
Галина Синявська 

Науковий керівник: Яблочнікова В.О., асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
Дистанційне навчання - новий освітній досвід, що з'явився в Україні 

зовсім недавно, але вже встиг отримати своє місце в педагогічному 

середовищі. Необхідність у такому методі навчання обумовлена різними 

факторами, серед яких можна назвати потребу в інтерактивній взаємодії 

здобувачів вищої освіти і викладачів в процесі навчання, надання студентам 

можливості самостійної роботи з освоєння досліджуваного матеріалу. І, 

звичайно ж, цей спосіб навчання дає можливість навчатися тим, хто в силу 

певних причин не може це робити в масових установах. Комп'ютеризація 

населення нашої країни, що почалася в 1997 році, дозволила дистанційній 

освіті реалізовуватися в сфері педагогічної практики [1, с. 34].  

При використанні дистанційного навчання можуть використовуватися 

різні методи донесення навчальної  методичної інформації до здобувачів 

вищої освіти різних категорій (реферати та конспекти, інтерактивні лекції та 

семінари). Дистанційно нині можна отримати практично будь-які знання, 

починаючи від короткотермінових курсів і завершуючи вищою освітою, 

проте така форма навчання підходить далеко не всім і не у всіх випадках. 

Без навчання протягом усього життя у сучасному світі не обійтись, але 

час спеціалістів розписаний по хвилинах. Дистанційна освіта допомагає 

вирішити цю проблему з часом. Крім того, дистанційна освіта коштує 

дешевше, і для декого є оптимальним способом отримання освіти. 

Також суттєво важливим є і те, що дистанційна освіта вирішує проблему 

підвищення кваліфікації тих, хто проживає і працює у регіонах і для кого 

переїзд до іншого міста пов'язаний з багатьма проблемами. 

Переваги дистанційного навчання: 

 Можливість до засвоєння максимального обсягу необхідних знань, які 

не можуть бути включені в звичні класно-урочні форми та форми 

підготовчих курсів; 

 Здатність до навчання осіб у віддалених важкодоступних регіонах; 

 Можливість батьківського контролю над рівнем знань студентів; 

 Здатність до централізації освітнього процесу різних регіонів; 

 Змішання кордонів між очною та заочною формами навчання; 

 Надання освітніх послуг в комфортних умовах; 

Недоліки дистанційного навчання: 

 Недостатній контроль над засвоєнням учнями одержуваних знань; 

 Неможливість формування повного уявлення про зміст навчального 

предмета; 

 Можливість хакерського вторгнення в електронну базу даних; 

Оскільки дистанційна освіта у нашій країні з'явилась не так давно, 

здобувач вищої освіти має чітко розуміти всі переваги та недоліки даної 

форми отримання освіти, для прийняття правильного рішення, а саме 

навчатися дистанційно, чи відвідувати заняття в стінах ВНЗ [2]. 
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Сучасний ринок освіти пропонує масу можливостей навчатися 

дистанційно. З подальшим розвитком інформаційних технологій дистанційна 

освіта може стати широко вживаною формою. Але нині слід уважно 

вибирати навчальну програму і оцінювати свої можливості. 
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