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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК КАТАЛІЗАТОР РОЗВИТКУ 
СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ НА ЗАСАДАХ ФАСИЛІТАЦІЇ

Прокопенко А. І.
доктор педагогічних наук, професор, 

директор інституту інформатизації освіти 
Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди

Прокопенко І. А.
кандидат педагогічних наук, доцент, 

керівник науково-методичного тренінгового центру соціального і 
професійного розвитку людини, ■

докторант кафедри початкової і професійної освіти 
Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди 
м. Харків, Україна

Значення якісної та правильно організованої освіти у сучасному 
VUCA-світі важко переоцінити. Це важливо і для закладів загальної 
середньої освіти, і для закладів професійно-технічної освіти, і для 
закладів вищої освіти, і для організацій, що надають освітні послуги 
андрагогічного спрямування як у формальній, так і неформальній 
формах. Lifelong learning -  один із визначальних трендів сьогодення 
всього світу, адже зупинитись на здобутті лише базової, нехай і вищої, 
освіти за одним напрямом майже не можливо у нинішній фазі 
еволюційного розвитку -  інформаційному суспільстві.

Ми не заперечуємо і підтримуємо погляди про дієвість та 
ефективність аудиторної/очної форми навчання та виховання, особливо 
для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Але форс- 
мажорна ситуація, що трапилась у всьому світі через коронавірусну 
пандемію підштовхнула до галопуючого розвитку та впровадження 
змішаного і дистанційного навчання, на що раніше наважувались 
одиниці, хоча розвиток технологій давно дозволяв такі форми 
запроваджувати. Тому у даній ситуації для освіти ми вбачаємо радше 
можливості, аніж виклики.

Окрім зазначеного, бурхливий розвиток інформаційних технологій 
та засобів комунікацій розширюють коло можливостей доступу до 
якісної освіти також тим категоріям населення, що «вчора» не мали 
такої нагоди:

-  люди з обмеженими фізичними можливостями;
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-  професійні спортсмени;
-  люди, що географічно віддалені від місця навчання (наприклад, 

переїзд з батьками у відрядження на деякий час тощо);
-  релігійні громади;
-лю ди , зайняті за основним місцем діяльності.
До вищенаведеного переліку можна включити людей, які виконують 

дослідницьку діяльність у віддаленні від місця навчання; «хоумскулери», 
що обрали за власними переконаннями такий тип навчання; обдарованих 
дітей, які хочуть навчатися за індивідуальним графіком. Доступність 
освіти для означених категорій також можна досягти завдяки 
використанню різноманітних видів дистанційного навчання.

Як ми зазначали вище, значний поштовх до використання 
дистанційних технологій вся освітня система України та і світу в цілому 
отримала навесні 2020 року, коли люди були значно обмежені в 
можливостях пересування, а навчальний процес був можливий лише у 
віддаленому форматі. Хоч це був і не найкращий привід для розвитку, але 
завдяки даній ситуації більшість навчальних закладів радикально 
переглянули своє ставлення до систем дистанційного/змішаного навчання, 
отримали неоціненний досвід в надзвичайно обмежені терміни, і головне, 
усвідомили, що за активним використанням технологій дистанційного 
навчання майбутнє.

В Харківському національному педагогічному університеті імені 
Г.С. Сковороди технології дистанційного навчання реалізуються на 
платформі Моосіїе. Для ефективного управління і використання 
функцій означеної системи ДО (дистанційна освіта) стала очевидною 
необхідність створення власної електронної бази студентів і викладачів 
закладу. Для допомоги в опануванні грамотним використанням системи 
як викладацько-професорським складом університету, так і студентами 
був розроблений навчальний посібник [1], різноманітні методичні 
рекомендації (текстові, відео, вебінари), які на першому етапі 
усвідомлення ситуації (заперечення, опір і небажання діяти) були вкрай 
важливими для підтримки згуртованості колективу університету і 
перемикання на творчо-активне мислення.

Актуальною стала технічна та дидактична підготовка викладачів 
для можливості створення ними якісних дистанційних курсів, що 
мають свою специфіку розробки і значно відрізняються по структурі 
від класичних. ХНПУ імені Г.С. Сковороди заздалегідь був готовий до 
впровадження дистанційного навчання: була розроблена і працювала 
система на базі ЬМ8 Моосіїе, більшість викладачів пройшли курси з 
використання технологій дистанційної/змішаної освіти, які вже кілька 
років розроблені і впроваджені Інститутом інформатизації освіти 
ХНПУ імені Г.С. Сковороди, а також тренінгові програми, що
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проводить НМ Тренінговий центр СіПРЛ ХНПУ імені Г.С.Сковороди 
(«Сучасний викладач ЗВО», «Цифрова грамотність», «Використання 
платформ веб-конференцій для он-лайн занять» тощо). Зараз завдяки 
значному збільшенню користувачів системи, впроваджується проект з 
«віддзеркалення» даних на хмарні ресурси.

Проаналізувавши досвід дистанційного викладання 54 представників 
професорсько-викладацького складу ХНПУ імені Г.С. Сковороди різних 
спеціальностей (дані були отримані методами опитування та інтерв’ю), 
ми виявили, що найлегше йшов процес ДО у тих викладачів, що 
підсвідомо обирали для налагодження взаємодії зі студентськими 
групами принципи фасилітаційної педагогіки. Адже покоління Ъ вже і в 
аудиторіях не сприймає авторитарного стилю взаємодії, не кажучи вже 
про дистанційну освіту, коли можливості прямого впливу у викладача 
слабко доступні.

Ми вважаємо, що фасилітаційні принципи [2, с. 102 -  103] є найкра
щими помічниками педагогів для налагодження взаємодії під час 
дистанційного/змішаного навчання з усіма категоріями здобувачів освіти.

Відкритим на сьогоднішній день є питання наявності нормативних 
документів Міністерства освіти і науки України, які однозначно 
визначають місце змішаної та дистанційної форми навчання у освітньому 
процесі ЗВО та правила їх використання та ліцензування.

З цього приводу влітку збиралась робоча група з вивчення і 
узагальнення досвіду харківських ЗВО щодо результатів використання 
систем ДО, у якій приймали участь і ми від нашого університету. У 
результаті була розроблена та подана до Міністерства освіти і науки 
України пропозиція щодо вищеозначеного питання (нормативного 
врегулювання).
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