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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА  
В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-190 

 
Розглянуто сучасний стан дистанційної освіти в Україні та тенденцій її роз-

витку, особливості її використання у вітчизняній системі освіти в контексті сучас-
них загроз життю людей в період пандемії. Проаналізовано наявні інструменти для 
дистанційного навчання в Україні, означено їх переваги, узагальнено іноземний досвід 
використання системи дистанційної освіти. Сформульовано ключові тенденції роз-
витку дистанційного навчання в Україні.  

Ключові слова:  дистанційна освіта, тенденції розвитку, інструменти для дис-
танційного навчання, системи дистанційної освіти. 

Хмурова В., Гращенко И. Дистанционное образование в период пандемии 
COVID-19. Рассмотрены современное состояние дистанционного образования в Украине, 
тенденции его развития, особенности использования в отечественной системе образо-
вания в контексте современных угроз жизни людей в период пандемии. Проанали-
зированы существующие инструменты для дистанционного образования в Украине, 
определены его преимущества, обобщен международный опыт использования систем 
дистанционного обучения. Сформулированы ключевые тенденции дистанционного 
образования в Украине. 

Ключевые  слова:  дистанционное образование, тенденции развития, инстру-
менты для дистанционного обучения, система дистанционного образования.  

Постановка проблеми. Освіта має важливе значення в житті 
кожної людини, в сучасних умовах потреба в постійному підвищенні 
рівня знань постійно зростає, що, у свою чергу, визначає необхідність 
безперервності освіти. Для забезпечення правильного формування науко-
вого світогляду та розуміння економічних і соціальних змін у житті 
суспільства освітяни перебувають у постійному пошуку нових форм 
і методів навчання. 
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Актуальність теми дослідження обумовлена сучасними зовнішніми 
і внутрішніми викликами в період пандемії COVID-19 та потребою 
швидкого впровадження в систему вітчизняної освіти дистанційної 
форми навчання, що забезпечить удосконалення системи здобуття знань.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дистанційна система 
навчання сьогодні знаходиться у центрі уваги, сучасні тенденції свід-
чать про подальше зростання актуальності таких досліджень. Зокрема, 
науковці Л. Антонюк [1], С. Бай [2], С. Вітвицька [3], А. Мазаракі [4], 
А. Торгашова [5], Л. Штихно [6] досліджували теоретичні, практичні 
та методологічні питання дистанційної освіти. Цій темі також приді-
ляли увагу зарубіжні дослідники: Є. Полат, Е. Кларк, В. Ясулайтіс та ін.  

Швидкі зміни вимог щодо заходів протидії розповсюдженню коро-
новірусної хвороби та загальний освітній стан у країні потребують де-
тального дослідження можливостей дистанційної освіти та варіантів її 
використання на тривалий період як основної форми навчання в Україні, 
розгляду можливостей реформування системи дистанційної освіти за 
зразком позитивного досвіду інших країн. 

Метою статті є визначення ролі дистанційного навчання (ДН), 
дослідження його особливостей та тенденцій розвитку, аналіз наявних 
інструментів дистанційного навчання в Україні, узагальнення інозем-
ного досвіду щодо використання системи дистанційної освіти. 

Результати дослідження. Лише ефективна взаємодія національ-
ної системи освіти, науки, бізнесу та держави здатна забезпечити фор-
мування і модернізацію системи вищої освіти, головною метою якої 
є стійкий соціально-економічний розвиток держави. Один з напрямків 
реалізації такої модернізації – дистанційна освіта. Освітні системи бага-
тьох країн світу орієнтовані на розвиток саме дистанційної освіти. 

Поточні тенденції розвитку освіти вказують на необхідність підго-
товки фахівців, які здатні до інноваційної професійної діяльності, пос-
тійного оновлення власних знань, вміння проєктувати особистісне та 
професійне зростання. Дистанційне навчання – педагогічна технологія, 
в основу якої покладено сучасні досягнення у галузі інформаційних, 
цифрових та телекомунікаційних технологій. Запровадження дистанцій-
ного навчання забезпечить реалізацію принципів навчання впродовж 
життя, а тим самим і безперервність освіти в цілому [7]. Дистанційне 
навчання, "відкрита освіта", "електронна освіта", "віртуальне навчання" – 
це можливість отримання знань з використанням комп’ютерних та 
сучасних інформаційних технологій. При цьому здобувачі вищої освіти 
отримують можливість навчатися без відриву від роботи тощо. Це 
спосіб отримання знань у комфортній та зручній для кожного здобу-
вача обстановці з можливістю адаптування розкладу. Дистанційну 
форму навчання інколи ототожнюють із заочною формою освіти, проте 
перша передбачає постійну самоосвіту та роботу із засвоєння знань, 
постійний контакт з викладачами та іншими здобувачами вищої освіти, 
а інша – спілкування з викладачем лише декілька разів на рік.  
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Популярність та важливість дистанційної освіти в системі вищої 
освіти стрімко зростає, що пов’язано з розширенням можливостей та 
доступністю інтернет-технологій, можливістю отримати освіту без від-
риву від роботи, економією часу та інших ресурсів тощо.  

З огляду на світові тенденції, роль дистанційної освіти зростає. 
Цей процес суттєво впливає на реорганізацію процесу надання освітніх 
послуг загалом та забезпечення національних інтересів.  

Враховуючи ці та багато інших факторів, дійдемо висновків, що 
класична освіта втрачає свої позиції, у той час як дистанційна її форма 
набуває популярності. При ДН забезпечується систематична і ефек-
тивна інтерактивність, що є основною відмінністю від заочної форми 
навчання. ДН, що є новою, проте не автономною формою навчання, 
ґрунтується на тих же цілях та змісті, що й очне навчання, але форми 
подання матеріалу та взаємодії суб’єктів освітнього процесу суттєво від-
різняються, хоча перелік її переваг, доведений дослідженнями, досить 
великий [8–10].  

Основні принципи організації ДН аналогічні очному навчанню, 
але специфічною є їх реалізація.  

Актуальність: використання найбільш сучасних засобів зв’язку 
та можливостей Інтернет.  

Адаптивність: дистанційна освіта побудована за модульним прин-
ципом, що дає змогу сформувати освітню програму, актуальну для здо-
бувачів вищої освіти. 

Зручність та мобільність: здобувач вищої освіти обирає зручний 
для нього режим отримання знань, що забезпечую максимальну ефек-
тивність навчання.  

Індивідуалізація: здобувач вищої освіти має можливість узгодити 
навчання зі своїми потребами, а саме на основі індивідуального гра-
фіка самостійно вибирати послідовність вивчення предметів. 

Інтерактивність: інтерактивні можливості програм ДН, які забез-
печують зворотний зв’язок, діалог і постійну підтримку, яка неможлива 
за більшості традиційних систем навчання. Нові інформаційні техно-
логії, що використовуються в освітньому процесі, забезпечують тех-
нологічність навчання, доступність для здобувачів вищої освіти зану-
рення до світового інформаційного простору. 

Гнучкість: можливість отримувати матеріал відповідно до загаль-
ного рівня підготовки та базових знань здобувача вищої освіти. До-
даткові сайти з потрібною інформацією, на яких здобувачі вищої освіти 
обмінюються інформацією, відповідаючи на запитання один одного, 
тобто "навчатися, навчаючи інших".  

Доступність: економія часу, коштів завдяки використанню меншої 
кількості навчальних приміщень та вільного доступу до більшого обсягу 
навчальних матеріалів.  

Великі обсяги інформації, які в умовах ДН можна отримувати 
у короткі строки.  
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Відсутність географічних бар’єрів, коли відпадає необхідність 
дорогого переїзду та проживання в країнах, де розташовано заклад ви-
щої освіти, можливість спілкування по всьому світу без обмежень як 
з викладачами, так й іншими здобувачами вищої освіти. 

Самовдосконалення та самоорганізація студентів, що сприяє збіль-
шенню творчого та інтелектуального потенціалу, опануванню новітніх 
інформаційних технологій, загальної мотивації до здобуття знань. 

Економічність: більш ефективне використання навчальних площ 
та технічних засобів, концентрація та уніфікація представлення інфор-
мації, використання можливостей комп’ютерного моделювання, що за-
безпечує зниження витрат закладів освіти на придбання навчальних 
матеріалів та підручників, а отже, й загалом на підготовку фахівців.  

Якість ДН повинна бути не нижчої від рівня очної форми нав-
чання, що досягається відповідною підготовкою дидактичних засобів 
навчання, в розробленні яких повинні брати участь як професорсько-
викладацький склад, так і стейкхолдери з використанням найсучасні-
ших навчально-методичних матеріалів.  

Паралельність: оскільки ДН здійснюється паралельно з професій-
ною діяльністю або з навчанням за іншим напрямом підготовки, з’яв-
ляється можливість одночасного навчання у вітчизняному та інозем-
ному закладах вищої освіти.  

Відкритість і об’єктивність оцінки знань студентів, незалеж-
ність від викладача, тобто застосування відповідних програм оціню-
вання на основі сучасних комп’ютерних технологій.  

Інформаційна забезпеченість: здобувачі вищої освіти мають 
доступ до комплекту всіх необхідних навчальних матеріалів в елек-
тронному вигляді безпосередньо з серверу закладу вищої освіти, де 
вони навчаються, інших закладів вищої освіти та інтернет-ресурсів. 
Сучасні комп’ютерні телекомунікації є набагато ефективнішими, ніж 
традиційні засоби навчання, оскільки здатні забезпечити передання 
знань і доступ до різноманітної навчальної інформації [8; 11].  

Можливість впровадження ефективної дуальної освіти при 
дійовому поєднанні теоретичних знань зі знаннями практиків, можли-
вістю відвідування підприємств та організацій, незважаючи на місце-
знаходження здобувача вищої освіти [7; 12; 13]. 

Сучасні реалії, які постають перед системою вищої освіти України, 
вимагають створення такої системи освіти, яка забезпечуватиме пере-
хід до безперервної освіти – "освіти впродовж життя".  

Наразі система ДН у закладах вищої освіти Україні перебуває на 
стадії розвитку, але за умови ефективного впровадження світового 
досвіду з відповідною адаптацією до наших умов, поєднання прогре-
сивних технологій дистанційної освіти з кращими технологіями та 
методами класичних форм навчання може стрімко набрати обертів. 
Розвиток та активізація дистанційної освіти в закладах вищої освіти 
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України потребує вирішення комплексу завдань, що включає фінансове 
та матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти; управ-
лінсько-організаційне та кадрове забезпечення потреб дистанційної 
освіти; оновлення методичного забезпечення з врахуванням специфіки 
дистанційної форми навчання; актуалізація та заохочення до ДН на 
освітньому ринку та ринку праці [11; 12; 14].  

З впровадженням систем ДН відбуваються деякі зміни порівняно 
з традиційними системами освіти: 

 синхронна комунікація змінюється на антисинхронну; 
 всі разом, всіх бачимо – на розрізненість та віддаленість; 
 баланс "навчання – дім" – на відсутність грані.  

Виходячи з цього, сучасна система дистанційної освіти має ґрун-
туватися на принципах: прозорості (інформація в загальному доступі); 
інспекції (постійне спостереження та перевірка); адаптації. 

Ефективність ДН безпосередньо залежить від професорсько-вик-
ладацького складу, який задіяний в роботі зі здобувачами в інтернет-
просторі. Викладачі повинні мати універсальну підготовку, володіти 
сучасними педагогічними та інформаційними технологіями, бути психо-
логічно готовими до роботи зі студентами у новому навчально-піз-
навальному мережевому середовищі. Питання інфраструктури інфор-
маційного забезпечення здобувача вищої освіти в мережах, а саме 
структура і композиція навчального матеріалу, вирішується конкретно 
закладом вищої освіти. 

Ресурси, які найчастіше використовують у реалізації дистан-
ційного навчання, наведено в таблиці. 

Впровадження дистанційної форми навчання може ускладнюва-
тися через недостатність технічних можливостей користувачів, від-
сутність у них доступу до інтернету, значною вартістю програмних 
засобів. Суттєвою проблемою є невідповідна потребам ДН технічна база 
аудиторного фонду закладів вищої освіти, недостатній обсяг облашту-
вання сучасною комп’ютерною технікою. 

Враховуючи поточні тенденції та всесвітню орієнтацію на запро-
вадження та розвиток доступної, безперервної освіти з використанням 
усіх сучасних надбань науки і техніки, враховуючи досвід інших країн, 
які протягом тривалого часу вдосконалювали систему дистанційного 
навчання, наша держава має всі підстави для успіху при розумному та 
належному втіленні закладами вищої освіти принципів ДН. 

У таких країнах, як Китай, Латвія, Нідерланди, Алжир, Велико-
британія, Туреччина та ін. 10–25 % здобувачів отримують освіту 
в закладах дистанційного навчання. За результатами досліджень Babson 
Survey Research Group, 32 % здобувачів закладів вищої освіти США 
(понад 6.7 млн) пройшли хоча б один курс ДН [14]. 
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Таблиця 

Основний інструментарій системи дистанційної освіти 

Назва Характеристика 
Онлайн-ресурси для самоосвіти 

Prometheus [15] Громадський проєкт відкритих онлайн-курсів 
Coursera for 
Campus [16] 

Освітній проєкт, який пропонує своїм слухачам безкоштовні та платні онлайн-
курси з різних предметів від провідних університетів світу 

Khan Academy [17] 
Онлайн-ресурс, на якому представлено лекції у формі YouTube відео. 
Некомерційна організація, яка намагається зробити освіту кращою, надаючи 
через Інтернет безкоштовні та якісні знання всім та усюди 

edX [18] Безкоштовна інтернет-платформа відкритих інтерактивних курсів 

EdEra [19] 
Освітній проєкт, який представляє курси університетського рівня широкого 
діапазону дисциплін для здобувачів вищої освіти зі всього світу 

ВУМ online [20] 
Дистанційна платформа громадянської освіти у вигляді відеолекцій, практичних 
завдань та контрольних запитань 

Duolingo [21] Онлайн-платформа для вивчення іноземної мови 

TED [22] 
Некомерційний проєкт, метою якого є поширення серед суспільства унікальних 
та цікавих ідей науковців, бізнесменів, політиків, активістів зі всього світу  

Wisecow [23] Відеолекторій, який створено для безкоштовного навчання по всій Україні 
Canvas  
Network [24] 

Ресурс, націлений на навчання протягом усього життя і професійний розвиток 
для педагогів 

Future Learn [25] 
Онлайн-ресурс, який допомагає розвивати професійні навички та спілкуватися  
з експертами 

University of the 
People [26] 

Онлайн-університет на некомерційній основі з доступом до вищої освіти через 
мережу Інтернет з будь-якої точки світу 

Alison [27] 
Експертні онлайн-курси, які здебільшого зосереджується на навичках  
на робочому місці 

Сервіси для організації дистанційної освіти 
Google 
Classroom 

Вебсервіс, створений Google для освітніх закладів з метою спрощення 
створення, поширення і класифікації завдань безпаперовим шляхом 

Moodle 
Освітня платформа, призначена для об’єднання педагогів, адміністраторів  
і студентів в одну інтегровану систему для створення персоналізованого 
освітнього середовища 

Schoology 
Середовище навчання для вищих закладів освіти, що дає змогу користувачам 
створювати, управляти і ділитися освітнім контентом  

Skooler 
Інструменти, що перетворюють програмне забезпечення Microsoft Office  
в освітню платформу 

Blackboard  
Додаток для інтерактивного навчання, створення начальних груп і обміну 
знаннями 

CenturyTech Платформа з інструментами для дистанційного навчання 
ClassDojo Комунікаційна платформа для дистанційного навчання у школі 

Edmodo  
Ресурси та інструменти управління класними кімнатами і віддаленим навчанням 
учнів та студентів 

Edraak Створення і публікація інтерактивного освітнього контенту 
Seesaw  Платформа для створення цифрових овітніх портфелів та освітніх ресурсів 

Вебдодатки для підтримки онлайн-навчання 

Hangouts Meet 
Програмне забезпечення для миттєвого обміну повідомленнями та проведення 
відеоконференцій від компанії Google 

Teams 
Платформа для чату, онлайн-зустрічей і спільної роботи, інтегрована  
з програмним забезпеченням Microsoft Office 

Skype Програма, що забезпечує відео- та голосовий зв’язок 
Zoom Платформа для проведення вебінарів , відео- й аудіоконференцій 

Lark 
Інструменти для спільної роботи: чат, календар, створення контенту  
і хмарне сховище 

Dingtalk 
Платформа, для проведення відеоконференцій, управління завданнями  
і календарями, відстеження відвідуваності й обмін миттєвими повідомленнями 

Byju’s Ресурс з великими сховищем освітнього контенту 

Джерело:  зведено авторами за [15–27]. 
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У Німеччині дистанційна освіта представлена Інститутом дистан-
ційної освіти (Deutsches Institut für Fernstudienforschung (DIFF) – German 
Institute for Distance Education). Особливостями дистанційної освіти 
в Німеччині є тісний зв’язок процесу навчання з практикою та співпраця 
провідних університетів з іноземними дослідницькими інститутами та 
міжнародними концернами. Більшість університетів використовують 
нетрадиційні засоби навчання та активно впроваджують протягом ос-
танніх десятиріч дистанційну форму навчання. Основними постачаль-
никами розширених послуг є офіційні служби розширених послуг феде-
ральних земель, приватні постачальники (фізичні особи, товариства, 
підприємства) [13].  

Дистанційним закладом освіти у Франції є Міжвузівська федера-
ція дистанційної освіти (Federation interuniversitaire de l’enseignement 
a Distance, FIED). Систему ДН у Франції характеризує наступність, демокра-
тичність, гнучкість, багатофункціональність, диверсифікація форм нав-
чання, децентралізація та високий ступінь автономії освітніх закладів [11]. 
Ефективність системи ДН у Франції забезпечується вчасним реагу-
ванням на потреби ринку та виробництва; перевагою в освітніх планах 
дисциплін природничо-наукового та економіко-соціальних блоків [13–14].  

Велика Британія є однією з перших країн Західної Європи, що 
вже у 1926 р. започаткувала впровадження ДН [13]. Лондонський універ-
ситет у 1858 р. першим дозволив складання іспитів на здобуття ака-
демічних знань без вимоги обов’язкового відвідування денних занять 
в одному з його коледжів, таких студентів називали "зовнішніми" 
(з англ. "екстернат" і "екстерн"). Екстернат став попередником ДН [14]. 
Поступово з цими "зовнішніми студентами" налагодили поштовий 
зв’язок. Дистанційне навчання у Великій Британії представлено Від-
критим університетом Об’єднаного Королівства (The United Kingdom 
Open University) [12; 13]. Навчання у Відкритому університеті Великої 
Британії багатоканальне, здійснюється переважно через спеціальні теле-
візійні передачі, організацію робочих груп (workshops), кореспонден-
цію, через персональні консультації в центрах цього університету по 
всій країні, через організацію курсів і семінарів. Мультимедійні засоби 
та інтерактивний зв’язок все частіше використовуються у навчанні на 
різноманітних курсах підвищення кваліфікації без відриву від роботи, 
які проводять університети [11–13].  

Об’єктивними соціальними й економічними факторами впрова-
дження та розвитку ДН у Західній Європі стали високий динамізм та 
швидка зміна технологій; поява нових галузей виробництва, нових спе-
ціальностей і професій [14]. Результати аналізу стану розвитку ДН 
у країнах Східної Європи (зокрема Чехії, Угорщині, Болгарії та ін.) вка-
зують, що кількість фахівців з очною освітою в професійно-технічних 
училищах, технікумах та ЗВО у рамках традиційного навчання змен-
шується [10–13]. Найактуальнішою проблемою ДН у країнах Східної 
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Європи є використання сучасних досягнень науки і техніки, пошуку 
інноваційних педагогічних форм і методів навчання, ідей інтеграції 
освіти та виробництва. Впровадження ДН у країнах Східної Європи 
сприятиме розвитку професійної підготовки фахівців різних галузей. 
Останнім часом у країнах ЄС розробляється та впроваджується про-
грамне забезпечення дисциплін, модернізується матеріально-технічна 
база для забезпечення ДН.  

Висновки. Описані проблеми розвитку і впровадження дистан-
ційного навчання в Україні охоплюють лише частину з великого пере-
ліку існуючих проблем. Методи їх вирішення вимагають глибокого 
і всебічного вивчення і є основою для подальшого дослідження проблем 
розвитку та активізації впровадження дистанційної форми навчання 
в закладах вищої освіти. 

Дистанційна освіта в Україні перебуває на етапі становлення та 
активного впровадження в освітньому процесі закладів вищої освіти. 
Такий стрибок в активізації дистанційної форми пов’язаний передусім 
із пандемією COVID-19, оголошеною Всесвітньою організацією охо-
рони здоров’я.  

Система дистанційного навчання не зможе повністю замінити тради-
ційну систему вищої освіти, а лише доповнить її, проте матиме вагомий 
вплив на розвиток і удосконалення української системи вищої освіти.  

Тенденції розвитку сучасної вищої освіти в умовах всесвітнього 
інформаційного простору вимагають від української освітньої системи 
модернізації шляхів навчання, докорінних її змін з урахуванням іннова-
ційних надбань науки і сучасної техніки, орієнтації на нові можливості, 
які стали доступні широкому колу потенційних слухачів з розвитком 
інформаційних технологій.  

Динамічний розвиток дистанційної форми навчання передбачає: 
стрімке розроблення програм для дистанційного навчання, інтеграцію 
ІКТ в освітній процес дистанційної освіти, швидке збільшення про-
позицій відкритих дистанційних курсів, можливість комбінування кла-
сичних форм освіти з дистанційними, необхідність постійного моніто-
рингу досягнень провідних закладів вищої освіти в сфері ДН не лише 
в межах України, а і в усьому світі та подальше використання й адап-
тацію їх досвіду.  

Враховуючи досвід інших країн, освітня система України розши-
рює можливості здобувачів у процесі здобуття вищої освіти, оскільки 
має міцну базу та потенціал, який допоможе реформувати існуючу 
форму дистанційного навчання та забезпечити максимально ефективне 
використання її можливостей. Можна стверджувати, що дистанційне 
навчання в закладах вищої освіти України має потенціал для того, щоб 
найближчим часом наблизитись до загальносвітових результатів. 
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Khmurova V., Hrashchenko I. Distance education during the COVID-19 pandemic. 
Background. A decisive factor in the competitive advantage of a higher education 

institution is the possibility of introducing a distance education system. Educational leaders 
need to respond quickly to environmental challenges, especially now in a pandemic. There-
fore, existing education systems and traditional approaches have to be modified and improved. 

The aim of the article is to theoretically substantiate the need for distance education, 
as a modern tool for lifelong learning and an effective tool in the mind of the coronavirus. 

Materials and methods. The theoretical basis for writing the article is the metho-
dological approaches to the conceptual essence of distance education in the practice of 
foreign and domestic organizations, including periodicals and online resources. In the 
course of their processing the following scientific methods were used: analysis and synthe-
sis, deduction and induction, systematization, analytical-systematization, systematic app-
roach and generalization. 

Results. In the context of the fight against the coronavirus, despite the willingness, 
higher education institutions were forced to implement distance education systems. Chan-
ging conditions should not affect the quality of education, which is what distance learning 
provides. The advantage of the distance form over the daytime is the ability to take classes 
in full in convenient conditions without wasting time on trips. Also, the use of distance 
learning enhances the skills of the applicant in the use of modern interactive, telecommu-
nication tools, allows you to expand your skills as a user. At the same time, distance 
learning requires applicants and teachers of greater organization, development of self-
management skills, time management. 

Unfortunately, the economic situation and science of Ukraine have lost considerable 
opportunities, but the critical situation under the virus quickly and radically changes the 
moods and helps to unlock potential opportunities for both teachers and educators. 

Conclusion. The basic condition for effective implementation of the distance educa-
tion system in Ukraine is the combination of the progressive experience of the leading 
countries of the world, national achievements. Thus, true effective distance education will 
open up new horizons for both educators and teachers. The opportunities presented and the 
challenges ahead open up potential reserves for this type of education in the future. 

Keywords:  distance education, development trends, tools for distance learning, 
systems of distance education. 
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