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Сучасні проблеми заочної освіти та шляхи їх вирішення 

 

Традиційна заочна освіта в Україні постійно передбачає прямий 

контакт студентів і викладачів. Сесії проводяться, як правило, в самому 

навчальному закладі. Під час сесії, тривалість яких складає 50-60 днів у році, 

студенти здійснюють контакти з викладачами. Менше значення відіграє 

листування, роль якого в даний час ще більше скорочується. Основні зусилля 

заочних інститутів і факультетів спрямовані на збільшення кількості днів, які 

студенти повинні провести безпосередньо в навчальному закладі, і на 

вдосконалення методів викладання, що використовуються на занятті. 

Необхідність удосконалення традиційного заочного навчання 

визначається також і загальноекономічними чинниками. 

Не можна очікувати, що роботодавець протягом 5-6 років буде легко 

відпускати свого співробітника на сесії. 

Однією з головних завдань заочного навчання має бути адекватне, 

гнучке і ефективне надання знань у відповідності з конкретними потребами 

різних категорій учнів. Програми навчання повинні визначатися, в 

основному, попитом. Зі зміною попиту адекватно змінюються і програми. 

Навчальні матеріали також повинні відповідати сучасним принципам 

навчання і запитом різних аудиторій. 

Необхідно, щоб задовольнялися різні запити студентів щодо часу, 

місця, частоти контактів з викладачами, а також використовувалися 

найсучасніші та ефективні технології. 

Для вирішення вищевикладених завдань потрібна зміна форм заочного 

навчання, перегляд старих уявлень щодо методики викладання, практики 

проведення навчальних сесій, впровадження в практику заочного навчання 

сучасних інформаційних технологій. 



В даний час спостерігається зростання кількості людей, бажаючих 

здобути вищу освіту. Одночасно стає більше і тих, хто не може це зробити у 

формі очного, денного навчання. Це пов'язано як з небажанням витрачати на 

навчання повний день (необхідність інтенсивно працювати), так і з фізичною 

неможливістю регулярного відвідування занять (віддаленість університету, 

інвалідність тощо). Як результат, спостерігається зростання популярності 

заочного навчання.  

Сучасна система дистанційної освіти передбачає використання нових 

засобів навчання в галузі технологій комунікації та Multimedia, засоби 

телекомунікації є центральною ланкою в системі дистанційного навчання. 

Саме вони дозволяють забезпечити максимальну просторову і тимчасову 

незалежність учнів і залучення викладачів незалежно від місця проживання.  

У дослідженнях багатьох вчених дискусійним є питання, чи можна 

вважати дистанційне навчання альтернативою існуючої системи заочної 

освіти і яким чином здійснити в сучасних умовах перехід від сформованих 

освітніх традицій до нових форм і методів, закладеним у дистанційному 

навчанні. 

На думку експертів сучасний учень засвоює 20% з того, що бачить, 

50% - з того, що бачить і чує, і 70% тієї інформації, що видобуває самостійно 

(наприклад, працюючи з Інтернетом). Тому дистанційна освіта не зашкодить 

звичайній системі заочної освіти. Швидше навпаки, відкриє перед учнями 

нові можливості. 

В основі заочної та дистанційної форми здобуття вищої освіти 

закладено один і той же принцип - самонавчання. 

Під дистанційною освітою розуміється комплекс освітніх послуг, що 

надаються широким верствам населення за допомогою спеціалізованого 

інформаційно-освітнього середовища на будь-якій відстані від освітніх 

установ. 

Вона являє собою варіант автоматизованого навчання, в якому 

комп'ютер виконує роль як вчителя, так і адміністратора - організатора 



навчального процесу, з використанням локальних або глобальних 

комунікаційних мереж. Дана система освіти дозволяє розпочати навчання з 

будь-якого моменту в залежності від підготовки учня. Крім того, вона дає 

можливість підвищення якості та інтенсифікації навчання. Кожен студент 

отримує можливість самостійно визначати терміни отримання освіти. 

Освіта особистості - найважливіша загальнолюдська проблема 

сучасності. Все більш очевидною ця істинна стає в XXI столітті - часу 

інформатизації та комп'ютеризації всього суспільного життя. Академічною 

спільнотою системи освіти України сьогодні визнано, що найважливішим і 

перспективним напрямком розвитку системи освіти є широке впровадження 

методів дистанційного навчання на основі використання сучасних 

педагогічних, перспективних інформаційних і телекомунікаційних 

технологій. 


