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 Сучасне суспільство нагально потребує якісного надання освітніх 

послуг, які б забезпечили зростаючі вимоги до споживача.  Виконати таке 

соціальне замовлення може дистанційна освіта як закономірний етап 

розвитку та адаптації освіти до сучасних умов. 

У методологічну основу дистанційного навчання покладено класичні 

принципи дидактики: природновідповідність, науковість і доступність, 

наочність, свідомість та активність, системність, послідовність, зв’язок теорії 

з практикою (О.О.Андреєв, В.О.Биков, В.М.Кухаренко, В.В.Олійник, 

В.Л.Шевченко та ін.). Проте дистанційне навчання має свої специфічні 

особливості: інтерактивність, адаптивність, гуманістичність, пріоритетність 



педагогічного підходу, застосування нових інформаційних технологій, вибір 

змісту освіти, забезпечення захисту інформації, стартовий рівень освіти, 

відповідність технологій до навчання, гнучкість і мобільність, економічність. 

За результатами нашого дослідження досить значна частина науково-

педагогічних працівників ВНЗ швидко адаптуються до темпу занять, 

мобільні у виборі місця, часу і темпу в просуванні навчання, на високому 

рівні володіють навичками роботи в інтернеті, у них сформовані навички 

самоосвіти, також спостерігається висока інтерактивність слухачів. Серед 

недоліків можна виокремити наступні: обмеженість безпосереднього 

контакту між куратором-тьютором і колегами-слухачами, відсутність уміння 

чути і розуміти один одного, неможливість використання інтерактивних 

технологій навчання, відсутність професійної рефлексії. Виокремлені 

недоліки актуалізують зумовлюють необхідність розвитку психологічної 

готовності науково-педагогічних працівників ВНЗ до дистанційного 

навчання в системі післядипломної освіти. 

Л. Карамушки, О.Бондарчук розглядають психологічну готовність до 

дистанційного навчання розглядають як особистісне утворення, що містить 

сукупність знань, умінь, особистісних якостей, мотивів, що забезпечують 

високу успішність тих, хто навчається в умовах дистанційного навчання. 

Підвищення рівня готовності науково-педагогічних працівників ВНЗ до 

дистанційного навчання може бути досягнуто шляхом надання можливостей: 

працювати в умовах групи чи команди, що дасть змогу глибше осмислити 

нові ідеї; брати на себе роль експериментатора; застосовувати набути знання 

в подальшому житті на практиці, моделювати реальні ситуації; гнучко 

використовувати ІКТ-ресурси та ін. 

Майбутнє дистанційної освіти пов’язане з формуванням концепції 

мобільного освітнього середовища. На сучасному етапі потрібно здійснювати 

заходи щодо впровадження дистанційної освіти в навчальний процес, у 

науково-методичну роботу, спрямовану на розробку єдиного підходу до 



підготовки і викладання курсів з використанням технологій дистанційного 

навчання.  
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