
озвиток сучасних технологій надає
величезні можливості для науки та
освіти. Стираються кордони між
державами, доступ до інформації
стає практично необмеженим.
2020 рік зробив виклик системі
освіти. У зв’язку з пандемією коро-
навірусу COVID-19 велика кількість
навчальних закладів у світі перей-
шла на дистанційний формат
навчання. Не стала виключенням і
наша країна, де шкільна, професій-
но-технічна та вища освіта перей-
шла у формат онлайн. Метою дано-
го дослідження є визначення
основних переваг, недоліків та
можливих проблем дистанційної
освіти з фокусом на нашу країну. 

Дистанційне навчання – це сукуп-
ність сучасних технологій, що
забезпечують педагогічну взаємо-
дію між викладачами (т’юторами,
коучами) та студентами (слухача-
ми) в інтерактивному режимі за
допомогою використання ІКТ
(інформаційно-комунікаційних тех-
нологій), дає змогу навчатися на
відстані [1, 2]. В Україні датою офі-
ційного початку запровадження
дистанційного навчання можна
вважати 21 січня 2004 року, коли
наказом № 40 Міністерства освіти і

науки України було затверджено
«Положення про дистанційне
навчання» (нині втратив чинність,
діючим є № 466 від 25.04.2013) [3].
Деякі освітні заклади успішно реалі-
зовували подібний формат навчан-
ня і раніше, однак ніколи досі у
нашій країні не було досвіду тоталь-
ного дистанційного навчання, коли
усі навчальні заклади, незалежно
від форм власності та рівня акреди-
тації, були вимушені організовувати
свою роботу дистанційно через
введення на території України
карантинних заходів. 

Серед переваг дистанційного
навчання традиційно виділяють, по-
перше, можливість навчання фак-
тично без територіальних прив’язок
до району, міста чи навіть країни;
по-друге – економію часу та фінан-
сів без витрат на транспорт та про-
живання (наприклад, у ситуації,
коли під час сесії студентам потріб-
но винаймати житло); крім того,
істотною перевагою є можливість
самостійно планувати час навчання,
що є особливо актуальним для сту-
дентів, які і працюють, і навчаються;
завдяки економії часу можна приді-
ляти увагу роботі, хобі, родині тощо
[1, 4-6].
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОЇ
ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Соломаха К.В., Гаркавий С.І.
Національний медичний університет
ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Мета дослідження: визначити основні перева-
ги, проблеми та перспективи дистанційної осві-
ти в Україні.
Материали та методи. Нами було розроблено
анкету, яку ми запропонували заповнити студен-
там та школярам старших класів за допомогою
гугл-форми. Анкета цілком анонімна, для зруч-
ності обробки результатів респондентам було
запропоновано вказати свій вік, стать та
навчальний заклад. Таким чином, вибірка стано-
вила 323 учасники віком від 14 до 37 років,
серед яких 97,8% відповіли, що навчаються дис-
танційно на момент заповнення анкети, а біль-
шість (64,4%) раніше не мала досвіду такого
формату навчання.
Результати. Більшість респондентів, які взяли
участь у нашому опитуванні – дівчата (236-
73,1%). Середній вік учасників – 18 років.
Загалом більшість опитаних відзначають, що
задоволені форматом онлайн-освіти: з певними
зауваженнями задоволені 40,6% респондентів,
абсолютно задоволені – близько 9%, решта або
не визначились (10,5%), або незадоволені.
47,7% опитаних відчувають брак мотивації до

навчання з переходом на дистанційний формат
навчання, 38,1% респондентів не відзначають
подібних змін. При цьому 55,7% опитаних вказа-
ли, що їм стало важче. Дистанційний формат
навчання вимагає високого рівня самодисциплі-
ни та самоорганізації. Більшість респондентів
встигає виконувати усі завдання, які вимагає
навчальний процес (34,4%), хоча їм стало
важче. Для 32,2% опитаних дистанційний фор-
мат навчання дається легко, хоча і не завжди
вони встигають зробити усе заплановане. 11,5%
опитаних не встигають з завданнями і відчу-
вають, що їм досить важко дається навчання.
Оскільки формат дистанційного навчання в
Україні – це новий досвід і для викладачів, і для
студентів, у роботі ми також висвітили питання
доступності та злагодженості зв’язків між ними.
Висновки. Загалом можна говорити, що дис-
танційна освіта для студентів та викладачів від-
бувається цілком успішно, а в умовах реалій
розвитку нинішнього світу онлайн-навчання
може посісти місце поруч з традиційним вже
найближчим часом. Тому, безперечно, такий
зручний інструмент, як дистанційне навчання
має впроваджуватися у практику з урахуванням
можливостей та особливостей такого формату.

Ключові слова: дистанційна освіта,
онлайн-навчання, школярі, студенти,
переваги, недоліки.
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Серед недоліків дистанційної
форми освіти можна відзначи-
ти відсутність прямого контак-
ту між студентом і викладачем
(«face to face»), через що сам
процес навчання стає дещо
тривалішим, складність у пла-
нуванні часу, зменшення моти-
вації до навчання [6-9]. Крім
того, останнім часом з’яв-
ляються дані про те, що фор-
мат навчання онлайн є більш
складним і виснажливим, ніж
традиційний, що пов’язане з
більшим напруженням органів
зору, розпорошеністю уваги,
спотворенням голосів співроз-
мовників, безумовно, з втра-
тою невербальних сигналів, що
ми сприймаємо під час звичної
бесіди. Варто відзначити, що
паузи в онлайн розмові зда -
ються незручними. Не менш
важливим додатковим факто-
ром, що змушує нас напружу-
ватись і нервувати, є залеж-
ність від якості інтернет-зв’яз-
ку. Перехід на дистанційний
формат навчання призвів до
появи нового терміну – «Zoom
fatigue», що дослівно перекла-
дається як «Зум-втома», і
пов’язаний з використанням
одного з популярних сервісів
для онлайн зустрічей [10]. 

Метою дослідження було
визначити основні переваги,
недоліки проблеми та перспекти-
ви дистанційної освіти в Україні. 

Матеріали та методи. Нами
було створено анкету, яку було

запропоновано заповнити за
допомогою гугл-форми сту-
дентам та школярам старших
класів. Анкета є цілком анонім-
ною. Для зручності обробки
результатів респондентам бу -
ло запропоновано зазначити
свій вік, стать та навчальний
заклад. Таким чином, вибірка
складається з 323 учасників
віком від 14 до 37 років, з яких
97,8% відповіли, що навчають-
ся дистанційно на момент
заповнення анкети, і переваж-
на більшість (64,4%) не мала
раніше досвіду такого формату
навчання. Більше половини
опитаних (54,5%) відповіли, що
є впевненими користувачами
ПК, майже третина респонден-
тів (31,3%) використовують
для навчання смартфон чи
планшет. Окрім загальних
питань, анкета складається з
18 запитань про ставлення до
дистанційної освіти з варіанта-
ми відповідей (частину запи-
тань створено для уточнення
або перевірки правдивості
попередньої відповіді шляхом
зміни формулювання) та 2
запитання відкритої форми, які
за бажанням могли бути запов-
нені учасниками опитування і
стосувалися саме озвучення
переваг і недоліків дистанцій-
ного формату освіти, які, як
вважають респонденти, є важ-
ливими для зазначення. 

Основні результати. Пере -
важна більшість серед респон-

дентів – дівчата (236 – 73,1%).
Середній вік учасників опиту-
вання – 18 років (рис. 1). Най -
більше серед учасників – сту-
дентів НМУ імені О.О. Бо го -
мольця (148), КМУ УАНМ (37),
КНУ імені Тараса Шевченка (14).
Крім того, у дослідженні взяли
участь студенти НУБіП, КНЕУ
імені Вадима Гетьмана, КПІ імені
І. Сікорського, Києво-Мо гилян -
ської Академії, КНУБА, Академії
внутрішніх справ, учні ліцею
№ 144 імені Г. Ващенка у Києві,
середньої загальноос вітньої
школи № 66, спеціалізованої
школи № 7, гімназії № 46 та ін.

Загалом більшість учасників
опитування відзначає, що
задоволені форматом освіти
онлайн: задоволені з певними
зауваженнями – 40,6%, абсо-
лютно задоволені – 9%, не
визначилися – 10,5%, незадо-
волені абсолютно – 15,2%, ско-
ріше незадоволені – 24,7%.

47,7% опитаних відчувають
брак мотивації до навчання з
переходом на дистанційний
формат навчання, при цьому
38,1% не відзначили подібних
змін (рис. 2). 55,7% респон-
дентів відзначають, що їм
стало важче (рис. 3). 

Дистанційний формат нав -
чання вимагає високого рівня
самодисципліни та самоорга-
нізації, більшість респондентів
встигає виконувати усі завдан-
ня, які вимагаються навчаль-
ним процесом (34,4%), хоча їм
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Solomakha K.V., Harkavy S.I.
National O.O. Bohomolets Medical University,
Kyiv, Ukraine
Objective : We identified the main advantages,
problems and prospects of distance education in
Ukraine.
Materials and methods : We developed a ques-
tionnaire and proposed to the students and pupils to
fill in it with the help of Google form. The question-
naire was completely anonymous. For the conven-
ience of result processing, the respondents were
asked to indicate their age, gender and educational
institution. Thus, the sample consisted of 323 partici-
pants aged 14-37 years old. 97.8% of them replied
that they were studying online at the time of filling the
questionnaire, and the majority (64.4%) didn’t have
an experience of such an educational format.
Results : Most of the respondents were the girls (236
– 73.1%). The average age of the participants was 18
years old. In general, the majority of the respondents
were satisfied with the online education: 40.6% of the
respondents were satisfied with certain comments,
about 9% were absolutely satisfied, the rest were
either undecided (10.5%) or unsatisfied. 47.7% of
the respondents noted lack of motivation to study
during online learning. 47.7% of the respondents felt

a lack of motivation to study with the transition to dis-
tance training, while 38.1% of the respondents didn’t
notice such changes. At the same time, 55.7% of the
respondents said that learning became more difficult
for them. The distance training format requires a high
level of self-discipline and self-organization, most
respondents managed to complete all the tasks that
the educational process required (34.4%). The dis-
tance training was easy for 32.2% of the respon-
dents, although they did not always manage to do
everything had been planned. 11.5% of the respon-
dents didn’t have time to complete the tasks and it
was quite difficult for them to study. Because the for-
mat of distance training in Ukraine is a new experi-
ence for both teachers and students, we also high-
lighted the issues of accessibility and communication
between them.
Conclusions : In general, the experience of dis-
tance education for students and teachers is quite
successful, and in the realities of today's world, the
online education may take place next to the tradi-
tional one in the near future. Therefore, of course,
such a convenient tool as distance training should
be introduced into practice taking into account the
capabilities and features of this format.

Keywords : distance education, online training,
pupils, students, advantages, disadvantages.
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стало важче. 32,2% опитаних
відзначають, що дистанційний
формат дається їм легко,
однак не завжди вони всти-
гають зробити усе запланова-
не. 11,5% опитаних не всти-
гають з завданнями і відчу-
вають, що їм важко дається
навчання (рис. 5). При цьому
більшість опитаних відзначає,
що обстановка для навчання
вдома є абсолютно комфорт-
ною (44%) та переважно ком-
фортною (41%), лише 15%
респондентів вказали, що
існують проблеми у роботі
вдома (рис. 4). 

Дистанційний формат нав -
чан ня має певні особливості, а
в умовах карантину – це нав -
чання вдома, де існує багато
факторів, які відволікають.
Хоча багато респондентів у від-
критих відповідях зазначали,
що їм комфортніше працювати
у домашніх умовах. Такий фор-
мат є менш стресовим, дозво-
ляє рівномірно розподіляти час
між навчанням та спілкуванням
з близькими, домашньою ро -
ботою, хобі тощо. Також рес-
понденти відзначають можли-
вість налагодити режим харчу-
вання та сну, зменшити кіль-
кість стресових ситуацій.
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Оскільки дистанційне нав -
чання в Україні – це новий
досвід і для викладачів, і для
студентів, важливим є питання
доступності і налагодженості
зв’язку між ними.

Так, більшість опитаних
(53%) відповіла, що не відчу-
вають проблем і легко вихо-
дять на зв’язок з викладачами,
при цьому 24,1% завжди легко
контактують з викладачами.
41% респондентів відчувають
фідбек і підтримку викладачів.
Це свідчить про те, що і нпеда-
гоги, і студенти досить швидко
переорієнтувалися на новий
формат навчання (рис. 6-7).

Дистанційне навчання пе -
ред бачає наявність певної від-
стані, що, звичайно, накладає
відбиток на звичний спосіб
життя студентів та школярів.
Так, 59,8% респондентів відчу-
вають, що втратили важливу
частину соціального життя з
переходом на дистанційний
формат навчання. 35% вказали
на важливість для себе роботи
у групі (рис. 8-9). 42,4% відчу-
вають, що їм важче зрозуміти
викладача у форматі онлайн
спілкування, що можна поясни-
ти втратою важливої частини
спілкування, а саме: невер-

бального контакту та так зва-
ного «face to face» спілкування,
що полегшує контакт між вик-
ладачами і студентами. 

50,8% опитаних точно не
обрали би формат дистанцій-
ної освіти замість традиційної,
хоча 34,7% вважають, що
перейшли би на онлайн нав -
чання, якби його вартість
суттєво відрізнялася від вста-
новленої (рис. 10-11). 

Доволі перспективним вида-
ється варіант змішаного про-
цесу навчання, за якого части-
ну курсів (наприклад, електив-
них) за бажанням тих, хто
навчається, можна було б про-
ходити онлайн. 41% опитаних
точно обрали б такий варіант.
Лише 14% категорично проти
такого формату (рис. 12).

Висновки 
Загалом можна говорити, що

дистанційна освіта для учнів,
студентів і викладачів відбува-
ється цілком успішно, а в умо-
вах реалій розвитку нинішньо -
го світу онлайн освіта може
посісти місце поруч з традицій-
ною вже найближчим часом.
Тому, безумовно, такий зруч-
ний інструмент, як дистанційне
навчання має впроваджува-
тись у практику, звичайно, з
урахуванням можливостей та
особливостей такого формату.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ
Соломаха К.В., Гаркавый С.И.
Национальный медицинский университет
им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина

Целью исследования было определить основ-
ные преимущества, проблемы и перспективы
дистанционного образования в Украине.
Материалы и методы. Нами разработана
анкета, предложенная для заполнения с помо-
щью гугл-формы студентам и школьникам стар-
ших классов. Анкета полностью анонимная. Для
удобства обработки результатов респондентам
было предложено указать свой возраст, пол и
учебное заведение. Таким образом, выборка
состояла из 323 участников в возрасте от 14 до
37 лет, среди которых 97,8% ответили, что
обучаются дистанционно на момент заполнения
анкеты. Большинство (64,4%) раньше не имело
опыта такого формата обучения.
Результаты. Большинство респондентов, при-
нявших участие в нашем опросе – девушки (236
– 73,1%). Средний возраст участников – 18 лет.
В целом большинство опрошенных отмечают,
что довольны форматом онлайн образования: с
определенными замечаниями довольны 40,6%
респондентов, абсолютно довольны около 9%,
остальные либо не определились (10,5%), либо
недовольны. 47,7% опрошенных испытывают
недостаток мотивации к обучению с переходом

на дистанционный формат обучения, при этом
38,1% респондентов не отмечают подобных
изменений. 55,7% опрошенных указывают, что
им стало труднее. Дистанционный формат
обучения требует высокого уровня самодисцип-
лины и самоорганизации. Большинство респон-
дентов успевает выполнять все задания, тре-
буемые учебным процессом (34,4%), хотя им
стало труднее. Для 32,2% опрошенных дистан-
ционный формат обучения дается легко, хотя и
не всегда они успевают сделать все запланиро-
ванное. 11,5% опрошенных не успевают с зада-
ниями и чувствуют, что им достаточно трудно
дается учеба. Так как формат дистанционного
обучения в Украине – это новый опыт и для пре-
подавателей, и для студентов, в работе мы
также осветили вопросы доступности и нала-
женности связи между ними.
Выводы. В целом можно говорить, что опыт дис-
танционного образования для студентов и препо-
давателей проходит вполне успешно, а в условиях
реалий развития сегодняшнего мира онлайн-
образование может занять свое место наряду с
традиционным уже в ближайшее время. Поэтому,
безусловно, такой удобный инструмент, как дис-
танционное обучение должен внедряться в прак-
тику с учетом возможностей и особенностей
такого формата.
Ключевые слова: дистанционное 
образование, онлайн-обучение, школьники,
студенты, преимущества, недостатки.

Рисунок 5
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організацію навчання
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Рисунок 4 
Розподіл відповідей 
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Рисунок 12 
Розподіл відповідей 
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що ви б обрали формат
частково дистанційного

навчання, якби могли
самостійно обирати 

предмети, для такого
навчання (наприклад, 
курс за вибором, або 
іноземну мову та ін.)? 

Рисунок 9
Розподіл відповідей 

респондентів на запитання
про роботу у групі 
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Рисунок 8 
Розподіл відповідей 

респондентів на запитання
про втрату частини 
соціального життя 

Рисунок 7
Розподіл відповідей 

респондентів на запитання
про легкість встановлення

зв’язку з викладачами

Рисунок 6 
Розподіл відповідей 

респондентів 
про фідбек 

та підтримку 
викладачів

Рисунок 10
Розподіл респондентів 

у відповідь на запитання:
«Якщо б у вас був вибір:

традиційна форма 
навчання чи дистанційна
форма освіти, наскільки

висока вірогідність, 
що ви обрали би 

дистанційний формат?»

Рисунок 11
Розподіл відповідей на
запитання: «Наскільки

висока вірогідність, 
переваги дистанційного

навчання, якби такий 
формат суттєво 
відрізнявся би 

у фінансовому плані 
або був безкоштовним?»
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