежно від їх місцезнаходження (особли-
во студенти із сільської місцевості і важкодоступ-
них регіонів) мають доступ до освітньої системи, 
можливість підготуватися до підсумкової атеста-
ції, а також до вступу у ВНЗ; з іншого боку, ма-
теріали курсів дозволяють науково-педагогічно-
му складу університету ознайомитися з досвідом 
кращих педагогів, навчитися використовувати су-
часні педагогічні та інформаційні технології.

Передумовами для навчання за цією формою 
нами виокремлюються такі:

— проходження виробничої практики за кор-
доном;

— поєднання навчання з роботою по професії;
— навчання матерів з дітьми до 3-х років для 

непереривання навчання;
— довгострокові відрядження (може бути тіль-

ки на період сесії);
— участь у міжнародних академічних про-

грамах;
— стажування за кордоном;
— навчання студентів у некомплектних групах;
— навчання за системою подвійних дипломів;
— виконання гранту за кордоном;
— навчання студентів-іноземців.
Цей вид навчання можна проводити як по-

вністю дистанційно, так і з вибірковим відвіду-
ванням занять. У першому випадку студент 
самостійно працює з матеріалом програми на-
вчання за фахом. Усе спілкування проходить в 
дистанційній формі, без відвідування універси-
тету. Контрольні, модульні й атестаційні роботи 
здаються в онлайн-режимі. У ході навчання спіл-
кування з викладачем і куратором відбувається в 
режимі онлайн. Також студент отримує завдан-
ня, прислані йому в електронному виді, виконує 
їх і відправляє результати в центр дистанційного 
навчання. У другому випадку за наявності мож-
ливості студент відвідує в певний час зайняття, 
вибіркове зайняття або здає атестацію і прохо-
дить проміжний контроль у ВНЗ.

Для цієї форми навчання, на наш погляд, 
найбільш доцільне використання такої педагогіч-
ної одиниці, як куратор, який проводить загальні 
консультації, контролює виконання індивідуаль-
ного навчального плану. Консультування і атеста-
цію за дисциплінами проводять відповідні викла-
дачі. Змістовна складова в цьому випадку має бути 
ідентичною зі студентами стаціонарної форми 
навчання. Також необхідно нормативно закріпи-
ти можливість переходу студента з дистанційної 
форми навчання на стаціонарну за його заявою.

Для проведення дистанційного зайняття най-
частіше використовується середовище Moodle, 
«Прометей», «Веб-клас», E-learning, внутрішні 

університетські розробки систем управління на-
вчанням (LMS).

На наш погляд, найбільш раціональним і 
прийнятним до системи освіти в Україні є ви-
вчення дисциплін з використанням дистанційної 
системи на базі платформи Moodle.

Moodle — це платформа, що дозволяє дис-
танційно за допомогою Інтернету самостійно 
створювати дистанційні курси і проводити на-
вчання на відстані, вивчати навчальний матеріал, 
яка базується на конструктивізмі. Викладацька 
роль при цьому полягає в мотивуванні і консуль-
таційній підтримці, а функції полягають у видачі 
задач, питань, ситуаційних завдань, тестів для ви-
рішення. Результатом роботи студента є їх рішен-
ня, що дозволяє підвищити розумовий потенціал 
і отримати нові знання.

Під дистанційним курсом у рамках цієї 
структури розумітимемо особливу форму надання 
змісту навчальної дисципліни, засновану на мере-
жевій технології і спеціальних засобах реалізації 
мережевих форм і методів навчання.

Як вважає Е. С. Полат, дистанційний курс по-
винен містити такі структурні компоненти [5]:

— загальні відомості про курс: його призна-
чення, цілі, завдання, зміст (структура), умови за-
пису на курс, підсумкові документи;

— довідкові матеріали;
— блоки для встановлення контакту з корис-

тувачами;
— учбовий курс, структурований за модуля-

ми;
— блок завдань, спрямований на засвоєння 

матеріалу, формування і закріплення практичних 
умінь і навичок;

— блок творчих завдань;
— блок моніторингу і контролю.
Позитивним моментом слід зазначити мож-

ливості Moodle, що дозволяють розміщувати уч-
бовий матеріал досить великого обсягу і, що не 
менш важливе, постійно його оновлювати.

Одним з найважливіших елементів освіт-
нього процесу в умовах дистанційної форми є 
контроль. Як стверджує І. А. Морев, освітні ін-
формаційні технології мають розвинену шкалу 
градирування і дозволяють застосовувати мето-
дику м’якого тестування (тренінги, неодноразове 
проходження), що сприяє використанню тестів 
як засобів оцінки та оптимізації професійної під-
готовки майбутніх фахівців [3]. Це дає можливість 
використати тест не лише на етапі контролю, але 
і на етапі формування і закріплення компетенцій, 
встановивши можливість декількох спроб і різні 
стратегії оцінювання — з урахуванням попередніх 
спроб або без них. Проходячи тестовий тренінг 
на етапі самостійної підготовки до контрольного 
тестування, студент має можливість сам критично 
оцінити свої успіхи і промахи при вивченні цього 
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матеріалу, правильно організувати подальшу ро-
боту, забезпечити її системність і систематичність.

Таким чином, для створення і впровадження 
системи дистанційної освіти потрібні такі основні 
елементи забезпечення:

— нормативно-правове забезпечення;
— фінансове забезпечення;
— інформаційне забезпечення;
— технічне забезпечення;
— документаційне забезпечення;
— кадрове забезпечення;
— програмне забезпечення.
Нормативно-правове забезпечення передба-

чає прийняття міністерством освіти певних доку-
ментів, що регламентують процес навчання за да-
ною формою, розробку нормативних документів 
на державному рівні з урахуванням міжнародних 
положень.

Документальне забезпечення включає роз-
робку внутрішньої університетської документації 
з питання регламентації процесу навчання за да-
ною формою.

Технічне забезпечення передбачає викорис-
тання певних технічних засобів для реалізації дис-
танційної форми навчання.

Кадрове забезпечення передбачає визна-
чення функціональних обов’язків працівників 
технічної служби і педагогічних працівників, що 
виступають суб’єктами даної форми навчання, 
відповідальних і виконавців з науково-викладаць-
кого складу за різними напрямах (кураторство, 
тьюторство, розробка методичного забезпечення, 
ведення дистанційного навчання).

Інформаційне забезпечення полягає у ство-
ренні і постійному оновленні багаторівневої ін-
формаційної мережі, створенні на сайті універ-
ситету спеціальної сторінки, що відображає усі 
можливості дистанційної форми навчання і т. д., 
створення стендових майданчиків тощо.

Фінансове забезпечення передбачає систе-
му грантів, кредити, державного фінансування 
субсидії, фандрайзинг для навчання за даною 
формою, міжнародні освітні програми, а також 
фінансування з боку університету для впрова-
дження цієї форми навчання.

Програмне забезпечення полягає у розроб-
ці спеціальних програм для дистанційної форми 
навчання, що враховують особливості інформа-
ційної мережі в університеті та сприяють інтер-
націоналізації програм навчання, наближенню 
їх до міжнародних стандартів, уніфікації змісту 
курсів.

Висновки. Таким чином, дистанційний курс 
на базі інформаційного середовища Moodle вра-
ховує усі досягнення сучасної педагогіки і ню-
анси професійної підготовки. Він адаптований 
для мережевого навчання, має дидактичні мож-
ливості для створення інноваційних засобів, що 

підвищують рівень сформованості компетенцій 
майбутніх фахівців. Використання цієї мереже-
вої форми навчання дозволить підвищити ін-
тенсивність навчального процесу, сформувати у 
майбутніх фахівців професійні компетентності, 
опанувати сучасні мережеві технології і засоби 
комунікації.

Подальші дослідження мають бути спрямова-
ні на розробку концепції реформування системи 
вищої освіти в Україні, що дозволять трансфор-
мувати заочну форму навчання в більш прогре-
сивнішу дистанційну.
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