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РОЛЬ ПЕДАГОГА У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

ЯК ПРОГРЕСИВНОЇ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ 

 

Проблема освіти на початку XXI століття – це інтеграція, створення 

єдиного освітнього та інформаційного простору. Стратегічний напрям 

розвитку освітніх систем у сучасному суспільстві очевидний: 

інтелектуальний і моральний розвиток людини на основі залучення її у 

різноманітну самостійну цілеспрямовану діяльність для оволодіння знань у 

різних сферах. Це завдання зовсім не нове, але у нинішній час свободи 

вибору педагогічних технологій створюються нові можливості для успішного 

вирішення проблеми. 

Одним із пріоритетних завдань модернізації системи неперервної 

професійної освіти є розширення й підвищення ефективності заходів, 

спрямованих на інформатизацію системи освіти. Реалізація курсу на 

модернізацію вітчизняної освіти при збереженні кращих традицій і 

стандартів класичної вітчизняної школи офіційно визнано стратегічною 

лінією державної політики в галузі освіти у найближчий час.  

Світ знаходиться у стадії інформаційно-технологічної революції, яка 

відмічає межу ХХ-го й ХХІ-го століть від попередніх створенням 

інформаційного суспільства, відомого також як кіберпростір, інформаційна 

магістраль і глобальний цифровий світ. У XXI столітті цифровий світ 

підтримуватиме майже всі дії та значно змінить шляхи навчання й 

життєдіяльності людей. Проте ці зміни не зменшують необхідності надання 

дітям і молодим людям такої освіти, яка забезпечувала б інтелект і мораль [1]. 

Система освіти повинна не тільки сприяти передачі від одного 

покоління іншому соціального досвіду, необхідного для подальшого 

прогресу суспільства, але й створювати умови для максимального розвитку 

особистості, дбати про її соціальну захищеність. Реалізація цих умов 

пов’язана з побудовою системи освіти на принципах гуманізації й 

демократизації. Людина повинна мати можливість здобувати знання 

протягом усього життя. Такий погляд зумовлює зміну парадигми освіти, 

розробку в межах гуманістичного напрямку у філософії, психології й 

педагогіці особистісно зорієнтованого підходу до освіти, що надає пріоритет 

самостійній пізнавальній діяльності того, хто навчається, формуванню 

„стилю мислення, адекватного вимогам сучасного інформаційного 

суспільства”. Тому підготовка людини до життя й діяльності в XXI столітті 

потребує серйозного перегляду мети освіти, переорієнтації її на 

самореалізацію особистості, адаптацію до можливостей і потреб того, хто 

навчається. Система освіти повинна готувати людей до життя в цьому новому 

світі й до кращого використання в навчанні нових інформаційних технологій 

і зв’язку [2]. 

У сучасному світі інформація не знає кордонів. Особливо це помітно у 

вищій освіті, завдання якої – готувати людей таким чином, щоб вони могли 



використовувати нові інформаційні технології й удосконалювати себе за 

допомогою цих технологій, застосовувати їх у будь-якій професії та при 

виборі будь-якої дисципліни. Тепер, не виходячи з власного дому, споживач 

може отримати доступ до семінарів, курсів і лекцій фахівців зі всього світу. 

Можна підвищувати професійну кваліфікацію, використовуючи 

інтерактивні програми й мультимедійні технології; розширювати пізнання, 

увійшовши в Інтернет; можна водночас гнучко й ефективно навчати велику 

кількість людей у широкому діапазоні професійних галузей, зокрема без 

відриву від виробництва. Знання більше не є привілеєм обраних, і вартість 

більше не є перешкодою до їх набуття. Усе це стало можливим завдяки 

останнім досягненням у галузі інтерактивних інформаційних технологій, які 

забезпечують вихід на всесвітні ресурси знань, дозволяють організувати 

діалог культур [J.Hassard], створюють умови для інтеграції освітніх систем, 

формування єдиного освітнього й інформаційного простору [В.В.Вихрєв, 

А.А.Федосеєв, С.А.Христочевський], дозволяють реалізовувати евристичний 

підхід у навчанні [А.В.Хуторський], створюють єдине середовище 

спілкування й додаткову мотивацію пізнавальної діяльності тих, хто 

навчається [А.В.Могильов]. 

Однією з нових форм професійної освіти, що інтенсивно поширюється 

в усьому світі, є дистанційне навчання, запровадження якого в Україні 

передбачене Національною програмою інформатизації. Дистанційна освіта 

нині визначається як найбільш прогресивна тенденція світового розвитку 

освіти в XXI столітті і, передусім, вищої освіти; вона сприяє реалізації 

сучасного гасла „освіта без кордонів”, а також розвитку єдиного освітнього і 

культурологічного простору для різних країн, які бажають співпрацювати й 

інтегруватись у світову, зокрема європейську, спільноту; дистанційне 

навчання може забезпечити розуміння й асиміляцію інших культур, 

своєрідний „культурологічний діалог і взаємодію культур”, презентацію 

власної культури [3]. 

Серед фундаментальних праць у сфері дистанційного навчання 

заслуговують на увагу дослідження А.Батеса (A.Bates), Б.Холмберга 

(B.Holmberg), О.Петерса (O.Peters), Г.Рамбла (G.Rumble), Д.Даніеля 

(J.Daniel), А.А.Андреєва, М.Е.Бершадського, Є.С.Полат, В.В.Попова, 

В.І.Солдаткіна, В.П.Тихомирова, В.М.Кухаренка, П.Ф.Стефаненка, 

В.В.Олійника та ін. Основними аспектами системи дистанційної освіти, 

розглянутими в закордонних і вітчизняних роботах, є, наприклад, питання 

забезпечення якості, керування якістю: Робінсон (Robinson), Росс (Ross), 

Хендерікс (Henderikx), Я.А.Ваграменко, Ю.Л.Деражне, В.І.Овсянников, 

Н.О.Корсунська, П.Таланчук; використання можливостей Інтернету в освіті: 

Овстон (Owston), Судовский (Sudowsky), Є.С.Полат, В.І.Кушерець, 

Г.О.Козакова; матеріали ЮНЕСКО: Гровес (Groves), Р.Кларк (Clark), 

Петерсон (Petersson) та ін. 

Наукове обґрунтування дистанційної технології навчання значною 

мірою розвивалося на основі і під впливом робіт з освіти дорослих 

(Л.К.Авраменко, С.Г.Вершловський, В.С.Збаровський, Ю.Н.Кулюткин, 



Л.Н.Лесохина, В.Г.Онушкин, Г.А.Рудик, Т.В.Шадрина). Певну роль у 

формуванні теоретичних підстав дистанційного навчання відіграли роботи з 

додаткової професійної освіти (Н.В.Кузьміна, Е.М.Нікітін, А.М.Новиков, 

А.П.Ситник, В.А.Сластьонін, Ю.І.Турчанинова та ін.). 

У багатьох роботах відзначається, що технологія повинна служити 

змісту й цілям навчання, при цьому одна й та сама технологія може бути 

застосована в різній освітній діяльності. Ряд фахівців бачать у дистанційних 

технологіях навчання більші можливості для створення принципово іншої 

практики професійної освіти, заснованої на синтезі інформаційних, освітніх 

та  педагогічних технологій. 

Інтеграція нових освітніх технологій в університетське середовище – 

важкий процес. Деякі компоненти відкритого навчання до певної міри є 

чужим, незвичним явищем у традиційних ВНЗ та у діяльності їхніх 

співробітників. Проте все більшого визнання й поширення в нашій країні 

одержує технологія дистанційного навчання, яка надає значні можливості 

щодо збільшення доступу до вищої освіти. Первинна байдужість традиційних 

ВНЗ до дистанційної освіти, на наш погляд, значно зменшилася. 

Інтелектуальний потенціал університетів і коледжів, професорсько-

викладацький склад поступово починають підтримувати застосування нової 

культури навчання. Стає все більш розповсюдженою діяльність двома 

способами: із застосуванням традиційних засобів навчання та використанням 

дистанційних технологій в освіті. Змішана (комбінована) методика, яка 

поєднує традиційну освіту з дистанційною, має місце в навчальному процесі 

Національного університету „Київський політехнічний інститут”, 

Національному університеті „Харківський політехнічний інститут”, 

Міжрегіональній академії управління персоналом (Київ), Національному 

університеті „Львівська політехніка” та ін. 

Одним з основних напрямів розвитку дистанційного навчання, як 

свідчить аналіз зарубіжного й вітчизняного досвіду, є підготовка викладачів 

(тьюторів), адже запровадження даної технології потребує суттєвої 

перебудови структури взаємодії „викладач – студент” з позиції „суб’єкт 

(викладач) – об’єкт (студент)” на суб’єкт – суб’єктивний характер відносин. 

Це вимагає активності з обох сторін. Дослідження даної проблеми знаходимо 

у працях В.Н.Кухаренка, Н.Г.Сиротенка, О.В.Рибалка, А.А.Андреєва, 

В.А.Самойлова, В.П.Кашицина та ін. Зупинимося на проблемі місця та ролі 

педагога у системі дистанційного навчання більш детально.  

Сьогоднішній педагог працює не тільки у принципово іншій, ніж до 

сучасних реформ, соціокультурній та економічній ситуації, іншими стали і 

можливості технічних засобів навчання, доступ тих, хто навчається, до 

інформації та вибору освітньої траєкторії, а головне – іншим став об’єкт 

навчання, відбулася кардинальна трансформація сенсожиттєвих орієнтацій 

молоді, яка навчається. 

Це визначає зміни в освітній сфері й переваги у виборі форм навчання 

сучасними студентами. Вони більш прагматичні, самостійні у виборі. 

Сучасні реалії свідчать про те, що навчання із використанням комп’ютерних 



технологій поступово стає новим навчальним стандартом, тому дистанційне 

навчання, яке базується на широкому використанні зазначених технологій, 

усе впевненіше заявляє про себе, стає реальністю сьогоднішнього дня. 

Дистанційна форма навчання є цікавою й прийнятною для студентства і, в 

силу існування конкурентного середовища освіти, широко розвивається нині 

у багатьох ВНЗ. 

Формування системи дистанційного навчання та якість навчання, 

пропонована студентам у дистанційній формі, прямо залежать від рівня 

професійної підготовки педагогів, що забезпечують процес дистанційного 

навчання. У зв’язку з тим, що педагог системи дистанційного навчання 

виконує різноманітні ролі, його необхідно готувати до діяльності як 

методолога, дидакта, методиста, організатора освітнього процесу, 

консультанта, наставника, тренера, координатора, розробника, менеджера. У 

цілому, у порівнянні з викладачами, які працюють у традиційній парадигмі, 

педагоги, які працюють у системі дистанційного навчання, повинні володіти 

рядом додаткових знань і умінь. Серед них особливе місце належить умінню 

працювати із засобами нових інформаційних і комунікаційних технологій, 

оволодінню методикою викладання з урахуванням специфіки обраної форми 

дистанційного навчання, а також формуванню цілого ряду додаткових умінь 

у галузі психології навчання й мовної комунікації (з урахуванням специфіки 

віртуального середовища). 

У дистанційному навчанні змінюється роль і вимоги до викладачів. Як 

відомо, самостійна активна навчально-пізнавальна діяльність тих, хто 

навчається, є центральною ланкою у системі дистанційного навчання, тому 

педагог здобуває новий статус, не менш значимий, ніж у традиційній 

парадигмі, але інший. Завдання викладача – організувати та контролювати 

самостійну пізнавальну діяльність студента, навчити його самостійно 

здобувати знання й застосовувати їх на практиці. Завдання педагога – 

відбирати для зазначених цілей такі методи, технології навчання, які б не 

тільки й не стільки дозволяли засвоювати готові знання, скільки допомагали 

б здобувати їх самостійно з різних джерел, формувати власну точку зору, 

уміти її аргументувати, використовувати здобуті знання як метод для 

одержання нових знань. Знання, ерудиція, аналітичні здібності та творчі 

способи діяльності здобуваються лише ціною власних зусиль. За таких умов 

педагог виступає в ролі організатора та консультанта. Інформаційний 

матеріал викладається ним лише на тому рівні й у тому обсязі, який 

забезпечує ефективну підготовку студентів до самостійної роботи та 

творчого пошуку розв’язання поставлених завдань, використовуючи сучасні 

технології. 

Педагоги, які працюють у системі дистанційного навчання, повинні 

мати універсальну підготовку, володіти сучасними педагогічними та 

інформаційними технологіями, бути психологічно готовими до роботи зі 

студентами у новому навчально-пізнавальному середовищі. Завдяки таким 

засобам дистанційного навчання, як дискусійні форуми, електронні 

обговорення засвоєного матеріалу, списки розсилання, створюється нове 



навчальне середовище, у якому студенти почувають себе невід’ємною 

частиною колективу, що значно збільшує мотивацію до навчання. А 

викладачі, у свою чергу, повинні володіти методами для створення й 

підтримки такого навчального середовища, розробляти стратегії проведення 

такого типу взаємодії між учасниками навчального процесу, підвищувати 

творчу активність та власну кваліфікацію. 

Аналіз досвіду проведення перших вітчизняних і закордонних 

експериментальних дистанційних курсів, що були призначені не для 

самоосвіти, а будувалися на основі чітко спланованого й грамотно 

побудованого процесу навчання, показав, що у функції педагога, який 

забезпечує реалізацію цього процесу, входить, як мінімум, наступне: 

 надання оперативної допомоги „дистанційним” студентам з 

поточних адміністративних питань; 

 надання оперативної допомоги у вивченні матеріалів курсу (у межах 

предметної компетенції координатора); 

 формування груп студентів для виконання навчальних проектів і 

групових завдань; 

 моделювання навчальних телеконференцій (форумів, списків 

розсилання тощо); 

 моніторинг курсу, ведення „журналу успішності”; 

 надання психологічної допомоги студентам в адаптаційний період 

початку навчального курсу; 

 надання допомоги студентам у налагодженні контактів з іншими 

учасниками процесу навчання (авторами курсу, студентами тощо) [4]. 

Таким чином, педагог, який працює в системі дистанційного навчання, 

виконує такі функції, як організаторська, інформаційна, комунікативна й 

розвиваюча. 

У вирішенні психолого-педагогічних проблем, що виникають під час 

навчання з використанням дистанційних технологій, є дуже важливим 

розвиток рефлексивних здібностей викладачів (які вони згодом розвивають і 

у своїх студентів) – уміння проаналізувати себе, свої дії, уміння оцінити свою 

навчальну діяльність, стосунки з однокурсниками, поставити нові завдання 

тощо. Рефлексія дуже тісно зв’язана з умінням педагога говорити, 

висловлювати свою думку, вести дискусію, діалог і полілог з учасниками 

процесу навчання, а також почувати себе досить упевнено як у 

неформальній, так і в діловій сферах спілкування, адже він працює у зовсім 

іншому психологічному просторі, який можна назвати скоріше віртуальним, 

ніж реальним. 

Міжособистісне спілкування – процес надзвичайно складний і 

залежить від факторів об’єктивного і суб’єктивного характеру. До значущих 

факторів спілкування об’єктивного характеру належать знання людиною 

навчального матеріалу (фактів) і його особиста думка, що задаються рівнем 

професійної (предметної) підготовки фахівця. До значущих факторів 

спілкування суб’єктивного характеру належать особистісні якості людини, 



його система цінностей і настрій, здатність розуміти себе й іншого. Ці 

фактори визначаються рівнем особистісної та психологічної компетентності 

фахівця. 

Отже, викладач є ключовою фігурою навчального процесу в системі 

дистанційного навчання, основним елементом міжособистісної взаємодії. 

Його присутність – одна із основних умов створення тієї творчої комфортної 

атмосфери, що стимулює й підтримує постійний пізнавальний інтерес тих, 

хто навчається, до процесу учіння. Тому зацікавлений, досвідчений, 

компетентний, захоплений своєю справою педагог, який уміє організувати 

навчальний процес і керувати ним, підтримувати високий рівень взаємодії з 

учасниками процесу навчання, є одним із головних факторів успішного та 

якісного навчання з використанням дистанційних технологій, і його роль у 

цьому процесі є незаперечною. 

Виходячи зі сказаного, окреслена проблема, на наше переконання, є 

особливо актуальною і ставить на порядок денний педагогічного 

співтовариства створення стрункої системи підготовки педагогів для 

викладання в системі дистанційного навчання та їхнього професійного 

удосконалення. 
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