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Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
(61002, Україна, м. Харків, вул. Алчевських, 29, e-mail: annaboyarskahomenko@gmail.com)

Анотація. Сучасне українське суспільство переживає глибоку соціальну кризу, причиною якої став військових 
конфлікт на Сході України. Дорослі люди, котрі втекли від військових дій, втратили роботу та відповідно матері-
альний дохід. Колишні військовослужбовці, які отримали травми нині стали не конкурентоздатними на сучасному 
ринку праці. Ці категорії дорослих мають гостру потребу в удосконаленні своїх знань та компетентностей для того 
щоб отримати гідне робоче місце та високу заробітну плату. Розвиток дистанційної освіти дорослих в Україні забез-
печить подолання негативного пливу військового конфлікту на рівень освіти дорослих українців та на їх конкурен-
тоздатність на сучасному ринку праці. Дистанційне навчання може задовольнити потреби вимушених переселенців 
та колишніх військових в удосконаленні професійних умінь та навичок, в отриманні певного рівня освіти. Ми про-
понуємо такі шляхи розвитку дистанційної освіти в Україні: законодавче урегулювання та чітке нормативно-пра-
вове забезпечення; створення державного органу контролю та перевірки; розробка стандартів якості дистанційного 
навчання; виокремлення напрямів дистанційної освіти (академічне дистанційне навчання – здобуття освітнього 
рівня бакалавра чи магістра у дистанційному форматі, субакадемічне дистанційне навчання – підвищення рівня 
освіти, який був здобутий раніше, дистанційне навчання особистісного розвитку – навчання з метою отримання 
нових чи удосконалення набутих раніше знань, умінь та навичок за вузьким професійним напрямом або у якості 
хобі); розробка дистанційних освітніх програм та навчальних курсів з різноманітних напрямів з метою забезпечення 
можливості підвищення кваліфікації чи перекваліфікації; удосконалення певних видів компетенцій (цифрової, мов-
ної, економічної, валеологічної, культурної); забезпечення ефективного моніторингу успішності у процесі дистан-
ційного навчання у формі дистанційного письмового іспиту, тестування через електронну дистанційну систему або 
в усній формі під час очної присутності здобувача в навчальному закладі; кваліфікований інформаційний супровід 
здобувачів освіти шляхом створення єдиного онлайн-ресурсу, який охоплюватиме усі заклади дистанційної освіти.

Ключові слова: дистанційна освіта, військовий конфлікт, освіта дорослих, вимушені переселенці, колишні вій-
ськовослужбовці, освітні потреби, професійна компетентність.

REMOTE EDUCATION OF ADULTS AS ONE OF THE WAYS TO SOLVE 
THE NEGATIVE CONSEQUENCES OF MILITARY CONFLICT

© 2018
Boiarska-Khomenko Anna Volodymyrivna, PhD in Pedagogy, Doctoral Student of the Department 

of Elementary, Pre-school and Vocational education,
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

61002, Ukraine, Kharkiv, Alchevskikh Str., 29, e-mail: annaboyarskahomenko@gmail.com
Abstract. Modern Ukrainian society is experiencing a deep social crisis. The cause of this crisis is the military conflict 

in eastern Ukraine. Many adults were forced to flee from hostilities, lost their jobs and material income. Ex-servicemen who 
have been injured have  become not competitive in today’s job market. These categories of adults are in dire need of improv-
ing their knowledge and competencies. They need it to get a decent job and high pay. The development of adult education in 
Ukraine will overcome the negative effects of the military conflict and will have a positive impact on the competitiveness of 
Ukrainians in today’s labor market. Distance learning can meet the needs of internally displaced persons and ex-military to 
improve their professional skills and attain a certain level of education. We offer the following ways of developing distance 
education in Ukraine: legislative regulation and clear regulatory support; establishment of a state institution of control and 
verification; development of quality standards for distance learning; separation of directions of distance education (academic 
distance learning – Bachelor’s or Master’s degrees in distance learning; subacademic distance learning – previously acquired 
education; personal development distance learning – learning to acquire new or improving previously acquired knowledge, 
skills and competences or as a hobby); development of distance education programs and training courses in various fields 
to provide for the possibility of advanced training or retraining, improvement of certain types of competences (digital, lin-
guistic, economic, valeological, cultural); ensuring effective monitoring of success in the distance learning process (in the 
form of a distance written examination, testing via an electronic remote system or verbally in the presence of the applicant 
in the educational establishment); qualified information support for education seekers through the creation of a single online 
resource covering all distance education institutions.

Keywords: distance education, military conflict, adult education, internally displaced persons, former servicemen, edu-
cational needs, professional competence.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’я-
зок із важливими науковими чи практичними завдання-
ми. Сучасне українське суспільство переживає глибоку 
соціальну кризу, причиною якої став військових кон-
флікт на Сході нашої держави. Воєнні дії змусили мир-
них жителів кидати свої оселі, своє майно та тікати від 
війни на мирні території України. Унаслідок військово-
го конфлікту велика кількість українських сімей зали-
шились без даху над головою, дорослі українці втратили 
робочі місця, а діти змушені були перервати навчання. 

Також у нашій країні збільшилась кількість військо-
вих, які через отримані у боях травми не можуть більше 
виконувати свої обов’язки. 

Все це негативно відобразилось на рівні навчання та 
трудової діяльності дорослих українців, котрі були ви-
мушені переселитись із зони конфлікту, а також колиш-

ніх військових, які через важкі травми не можуть повно-
цінно працювати.

Як наслідок, дорослі люди, котрі тікаючи від воєнних 
дій, втратили роботу та відповідно матеріальний дохід, 
нині відчувають гостру потребу в удосконаленні своїх 
знань та компетентностей для того щоб отримати гідну 
оплату своєї праці за новим місцем проживання. У свою 
чергу, колишні військовослужбовці не є конкурентоз-
датними на сучасному ринку праці. 

Разом з тим, роботодавці прагнуть отримати офіційні 
документи, дипломи чи сертифікати, які підтверджують 
компетенції претендентів відповідно до національної 
рамки кваліфікацій. Але дорослі люди, які були виму-
шено переміщенні із зони військового конфлікту та ко-
лишні військовослужбовці, здебільшого, не мають фі-
нансової можливості навчатись у закладах формальної 
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освіти та відповідно отримати офіційне підтвердження 
своїх кваліфікацій. 

Таким чином на сучасному етапі розвитку україн-
ського суспільства виникає гостра потреба у станов-
ленні та розвитку чіткої системи дистанційної й нефор-
мальної освіти, результати якої будуть офіційно підтвер-
джені дипломами та сертифікатами державного зразка. 
Розвиток дистанційної та неформальної освіти дорослих 
є необхідною умовою для сталого розвитку України та 
українського суспільства.

Україна – молода держава з потужними освітніми 
та економічними ресурсами. Становлення норматив-
но-правової бази України актуалізувало процеси роз-
витку системи багаторівневої безперервної педагогічної 
освіти [1]. Навчання впродовж життя проголошено в 
Україні як одна з ключових компетенцій сучасного світу 
знань [2]. 

У свою чергу дистанційне навчання починає ак-
тивно завойовувати український освітній простір [3]. 
Дистанційне навчання дозволяє дорослим людям опти-
мально поєднувати професійний та особистий розвиток і 
не бути залежними від часу та місця навчання [4]. Курси 
дистанційного навчання відіграють в Україні важли-
ву роль в освітній галузі. Сьогодні вони є невід’ємною 
складовою ринку освіти.

Закон України про освіту визнає дистанційне навчан-
ня як одну із основних форм здобуття освіти [5]. У да-
ному Законі зазначено, що дистанційна форма здобуття 
освіти – це «індивідуалізований процес …, який відбу-
вається в основному за опосередкованої взаємодії від-
далених один від одного учасників освітнього процесу 
у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі 
сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-ко-
мунікаційних технологій» [5]. Також варто зауважити, 
що дистанційна освіта функціонує на основі сучасних 
психологічних, педагогічних, інформаційних та комуні-
каційних технологій [5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких роз-
глядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтову-
ється автор; виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В останні роки питання дистанційної 
освіти дорослих набули неабиякої популярності та акту-
альності. 

Учені та педагоги вивчили низку аспектів щодо 
особливостей організації дистанційного навчання се-
ред різних категорій дорослого населення. Зокрема, 
в роботі О. Огієнко «Дистанційна педагогічна освіта: 
зарубіжний та вітчизняний досвід» здійснено виклад 
теоретико-методичних засад дистанційної освіти, а та-
кож наведено порівняльну характеристику дистанційної 
освіти педагогів у провідних країнах світу та в Україні 
[6]. О. Самойленко розглянув моделі дистанційної осві-
ти, а також визначив провідні етапи їхнього розвитку. 
Разом з тим наукове визначив провідні моделі дистан-
ційного навчання, також об’єктивно вказав на їх недолі-
ки та переваги, виокремив провідні принципи. На основі 
проведеного аналізу О. Самойленко описав дискусійні 
питання дистанційного навчання [7]. Команда науковців 
у складі Н. Мась, Н. Сторожук, Л. Ряба, Л. Солодєєва 
здійснили аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду 
використання дистанційного навчання в освіті та визна-
чили його ефективність [8]. 

Разом з тим, варто зазначити, що особливості розвит-
ку та впровадження дистанційного навчання дорослих 
з метою подолання негативних наслідків військового 
конфлікту не були предметом окремого наукового до-
слідження. У сучасних складних умовах розвитку укра-
їнської держави проблема згубного впливу військового 
конфлікту є надзвичайно гострою та актуальною.

Формування цілей статті (постановка завдання). 
Метою статті є окреслення шляхів розвитку дистан-
ційного навчання в Україні для подолання негативного 
впливу військового конфлікту на рівень освіти дорос-
лого населення та його конкурентоздатність на ринку 

праці.
Під час проведення дослідження використано загаль-

нонаукові методи: індукція та дедукція, аналіз і синтез, 
аналогія, узагальнення, систематизація та класифікація 
– для формування понять дослідження, виявлення сут-
нісних характеристик дистанційної освіти, провідних 
аспектів розвитку дистанційного навчання в Україні. 
Методи прогнозування й моделювання використову-
вались з метою теоретичного пошуку шляхів розвитку 
дистанційної освіти дорослих та окреслення перспектив 
визнання навчання у дистанційній формі, як одного із 
шляхів мінімізації негативного впливу військового кон-
флікту на рівень освіти дорослих українців та їх конку-
рентоздатність на ринку праці.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Ура-
ховуючи значний негативний вплив військового кон-
флікту на Сході України на розвиток освіти дорослих 
взагалі, та на розвиток дистанційної освіти зокрема, вар-
то зазначити, що саме дистанційна освіта може висту-
пати одним із ефективних методів популяризації освіти 
впродовж життя та освіти дорослих [2]. Завдяки розвит-
ку дистанційного навчання дорослі українці отримають 
можливість удосконалювати власні професійні компе-
тенції, здобувати знання у відповідності до розвитку су-
часної науки та техніки, отримувати уміння та навички 
у нових методах певної професійної діяльності, а також 
задовольняти власні освітні потреби.

Варто зазначити, що на сучасному етапі розвитку дис-
танційна освіта в Україні потребує законодавчого урегу-
лювання та чіткого нормативно-правового забезпечен-
ня. По-перше необхідною є розробка законодавства, яке 
б визначило основи дистанційного навчання, захищало 
б права учасників процесу дистанційної освіти, визна-
чило чіткі норми навчального часу при якому навчання 
може вважатися дистанційним [9]. Законодавство щодо 
дистанційної освіти повинно регулювати договірну ос-
нову між учасниками та організаторами дистанційного 
навчання, стати правовою основою для процедури зара-
хування чи відрахування на освітні дистанційні курси.

Вважаємо за доцільне зазначити, що окрім затвер-
дження нормативно-правової бази щодо дистанційної 
освіти дорослих необхідним є створення державного 
органу контролю та перевірки для забезпечення якості 
та прозорості системи дистанційної освіти – державне 
управління дистанційної освіти при Міністерстві освіти 
України. Такий державний орган повинен стати коорди-
нуючим та контролюючим центом у галузі дистанційної 
освіти, діяти як установа із захисту прав всіх учасни-
ків дистанційного навчання, а також як інформаційний 
центр для учасників та організаторів дистанційної осві-
ти [10].

Окремого розгляду потребують питання розроб-
ки стандартів якості дистанційного навчання. На наше 
переконання, питаннями визначення та урегулювання 
освітніх стандартів також повинно займатись державне 
управління дистанційної освіти. Освітні стандарти для 
навчальних курсів дистанційної форми повинні врахо-
вувати та розширювати стандарти для очної форми нав-
чання [1]. Разом з тим державне управління дистанцій-
ної освіти повинно затверджувати курси дистанційного 
навчання, у свою чергу, курси, котрі не матимуть дер-
жавного ліцензування не можуть викладатись у закладах 
освіти.

Вважаємо за доцільне зазначити, що з метою задо-
волення потреб людей, які зазнали негативних наслідків 
військового конфлікту варто визначити окремі напрями 
дистанційної освіти. Зокрема варто виділити такі напря-
ми:

- академічне дистанційне навчання, яке передбачає 
здобуття освітнього рівня бакалавра чи магістра у 
дистанційному форматі. Система дистанційного 
академічного навчання повинна пропонувати широкий 
спектр спеціальностей, які мають бути затверджені дер-
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жавним управлінням дистанційної освіти. Разом з тим, 
варто зазначити, що державне управління дистанційної 
освіти повинно визначити перелік спеціальностей, 
які не можуть здобуватись у дистанційному режимі, 
наприклад медичні спеціальності. У разі успішного 
засвоєння навчальної програми учасники дистанційного 
академічного навчання повинні отримувати диплом дер-
жавного зразка.

- субакадемічне дистанційне навчання повинно про-
понувати дорослим підвищення рівня освіти, який був 
здобутий раніше. Субакадемічне навчання покликано 
задовольняти потреби дорослих українців, які праг-
нуть удосконалити свої професійні компетенції з метою 
кар’єрного зростання чи отримання більш престижного 
та високооплачуваного робочого місця. Для зарахуван-
ня на курси субакадемічного дистанційного навчан-
ня претенденти повинні мати диплом про вищу або 
професійну освіту, яку вони здобули раніше. Успішне 
завершення субакадемічного навчання передбачає от-
римання сертифікатів або посвідчень про оволодіння 
новими компетенціями, про підвищення професійної 
кваліфікації тощо.

- дистанційне навчання особистісного розвитку 
передбачає навчання з метою отримання нових чи удо-
сконалення набутих раніше знань, умінь та навичок за 
вузьким професійним напрямом або у якості хобі. Цей 
напрям дистанційного навчання не повинен залежати 
від рівня освіти, здобутої раніше, він пропонує навчан-
ня за різними спеціальними курсами, які задовольня-
ють здебільшого особисті, а не професійні потреби. 
Наприклад, до дистанційного навчання особистісного 
розвитку можна віднести курси спортивного чи літера-
турного напряму, курси у галузі духовних практик, 
комп’ютерних технологій, дизайну чи флористики, езо-
терики, раннього розвитку дітей тощо. 

Успішне завершення курсу дистанційного на-
вчання особистісного розвитку передбачає отриман-
ня сертифікатів про оволодіння новими знаннями, 
уміннями чи навичками. 

На нашу думку, ці три напрями зможуть задоволь-
нити особисті та професійні освітні потреби дорос-
лих, які були вимушено переселені із зони військового 
конфлікту та колишніх військовослужбовців, які через 
отримані травми не можуть продовжувати військову 
службу. Ці категорії дорослого населення матимуть змо-
гу обрати дистанційний освітній курс у відповідності до 
власних потреб, а у разі його успішного закінчення от-
римати документ державного зразка про підтвердження 
рівня освіти або оволодіння новими компетенціями.

Варто зазначити, що роботодавці в Україні ставлять 
до своїх працівників досить жорсткі вимоги щодо рівня 
володіння професійними компетенціями. Як наслідок, 
професійна підготовка та освіта дорослих набувають 
останнім часом все більшого значення, особливо для лю-
дей, котрі постраждали через загострення військового 
конфлікту. Виходячи з цього, заклади освіти України 
повинні задовольняти потреби дорослого населення в 
удосконаленні рівня освіти, яка була набута раніше, за-
безпечити можливість підвищення кваліфікації чи пере-
кваліфікації, можливість удосконалювати певні види 
компетенцій (цифрова, мовна, економічна, валеологічна, 
культурна тощо). Ця ідея може бути реалізована через 
залучення закладів вищої освіти до розробки нових 
дистанційних освітніх програм та навчальних курсів з 
різноманітних напрямів [10].

Окремої уваги потребують питання моніторингу 
успішності у процесі дистанційного навчання. На нашу 
думку він може здійснюватись у формі дистанційного 
письмового іспиту, у формі тестування через електронну 
дистанційну систему, а у разі потреби, в усній формі під 
час очної присутності здобувача в навчальному закладі 
[11]. 

У дистанційному навчанні оцінювання може бути 
як поточним так і підсумковим, що визначається в 

залежності від напряму дистанційного навчання та рівня 
освіти, який здобувається.

Вважаємо за необхідне звернути увагу на питан-
ня кваліфікованого супроводу здобувача освіти впро-
довж дистанційного навчання. Такий супровід повинен 
розпочинатись на етапі пошуку пропозицій щодо про-
грам дистанційного навчання. Необхідним є створення 
єдиного онлайн-ресурсу, який охоплюватиме усі закла-
ди дистанційної освіти. Такий онлайн-ресурс повинен 
бути створений державним управлінням дистанційної 
освіти. Через відкритий онлайн-ресурс повинна надава-
тись така інформація:

- перелік навчальних закладів та освітніх установ, 
котрі мають ліцензію на здійснення дистанційного на-
вчання дорослих;

- перелік ліцензованих освітніх програм;
- докладне керівництво щодо вибору напря-

му дистанційної освіти та особливостей навчання в 
дистанційному режимі;

- інструктаж для здобуття освіти в дистанційній 
формі. 

Разом з тим, здобувачі повинні мати змогу за допо-
могою онлайн-сервісів знайти пропозиції щодо програм 
дистанційного навчання, обрати навчальний заклад, об-
рати зручні терміни навчання, бажану кваліфікацію та 
ступінь. 

Висновки дослідження і перспективи подаль-
ших розвідок цього напряму. Таким чином, розвиток 
дистанційного навчання сприяє подоланню негатив-
них наслідків військового конфлікту на рівень освіти 
дорослого населення, на конкурентоздатність дорос-
лих українців на ринку праці, на якість життя вимуше-
них переселенців та колишніх військовослужбовців. 
Ми визначили необхідні кроки та шляхи для розвитку 
дистанційного навчання в Україні: законодавче урегу-
лювання та чітке нормативно-правове забезпечення, 
створення державного органу контролю та перевірки, 
розробка стандартів якості дистанційного навчання, ви-
окремлення напрямів дистанційної освіти (академічне 
дистанційне навчання, субакадемічне дистанційне на-
вчання, дистанційне навчання особистісного розвитку), 
розробка дистанційних освітніх програм та навчальних 
курсів з різноманітних напрямів, забезпечення ефектив-
ного моніторингу успішності у процесі дистанційного 
навчання, кваліфікований інформаційний супровід 
здобувачів освіти.

Серед перспективних напрямів наукових досліджень 
у цьому напрямі є здійснення порівняльного 
дослідження щодо організації дистанційної освіти до-
рослих в провідних країнах світу та в Україні, розробка 
відповідного інформаційно-комунікаційного забезпе-
чення, розробка методичного забезпечення дистанційної 
освіти дорослих.
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