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доопрацювання або використання додаткового програмного забезпечення (ПЗ), що дозволять 

компенсувати відсутність бажаного функціоналу. Зазначене призводить до потреби в 

немалому штаті вузькопрофільних спеціалістів для налаштування й адміністрування систем 

ДН. А від викладачів та організаторів ДН додатково вимагаються спеціальні знання та навички 

в роботі зі специфічним ПЗ. У підсумку, може нераціонально втрачатися той час і кошти, що 

можна було би спрямувати на вдосконалення навчального матеріалу та методів його 

викладання. Виходячи з результатів аналізу, автори вбачають своїм подальшим завданням 

пошук шляхів оптимізації часових і ряду інших витрат, пов’язаних із застосуванням  

інформаційних систем і технологій комп’ютеризованого ДН.   
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, Україна 

Постановка проблеми. Розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19 стало 

справжнім випробуванням для всіх, хто звик жити та працювати в умовах сучасного світу. 

Самоізоляція найбільш відкритих країн, які ще донедавна сповідували ліберальні цінності 

Європейського Союзу без кордонів, економічної незалежності та свободи пересування, 

продемонструвала всі обмеження. Закордонні візити та відрядження скасовано, конференції 
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перенесено на невизначений термін, країни закрили кордони. Єдиним місцем зустрічі стали 

віртуальні платформи. Освітні курси для школярів, засідання рад директорів всесвітніх 

мегакорпорацій та екскурсії до кращих музеїв світу відтепер стали проходити он-лайн. 

Не стали виключенням і заклади вищої освіти. Нові реалії коронавірусного світу 

поставили викладачів перед необхідністю швидкої адаптації до нових інструментів 

дистанційної роботи та нових форматів комунікації зі студентами. Наукова діяльність в 

умовах глобального карантину відбувається вперше і вимагає адекватної підготовки. 

Викладачі Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 

Моторного, як і їхні колеги з усього світу, постали перед необхідністю оперативно 

організувати дистанційне навчання здобувачів вищої освіти в умовах карантину.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Використання цифрових комунікаційних 

інструментів не є чимось новим у науковій практиці. Соціальні мережі вже давно 

використовуються закладами вищої освіти, ректорами, проректорами та деканами для 

взаємодії з громадськістю, просування іміджу ЗВО за кордоном, поширення власних думок та 

можливість стежити за реакцією інших керівників на важливі події. 

Аналіз літературних джерел з проблеми дослідження засвідчує значний інтерес 

вітчизняних та зарубіжних науковців до питань реалізації дистанційного навчання. В своїх 

дослідженнях ми орієнтувалися на роботи таких вчених як Гуревич Р.С., Жалдак М.І. [1], Жук 

Ю.О. [2] (дослідження ефективності навчання з використанням інформаційних технологій); 

Полат Є.С., Штихно Л.В. [3] (дослідження педагогічних положень про дистанційне навчання); 

Бех І.Д., Рибалка В.В. (дослідження особистісно-орієнтованого навчання). Але ми хочемо 

відмітити одну особливість – дистанційна освіта на даний час більше нагадує форму заочного 

навчання. Звісно такий стан речей не влаштовує ні здобувачів вищої освіти, ні викладачів 

університетів, і тому ми намагаємося використовувати принципово нові форми та методи при 

реалізації дистанційного навчання. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Невеликий проміжок 

часу існування системи дистанційної освіти, яка базується на використанні сучасних 

комп'ютерних засобів масової комунікації, не сприяє створенню обґрунтованих наукових 

теорій у цій галузі. До сьогодні психологічні та педагогічні аспекти системи дистанційної 

освіти залишаються найменш теоретично обґрунтованими. Однак вітчизняна та зарубіжна 

практика застосування дистанційної освіти, наближає нас до розуміння сутності та 

особливостей цієї системи, заснованої на використанні специфічних освітніх технологій, 

сучасних методик навчання, технічних засобів і способів передачі інформації, інформаційних 

та телекомунікаційних технологій [3, 4]. 

Формування цілей дослідження – пошук найбільш оптимального он-лайн сервісу для 

реалізації дистанційного навчання для здобувачів вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Експериментально підтверджено, що якість 

і структура навчальних курсів, так само як і якість викладання при дистанційному навчанні, 

часто набагато краща, ніж при традиційних формах навчання [4]. Нові комп’ютерні технології, 

такі як хмарні відео-конференції, електронні дошки оголошень, мультимедійний гіпертекст, 

доступні через глобальну мережу Інтернет, забезпечують не тільки активне залучення 

здобувача вищої освіти в навчальний процес, а й дозволяють керувати цим процесом, тоді як 

у більшості традиційних навчальних середовищ це неможливо. Сучасні комп’ютерні 

технології забезпечують передачу знань і доступ до різноманітної навчальної інформації 

ефективніше, ніж традиційні засоби навчання. Поєднання усіх сучасних «цифрових» 

можливостей створює багате навчальне середовище, з розвитком якого збільшиться і ступінь 

залучення здобувача вищої освіти в процес навчання. Інтерактивні можливості комп'ютерних 

програм і систем доставки інформації, що використовуються в системі дистанційного 

навчання, дозволяють налагодити та стимулювати зворотний зв’язок, забезпечити діалог і 

підтримку, які неможливі в більшості традиційних систем навчання [5]. 
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Тому враховуючи нові реалії коронавірусного світу та беручи до уваги інтеграцію 

вищої освіти України в європейський освітній простір у ТДАТУ імені Дмитра Моторного 

поширюється використання он-лайн сервісів для організації і втілення на практиці якісно 

нової взаємодії викладача зі здобувачами вищої освіти. Це стосується, перш за все, реалізації 

дистанційного навчання, а також ефективного й прозорого контролю за їх поточною роботою 

над засвоєнням навчальної дисципліни [6, 7]. Першим кроком на цьому шляху стало 

використання потужного он-лайн сервісу для інтернет-конференцій.  

Ми порівнювали декілька он-лайн сервісів для інтернет-конференцій. Це My own 

conference (https://myownconference.ru), Skype (https://skype.ru) та Zoom (https://zoom.us/). 

My own conference – це безкоштовний он-лайн сервіс для вебінару групи з 20 осіб. Але 

він має суттєві недоліки: платний тариф на групу більше 20 осіб; безкоштовний тариф не 

розповсюджується на час з 17.00 до 20.00 год., що є невигідним. 

Skype – одна з найвідоміших назв, яка асоціюється з відео-конференціями. Тут доступні 

конференції для 250 учасників, є можливість запис дзвінків. Але ця програма має також і 

значні недоліки: Skype є програмою, яка тягне багато ресурсів персонального комп’ютера і 

часто «глючить»; часто транслює відео та звук, вичавлюючи з комп'ютера всю його 

потужність; не має можливості демонстрації окремих додатків; програма є несумісною з 

операційною системою Linux; ; не має можливості транслювати екран з мобільних пристроїв. 

Zoom – це інструмент для відео-конференцій, який є дуже зручним для користувачів. 

Для початку роботи необхідно створити обліковий запис або налаштувати той, що є. 

Найголовніші переваги сервісу Zoom: доступні різні варіанти демонстрації екрану: можна 

вибрати екран, який буде виводитися, або вибрати режим, в якому колеги бачать те саме, що і 

ти; можна зробити відео-конференцію, якщо вам потрібно поділитися нею пізніше; щоб 

запросити учасників, ви можете поділитися посиланням для комп’ютерів або мобільних 

телефонів, на яке вони просто натискають; всі конференції мають захист паролем; 

колективний чат між учасниками (до 100 учасників); календар та нагадування учасникам про 

старт конференції; є можливість запису відео-конференції; інформація, що транслюється та 

записується є повністю конфіденційною. 

Програма має, на нашу думку, незначні недоліки: перші 40 хвилин роботи є 

безкоштовними, а далі просить активувати платну версію. Перший день використання має 

необмежений час, а далі кожні 40 хвилин потрібно починати нову сесію; деякий проміжок часу 

займає встановлення та налаштування програми. І звичайно всі твої слухачі мають встановити 

собі додаток на телефон, або ж дану програму на комп’ютер. 

Відповідно до звітів Gartner Magic Quadrant (2019 р.) Zoom є лідером в сфері 

конференц-рішень. Zoom об’єднує хмарні відео-конференції, прості інтернет-конференції, 

груповий чат в програмно-реалізовані конференц-зали на зручній у використанні платформі. 

Zoom забезпечує кращі можливості відео- і аудіо зв’язку і бездротової демонстрації екрану в 

Windows, iOS, Android, Linux, Zoom Rooms і конференц-системах H.323/SIP. 

Зазначені переваги обумовили обрання платформи Zoom для реалізації дистанційного 

навчання для здобувачів вищої освіти Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного. 

Висновки та рекомендації. Підсумовуючи наведене можемо відмітити, що 

дистанційна форма навчання демонструє свої переваги перед іншими формами навчання 

завдяки значно вищій своїй інформативності, доступності та економічній ефективності. Дана 

форма навчання потребує менше часу для засвоєння знань, є значно мобільнішою та 

комфортнішою, ніж інші форми навчання. Саме цими та іншими причинами зумовлюється 

швидке поширення дистанційної форми навчання в усьому світі, а групове навчання в 

аудиторіях та читальних залах поступово втрачає свої позиції. До переваг дистанційного 

навчання можна віднести наступне: можливість індивідуалізації навчання, вибір бажаного 

темпу та швидкості навчання, висока якість контролю знань за допомогою модульної системи 

навчання, ефективне тестування. 
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Актуальним напрямом подальших досліджень є аналіз стану дистанційної навчання в 

практиці діяльності закладів вищої освіти, уточнення сутності базових понять, теоретичне 

обґрунтування психолого-педагогічних принципів розробки та використання елементів 

технології дистанційного навчання. 
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