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Технології організації дистанційного навчання в 
Україні 
 

В статті виконано огляд та аналіз технологій для дистанційної форми навчання в Україні, їх 
переваги та недоліки. Запропоновано заходи для покращення ефективності організації дистанційної 
форми навчання. 
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Постановка проблеми. В роботі [1] проведено аналіз переваг та недоліків 

дистанційного навчання. Автор зазначає, що недоліків більше. І головними недоліками 
є обмеження соціальної взаємодії та необхідність використаннях цифрових технологій, 
які для деяких студентів можуть бути складними. 

В [2] наведено поради стосовно організації дистанційної освіти за допомогою 
різних видів забезпечення дистанційного навчання. Автори пропонують вчителям 
засвоювати програмне забезпечення для дистанційного навчання та організовувати 
заходи ознайомлення учнів з необхідними технологіями, надавати учням інструкції та 
рекомендації і роз’яснювати правила. Технології для дистанційного навчання повинні 
поєднувати різні типи інтерактивних програм (аудіо-, відео конференції, освітні 
платформи тощо), які дають змогу перевірити результати та досягнення. 

В статті [3] автори вказують про необхідність створення в університетах 
власного освітньо-інформаційного середовища. Авторами виділено три форми 
освітньо-інформаційної взаємодії для підтримки самостійної роботи студентів, а саме: 
хмарні технології, соціальні мережі, технології дистанційного навчання. Наведено їх 
переваги та недоліки. Зазначено, що дистанційна форма навчання має більше переваг. 

Постановка завдання. Аналіз наведених вище робіт показав, що дистанційна 
форма навчання має більше недоліків, ніж переваг. Однак стосовно процесу 
дистанційного навчання та способам його організації в Україні інформації дуже мало. 
Для визначення переваг та недоліків дистанційної форми навчання в Україні, необхідно 
ознайомитись з організацією дистанційного навчання та шляхам його впровадження в 
Україні. 

Виклад основного матеріалу. В Україні впровадження дистанційної освіти 
почалось ще в 2002 році. Першим закладом загальної середньої освіти в Україні, який 
отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності без очного формату став Центр 
освіти «Дистанційна школа «Оптіма»» [4]. В 2004 році Міністерством освіти і науки 
(МОН) України було затверджено «Положення про дистанційне навчання» [5]. З 
розвитком технологій та необхідністю дотримання умов карантину в 2020 році МОН 
України затвердило «Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної 
середньої освіти» [6, 7] в якому наведено порядок організації та запровадження 
дистанційного навчання у закладах освіти. 
___________ 
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Згідно даного Положення [7], педрада затверджує використання конкретних 
інформаційних, цифрових, мережевих та телекомунікаційних систем (освітніх 
платформ) за допомогою яких організовується навчальний процес під час дистанційної 
форми навчання. Необхідно дотримуватись щоб освітньо-навчальний процес 
забезпечував постійну та ґрунтовну взаємодію між викладачами та студентами і їх 
батьками. Передбачено дві форми дистанційної форми навчання: синхронна та 
асинхронна. Вибір тієї чи іншої форми викладач здійснює самостійно, але необхідно 
передбачити що в синхронному режимі треба забезпечити не менше 30% навчальних 
годин для певної дисципліни, що зазначено в освітній програмі. Синхронний режим 
передбачає одночасне перебування викладача та студентів в освітньому середовищі або 
за допомогою відеоконференцій. 

Для осіб, які з поважних причин не мають можливості брати участь у 
синхронному режимі взаємодії (за станом здоров’я, через відсутність доступу до 
мережі Internet або технічних засобів тощо) зазначено порядок організації 
дистанційного навчання  [7]. Для таких учнів навчальний заклад повинен передбачити 
застосування засобів комунікації, які доступні для студентів, наприклад, телефонний 
та/або поштовий зв’язок. Для осіб з особливими освітніми потребами розроблено 
процедуру організації дистанційної форми занять. 

Контроль та оцінювання результатів навчання студентів необхідно проводити 
відповідно до критеріїв, які запропоновані МОН України, з використанням 
можливостей дистанційних технологій [7]. 

В 2020 році МОН України було розроблено та оприлюднене на офіційному сайті 
Методичні рекомендації щодо організації дистанційного навчання [8]. Дані методичні 
вказівки містять інформацію щодо методології, засобів, методів та інструментарію 
дистанційного навчання, а також корисні поради для вчителів, учнів та їх батьків. На 
рис. 1 показані види online-комунікацій, які пропонуються у [8].  
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Рисунок 1 – Основні форми online-комунікації 

Джерело: [8] 
 
На рис. 2 показані найпоширеніші web-ресурси для дистанційної форми 

навчання є [8]. 
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MOODLE → є можливість подачі навчального матеріалу у 
різному вигляді (презентація, текст, відеоматеріал, веб-сторінка, 
тестове завдання тощо). До складу Moodle входять: види форм 
здавання завдань; форуми; завантаження файлів; журнал 
оцінювання; обмін повідомленнями; календар подій; новини та 
анонси; онлайн-тестування; Вікі-ресурси. 

GOOGLE Classroom (G-Suite) → дозволяє організувати 
online-навчання, використовуючи відео-, текстову та графічну 
інформацію. Викладач має змогу проводити тестування, 
контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність, 
переглядати результати виконання вправ, застосовувати різні 
форми оцінювання, коментувати й організовувати ефективне 
спілкування з учнями в режимі реального часу. 

Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype → сервіси 
для проведення відеоконференцій на online-зустрічей. 

LearningApps.org → онлайн-сервіс, який дозволяє 
створювати інтерактивні вправи. Дозволяє створювати вправи 
різних типів на різні теми. 

ClassDojo → для оцінювання роботи в режимі реального часу. 

Classtime → для створення інтерактивних навчальних додатків, 
ведення аналітики навчального процесу. Є бібліотека ресурсів, а 
також можливість створювати запитання.  

Web-сторінки вчителів (наприклад, власний сайт або канал в 
YouTube). З
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Рисунок 2 – Цифрові технології для дистанційного навчання 

Джерело: [8] 
 
Використання таких технологій для дистанційного навчання вимагає певного 

інструментарію: наявність доступу до мережі Internet; аудіо- та відеозасоби (мікрофон, 
навушники, веб-камера тощо); відповідна техніка (ноутбук, персональний комп’ютер, 
планшет, смартфон тощо). 

11 грудня 2020 року МОН України спільно з Українським інститутом розвитку 
освіти та Міністерством цифрової трансформації України запустили платформу для 
дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн» (e-school.net.ua) [9, 10]. За 
даними МОН України за перший місяць роботи в даній платформі зареєстровано понад 
100 тисяч осіб.  

Крім того на офіційному сайті МОН України (mon.gov.ua) постійно оновлюється 
інформація щодо нових роз’яснень та рекомендацій проведення дистанційного 
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навчання в умовах карантину. Наприклад, в січні 2021 р. МОН України було надано 
роз’яснення щодо тривалості навчального заняття під час дистанційного формату [11], 
у зв’язку з тим, що з 1 січня 2021 року набув чинності Санітарний регламент для 
закладів загальної середньої освіти. Даний документ передбачає вимоги до організації 
роботи технічними засобами навчання, зокрема час безперервної роботи з технічними 
засобами навчання окремо для учнів початкової, середньої та старшої школи. 

Зважаючи на вище наведене можна виділити переваги та недоліки дистанційної 
форми навчання в умовах класичної освіти, наведені на рис. 3. 

 
ПЕРЕВАГИ 

 
1) internet-класи настільки 
ж, якщо не більше, ефективні 
для навчання учнів, ніж 
традиційний стиль навчання 
в класі (аудиторії); 

2) дистанційне навчання 
може бути не ідеальним 
варіантом для всіх, але в 
умовах карантину – це єдина 
форма здійснення 
навчального процесу; 

3) забезпечення доступності 
інформації; 

4) можливість проводити 
інтерактивне моделювання; 

5) розвиток самодисципліни 
та самоконтролю; 

6) ефективне використання 
часу (за умов дотримання 
графіка навчання та 
дисципліни), відсутня 
необхідність пересування до 
закладу освіти; 

7) розвиток навичок 
цифрової грамотності. 

НЕДОЛІКИ 
 

1) менше часу на соціальну взаємодію між однолітками, викладачем 
та студентами; 

2) учня/студенти не мають часу на перерву для спілкування та/або 
гри; 

3) навантаження на опорно-руховий апарат та органи зору (попри 
зменшення фізичних навантажень), внаслідок тривалого перебування 
за комп’ютером; 

4) учні/студенти можуть не мати вдома необхідних ресурсів та 
навичок (програмне забезпечення, обладнання, доступ до мережі 
Internet тощо); 

5) велика імовірність того, що учні/студенти будуть відволікатись та 
невчасно виконувати завдання; 

6) «приховані» втрати, наприклад, придбання веб-камери, мікрофону, 
навушників, принтеру, більші витрати на електричну енергію тощо; 

7) надмірна залежність від технологій. Будь-яке несправне програмне 
або апаратне забезпечення може зупинити/перервати процес навчання; 

8) порушується якість викладацького складу. Існують випадки, коли 
викладачу незручно, а іноді й неможливо, в повній мірі передати 
необхідні знання в дистанційній формі; 

9) недостатній контроль над засвоєнням учнями/студентами знань; 

10) можливість хакерського вторгнення в електронну базу даних; 

11) в багатьох випадках неможливість одночасного навчання багатьох 
дітей в сім’ї (якщо комп’ютер один, а дітей двоє і більше); 

12) проблема ідентифікації студента.  
Рисунок 3 – Переваги та недоліки дистанційної форми навчання 

Джерело: розроблено авторами 
 
Висновки. Врахувавши наведені вище переваги та недоліки можна сказати, що 

дистанційна форма навчання має більше недоліків, ніж переваг, що знижує якість 
освіти в цілому. Але попри це організація дистанційної навчання з боку МОН України 
та закладів освіти дозволяє учням навчатися в дистанційному форматі. Також треба 
враховувати значення політики. Необхідно вирішувати питання переслідування під час 
онлайн-обговорень, конфіденційності, захисту даних та враховувати рівень цифрової 
грамотності та доступі до технологій. Однак для досягнення результатів навчання 
повинна виконуватись головна умова – відповідальне ставлення учнів/студентів до 
такої форми навчання. Оскільки дорослих (батьків) немає вдома, і як наслідок, 
відсутність належного контролю, то багато учнів вдома не навчаються на тому ж рівні, 
ніж безпосередньо у закладі освіти. Тому для організації дистанційного навчання також 
доцільно на державному рівні вирішувати проблему відсутності контролю дорослих 
(батьків) при безпосередньому дистанційному навчанні. Тобто, щоб дорослі (батьки) 
могли бути присутніми під час дистанційних занять своїх дітей, і при цьому мали 
можливість зберегти своє робоче місце та заробітну плату. 
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To prevent the spread of coronavirus infection, educational institutions from time to time switch to 
distance learning. The article reviews the ways of organizing distance learning in Ukraine, existing technologies 
for distance learning, electronic resources, and educational platforms. The most common web services for online 
learning are considered. 

The advantages and disadvantages of distance learning in the conditions of classical education are 
determined. As a result, it was found that the disadvantages outweigh the advantages, which significantly affects 
the quality of education as a whole. The main disadvantages: the low level of digital literacy, insufficient control 
over the acquisition of knowledge, and lack of social interaction between peers. 

Despite these shortcomings, the organization of distance learning by the Ministry of Education and 
Science of Ukraine and educational institutions is performed at a sufficient level. However, this process needs to 
be improved in terms of privacy, data protection and digital literacy. To address the lack of proper parental 
control, it is proposed at the state level to provide parents with the opportunity to be present directly during their 
children's distance learning, while being able to maintain their jobs and wages. 
methodology, distance learning, distance education, digital technologies, educational platform, online 
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