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стецьких завдань є впровадження «хмарних технологій» у освітній процес вищого 
мистецького навчального закладу. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Культурні реалії сьогодення, забарвлені потужними тенденціями реформуван-
ня суспільного життя, переосмислення аксіологічних настанов українського соці-
уму, суб’єктивізації осягнення світу та накопиченого людством культурного дос-
віду тощо, висувають перед сучасною національною системою вищої освіти низку 
викликів. Передусім нагальною проблемою є складання та апробація нових траєк-
торій навчання, спрямованих на формування конкурентоспроможного, мобільно-
го, ініціативного фахівця, здатного до самостійної постановки професійних питань 
і пошуку вирішень професійних проблем на високому рівні.  

Одним із векторів формування механізмів перманентного професійного вдос-
коналення та самореалізації конкурентоспроможного фахівця, забезпечення його 
кар'єрного зростання та адаптації до змін на ринку праці сьогодні є дистанційне 
навчання, яке відповідає таким тенденціям сучасної освіти, як студентоцентрист-
ська спрямованість, безперервність, індивідуалізація та максимальне підвищення 
ініціативи студентства, актуалізація творчої дослідницької діяльності тощо.  

Безумовними перевагами цієї форми навчання є соціальна досяжність, ексте-
риторіальність, технологічність, економічна ефективність, мобільність і водночас 
потенційна індивідуалізованість й активізація креативного потенціалу студента, 
гнучка регламентація у формуванні студентом власних алгоритмів опанування на-
вчальних дисциплін, графіку навчання та його регуляція паралельно з набуттям 
освіти в іншому навчальному закладі. Затребуваність дистанційного навчання де-
термінована також і його здатністю до сполучення процесів набуття компетентно-
стей та власне професійної діяльності. 

Проте дистанційне навчання, фундаментом якого є інтерактивне спілкування 
студента та викладача, містить у собі загальновизнані проблематизуючі аспекти, 
пов’язані з потребою переосмислення специфіки діалогу «студент-викладач» і 
ступеня активності його учасників.  

Передусім це питання свідомого, відповідального ставлення студента до про-
цесу навчання. Успішність дистанційного навчання багато в чому зумовлюється 
особистісною вмотивованістю студента, його готовністю до самоконтролю, здат-
ністю до складання та дотримання індивідуальної навчальної стратегії, активністю 
в набутті та вдосконаленні компетентностей, пошуку інформації. Відсутність без-
посередньої конкуренції, можливості миттєвого співставлення власних результатів 
і досягнень інших студентів і водночас публічність відкритість і прозорість демон-
страції оновлюваних покажчиків успішності також є одними з «проблемних зон» 
дистанційної освіти, безпосередньо пов’язаними із відпрацюванням механізмів 
адекватної оцінки рівня набутих знань і власного професіоналізму, необхідних для 
успішної позитивної самореалізації студента як особистості та фахівця, здатного 
до здійснення професійних обов’язків за умов високої конкуренції.  

Дистанційна освіта активізує здатності студентства до виконання групових за-
вдань, критичного осмислення наданої інформації, постановки та групового обго-
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ворення проблемних питань і передбачає свідоме уникання плагіату при необме-
женій свободі використання освітніх ресурсів – опору на декларований Законом 
України «Про вищу освіту» принцип академічної доброчесності. Всебічна активі-
зація ролі студента в контексті дистанційної освіти потребує формування нового 
методичного підґрунтя та алгоритмів здійснення навчального процесу, які резо-
нують із такими засадничими принципами вищої освіти, визначеними в Законі 
України «Про вищу освіту», як академічна мобільність й академічна свобода.  

Однак суттєвою складністю у процесі реалізації дистанційної траєкторії нав-
чання є віртуалізація, безособистісність спілкування. Це детермінують необхід-
ність перенесення уваги педагога в площину перманентного оновлення навчально-
го матеріалу та його репрезентації в розмаїтті форм і методів – електронні версії 
підручників, відео-лекції, інтернет-конференції, презентації, консультації в режимі 
он-лайн тощо. Вагомою новелою у контексті дистанційного навчання є й форму-
вання нових методик і форм контролю якості засвоєння знань – вебінари, викорис-
тання режимів форуму, чату, блогу, технологій Skype, а також постійного доступу 
до консультацій з викладачем (тьютором) при збереженні традиційних форм – тес-
тових завдань, контрольних робіт, есе.  

У зв’язку з цим виникає й низка нових вимог до постаті викладача – передусім 
наявність високого рівня суто технічної підготовки (навичок роботи у відкритій 
системі управління навчальним процесом Moodle, телекомунікаційних мережах, 
застосування новітніх інформаційних технологій). У контексті дистанційної освіти 
викладач є активним учасником перманентного, індивідуалізованого діалогу (в 
режимі «будь-де-будь-коли»), який передбачає креативність форм репрезентації 
навчального матеріалу, здатність до поєднання синхронних й асинхронних форм 
спілкування, контролю знань студентів (індивідуального й групового).  

Законом України «Про вищу освіту» вища освіта репрезентована як сукупність 
систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професій-
них, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей. Дистан-
ційна освіта, як безумовно значимий модус формування означеної сукупності на 
професійному рівні, з огляду на віртуалізацію діалогу студента й педагога певним 
чином проблематизує формування тих світоглядних, громадянських засад і кола 
морально-етичних цінностей, що постають як особистісні характеристики фахівця.  

З огляду на інтенсифікацію самостійної роботи в контексті дистанційної освіти 
видається можливим утверджувати, що такий алгоритм навчання активізує набут-
тя та розвиток таких компетентностей, як здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу, адаптації та дії в новій ситуації, інтенсифікує розвиток навичок 
міжособистісної взаємодії за умов віддаленого спілкування, вагомість якого за ку-
льтурних умов сьогодення перманентно зростає, а також здатності працювати в 
міжнародному контексті, діяти соціально відповідально та свідомо в певному цін-
нісному колі та контексті певної культури.  

За умов максимальної адаптації студента до специфіки дистанційної освіти ре-
зультати навчання відповідатимуть загальноприйнятій у міжнародному освітньо-
му середовищі класифікації результатів навчання (за Б. Блумом і В. Кратволлом), 
які в когнітивній сфері передбачають розуміння, застосування, аналіз, синтез, оці-
нювання, в емоційній (афективній) сфері – ціннісну орієнтацію, зокрема повагу до 
культурного різноманіття, організацію та концептуалізацію, зокрема визнання 
власної відповідальності за свої вчинки, адаптацію своєї поведінки до прийнятих 
системних цінностей, характеристику системи цінностей, котра передбачає наяв-
ність у особи сформованої системи цінностей, що визначає її відповідну послідов-
ну та передбачувану поведінку, яка є позитивним ґрунтом професійної діяльності 
та водночас соціалізації особистості. 

Дистанційна освіта, формуючи новітні конфігурації освітнього простору, зна-
чно розширює коло засобів набуття знань, формування та всебічного розвитку 
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компетентностей, надає можливості активізації спільних освітніх траєкторій із за-
рубіжними партнерами у системі світової освіти, забезпечує як інтенсифікацію 
полілогу в освітній сфері, відповідного тенденціям сучасної культури, так і фор-
мування засад професійної мобільності майбутніх фахівців і створює фундамент 
для свідомого безперервного навчання та самовдосконалення протягом життя. 

 
Н. О. Перцева, М. К. Рокутова, И. В. Тищенко, Е. Н. Марциник 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА – НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭНДОКРИНОЛОГИЯ» 
 

Современные подходы и требования к педагогическому процессу позволяют 
рассматривать самостоятельную работу студентов как специфическую педагоги-
ческую модель, определяемую особенностями учебно-познавательных задач, во-
площённых в конкретное содержание форм, типов и видов самостоятельных работ 
[1-3]. Самостоятельную работу можно также трактовать как деятельность, заклю-
чающуюся в рациональном усвоении и углублении знаний, развитии ключевых 
компетенций, как средство активизации обучающихся [4,5]. 

Учитывая модернизацию высшего медицинского образования, большой объём 
информации и достаточную сложность изучения дисциплины «Эндокринология» в 
сжатые сроки обучения, самостоятельная работа студентов является обязательной. 
Она связана с определённым объёмом учебной нагрузки и нуждается в методическом 
обеспечении. Правильно организованная самостоятельная работа на практических 
занятиях цикла «Эндокринология» обеспечивает эффективность усвоения материала. 

В связи с актуальностью данной проблемы после окончания цикла проводится 
анонимное анкетирование студентов, направленное на усовершенствование раз-
личных видов их самостоятельной работы на протяжении цикла «Эндокриноло-
гия». Учитывая актуальность, нашей целью было определить мнения студентов 
относительно видов и эффективности самостоятельной работы на протяжении 
практических занятий по циклу «Эндокринология». 

Материалы и методы. В течение 2016-2017 учебного года на кафедре эндо-
кринологии Государственного учреждения «Днепропетровская медицинская ака-
демия» было проведено анонимное анкетирование студентов 6 курса медицинско-
го факультета при помощи опросника, составленного сотрудниками кафедры. Во-
просы касались видов, предпочтений и результативности самостоятельной работы. 
С согласия студентов опрошено 84 человека. 

Результаты. Подавляющее большинство опрошенных студентов (96,4%) от-
метило важность и необходимость самостоятельной работы для эффективного 
усвоения предмета. На основании данных анкетирования были выявлены следую-
щие предпочтения студентов относительно форм самостоятельной работы: работа 
с наглядными текстовыми материалами – 62 (73,8%) лиц; просмотр видеороликов 
по практическим навыкам, особенностям ведения и диагностики основных эндо-
кринологических заболеваний – 73 (86,9%) респодентов; курация пациента непо-
средственно в больничной палате отделения – 81 (96,4%) студент.  

В понимании студентов самостоятельная работа может быть 3 видов: а) вы-
полняемая по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия; ка-
чество выполненной работы оценивается в учебной комнате в ходе обсуждения – 
36 (42,9%); б) самостоятельно, но под контролем преподавателя, с учётом замеча-
ний с его стороны, – 28 (33,3%); в) форма самостоятельной учебной деятельности 
без консультативной помощи преподавателя (у постели больного), с последую-
щим обсуждением – 20 (23,8%) студентов.  

По мнению 47 (55,9%) респондентов, для успешной самостоятельной работы 
студентам необходим контроль со стороны педагога, что является одним из важ-
ных факторов, мотивирующих к обучению на протяжении цикла «Эндокриноло-
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   У збірник вміщено матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Освіта і 

наука в умовах глобальних трансформацій», що присвячені осмисленню стану та 
проблем сучасної освіти і науки в Україні та у світі, визначенню дієвих заходів та 
оптимальних шляхів подолання негативних явищ в освітній та науковій сферах. 
Рекомендовано для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, 
науковців. 
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