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ВСТУП 

Глобальні процеси, які відбуваються в сучасному світі, стають 

каталізатором трансформації традиційної системи освіти. Діяльність 

більшості освітніх установ реорганізується згідно з розвитком та 

використанням інформаційних технологій у поширенні знань, що є одним із 

головних завдань покращення якості освіти у ХХІ столітті. У результаті 

відбувається формування єдиного освітнього простору та світового ринку 

освітніх послуг.  

А економічні, політичні й соціальні зміни, які відбуваються в Україні, 

зумовлюють необхідність прискорення реформування системи освіти. Перш 

за все це стосується задоволення освітніх потреб громадян протягом всього 

життя, забезпечення доступу до освітньої та професійної підготовки всіх, хто 

має необхідні здібності й потребу у такій підготовці. Тому необхідне 

впровадження в освітній процес закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти (далі – ЗП(ПТ)О) новітніх педагогічних технологій та науково-

методичних досягнень, створення нової системи інформаційного 

забезпечення освіти, входження України у міжнародну систему 

комп’ютерної інформації.  

Тема розвитку та впровадження дистанційного навчання у систему 

професійної освіти є актуальною, оскільки сприяє найбільш ефективному 

рішенню вище зазначених проблем. Глобалізація в освіті веде до зростання 

академічної мобільності, уніфікації навчальних планів і методів навчання, 

широкого поширення дистанційної освіти. 

Сьогодні дистанційне навчання стало реальністю нашого життя, тому 

вкрай актуальною є проблема використання  педагогічних технологій для 

його забезпечення. Дистанційне навчання знайшло широке застосування в 

світі. Система дистанційного навчання має ряд переваг і значно розширює 

коло потенційних здобувачів освіти. Одержати освіту дистанційно має 

можливість молодь, яка не може поєднувати навчання з роботою або 

проживає у віддаленій від обласних центрів місцевості; військовослужбовці; 

домогосподарки; керівники; бізнесмени або здобувачі освіти, що бажають 

паралельно одержати освіту. Дистанційна форма навчання підходить майже 

всім, тому що дає можливість гармонійно поєднувати навчання та 

повсякденне життя.  

Отже, на сьогодні актуальним є вивчення головних принципів 

функціонування дистанційної освіти у закладах професійної (професійно-



технічної) освіти; питань, пов’язаних з створенням та організацією 

дистанційних курсів. 

Проблеми повільного впровадження цієї форми професійної 

підготовки: недостатня підготовка викладачів та здобувачів освіти до 

використання інформаційних технологій, розроблення дистанційних курсів, 

впровадження нових дистанційних технологій; відсутність методики 

дистанційного викладання різних навчальних дисциплін; низький рівень 

комп'ютерної грамотності здобувачів освіти та викладачів, підготовки 

викладачів до створення тестів, швидкого пошуку інформації, інтеграції 

теоретичного та виробничого навчання в умовах дистанційного навчання 

тощо. 

 Отже, підвищений інтерес педагогів ЗП(ПТ)О до впровадження 

дистанційного професійного навчання в системі підготовки кваліфікованих 

робітників у ЗП(ПТ)О актуалізують необхідність розроблення організаційно-

педагогічного і методичного забезпечення його впровадження, а виявлені 

проблеми орієнтують учених на необхідність розв'язання першочергових 

завдань і задоволення потреб педагогічних колективів у розвитку їхньої 

готовності до використання даної форми в практичній діяльності.  

Мета спецкурсу – виявити особливості впровадження та перспективи 

розвитку дистанційного навчання в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти. 

 Завданням спецкурсу є ознайомлення зі світовими тенденціями та 

перспективами розвитку ЗП(ПТ)О щодо впровадження дистанційної освіти; 

розкрити поняття дистанційного навчання з точки зору педагогічної науки; 

проаналізувати нормативно-правове забезпечення дистанційного навчання у 

закладі професійної (професійно-технічної) освіти; охарактеризувати основні 

технології та моделі дистанційного навчання.  

 Об’єктом вивчення виступає технологія дистанційного навчання у 

підготовці здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

Зміст спецкурсу розрахований на 18 годин навчальних занять, 6 з яких 

реалізуються у формі тематичних дискусій й практичних занять на очному 

етапі навчання, а 12 год. – через самостійну роботу на дистанційному етапі. 

Дані про розподіл годин за різними видами занять наведено в навчально-

тематичному плані спецкурсу. 
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ЗМІСТ СПЕЦКУРСУ ЗА ТЕМАМИ 
 

Тема 1. Тенденції та перспективи розвитку дистанційного навчання в 

Україні 

 

Мета: розкрити поняття «дистанційне навчання»; проаналізувати стан 

розвитку дистанційного навчання в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти в Україні. 

Питання для обговорення: 

1. Передумови та механізми впровадження дистанційного навчання в 

ЗП(ПТ)О. 

2. Тенденції розвитку дистанційного навчання в Україні і світі 

3. Основні характеристики технологій дистанційного навчання. 

Рекомендована література: [1; 3; 4; 13; 16; 18; 20; 21]. 

 



 

Тема 2. Сучасні підходи до дистанційного навчання та особливості його 

організації в ЗП(ПТ)О 

 

Мета: ознайомити слухачів з перспективами розвитку дистанційного 

навчання в умовах реформування професійної освіти; проаналізувати стан 

готовності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О до впровадження 

дистанційного навчання кваліфікованих робітників. 

Питання для обговорення: 

1. Аспекти підготовки педагогічних працівників професійних 

(професійно-технічних) закладів освіти до впровадження 

дистанційного навчання кваліфікованих робітників. 

2. Особливості організації дистанційного навчання у ЗП(ПТ)О. 

3. Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі 

ЗП(ПТ)О та можливості їх вирішення. 

Рекомендована література: [3; 5; 6; 9; 15; 18; 20]. 

 

 

Тема 3. Розробка електронного контенту для його використання в 

системі дистанційного навчання 

 

Мета: визначити основні підходи щодо створення електронного 

контенту для його використання в системі дистанційного навчання, 

опрацювати вміння їх використання. 

Питання для обговорення: 

1. Змішане навчання (blended learning) в освітньому процесі професійного 

(професійно-технічного) закладу освіти. 

2. Зміст, підходи та характеристики процесу створення електронного 

контенту. 

3. Організація дистанційного навчання в ЗП(ПТ)О.   

Рекомендована література: [1; 5; 7: 8; 9; 10; 15; 19; 20]. 

 

 

 

 

 



 

САМОСТІЙНА РОБОТА СЛУХАЧІВ 

 

Метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення 

набутих слухачами у процесі аудиторної роботи знань, навичок та вмінь, а 

також самостійне вивчення нового матеріалу на очному та дистанційному 

етапах навчання. Питання, що виникають у слухачів стосовно виконання 

запланованих завдань, розглядаються під час консультування (on-line або 

offline режимах). 

 

Самостійна робота слухачів включає такі форми: 

 самостійне вивчення нормативно-правових документів; 

 самостійна робота з літературними джерелами з метою 

повного засвоєння програмного матеріалу; 

 підготовка рекомендованих завдань для самостійного 

опрацювання; 

 підготовка випускної роботи за запропонованою тематикою 

на основі критичного огляду змісту наукових праць, узагальнення 

досвіду інноваційної управлінської діяльності, розробка пропозицій 

щодо вирішення актуальних проблем професійної діяльності; 

 звіт (презентація) результатів виконання рекомендованих 

завдань на третьому (очному) етапі підвищення кваліфікації; 

 систематизація вивченого матеріалу перед захистом 

випускної роботи. 

 

Завдання для самостійної роботи слухачів 

Питання для самостійного опрацювання (тема 1)  

1. Наведіть декілька визначень поняття «технологія». Яке, на Вашу 

думку, більш повно розкриває зміст цього терміну? 

2. Назвіть основні характеристики дистанційних технологій. 

3. Назвіть фактори, що впливають на успішність впровадження 

дистанційних технологій дистанційного навчання. 

 

Зміст завдань: 

1. Робота над питаннями для самостійного опрацювання. 



2. Прочитати і проаналізувати теоретичні матеріали з теми, користуючись 

рекомендованою літературою, конспектом лекції та презентаційним 

матеріалом. 

 

Питання для самостійного опрацювання (тема 2) 

1. Як ви розумієте поняття «готовність викладачів до використання 

технологій дистанційного навчання»? Конкретизуйте сутність та 

особливості. 

2. В чому відмінність між педагогічними технологіями і технологіями 

дистанційного навчання? 

3. Що являє собою система дистанційного навчання? 

Зміст завдань: 

1. Прочитати і проаналізувати теоретичні матеріали з теми, користуючись 

рекомендованою літературою, конспектом лекції та презентаційним 

матеріалом. 

2. Дати відповіді на запропоновані вище питання. 

3. Підготувати презентацію за темою «Недоліки та переваги 

дистанційного навчання в ЗП(ПТ)О». 

 

 

Питання для самостійного опрацювання (тема 3) 

1. Назвіть характеристики змішаного навчання (blended learning) в 

освітньому процесі професійного (професійно-технічного) закладу 

освіти. 

2. Перелічить основні етапи організації дистанційного навчання в 

ЗП(ПТ)О.   

 

Зміст завдань: 

1. Робота над питаннями для самостійного опрацювання. 

2. Підготувати презентацію за темою «Перспективи впровадження 

змішаного навчання (blended learning) в освітньому процесі 

професійного (професійно-технічного) закладу освіти». 

3. Розробити пропозиції щодо розробки електронного контенту для його 

використання в системі дистанційного навчання. 

 

 

 

 



 

 

 

ІНФОМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

ДЛЯ СПЕЦКУРСУ 

Тенденції та перспективи розвитку дистанційного навчання в Україні 

Розвиток освіти супроводжується появою у педагогічній науці нових 

понять. Цей процес посилюється з появою нових освітніх форм і 

педагогічних технологій, обумовлених проникненням у сферу освіти 

інформаційних, зокрема, Інтернет-технологій, які є технічною основою 

системи дистанційного навчання. Розвиток дистанційного навчання 

здійснюється в умовах специфічної, просторово-розподіленого освітнього 

середовища за допомогою нових інструментів спілкування суб'єктів освітньої 

діяльності, нових дидактичних можливостей цих інструментів, методів і 

форм навчального взаємодії, заснованих на застосуванні цих інструментів. 

Аналіз дистанційних форм освіти вимагає розгляду та інтеграції в 

понятійний апарат педагогіки термінів і понять, пов’язаних з дистанційного 

навчання. 

Розвиток дистанційної освіти в Україні відбувається як з урахуванням 

світових тенденцій, так і специфічних вітчизняних. Дистанційне навчання 

у ЗП(ПТ)О не є різновидом або вдосконаленим варіантом заочного, 

оскільки це нова, самостійна, прогресивна форма навчання, яка володіє 

більшими потенційними можливостями. Сфера можливого застосування 

дистанційного навчання у ЗП(ПТ)О досить широка: від цілісної підготовки 

фахівців до окремих курсів та фрагментів дидактичного забезпечення під 

час різних видів занять. 

На основі аналізу світових тенденцій розвитку дистанційної освіти 

вважаємо за доцільне виокремити такі тенденції розвитку дистанційної 

освіти в Україні: інформаційно-технологічну, нормативно-правову, 

фінансово-економічну, інституційну, науково-методичну та організаційно-

педагогічну. Далі детально проаналізуємо кожну із вищезазначених 

тенденцій. 

Інформаційно-технологічна тенденція розвитку дистанційної освіти в 

Україні тісно пов’язана з інформатизацією, яка на сучасному історичному 

етапі має стратегічне значення для нашої країни. У наш час виробництво 

інформаційного продукту через його високу товарну вартість є важливим 

чинником економічного розвитку країни. Інформаційні технології, 



проникаючи в усі галузі діяльності людини, змінюють характер праці як у 

виробничій, так і у невиробничій сферах, впливають на структуру 

національної економіки, підвищують рівень інформування широких верств 

населення й таким чином сприяють демократизації суспільства. Ці 

тенденції, що в усьому світі визначаються як процес інформатизації, 

позначаються на житті суспільства. Порівняно з традиційними 

індустріальними методами їх застосування дає можливість забезпечити 

підвищення рівня матеріалізації інтелектуальної праці і якості виробів. 

Саме через це найбільш розвинуті країни світу отримують на міжнародних 

ринках значні переваги. Для зміцнення своїх позицій такі держави 

підтримують розроблення різноманітних національних і міжнародних 

програм, серед яких японський проект створення комп’ютерів п’ятого 

покоління (проект «SIGMA»), північноамериканський проект SCI 

(«Strategic Computer Initiative»), західноєвропейські міжнаціональні 

програми EURECA та ESPRINT, британська національна програма AIT 

(«Advanced Information Technology»), французька «La Filiere Electronique» 

та інші. 

Комунікаційне забезпечення дистанційного навчання. Всі заклади 

освіти, що запроваджують дистанційне навчання, мають доступ до мережі 

Інтернет, з них постійно під’єднані ‒ 94,2 %, користуються електронною 

поштою в середньому 89 % користувачів, 97,1 % і мають представницькі 

веб-сайти, а також сайти структурних підрозділів.  

Інформаційне забезпечення дистанційного навчання. Загальна 

кількість веб-сайтів, які забезпечують постійний доступ до ресурсів 

дистанційного навчання, становить 136. Наявність такого ресурсу 

засвідчив 61 заклад освіти, тобто 59 %. Електронні бібліотеки створені у 

81 закладі освіти, що становить у середньому 78,6 %. Загальна кількість 

джерел у них ‒ 580 602, що в перерахунку на один заклад освіти сягає 5 

637. Проте вітчизняним ЗП(ПТ)О потрібно активізувати діяльність у цьому 

напрямі для зміни якісного і кількісного показників інформаційного 

забезпечення дистанційного навчання. 

Фінансово-економічна тенденція розвитку дистанційного навчання в  

Україні зумовлена, на нашу думку, умовами переходу до ринкових 

відносин, який значно змінив структуру вітчизняної економіки ‒ відбулася 

її реструктуризація, перепрофілювання виробництва та система його 

управління. Скоротилися одні виробництва, виникла необхідність 

створення нових на більш високому технологічному рівні, що, звичайно, 

вплинуло на структуру як виробничого, так і управлінського персоналу. 

Тому на сучасному етапі завдання цілеспрямованого та неперервного 



навчання персоналу стало першочерговим. В умовах обмежених 

фінансових ресурсів і можливостей щодо навчання із відривом від 

виробництва отримати хорошу освіту, змінити професію та підвищити 

свою кваліфікацію можна за дистанційною формою навчання. 

Водночас важливо відмітити переваги дистанційної освіти для 

роботодавців, а саме: за відносно короткий період часу велика кількість 

виробничого персоналу здобуває або вдосконалює знання; забезпечується 

узгодженість стандартів освіти в країні та відповідність міжнародним 

стандартам; задовольняються вузькі спеціальні потреби, які не можуть 

бути враховані в загальних навчальних програмах; вирішується проблема 

віддаленості здобувачів освіти, які працюють; ефективніше витрачаються 

фінансові ресурси. Більш професійний рівень підготовки персоналу 

забезпечить вищий рівень ефективності будь-якого підприємства та 

установи і покращить їх імідж. 

Упровадження дистанційної форми навчання в ЗП(ПТ)О дає йому 

можливість використати нові джерела фінансування, забезпечити навчання 

для більшої кількості здобувачів освіти без відповідного збільшення 

витрат, скоротити обсяг аудиторних годин на існуючих курсах, покращити 

імідж освітнього закладу завдяки міжнародному визнанню кваліфікації 

його випускників. 

Науково-методичну тенденцію розвитку дистанційного навчання в 

Україні можна прослідкувати у контексті друкованих та електронних 

журналів, постійно діючих вітчизняних конференцій, семінарів, діяльності 

Української асоціації дистанційної освіти як бази для вироблення та 

обговорення критеріїв, категорій, принципів і форм оцінювання 

навчальних матеріалів, розроблених у нашій країні для дистанційного 

навчання. 

Отже, аналіз тенденцій розвитку дистанційного навчання в Україні 

показав, що певні кроки з розвитку та впровадження дистанційних 

технологій у освітній процес зроблені у багатьох ЗП(ПТ)О, організаціях і 

установах України, де накопичено науково-методичний, кадровий та 

виробничий потенціал, інформаційні ресурси і технології, існує 

телекомунікаційна інфраструктура. Проте переважна більшість закладів 

освіти, організацій та установ, які використовують або намагаються 

використовувати технології дистанційного навчання, потребують 

об’єднання своїх зусиль і зусиль державних інституцій щодо прискорення 

цього процесу, координації дій, нормативно-правової захищеності; 

надання дистанційній освіті статусу рівноцінної з очною, заочною, 

екстернатною формами навчання; зменшення інтелектуальних, 



матеріальних та фінансових витрат на впровадження і розвиток 

дистанційної освіти. 

У тлумаченні змісту дистанційного навчання орієнтуються на два 

підходи:  

перший, передбачає обмін інформацією між викладачем та здобувачем 

освіти за допомогою електронних мереж, зовнішніх запам'ятовувальних 

пристроїв чи інших засобів комунікацій. У такому підході здобувач освіти 

постає як одержувач деякого інформаційного змісту й системи завдань для 

подальшого самостійного засвоєння. Результати такої роботи повертають 

викладачу для оцінювання якості та рівня засвоєння матеріалу. Знання 

оцінюють як трансформовану інформацію, а особистий досвід здобувачів 

освіти та їхню діяльність із конструювання знань майже не враховують. 

Другий підхід принципово відрізняється від попереднього. У ньому 

основою є особистісна продуктивна діяльність здобувачів освіти, 

організована за допомогою сучасних засобів телекомунікацій. Цей підхід 

передбачає інтеграцію інформаційних і педагогічних технологій, що 

забезпечують інтерактивність взаємодії суб'єктів освіти й продуктивність 

освітнього процесу. Обмін інформацією відіграє в цьому випадку роль 

допоміжного середовища організації продуктивної освітньої діяльності 

здобувачів освіти. Навчання відбувається в реальному часі (чат, відеозв'язок, 

«віртуальні дошки» тощо) або асинхронно (телеконференції на основі 

електронної пошти, форуми). Паралельно зі створенням здобувачами освіти 

освітніх продуктів відбувається їх внутрішнє освітнє зростання.  

Використання обох цих підходів потребує наявності вільного доступу до 

глобальної мережі Інтернет. Таким чином, видовим атрибутом дистанційного 

навчання від інших форм освітнього процесу, перш за все, від очної та 

самоосвіти, є спосіб отримання знань через опосередковану (на відстані) 

інтерактивну комунікацію. При цьому конкретні засоби, канали і технології 

такої комунікації не носять характеру критичної ознаки дистанційного 

навчання. Їх набір не може бути визначений раз і назавжди, він варіюється і 

включає в себе, поряд з телекомунікаціями  інтерактивні навчально - 

методичні матеріали на різних носіях. 

Виходячи з цього, можемо визначити дистанційне навчання як 

технологію навчання, при якій цілеспрямовано опосередкована або не 

повністю опосередкована взаємодія здобувача освіти та викладача 

здійснюється на основі інформаційних технологій, насамперед з 

використанням засобів телекомунікацій та телебачення [13]. 



Проте, тут потрібно зазначити, що, з урахуванням походження з англо-

американської мовної традиції, термінологічно коректно застосовувати на 

означення дистанційної освіти наступні терміни:  

дистанційна освіта − як систему спільної діяльності здобувачів освіти  та 

викладачів; 

дистанційне навчання – на означення діяльності викладача та освітніх 

установ;  

дистанційне вивчення − щодо частково або повністю самостійної 

діяльності здобувачів освіти. 

Щодо історії розвитку  дистанційного навчання, то його 

використовували задовго до появи не те що Інтернету, а й комп'ютерів 

загалом. Це поняття вживали на позначення таких форм навчання, як заочна, 

кореспондентська, домашнє навчання та екстернат. Саме для таких форм 

характерне навчання на відстані. Однак сучасне дистанційне навчання 

насамперед пов'язують із використанням технологій і ресурсів мережі 

Інтернет. 

Останнє виступає визначальною характеристикою побудови системи 

дистанційної освіти для закладів професійної освіти, відкриває можливість 

вивести на новий рівень профільну підготовку студентів, дає змогу 

забезпечити гнучкість і багатоваріантність у навчанні, сприяє більш повному 

розкриттю потенціалу студентів через фактично необмежену кількість 

дистанційних навчальних курсів. 

 

 

Сучасні підходи до дистанційного навчання та особливості його 

організації в ЗП(ПТ)О 

Наразі класична форма здобуття освіти переживає кризу майже в 

усьому світі через нездатність забезпечити бажаючим можливість отримання 

необхідної освіти (територіальність), відставання одержаних знань від рівня 

розвитку технологій (консерватизм), низьку адаптивність систем освіти до 

нових соціально-економічних вимог (інертність), обмеженість умов, що 

існують в конкретному закладі освіти (локальність). Внаслідок цього все 

популярнішою стає дистанційна форма навчання, що дає змогу охопити 

освітнім процесом більше осіб, підвищити ефективність підготовки кадрів на 

місцях, проводити навчання в прискореному темпі у будь який час та при 

менших витратах.  

Нормативні засади національної системи дистанційної освіти 

визначаються Концепцією розвитку дистанційної освіти в Україні, 



Національною стратегією розвитку освіти в Україні, Програмою розвитку 

системи дистанційного навчання, Положенням про дистанційне навчання та 

ін.  

Концептуальними засадами дистанційного навчання є: провідні ідеї 

відкритого професійного (професійно-технічного) навчання, проєктування 

особистісно-розвивальних технологій, активного використання інтернет-

сервісів та електронної пошти, соціальних мереж, спеціального програмного 

забезпечення, здатних розгорнути інформаційно-освітнє середовище як 

складову світового освітнього простору.  

Методологічними вимогами до дистанційного навчання у ЗП(ПТ)О є: 

реалізація системного підходу (сукупність елементів дистанційного 

навчання, що взаємодіють і в силу цього виступають як єдине ціле); 

реалізація аксіологічного підходу (особистісна значущість цілей 

дистанційного навчання для здобувача освіти, пріоритет здобувача освіти у 

прийнятті рішень щодо використання дистанційного навчання, наявність 

позитивного ставлення тих, хто навчається, до дистанційного навчання); 

реалізація суб'єктно-діяльнісного підходу (врахування мотиваційно-

ціннісних, культурологічних, морально-етичних і соціально-психологічних 

позицій кожного з майбутніх кваліфікованих робітників у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти - суб'єктів навчального та 

освітнього процесу, що, в свою чергу, потребує визначення діяльнісного 

аспекту, спрямованого на формування професійних якостей особистості 

майбутнього фахівця засобами дистанційного навчання); реалізація 

соціально-реконструкціоністського підходу до професійної підготовки 

фахівців (реконструкція компетенцій майбутніх фахівців і кваліфікованих 

робітників, розвиток їхньої здатності до перетворювальної діяльності на 

робочому місці; виокремлення основних ідей та принципів реалізації; 

визначення практичної значущості - постійне оновлення освітньо-

кваліфікаційних характеристик, випереджаюча розробка освітніх стандартів 

або їх оновлення), застосування якого забезпечує формування 

конкурентоспроможного людського капіталу, моделювання професійної 

освіти в наукових категоріях "професійна культура" і "професійна 

компетентність" як показників високого рівня підготовки фахівців і 

кваліфікованих робітників для конкретної галузі виробництва, сприяння 

розвитку досягнень та прогресивних традицій в галузі вітчизняної 

професійної педагогіки.  

При організації дистанційного навчання у ЗП(ПТ)О потрібно 

послуговуватися системою принципів відкритої освіти [3, с. 55], а саме:  



1. Принцип мобільності здобувачів освіти і викладачів - забезпечення 

мобільності здобувачів освіти, випускників системи освіти і викладачів на 

ринках праці (у тому числі міжнародних).  

2. Принцип рівного доступу до освітніх систем - забезпечення в 

системах відкритої освіти рівних умов для отримання освіти для всіх, хто має 

бажання і потребу навчатися впродовж життя.  

3. Принцип надання якісної освіти - забезпечення у відкритих системах 

такої якості освіти, яка б відповідала індивідуальним освітнім потребам і 

вимогам суспільства щодо загального й професійного рівня підготовки своїх 

членів.  

4. Принцип формування структури та реалізації освітніх послуг - 

забезпечення ринкових механізмів формування якісної і кількісної структури 

підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації тих, хто навчається.  

Дистанційна форма професійного навчання в ЗП(ПТ)О базується на 

принципах доступності й безперервності; відкритості для партнерства та 

індивідуалізації професійно-особистісного розвитку; варіативності форм, 

методів і засобів; особистісно-зорієнтованої спрямованості.  

Методологічними принципами дистанційного навчання майбутніх 

кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти є:  

- відкритість та індивідуальний підхід до організації та здійснення 

освітнього процесу;  

- науковість;  

- професійна та особистісна спрямованість;  

- гнучкість;  

- забезпечення суб'єкт-суб'єктної взаємодії.  

Дистанційне навчання повинно доповнюватися сучасними принципами 

інформатизації освіти: інтерактивність; адаптивність: гуманістичність; 

педагогічна доцільність застосування нових інформаційних технологій; вибір 

змісту освіти; забезпечення захисту інформації, що циркулює в 

дистанційному навчанні; стартовий рівень освіти; відповідність технологій 

до навчання; гнучкість і мобільність; неантагоністичність дистанційного 

навчання наявним формам освіти; економічність, що передбачає раціональне 

використання фінансових та матеріальних ресурсів, точний розрахунок 

ефективності підвищення кваліфікації за певною формою навчання.  

Освітній процес підготовки в ЗП(ПТ)О включає в себе як обов'язкові 

аудиторні заняття, так і самостійну роботу здобувачів освіти. Однією зі 

складових дидактичного забезпечення освітнього процесу підготовки 

майбутніх фахівців у ЗП(ПТ)О є використання елементів дистанційного 



навчання. Однак, використання елементів дистанційного навчання для 

теоретичної підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти здійснюється за власним бажанням педагогів 

професійного навчання, не системно. Їхня реалізація відбувається різними 

шляхами та з використанням різних способів, залежно від матеріально-

технічних, інтелектуальних можливостей ЗП(ПТ)О, від рівня володіння 

засобами ІКТ веб-технологій педагогічними працівниками.  

Успішність реалізації дистанційного навчання залежить від готовності 

педагогів ЗП(ПТ)О до впровадження дистанційного професійного навчання. 

 Потреба педагогічних кадрів ЗП(ПТ)О у підвищенні кваліфікації з 

використанням елементів дистанційного навчання у професійній діяльності 

вимагає реалізації практико-орієнтованого підходу, який полягає у доборі 

практико-орієнтованих завдань; у посиленні прикладного спрямування 

навчального процесу шляхом оптимального сполучення теоретичних і 

практичних відомостей; орієнтації освітнього процесу не тільки на засвоєння 

знань, а й на розвиток критичного мислення; модифікації форм, методів і 

засобів навчання, які забезпечують розвиток аналітико-синтетичних умінь 

тощо.  

Концептуальні засади підготовки педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

до впровадження дистанційного професійного навчання: використання 

провідних ідей відкритого професійно-технічного навчання; інтернет-сервісів 

та електронної пошти, соціальних мереж, спеціального програмного 

забезпечення, здатних розгорнути інформаційно-освітнє середовище як 

складову світового освітнього простору; проєктування особистісно-

розвивальних технологій.  

Методи комунікації педагога зі здобувачами освіти при організації 

курсів дистанційного професійного навчання: метод навчання за допомогою 

взаємодії здобувача освіти з освітніми ресурсами при мінімальній участі 

викладачів (самонавчання); метод індивідуалізованого викладання і 

навчання, для якого характерні взаємини одного здобувача освіти з одним 

викладачем (навчання "один до одного"); метод, в основі якого - виклад 

навчального матеріалу викладачем, при цьому здобувачі освіти не відіграють 

активної ролі в комунікації (навчання "один до багатьох"); метод, для якого 

характерна активна взаємодія між усіма учасниками освітнього процесу 

(навчання "багато до багатьох").  

Засобами комунікації педагога зі здобувачами освіти є: соціальні 

мережі (Social networking), наприклад, Facebook - www.facebook.com, 

Linkedin - www.linkedin.com та ін.; взаємозалежні контенти (Tagging content), 

наприклад, сервіси Web 2.0 та ін.; соціальні закладки (Social bookmarking), 



наприклад, www.delicious.com, www.diigo.com та ін.; файлообмінники (File-

sharing), наприклад, сайти для обміну відеозаписами таких, як YouTube - 

www.youtube.com та Vimeo - www.vimeo.com; сайти для обміну 

зображеннями, як Flickr - www.flickr.com, Photobucket - 

www.photobucket.com; сайти для створення та обміну презентаціями, як 

Slideshare - www.slideshare.com і Prezi - www.prezi.com; сайти для обміну 

скрінкастами учасників навчання, як Screencast.com - www.screencast.com і 

ScreenToaster - www.screentoaster.com; інструменти для спілкування 

(Communicating with others), наприклад, Skype - www.skype.net, Dimdim - 

www.dimdim.com, Yahoo Mail - niail.yahoo.com; інструменти для співпраці в 

освітньому процесі (Collaborating with others), наприклад, Bubbl.us - 

www.bubbl.us, Wetpaint - www.wetpaint.com, Etherpad - www.etherpad.com, 

Udutu - www.udutu.com тощо.  

Однією зі складових дидактичного забезпечення дистанційного 

навчання майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти є створення дистанційних курсів професійної 

підготовки (КДПП) з окремих предметів або циклів предметів, що 

розміщуються на спеціалізованих інтернет-ресурсах або системах 

дистанційного навчання (СДН). В основу методики проєктування курсів 

дистанційного професійного навчання доцільно покласти методологічний 

підхід, що базується на математичних моделях змісту професійної підготовки 

кваліфікованих робітників.  

Принциповою відмінністю КДПП від електронного варіанту 

навчального посібника є:  

1) чітка структурованість навчально-методичних матеріалів;  

2) система інтерактивної взаємодії викладача і здобувача освіти, 

здобувачів освіти між собою, організована з використанням ресурсів Moodle 

упродовж усього часу вивчення предмета;  

3) розклад виконання здобувачами освіти навчального плану;  

4) система контролю виконання всіх видів освітньої діяльності.  

Зміст курсів дистанційної професійної підготовки кваліфікованих 

робітників - це педагогічно адаптована система засвоєння професійних і 

фахових знань, розвиток відповідних умінь і навичок, оволодіння досвідом 

практичної діяльності в професійній сфері, а також формування особистісних 

ціннісних орієнтацій і спрямованості на майбутню фахову діяльність.  

У традиційних дисциплінарних моделях навчання як організаційні його 

форми використовують лекції, семінарські та практичні заняття, імітаційні 

або ділові ігри, лабораторні заняття, самостійну роботу, виробничу практику, 

курсові та дипломні роботи, контроль засвоєння знань тощо.  

http://www.delicious.com/


Курси дистанційної професійної підготовки (КДПП) кваліфікованих 

робітників - це інформаційні, навчальні, методичні та інші матеріали у 

текстовому вигляді, у вигляді HTML-сторінок, гіперпосилань, презентацій, 

відеолекцій. За допомогою цих матеріалів розкривається зміст навчального 

курсу. Кожний ресурс курсу має свою назву у вигляді тексту або посилання, і 

йому відповідає графічний об'єкт, що, як правило, відображає формат цього 

ресурсу.  

КДПП складаються з блоків (навчальних модулів) із послідовним 

викладенням навчального матеріалу, на кожному з рівнів засвоєння 

навчального матеріалу проводиться контроль у вигляді комп'ютерного тесту.  

Головна сторінка КДПП складається з розділів. Вміст курсу 

створюється шляхом додавання ресурсів і елементів курсу до певних розділів 

з урахуванням програми курсу, його навчально-методичного забезпечення у 

відповідності до вимог, яким повинен відповідати КДПП, що розробляється 

на основі чинних нормативних документів і затверджується на педагогічній 

раді закладу освіти. 

 Завдяки можливостям регулювання здобувачами освіти послідовності 

подання навчального матеріалу забезпечується високий рівень його 

засвоєння, а також підтримується індивідуальний темп навчання.  

Проведення online уроків, семінарів і консультацій здійснюється з 

використанням програмних засобів для проведення вебінарів. При 

проведенні online занять викладач має змогу записати його та викласти у 

хмарних сервісах типу YouTube, Google Disk та ін. для подальшого 

використання здобувачами освіти. Запис відео проводиться засобами 

програм для проведення вебінарів.  

Урок - один із найскладніших елементів навчального курсу, оскільки 

потребує від викладача побудови сценарію вивчення матеріалу з поетапною 

перевіркою його засвоєння. Викладач розбиває весь матеріал на блоки, в 

кінці кожного з них розміщуються запитання для перевірки рівня засвоєння 

здобувачами освіти відповідного навчального матеріалу. Перехід до 

вивчення матеріалу наступного блоку можливий лише після засвоєння і 

перевірки рівня знань попереднього матеріалу.  

Під час проведення online-уроків лекційним методом потрібно 

будувати навчальний діалог між викладачем та здобувачами освіти. 

Необхідною умовою проведення діалогу, зокрема навчального, є методи 

активізації пізнавальної діяльності, наприклад, "мозкового штурму" тощо.  

Семінар - це форма навчання, де кожен з тих, хто навчається, не лише 

виконує власні індивідуальні завдання, а й оцінює результати роботи інших. 



Проведення семінару сприяє координації діяльності колективу і надає 

можливість різноманітними способами оцінювати їхню роботу.  

Оперативне спілкування викладача зі здобувачами освіти (online чи 

offline) є невід'ємною частиною процесу навчання. Під час такого 

спілкування здобувачі освіти можуть консультуватися у викладачів, 

обговорювати з ними проєкти, рішення, оцінки. Це також надає можливість 

викладачам спостерігати за ходом засвоєння здобувачами освіти матеріалу й 

організовувати навчання на основі індивідуального підходу.  

Дискусія - навчальне заняття, що проводиться у зв'язку з необхідністю 

вирішення поточної проблеми, що виникла у здобувачів освіти в ході 

вивчення певної теми, й реалізується за допомогою таких технологій, як 

форум і чат. 

 Зворотний зв'язок між здобувачами освіти та викладачем в ЕНК 

здійснюється за допомогою сервісу "Завдання", що використовується як в 

online, так і в offline режимах, для забезпечення пересилання звітів про 

навчальну діяльність здобувачів освіти у вигляді цифрових документів. Це 

допомагає викладачу вести контроль за виконанням різних видів навчальної 

діяльності в рамках предмета.  

Електронні підручники, довідники та методичні посібники, розміщені в 

КДПП, є освітніми ресурсами, що надають можливість подати основний 

обсяг досліджуваного матеріалу, самостійна робота з якими сприяє більш 

глибокому його засвоєнню і розумінню.  

Самостійна робота із застосуванням платформи Moodle формує у 

здобувачів освіти здатність до творчості, стимулює розумову активність, 

активізує самостійну діяльність, розвиває особистісні якості. Вона дає змогу:  

- здійснити індивідуалізацію навчання в умовах колективного 

засвоєння знань (можливість вибору індивідуального ритму роботи, 

можливість роботи на різних рівнях складності);  

- під час самостійної роботи здобувачів освіти викладач може 

здійснювати, за необхідності, постійний контроль за навчальною діяльністю 

здобувачів освіти;  

- у тому разі, якщо використовується платформа Мооdlе під час 

написання курсових і дипломних робіт, викладач стежить за правильністю 

вибору даних, достовірністю інформації, логічністю її викладення.  

Контроль успішності дистанційного навчання - це процес отримання й 

опрацювання інформації про хід та результати навчального та виховного 

процесу (створення інформаційно-аналітичної системи) з метою прийняття 

на цій основі конкретного управлінського рішення.  



КДПП повинен мати засоби для проведення автоматизованого 

контролю знань здобувачів освіти: вхідного, поточного, модульного, 

рейтингового та підсумкового, що здійснюються, як правило, у формі 

комп'ютерного тестування з банком тестових запитань різного рівня 

складності.  

Завдання можуть бути оцінені з використанням різних шкал. 

Підсумкові оцінки за відповідний вид навчальної діяльності повинні 

фіксуватися у відповідних журналах оцінок курсу.  

Окрім зазначених вище розділів, КДПП може містити запитання й 

типові завдання до модульного контролю, методичні рекомендації до 

виконання розрахунково-графічних робіт, завдання розрахунково-графічних 

робіт, запитання і типові завдання до підсумкового контролю, семестровий 

тест із курсу, анкету для тих, хто навчається, що проводиться після 

закінчення курсу та запитання й тестові завдання, інші засоби контролю 

знань.  

Таким чином, на сучасному рівні інформатизації українського 

суспільства та на даному етапі розвитку систем відкритої освіти дистанційне 

навчання стає важливою складовою освітнього процесу закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. Висока адаптивність та модульність сучасних 

систем дистанційного навчання дають змогу педагогам реалізувати широкий 

спектр освітніх запитів здобувачів освіти. Однак труднощі, що виникають 

при опануванні специфікою освітнього процесу з використанням систем 

дистанційного навчання, недостатній досвід освітян у використанні ІТ-

технологій, а головне - низький рівень та якість матеріального забезпечення 

професійної освіти - є стримуючими чинниками на шляху до повного 

впровадження дистанційної професійної освіти.  

 

 

Розробка електронного контенту для його використання в системі 

дистанційного навчання 

Дистанційне навчання (ДН) як форма навчання існувало ще задовго до 

появи комп'ютерів. Таким формам навчання, як: заочне, екстернат, домашнє 

тощо характерне навчання на відстані, на дистанції від закладу освіти. Однак 

швидкі темпи інформатизації суспільства, поширення мережі Інтернет 

кардинально змінили розуміння ДН. На сучасному етапі ДН здійснюється 

виключно завдяки можливостям інформаційно-комунікаційних технологій з 

активним використанням ресурсів мережі Інтернет, що забезпечує 

опосередковану взаємодією суб'єктів освітнього процесу, гнучкість, 



модульність, паралельність, віддаленість, асинхронність навчання тощо. У 

нормативно правових документах ДН визначено як "індивідуалізований 

процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності 

людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії 

віддалених один від одного учасників навчального процесу у 

спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-

педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій".  

Для системи професійної (професійно-технічної) освіти дистанційне 

навчання є беззаперечним, сучасним, перспективним напрямом. Інтеграція 

дистанційної освіти в освітній процес ЗП(ПТ)О освіти сприяє оптимізації 

педагогічної діяльності. У дослідженнях вітчизняних науковців окреслено 

безліч переваг впровадження дистанційного навчання у ЗП(ПТ)О, зокрема, 

це: доступність, інклюзія, безперервність, навчання дорослих без відриву від 

виробництва тощо.  

Аналіз наукових джерел і педагогічного досвіду використання 

дистанційної технології в ЗП(ПТ)О показали, що дистанційне навчання в 

освітньому процесі використовується педагогами, переважно, як педагогічна 

технологія, або рідше як система. У першому випадку, використання ДН 

зводиться до переведення навчально-методичних матеріалів в електронну 

форму й розміщення їх на освітніх сайтах або спеціальних програмно-

інструментальних платформах з метою виконання здобувачами освіти 

завдань за класичною формою навчання. Таким чином, відбувається 

використання елементів ДН для опанування теоретичними знаннями.  

У другому випадку для організації ДН використовують програмно-

апаратний комплекс, здатний здійснити освітній процес за рахунок 

автоматизації його складових, зокрема: використання різних режимів 

навчання (синхронне/асинхронне); різноманітних форм навчальної 

діяльності; застосування широкого спектра видів навчальних матеріалів; 

різних видів перевірки знань; здійснення централізованого контролю 

успішності здобувачів освіти; використання різноманітних способів 

заохочення успішності; здійснення тьюторської підтримки; використання 

засобів аналітики й звітності тощо [1].  

Організація ДН як педагогічний процес здійснюється за допомогою 

сучасних програмних комплексів (систем) і вимагає: впровадження та 

використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій; 

модернізації матеріально-технічного забезпечення; істотних змін в 

організації навчально-виховного процесу; належного рівня інформаційної 

компетентності всіх учасників освітнього процесу.  



Поряд з перевагами ДН має низку проблем у процесі його 

впровадження та реалізації у професійній підготовці кваліфікованих 

робітників ЗП(ПТ)О. Насамперед, це те, що не до всіх робітничих професій 

можна застосувати ДН повноцінно, як форму навчання. Так як професійна 

підготовка кваліфікованих робітників у ЗП(ПТ)О передбачає формування і 

розвиток професійних знань, умінь і навичок, формування яких, за більшістю 

професій, можна здійснити лише в навчально-виробничих майстернях, на 

полігонах, тренажерах, автодромах, трактородромах, у навчально-

виробничих підрозділах, навчальних господарствах, а також на робочих 

місцях на виробництві чи у сфері послуг, то це стає стримуючим фактором 

запровадження ДН як окремої його форми. За цих умов у навчально-

виробничому процесі підготовки кваліфікованих робітників ЗП(ПТ)О 

технології ДН можна використовувати переважно в теоретичній підготовці 

(загальноосвітній, загальнопрофесійній і професійно-теоретичній). 

Організація професійно-практичної підготовки (виробниче навчання, 

виробнича практика, переддипломна та передвипускна практика) за 

дистанційною формою навчання можлива лише частково або за окремими 

професіями, за якими допускається здійснити формування і розвиток 

професійних умінь і навичок дистанційно, наприклад: оператор 

комп'ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, 

секретар керівника тощо. 

Упровадження дистанційного навчання у ЗП(ПТ)О передбачає 

готовність педагога професійного навчання до розробки й використання у 

своїй діяльності технологій ДН, розробки дидактичних матеріалів, оновлення 

засобів навчання, створення електронного контенту.  

У педагогічній літературі зазначається, що слово "контент" походить 

від англійського слова Content (суть, зміст, вміст) і визначається як "будь-яке 

інформаційно значуще наповнення інформаційної системи - тексти, графіка, 

мультимедіа; частина повідомлень, яка не обробляється і не змінюється в 

процесі передачі; змістова частина даних документу, що може містити текст, 

зображення, відео, звук, сценарії, програми тощо" [10, с. 70]. Під 

електронним контентом розуміється інформаційні матеріали (текст, 

зображення, аудіо, відео, програми тощо), що розміщені в електронному 

(цифровому) вигляді. 

 Дистанційна технологія навчання дає змогу реалізувати різні форми і 

методи представлення інформації, що допомагає створювати оптимальний 

темп подання й засвоєння навчального матеріалу із врахуванням 

індивідуальних потреб здобувачів освіти та значно економити час.  



Електронний контент значно відрізняється від традиційного, 

"паперового", а саме: актуалізацією (можливістю вчасного редагування, 

поновлення навчально-методичного матеріалу); адаптацією (спроможністю 

"підлаштовуватися" під індивідуальні можливості й потреби здобувача 

освіти, різних рівнів складності контрольних завдань); візуалізацією 

(використанням візуального матеріалу: зображення, інфографіка, анімація, 

аудіо- і відео); ефективністю (компактним зберіганням, швидким пошуком 

тощо).  

До електронного контенту дистанційного навчання з підготовки 

кваліфікованих робітників у ЗП(ПТ)О можна віднести: дидактичні й 

методичні навчальні матеріали, що відповідають державним стандартам, 

навчальним планам і програмам підготовки кваліфікованих робітників із 

певних професій: відео- та аудіозаписи уроків, лекцій, семінарів тощо; 

навчальні презентації, відеоелементи, мультимедіа, що відображають, 

візуалізують виробничі операції, процеси, явища; термінологічні словники; 

практичні завдання; віртуальні лабораторні роботи і тренажери з 

методичними рекомендаціями щодо їх виконання; тестові завдання для 

проведення контрольних заходів; електронні бібліотеки, бібліографії; 

електронні навчальні посібники, методичні рекомендації з виконання 

лабораторних і дипломних робіт тощо.  

Робота над електронним контентом для ДН клопітка й довготривала. 

Виділимо декілька її етапів:  

1) аналіз програми навчальної дисципліни, курсу тощо;  

2) визначення логічної структури накопичення матеріалів відповідно до 

навчальної програми (створення інформаційної бази у вигляді потемних і 

поурочних папок в електронній формі. Доцільно як самостійний облік 

навчальних матеріалів передбачити їх опис);  

3) накопичення текстової інформації в електронній формі (нормативні, 

методичні і навчальні матеріали: плани, програми, методичні рекомендації 

щодо виконання самостійних, семінарських, дипломних робіт, тексти уроків 

(лекцій), опорні конспекти тощо);  

4) накопичення графічної інформації в електронній формі (фотографії, 

малюнки, креслення, схеми тощо);  

5) накопичня аудіо-, відео, мультимедійної інформації тощо;  

6) систематизація навчальних матеріалів (створення дистанційного 

курсу).  

Діапазон матеріалів, що можуть бути використані як вихідні у 

формуванні електронного контенту надзвичайно широкий - від матеріалів з 

підручників до самостійно створених. Особливу значущість як джерело 



сучасної та актуальної виробничої інформації у формуванні навчального 

контенту становлять промислові виставки. Створені власноруч фото-, відео- 

матеріали, адаптовані рекламні матеріали профільних (базових) підприємств 

мають високу наочність і актуальність. Навчальний електронний контент, що 

розробляється, повинен бути професійно і грамотно оформленим, логічно-

послідовним, містити достатній обсяг інформації, необхідний для успішного 

вирішення навчально-професійних завдань. Водночас, електронний контент 

повинен відповідати традиційним дидактичним і методичним принципам, а 

саме: науковості (достатня глибина, коректність і достовірність навчального 

матеріалу); доступності (відповідність теоретичної складності й глибини 

вивчення навчального матеріалу до індивідуальних особливостей здобувачів 

освіти); наочності (залучення всіх органів чуття здобувача освіти до 

сприймання матеріалу); систематичності та послідовності (послідовне і 

системне засвоєння здобувачами освіти визначеного обсягу знань у 

предметній галузі) тощо.  

У формуванні електронного контенту найбільшого значення й 

актуальності набуває принцип наочності, демонстраційний матеріал, що 

візуалізує (унаочнює) сприйняття навчальної інформації (навчальні 

електронні презентації, відео- й аудіоматеріали, електронне тестування тощо) 

з використанням сучасних форм і методів представлення навчального 

матеріалу. Візуальний (наочний) контент допомагає педагогові більш якісно 

й за досить малий проміжок часу викласти навчальний матеріал.  

Одним з найпоширеніших видів електронного контенту є навчальні 

презентації (НП). Це ефективний і функціональний навчальний засіб, що є 

сукупністю різних засобів подання інформації (текст, зображення, звук, 

анімація тощо). їх використання забезпечує одночасний вплив на зір та слух 

здобувачів освіти (слухачів), що дає змогу досягнути максимальної 

ефективності сприйняття, засвоєння навчального матеріалу.  

Термін "презентація" має кілька визначень: представлення 

громадськості нової фірми, компанії, навчального закладу, твору, журналу 

тощо; документ, створений за допомогою спеціальних комп'ютерних 

програм. 

Синоніми терміну "презентація" в даному розумінні є поняття "комп'ютерна 

презентація", "електронна презентація" і "мультимедійна презентація". Для 

розробки презентацій існує безліч програмам, серед них такі, як: Microsoft 

Office PowerPoint, Adobe Flash, OpenOffice.org Impress, Powerbullet Presenter, 

ProShow Producer, PPT CREATE, Quick Slide Show, MySlideShow, Corel 

Presentations, Macromedia Flash тощо. Найпопулярнішою у педагогів 



професійно-теоретичної підготовки П(ПТ)ЗО є програма PowerPoint, яка 

входить до пакету прикладних програм Microsoft Office.  

Серед педагогів професійного навчання  ЗП(ПТ)О навчальні 

презентації є одним із доступних електронних ресурсів для візуалізації 

навчального матеріалу до уроків, лекцій і навіть для організації, наприклад, 

практичного заняття або експрес-опитування. Водночас зазначимо, що при 

створенні й використанні презентації у освітньому процесі, крім традиційних 

методичних вимог, потрібно дотримуватися низки специфічних принципів і 

правил побудови та оформлення, зумовлених особливостями сприйняття 

людиною інформації з екрана при відтворенні електронного продукту. 

Практичний досвід науковців і практиків показує, що ці досить прості 

правила часто недостатньо відомі педагогам професійно-теоретичної 

підготовки, котрі активно використовують презентації у своїй професійній 

діяльності, що призводить до зниження рівня якості створених 

демонстраційних матеріалів.  

На презентації, що використовуються в освітньому процесі, мають 

поширюватися основні вимоги до педагогічних програмних засобів, а саме:  

- педагогічні (реалізація дидактичних і методичних принципів; 

обґрунтування вибору тематики; педагогічна доцільність використання та 

ефективність застосування);  

- технічні (стійкість до помилкових або некоректних дій користувача, 

ефективне використання технічних ресурсів, відновлення системної області 

перед завершенням роботи програми);  

- ергономічні (врахування індивідуальних особливостей здобувачів 

освіти з різним типом мислення та організацією нервової діяльності в 

"людино-машинному" комплексі, ефективне сприйняття навчального 

матеріалу, безпека та комфорт навчальної діяльності);  

- естетичні (реалізуються в художньо-структурному оформленні 

засобу навчання).  

Зазначимо етапи створення навчальної презентації:  

I. Планування презентації (складається з визначення мети, формування 

структури і логіки подачі матеріалів, визначення контингенту здобувачів 

освіти, збирання інформації, визначення основної ідеї презентації, добирання 

додаткової інформації, планування виступу, створення структури презентації, 

перевірка логіки подачі матеріалів, підготовка висновків);  

II. Розробка презентації (структурування навчального матеріалу; 

складання сценарію презентації; підготовка медіафрагментів (аудіо, відео, 

анімація, текст); визначення кольору або дизайну слайдів і самої презентації; 

створення слайдів презентації (заповнення слайдів інформацією, включаючи 



вертикальну й горизонтальну логіку; відповідність текстової та графічної 

інформації змістові презентації; перший слайд - титульний); налаштування 

анімацій);  

III. Перевірка презентації (перевірка на працездатність усіх елементів 

презентації, редагування створеної презентації (відпрацювання 

хронометражу, виправлення помилок, перевірка роботи всіх гіперпосилань 

тощо) [7]. 

На етапі створення навчальної презентації для дистанційного курсу 

педагогові професійно-теоретичної підготовки необхідно враховувати: 

психологічні (розумові, інтелектуальні) особливості здобувачів освіти 

(навчальної групи); мету й очікувані результати навчання; структуру 

пізнавального простору; вибір кольору слайдів при оформленні. Також 

необхідно враховувати низку основних вимог до слайдів, а саме:  

- зміст інформації на слайді має бути ємним, наочним і логічно 

завершеним - одна з найперших вимог щодо створення слайдів. 

Використовувати короткі слова і речення, обмежитись використанням 

простого тексту. Заголовки повинні привертати увагу;  

- обсяг інформації слайду повинен містити мінімально доцільну 

кількість слів, бажано виносити на слайд пропозиції, визначення, слова, 

терміни, які потрібно запам'ятати. Не варто перевантажувати слайд 

інформацією (людина одночасно може запам'ятати не більше 3-х фактів, 

висновків, визначень). Найбільша ефективність досягається тоді, коли 

ключові пункти відтворюються по одному на кожному окремому слайді;  

- обсяг презентації не повинен бути меншим 8-10 слайдів. Дослідження 

свідчать, що для навчальної презентації найбільш ефективний зоровий ряд 

обсягом не більше 20 слайдів (оптимально 12-15). Зоровий ряд з більшої 

кількості слайдів викликає втому, відволікає від суті досліджуваної теми;  

- розміщувати інформацію на слайді пропонуємо переважно 

горизонтально. Найбільш важлива інформація розташовується в центрі 

екрана. Якщо на слайді є зображення (рисунок, креслення, схема тощо), то 

підпис робиться під ним. Креслення, малюнки, фотографії та інші 

ілюстровані матеріали повинні по можливості максимально рівномірно 

заповнювати поле екрана і бути якісними;  

- шрифт для написів та заголовків потрібно використовувати чіткий, 

великий. Для заголовків - не менше 32 пт. Для інформації - не менше 24 пт. 

Не варто змішувати різні типи шрифтів в одній презентації. Для виділення 

інформації варто використовувати жирний шрифт, курсив або 

підкреслювання. Не можна зловживати великими (прописними) літерами 

(вони читаються гірше малих (рядкових). Розмір літер, цифр, знаків, їхня 



контрастність визначаються необхідністю їх чіткого розгляду з останнього 

ряду в аудиторії;  

- використання кольорів при оформленні слайда: заливка фону, літер, 

ліній має бути переважно в спокійних і теплих тонах, що не викликає 

роздратування і стомлення очей. Фрагменти, на які треба звернути особливу 

увагу, можна виділити яскравішим кольором, сфокусувавши на ньому увагу 

здобувачів освіти. На одному слайді рекомендується використовувати не 

більше трьох кольорів: один - для фону, один - для заголовка, ще інший - для 

тексту. Для фону та тексту потрібно використовувати контрастні кольори. 

Оптимальне поєднання кольору шрифту і фону: білий на темно-синьому, 

чорний на білому, жовтий на синьому. Кольорова схема має бути однаковою 

для всіх слайдів;  

- дотримуватися єдиного стилю оформлення. Уникати стилю, який 

може відвертати увагу від навчальної інформації. Допоміжна інформація 

(кнопки керування) не повинна переважати основної інформації (текстом, 

ілюстраціями);  

- необхідно використовувати різні види слайдів для забезпечення 

різноманітності представлення інформації: з текстом, таблицями, діаграмами;  

- не можна перевантажувати слайди зоровою інформацією;  

- звуковий супровід слайдів не повинен мати різкий чи дратівливий 

характер та відвертати увагу;  

- анімаційні ефекти доцільно використати для представлення 

інформації на слайді. Не варто зловживати різноманітними анімаційними 

ефектами, вони не повинні відвертати увагу від змісту інформації на слайді;  

- мультимедійність у навчальних презентаціях: задля скорочення часу 

на викладення навчального матеріалу бажано звести текстову інформацію до 

мінімуму, замінюючи її схемами, діаграмами, рисунками, фотографіями, 

анімаційними фрагментами або відео фрагментами [7]. 

 Використання відео- (відеоконтенту) в дистанційному навчанні 

особливо доцільне, коли навчальний матеріал містить більш практичну 

інформацію, наприклад, відеоматеріал, який демонструє процес зварювання 

оптичних волокон, горизонтальне буріння ґрунту тощо. Використання відео 

значно полегшує розуміння навчального матеріалу здобувачем освіти. 

Особлива цінність таких наочних матеріалів полягає в тому, що вони дають 

змогу візуалізувати чимало абстрактних понять, виробничих технологій, 

процесів та операцій. Навчальний відеоконтент забезпечує: 

демонстративність (надає можливість продемонструвати процеси або 

явища в динаміці); фрагментарність (дає можливість дозовано подавати 

навчальний матеріал, залежно від швидкості сприйняття матеріалу 



здобувачами освіти); методичну інваріантність (відео можна 

використовувати на різних етапах засвоєння навчального матеріалу, маючи 

різні методичні цілі); лаконічність (викладення більшої кількості інформації 

за короткий час, заощаджуючи час подання матеріалу); евристичність 

(подання нового матеріалу настільки зрозуміло, щоб нові знання стали 

доступними для свідомого засвоєння їх здобувачами освіти); самостійність 

(є наочним засобом і водночас самостійним джерелом навчальної 

інформації).  

Використання відеоконтенту в дистанційних курсах потребує від 

педагога професійно-теоретичної підготовки знання дидактичних 

можливостей та вміння використовувати його залежно від мети навчання. 

Відео є могутнім засобом управління пізнавальною діяльністю здобувачів 

освіти тільки в руках досвідченого викладача (педагога), який вміє ефективно 

використовувати відеоматеріал на певному етапі заняття, що зумовлено його 

структурою і типом. Воно може бути використаним на різних етапах уроку: 

під час мотивації вивчення нового матеріалу; при поясненні нового 

матеріалу; при закріпленні й узагальненні знань; для контролю знань. 

Використання відеоматеріалів під час вивчення дисциплін професійного 

спрямування сприяє кращому засвоєнню навчальної інформації здобувачами 

освіти.  

З огляду на досвід використання відеоматеріалів у освітній діяльності, 

їх можна умовно поділити на такі види: відеоуроки (відеофрагмент уроку); 

навчальні відеофільми; відеодемонстрації.  

Відеоурок є своєрідним майстер-класом педагога професійно-

теоретичного навчання в тій чи іншій високоякісній за своїм змістом формі, 

часто недоступній у традиційному освітньому процесі. Одним із видів 

відеоуроку є відеолекція.  

Навчальні фільми відтворюють ті чи інші процеси у вигляді реальних 

спеціальних зйомок, а також тривимірної комп'ютерної графіки. Навчальні 

фільми доцільно використовувати як частину більш широких проектів - 

мультимедійних навчальних систем, але вони можуть створюватися і як 

самостійний продукт. Створення відеоуроків й відеофільмів є складним і 

трудомістким продуктом. Вони готуються в середньому 3-4 тижні й 

потребують написання сценарію, обладнання (відеокамера, програми тощо), 

знань, навичок і досвіду зйомки, опрацювання, монтування відеоматеріалів 

тощо.  

Відеодемонстрація (або інші мультимедійні засоби) є відеозаписом 

демонстрації будь-якого процесу, явища, технології тощо і не є 

відеофрагментом уроку з демонстрацією виробничої операції. Будь-які 



фільми або відеофрагменти уроку видзначаються логічною цілісністю, 

побудованою на певній методиці викладання, і відповідають навчальній 

програмі. Відеодемонстрація, навпаки, фрагментарна й не пов'язана з певною 

методикою викладення теми. Наприклад, педагог професійно-теоретичої 

підготовки має можливість продемонструвати або весь технологічний процес 

(операцію), або його фрагмент у будь-якому порядку. Відеодемонстрацію, як 

і реальний технологічний процес, можна використовувати і як демонстрацію 

викладеного матеріалу, і як мотивацію вивчення нової теми шляхом 

створення проблемної ситуації. Також відеодемонстраційні матеріали можна 

використовувати для перевірки знань здобувачів освіти. Вони, на відміну від 

навчальних фільмів, не містять готових знань, а є лише джерелом необхідної 

інформації, яку здобувач освіти повинен і може здобути сам. Такий метод 

подання навчального матеріалу є евристичним, тобто можна подати новий 

матеріал настільки зрозуміло, щоб нові знання виявились доступними для 

засвоєння їх здобувачем освіти.  

Джерело отримання відеоконтенту надзвичайно широке - матеріали 

самостійно розроблені педагогом, або створені на замовлення, відкриті 

ресурси мережі Інтернет, YouTube тощо.  

Зауважимо й те, що адаптація до навчального процесу вже існуючих 

відеоматеріалів професійного спрямування: відеороликів, художніх і 

документальних фільмів, мультфільмів, новин тощо займає незначну 

кількість часу і потребує менших затрат на створення навчального 

демонстраційного матеріалу. За допомогою спеціальних програм, 

призначених для роботи з відеофайлами, отримані відеоматеріали можна 

відредагувати і надати їм навчальну (педагогічну) направленість, здійснити 

відеомонтаж: вирізати непотрібні фрагменти (кадри), об'єднати слушні тощо.  

Однак досить часто необхідний відео-контент просто відсутній, відтак, 

перед педагогом постає необхідність створювати власні відеоматеріали 

(навчальні фільми, відеодемонстрації) з окремих, заздалегідь підготовлених 

зображень (малюнків, фотографій, відео тощо) доповнювати їх 

відеоефектами, відеопереходами, заголовками, текстом, додавати звук (мову, 

музику, звукові ефекти) тощо. Існує безліч програмних засобів, за допомогою 

яких можна власноруч створити навчальні відеоматеріали: Windows Movie 

Maker; Atani, Active GIF Creator; uvScreenCamera; VideoCap; Camtasia Studio; 

AVIedit, Adobe Premier, VirtualDub, Pinnacle Studio, Nero Vision та ін.  

Безумовно, науково-технічний прогрес прискорює розвиток нових 

засобів навчання, які формуються на базі інформаційно-комунікаційних 

технологій, технологій дистанційного навчання. Дедалі більше педагогів 



професійно-теоретичного навчання П(ПТ)ЗО використовують електронний 

контент (аудіо-, відео-, мультимеда тощо) у своїй професійній діяльності.  
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