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студентів, підтримувати їхнє бажання продовжувати опрацю-
вання віртуального навчального контенту, стимулювати їхню 
пізнавальну активність, надійно оцінювати ступінь досягнення 
дидактичних цілей.  

З метою наближення взаємодії у дистанційних курсах до 
найбільш продуктивного діалогічного спілкування викладачеві 
потрібно забезпечити наявність таких його визначальних особ-
ливостей: модальності та персоніфікації інформаційних пові-
домлень, текстів лекцій тощо; утвердження цінності думки 
кожного з учасників навчального процесу, створення установки 
на взаєморозуміння та зворотній зв’язок; проблемності, поліфо-
нії і багатогранності у навчальному контенті дистанційного 
курсу. Основні принципи організації діалогічного педагогічного 
спілкування, прийняті в гуманістичній, особистісно орієнтова-
ній педагогіці, можуть успішно застосовуватися в дистанційній 
освіті. 

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА – НАДІЙНИЙ  
СУПУТНИК КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ 

Я. М. Бичков, к. т. н., доцент 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 

Дистанційне навчання – це форма навчання з використанням 
комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, які забезпе-
чують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на різних 
етапах навчання i самостійну роботу з матеріалами інфор-
маційної мережі. 

За інформацією МОН України, сьогодні у світі налічується 
більше шести мільйонів студентів, які навчаються дистанційно, 
хоча ще десять років тому їх було вдвічі менше. 

Мабуть єдина умова дистанційної освіти – наявність комп’ю-
тера з доступом до мережі інтернет. Сам процес навчання може 
відбувати в різних формах, але зміст однаковий: студенту вида-
ються необхідні матеріали, і він сам отримує необхідний для 
своєї професійної діяльності навчальний контент. Лекційні 
матеріали та контрольні роботи студент зазвичай отримує від 
викладачів за допомогою електронної пошти, скайпу, ICQ, 
аудіо-та відеоконференцій, соціальних мереж, телефону. Тобто 
витрачатися на додаткове програмне забезпечення або доско-
нало володіти комп’ютерними технологіями зовсім не потрібно. 
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Упродовж всього життя в залежності від професійних потреб  
студент може сам вибирати навчальні дисципліни та окремі 
матеріали, а при необхідності консультується з викладачами та 
методистами. Також до послуг студента електронна бібліотека 
ВНЗ. Тобто, дистанційне навчання зовсім не означає, що студен-
ту видадуть завдання і збудуть про нього до отримання диплому 
– навчання постійно контролюють викладачі. Така форма отри-
мання освітніх послуг особливо приваблива для тих, хто змінює 
напрямок своєї професійної діяльності та потребує другої вищої 
освіти. 

На сьогодні провідні українські ВНЗ відносяться до дистан-
ційної форми навчання без особливого ентузіазму: таку можли-
вість пропонують лише 9 ВНЗ, в тому числі і наш університет, 
до того ж, не за всіма спеціальностями. Проте таке навчання 
можна розпочати як одразу після школи, так і в будь-якому віці 
та коригувати спеціалізацію навчання в залежності від власних 
потреб. Вартість дистанційного навчання коливається від 3 000 
до 7 000 грн, що в два, а в деяких випадках навіть в чотири рази 
дешевше денної форми і на 10–30 % менше плати за навчання на 
заочному відділенні. 

Отже, беззаперечною перевагою дистанційного навчання є 
можливість враховувати індивідуальні потреби студентів, їх ро-
бочий графік, особливості практичного використання отрима-
них знань під час роботи, тощо. З урахуванням можливостей 
дистанційного навчання, можна сказати, що така форма надає 
знання для кар’єрного зростання фактично не тільки без відриву 
від виробництва, а і без відриву від життя. 

УДОСКОНАЛЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО  
НАВЧАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» 

Л. І. Маніна, к. т. н., доцент; 
С. Р. Вахтін, к. т. н., професор 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 

Навчальна дисципліна «Основи охорони праці» в 21 столітті 
набуває все більшого значення в зв’язку із мільйонними втрата-
ми населення Земної кулі як в побуті, так і на виробництві. ООН 
розглядає всі можливі форми освіти, в тому числі і дистанційну, 
як реальну можливість для населення Землі знати та вміти 
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