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Організаційно-педагогічні особливості дистанційного 
навчання 

До основних форм неперервної освіти населення належить заочне 
навчання у середніх та вищих спеціальних навчальних закладах. Ідея 
організації її виникла ще у ХІХ ст. майже одночасно в різних країнах: Росії, 
Великобританії, Німеччині, США та інших. 

Вперше заочна освіта на рівні вищої школи набула офіційного статусу у 
Сполучених Штатах, де було створено заочний відділ при Чиказькому 
університеті (1891 р.). Така форма утворилась, а потім поширилась на інші 
університети, наприклад, Вісконський. Ця ідея була підтримана пізніше в 
країнах Європи.  

Тоді й на початку ХХ ст. заочне навчання обмежувалось вивченням 
окремих курсів, освоєнням вузьких спеціальностей, не мало науково 
розробленої системи і було справою особистої ініціативи передових учених, 
прогресивних громадських діячів та товариств. 

Уже з 1938 р. заочне навчання вводиться до загальної системи підготовки 
спеціалістів вищої кваліфікації й стало однією з основних організаційних 
форм вищої освіти в СРСР. Якщо в 1950 р. відсоток студентів денної форми 
навчання складав 66%, то вже через 10 років питома вага їх зменшилась до 
48%. За останні роки чисельність студентів-заочників у багатьох навчальних 
закладах України сягає 60-65%. 

З початку 70-х років інтерес до заочних форм навчання зростає і в країнах 
з розвинутою ринковою економікою. Виникають державні й приватні вищі 
навчальні заклади, що спеціалізуються тільки на заочній формі навчання. 
Першим серед них став Відкритий університет, заснований в 1969 р. у 
Великобританії. Поштовхом для створення Відкритого університету 
послужив той факт, що в кінці 60-х років все більше почали вимальовуватися 
недоліки системи освіти для дорослих, що існувала. Річ у тому, що діючі тоді 
університети не прагнули створювати умови для дорослих, що хотіли 
вчитися без відриву від виробництва, не дивлячись на те, що було багато 
людей, освітній рівень яких не давав права на вступ до університету, але які 
бажали б вчитися без відриву від виробництва, якби ця форма освіти була 
основана на політиці "відкритого прийому". Відкриття цього університету 
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дало можливість на рівні вищої школи отримати освіту особам, які не змогли 
чи не зможуть добитися своїх цілей в існуючих вищих навчальних закладах. 
У рамках цього університету діє інститут технології навчання, який 
досліджує проблеми програмно-методичного забезпечення заочної освіти. 
Подібні навчальні заклади до 80-х років були створені в багатьох країнах. 
При ЮНЕСКО була відкрита міжнародна рада по заочній освіті, яка 
періодично проводить конференції за участю представників навчальних 
закладів, науково-дослідних центрів, що вивчають проблеми заочної освіти. 

На початку 90-х років почала бурхливо розвиватись нова форма заочного 
навчання, яка одержала назву дистанційного. Цей термін означає таку форму 
навчання, коли спілкування між викладачем і студентом відбувається за 
допомогою технічних засобів і магнітофонів, аудіовізуальних касет, 
комп'ютерних мереж кабельного та супутникового телебачення, телефонів, 
телефаксів тощо. 

У 1995 році Держкомітет Російської Федерації з вищої освіти затвердив 
концепцію створення і розвитку єдиної системи дистанційного навчання 
(ДН) в країні. У педагогічну практику все ширше впроваджуються різні 
форми ДН в самих різноманітних сферах освіти. Так уже декілька років у 
Москві успішно функціонує Сучасний Гуманітарний університет, який дає 
можливість отримувати заочно вищу освіту за широким спектром соціально-
економічних та технічних професій. Його філіали працюють не тільки в Росії, 
а також і на Україні – в Харкові та Миколаєві.  

На відміну від традиційних систем, ДН дозволяє побудувати для кожного 
студента індивідуальну траєкторію навчання, пройти її, звертаючись до 
створеної для цього спеціальної інформаційної сфери, задовольнити потреби 
в освітніх послугах в тому режимі, в якому це найбільше зручно. Особливо 
привертають увагу характерні риси навчального процесу в системі ДН. Це – 
гнучкість, адаптивність, модульність, орієнтація на споживача, опора на 
передові комунікаційні та інформаційні технології.  

Однак розвиток цієї перспективної форми освіти стримується через 
відсутність насамперед методологічної основи її організації та проведення. 
Досі не розроблені та зовсім не досліджені організаційно-педагогічні 
особливості такого навчання. Немає і єдиного погляду на шляхи і засоби 
створення та розвитку ДН на Україні. У той же час серед педагогів вже 
виразно складається розуміння, що саме цей вид навчання значною мірою 
буде створювати образ системи освіти ХХІ століття. 
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ДН не варто протиставляти традиційним формам заочної освіти. Слід 
прагнути до інтеграції різноманітних підходів до цієї справи. Адже заочна 
освіта тільки виграє, коли під час створення систем ДН будуть максимально 
враховуватись усі організаційно-педагогічні умови та особливості. 

Досвід створення та впровадження ДН у провідних вузах Заходу, Росії та 
України дає змогу визначити такі його психолого-педагогічні відмінності: 

• Значно зростає питома вага навчального часу, що відводиться на 
самостійну роботу студентів. 

• Змінюються дидактичні функції викладацького складу. Якщо у 
традиційних формах навчання педагог виступає як інтерпретатор 
навчання, то в дистанційній формі його головним завданням є 
розробка банку навчальної інформації та програмних носіїв тих 
технічних засобів, що застосовуються під час такого навчання. 

• Істотно змінюється обсяг і характер знань, умінь та навичок, що їх 
мають освоїти студенти, які навчаються в системі ДН. Так, вони 
повинні знати техніко-технологічні особливості навчальних систем і 
пристроїв, що використовуються для передачі і контролю навчальної 
інформації. Вони також повинні володіти навичками правильного 
використання результатів оперативного самоконтролю за рівнем 
освоєння навчального матеріалу, бо саме такий вид перевірки знань є 
головним у ДН. 

Успішне впровадження ДН пов'язане з використанням принципово нових 
техніко-дидактичних засобів, створення яких потребує значних 
капіталовкладень. А перші затрати на створення фонду таких курсів 
складають суми на мільйони доларів. 

Зважаючи на відсутність необхідного фінансування з боку державних 
структур, варто сподіватись, що ДН почне впроваджуватись насамперед у 
приватних навчальних закладах. І вже від них у міру накопичення досвіду 
цієї роботи буде проникати в загальнодержавну систему неперервної освіти.  
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