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СПЕЦІФІКА ІНТЕГРАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО 

НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА 

ПРОБЛЕМА 

А.П. Харченко 

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків 

 

Практично всі сфери життя сучасної людини істотно змінилися під 

впливом комп’ютерних та інформаційних технологій. Сфера освіти не стала 

винятком. Дистанційне навчання займає все більшу роль у модернізації освіти. 

Внаслідок цього поряд з традиційними формами освіти з’явилася нові форми 

навчання – дистанційна та змішана, засновані на сучасних інформаційних і 

комунікаційних технологіях, що дозволяє не тільки вчитися, а й підвищувати 

кваліфікаційний рівень її користувачів. [4, c. 58-59] Деякі освітні заходи 

успішно реалізували такий формат навчання, хоча й до цього в країні не було 

великого досвіду, коли усі навчальні заклади, незалежно від рівня акредитації 

та форм власності, повинні були організовувати роботу дистанційно. [6, c. 60] 

Дистанційна форма навчання є результатом еволюції традиційної освіти, 

що призвело до появи електронної дошки і комп'ютерних навчальних систем, 

які містять в собі електронні підручники і програми, призначені для 

користування віртуальною аудиторією. [3] Зрештою, зміни відбуваються в усіх 

елементах педагогічної системи, і в основу змісту освітнього процесу лягає не 

логіка науки, а професійні завдання. Ці зміни є досить закономірними, адже 

головним критерієм при отриманні освіти стає критерій пошуку саме тих знань, 

які відповідають майбутній професійній діяльності і здатні допомогти у 

вирішенні конкретних професійних завдань. Вдосконалення системи 

дистанційної та змішаної освіти є завданням не тільки для викладачів, але й для 

студентів. [1] 

Базуючись на психології і методиці самостійного навчання, дистанційне 

навчання має низку переваг і недоліків. Серед його переваг варто зазначити 

такі: доступність, масовість, відкритість освіти, можливість навчання без 

відриву від роботи, індивідуальний підхід і гнучкість графіка занять, 

оперативність навчального процесу, можливість самореалізації студента і 

розвиток його пізнавальних навичок. У той же час дистанційне навчання 

характеризується рядом недоліків: низькою ефективністю через відсутність 

навичок самостійної роботи у студентів, недоліком «живого» спілкування, 

можливістю спотворення інформації, непорозумінь у зв'язку з віддаленістю 

учасників освітнього процесу. Але в цілому не дивлячись на ряд проблем, 

дистанційне навчання є дуже ефективним і перспективним. [2] 

Концепція форми навчання може бути такою ж, як очна. Але зміст для 

дистанційної та змішаної форм навчання повинен бути структурованим та 

організованим, щоб було зручно з ним працювати. Те ж саме відноситься й до 

педагогічних технологій (методів, організаційним формам навчання). Говорячи 

про педагогічні технології, треба перш за все чітко визначитись з концепцією 
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учбово-виховного процесу, а також з цілями та завданнями системи навчання. 

[5, c, 11] 

Методи і засоби навчання відносяться до сутнісних характеристик 

дидактичного процесу. Вони можуть забезпечити досягнення необхідних цілей 

навчання, якщо буде в наявності необхідна для цього науково-навчальна 

матеріальна база, а викладачеві нададуть право вибору організаційної сторони 

навчання, тобто форми або виду занять. Організаційно-методичні розробки 

включають в себе теоретичні передумови а також нормативні документи, де 

описані загальні положення та особливості технології навчання. Саме тут 

повинна відбитися специфіка підготовки з використанням технологій 

дистанційного навчання. [2] 

Одним з вдалих варіантів використання дистанційного навчання є 

«змішане навчання» як поєднання дистанційного навчання з традиційними 

формами аудиторних занять. В таких умовах навчання істотно зростає особиста 

ініціатива і відповідальність студента за результативність його просування по 

навчальному маршруту в індивідуальному освітньому середовищі, істотно 

зростає об’єктивність взаємного контролю та самоконтролю учнів. [7, c. 316] 
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