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ДИСТАНЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПЕРЕВАГИ ТА 
НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Х. М. Алієв, м. Харків

Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки і програмного забезпечення в 

останнє десятиліття призвело до появи інформаційних технологій і засобів, які 

мають колосальні навчальні можливості та принципово впливають на 

організацію процесу навчання та його ефективність. Сучасні інформаційні 

технології служать не лише засобом підвищення ефективності відомих 

педагогічних технологій, але і є основою для появи нових.

Дистанційні освітні технології -  це технології створення 

опосередкованого через програмно-апаратні засоби активного спілкування 

викладачів із студентами з використанням телекомунікаційного зв’язку та 

методології індивідуальної роботи суб’єктів навчання із структурованим 

навчальним матеріалом, поданим в електронному вигляді [1;2].

Вивченням дистанційно освітніми технологіями займалися таки вчені: О. 

Андрєєв, В. Кухаренко, Є. Полат, А. Хуторський, О. Довгялло, М. Згуровський, 

С. Кудрявцева, Є. Машбіц, О. Мінцер, Н. Панкратова, В. Скуріхін, Г. Теслер та 

ін.

Під дистанційними освітніми технологіями вчені розуміють освітні 

технології, реалізовані в навчально-виховний процес вищої школи через 

застосування інформаційних і телекомунікаційних технологій при 

опосередкованій (на відстані) або в повному обсязі опосередкованій взаємодії 

студента і викладача [3].

Мета використання дистанційних освітніх технологій у навчально- 

виховному процесі -  це надання студентам можливості оволодіння освітніми 

програми безпосередньо за місцем проживання студента або його тимчасового 

перебування (знаходження) на території навчального закладу.

За останні роки значне розширення можливостей сучасних цифрових 

технологій зробило актуальною проблему модернізації системи вищої освіти.
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Це стосується не лише появи нових форм навчання, а й розширення кількості 

різних засобів використання у навчальному процесі цифрових технологій. Суть 

такої модернізації освіти найбільш відбивається в концепції дистанційної 

освіти, яка завдяки розповсюдженню дистанційних освітніх технологій, стає 

найвагомішим фактором розвитку освіти та всього суспільства [1].

Застосування дистанційного навчання дає цілу низку переваг, до яких 

зазвичай відносять наступні:

• можливість комбінування різних форм представлення інформації 

(текстової, графічної, анімації, відео, аудіо);

• можливість адаптації курсу до індивідуальних особливостей студентів;

• надання студентам права керувати розміром і черговістю видачі порцій 

навчальної інформації;

• забезпечення гнучкої взаємодії між студентами та викладачами завдяки 

технологічній основі.

Проаналізувавши різноманітні визначення науковців, слід виокремити 

основні ознаки, притаманні дистанційному навчанню:

• дистанційне навчання розглядається як нова форма організації процесу 

навчання, що базується на принципі самостійного навчання студента;

• інтерактивна взаємодія між учасниками (студентом і викладачем) 

педагогічного процесу здійснюється на відстані за допомогою дистанційних 

освітніх технологій.

Якість впровадження та застосування дистанційної освіти можна 

оцінювати за допомогою таких показників, як [1]:

• результативність (ступінь засвоюваності знань, можливість 

застосовувати накопичені знання на практиці, успішність, індивідуальний 

процес навчання, гнучкі консультації);

• доступність всім верствам населення (студенти, бізнесмени, інваліди, 

військовослужбовці та ув’язнені так само мають можливість дистанційно 

навчатися);



• ресурсомісткість (відсутність необхідності відвідувати лекції й 

семінари, фінансові витрати, матеріальні ресурси, аудиторії тощо);

• оперативність (час на засвоєння знань, донесення до студентів тощо);

• демократичний зв’язок «викладач -  студент»;

• комплексне програмне забезпечення;

• провідні дистанційні освітні технології.

Отже, ефективність дистанційного навчання заснована на тому, що 

студенти самі почувають необхідність подальшого навчання, а не піддаються 

тиску з зовні. Вони мають можливість роботи з навчальною інформацією в 

такому режимі й обсязі, який підходить безпосередньо їм. Ефект у значній мірі 

залежить від того, наскільки регулярно займається студент. Послідовне 

виконання завдань, а також підтримка у всіх питаннях з боку викладача 

забезпечує планомірне засвоєння знань.

Доцільно виділити переваги і недоліки дистанційного навчання. До 

переваг дистанційної форми навчання у порівнянні з іншими формами 

навчання слід віднести:

• неперевершену швидкість оновлення знань за підтримки інформаційних 

ресурсів, що обираються студентами зі світових електронних інформаційних 

мереж;

• її екстериторіальність (немає прив’язки до певної території);

• можливість займатися в будь-якому місці, де є комп’ютер, матеріал 

суворо дозований по тижнях і збігається з усіма вимогами, які пред’являються 

до студентів, крім того, у студента є можливість виконувати завдання в зручний 

для нього час.

Серед недоліків дистанційного навчання можна виділити:

• відсутність очного спілкування між викладачем та студентом (ніякий 

комп’ютер не здатен замінити живе слово висококваліфікованого та 

ерудованого лектора), що, ускладнює організацію індивідуального підходу у 

навчанні й вихованні; недостатню технічну оснащеність як вищих навчальних 

закладів, так і студентів;
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• нестачу практичних занять і відсутність постійного контролю (студенти 

не завжди самодисципліновані, свідомі і самостійні);

• проблеми методичного характеру (недостатня кількість якісних 

навчальних матеріалів, неможливість демонстрації виконання технічних 

процесів).

Отже, дистанційні освітні технології - освітні технології, реалізовані в 

навчально-виховному процесі вищої школи шляхом застосування 

інформаційних і телекомунікаційних технологій при опосередкованій (на 

відстані) або в повному обсязі опосередкованій взаємодії студента і викладача.

Використання дистанційних освітніх технологій сприяє зростанню 

динаміки зворотного зв’язку між викладачем і студентом, надає необмежений у 

часі і просторі доступ до цифрових освітніх ресурсів, створює передумови для 

підвищення ефективності самостійної роботи студентів, дозволяє 

цілеспрямовано використовувати предметно адаптовані цифрові ресурси для 

індивідуалізації навчальної роботи студентів, стимулює внутрішню мотивацію 

студентів до навчання.
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