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ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

 

Щодня ми бачимо, як змінюється світ. Кожен має підлаштовуватись до 

вимог оточення, ситуації, стану здоров’я. Останній рік був великим 

випробуванням для всієї планети. Пандемія нікого не залишила осторонь, а 

особливий удар нанесла системі освіти. Викладачі, здобувачі освіти, їх 

батьки – кожному довелось знаходити нові шляхи та можливості для 

навчання. Не в менш складній ситуації опинились вчителі: підготувати 

заняття, віднайти способи проведення його дистанційно, пояснити кожному 

здобувачу освіти, як цим всім користуватись, цілодобово бути на зв’язку та 

давати відповіді на численні запитання, і серед всього цього залишитись 

гідною людиною. 

З тривалістю пандемії почало з’являтися все більше технічних засобів 

для організації дистанційного навчання – засоби для відео конференцій, 

онлайн-класи, соціальні сервіси Web 2.0, освітні сайти тощо. Найважчим 

було не розгубитись серед усього різноманіття та обрати не тільки те, що 

може підійти при викладанні свого предмета, але й врахувати труднощі при 

використанні здобувачами освіти та можливе застосування іншими 

викладачами. Саме велика кількість нових засобів та їх встановлення на 

телефон чи комп’ютер викликала купу невдоволень у всіх учасників 

освітнього процесу. 

Дистанційне навчання поєднує в собі самостійне засвоєння матеріалу, 

перевірку знань за допомогою тестів та інших завдань в курсі вивчення 

дисципліни, проведення лабораторних і контрольних робіт, та активне 

спілкування з викладачем. Дистанційні курси не повинні містити велику 

кількість тексту. Такі курси мають складатися з невеликих за обсягом і 

змістом тем, представлених в основному зображеннями, схемами, 

мультиплікацією та звуком; дозволяти одночасну роботу з програмами, що 

використовуються для опрацювання завдань; стимулювати пошук необхідної 

інформації з попередніх тем; ставити завдання і питання у ході опанування 

курсу, показуючи приклади конструктивного мислення; мати простий і 

зрозумілий інтерфейс; працювати з максимальною роздільною здатністю в 

повноекранному режимі та функціонувати в будь-яких браузерах. 

Для розміщення матеріалів дистанційного навчання може слугувати 

офіційний сайт навчального закладу через створення на ньому окремої 

сторінки чи розділу або розміщення посилання на освітні платформи Moodle, 

Google Classroom та інші. Особливо варто продумати критерії оцінювання, в 
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умовах дистанційної освіти не завжди можна опиратись на попередні, та 

забезпечити ведення електронного журналу [1]. 

Навіть забезпечивши всі умови для викладання дисципліни 

дистанційно, необхідно пам’ятати про інформаційну безпеку освіти, захист 

персональних даних, інтелектуальної власності, та дотримання вимог 

чинного законодавства. 

З цією метою кожному учаснику процесу необхідно дотримуватись 

таких вимог: 

 надавати посилання-запрошення тільки в закриті групи спілкування 

з метою унеможливлення несанкціонованих входів під час онлайн-

конференцій; 

 відправляти посилання на відео конференції, тести чи анкети на 

електронну пошту чи в закриті групи; 

 користуватись мікрофоном, веб-камерою, трансляцією екрану та 

вимагати того ж від учасників конференції; 

 використовувати засоби, які зарекомендувати себе як надійні. 

Такими можуть бути Cisco Webex, Microsoft Teams, Skype, Google Hangouts. 

Варто обережно користуватись платформою Zoom, яка набула широкого 

поширення, але є слабозахищеною, і забороненою в деяких країнах, як 

Німеччина та США. 

 вводити мінімальну кількість персональних даних, або вказувати 

недостовірні дані при реєстрації на онлайн-ресурсах. Для цього не завадить 

створити окрему електронну скриньку та використовувати її при реєстрації; 

 не користуватись ресурсами, які не підтримують шифрування 

даних, наприклад, через протокол https; 

 не вказувати дійсний номер мобільного телефону при реєстрації [2]. 

Таким чином, які б засоби дистанційного навчання не обрали ви чи 

навчальний заклад, за вищевказаних умов освітній процес буде проходити на 

високому рівні та забезпечить надійність захисту вашої роботи від сторонніх 

осіб.  

Та, як би там не було, даний вид освіти вимагає багато часу та викликає 

безліч труднощів, тому оптимальним варіантом є система змішаного 

навчання, що є поєднанням традиційного освітнього процесу та онлайн-

навчання. В цьому випадку здобувач освіти може почути викладача, 

отримати роз’яснення щодо лабораторної роботи, розв’язування задач, 

незрозумілого матеріалу, відпрацювати практичні навички на тренажері, а 

також опанувати матеріал незалежно від інших учасників процесу, у своєму 

темпі та за своїми можливостями. За дослідженнями психологів, за такого 

виду навчання покращується психологічний настрій всіх сторін, зменшується 

напруга та зростає рівень засвоєння знань. 

Кожний вид навчання має свої переваги та недоліки, але останній рік 

показав чітко – немає нічого кращого за звичайний освітній процес, де можна 

отримати пояснення, відпрацювати навички, поспілкуватись в колективі та 
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мати вільний час для себе, бо саме це було більш за все бажаним під час 

пандемії. 
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