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ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ У ДИСТАНЦІЙНІЙ ОСВІТІ 
 
Організація дистанційної взаємодії віддалених один від іншого 

суб’єктів навчання спрямована на створення сприятливих умов їх 
продуктивної діяльності, вирішення проблем взаєморозуміння, 
поетапного розвитку необхідних навичок комунікації та адекватну 
оцінку результатів навчання.  

Виклики сучасного суспільства, зокрема явище карантину в Україні, 
яке є доволі регулярним, вносить свої корективи в систему дистанційної 
освіти.  

Дистанційна освіта сьогодні здійснюється переважно у віртуальному 
освітньому просторі із застосуванням найновітніших комп’ютерних 
технологій. Це такі, зокрема, знаряддя, як блоги та мікроблоги, соціальні 
мережі і системи соціальних презентацій, вікі-проекти, мультимедійні 
системи обміну, системи спільних редакторських офісів тощо. Під ці 
технологічні можливості розробляються, відповідно, нові освітні 
методичні підходи, які базуються на таких психологічно орієнтованих 
принципах побудови, як: надлишковість, доступність спостереженню, 
доступність когнітивному досвіду суб’єкта, насиченість навчального 
середовища, його пластичність, позасуб’єктна просторова локалізація та 
автономність існування, синхронізованість середовища, векторність, 
цілісність, мотивогенність, іммерсивність, інтерактивність тощо.  

Аналіз педагогічної практики показав, що досвідчені вчителі для 
організації освітньої діяльності учнів створюють google-таблиці, де 
кожен учень має доступ до коментування. Після його звіту про 
виконання певного завдання там з’являється відмітка про оцінювання. 
Завдання поділені на основні, які мають дедлайни, та за вибором, що 
створюють індивідуальну траєкторію навчання і дають додаткові бали. 
Спілкування відбувається в чаті телеграм і майже не має обмеження 
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часу, а основна інформація зберігається в телеграм-каналі. Для проєктної 
роботи використовуються Trello-дошки і деякі інші ресурси. 
Комунікація відбувається у Zoom, для тих, хто не може долучитися, 
готується запис.  

Досвід організації дистанційного оцінювання показав доцільність 
використання дослідницьких та проблемних завдань. Перевірці повинні 
підлягати не інформаційні, а діяльнісні результати навчання. В цьому 
випадку очний залік чи дистанційний екзамен для учнів може 
будуватися на рефлексивних питаннях і завданнях типу: «Опишіть 
способи досягнення здобутих вами результатів». Подібна система 
контролю оцінює не стільки матеріалізований продукт учня, наприклад 
реферат, який може бути взятим, з «колекції рефератів», скільки 
особисту діяльність учня, яка характеризується його внутрішнім 
навчальним зростанням [1; 2].  

Проте інтенсивність дистанційного навчання має бути в декілька 
разів меншою і повільнішою за часом, ніж у процесі навчання в класі. 
Опитування вчителів показало, що завдання під час дистанційного 
навчання мають бути вдвічі легші, тому що в Інтернеті складніше 
займатися. Тобто один урок на 45 хвилин мав би бути зроблений двома 
частинами дистанційно. Водночас, варто тестувати складність завдання. 
Якщо шестеро з десяти дітей не можуть виконати цей варіант завдання, 
треба брати інший. Робити тестові варіанти, а потім проводити 
опитування про те, який варіант був більш вдалим. 

Проте дистанційне навчання має особливості які вигідно відрізняють 
його від інших форм освіти, це: гнучкість – навчання відбувається у 
зручний для здобувача освіти час та в зручному місці; модульність – з 
набору незалежних курсів-модулів формується навчальна програма, що 
відповідає індивідуальним чи груповим потребам; охоплення великої 
аудиторії – одночасне звернення до багатьох джерел навчальної 
інформації великої кількості учнів та їх спілкування за допомогою 
телекомунікаційного зв’язку між собою та з викладачами; економічність – 
ефективне використання навчальних площ та технічних засобів, 
концентроване і уніфіковане представлення інформації, використання і 
розвиток комп’ютерного моделювання; технологічність – використання 
в освітньому процесі нових досягнень інформаційних технологій, які 
сприяють входженню людини у світовий інформаційний простір; 
соціальна рівність – рівні можливості одержання освіти незалежно від 
місця проживання, стану здоров’я і соціального статусу; 
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інтернаціональність – можливість одержати освіту в навчальних 
закладах іноземних держав та надавати освітні послуги іноземним 
громадянам і співвітчизникам, що проживають за кордоном; нова роль 
викладача – викладач стає наставником-консультантом, який повинен 
координувати пізнавальний процес, постійно удосконалювати ті курси, 
які він викладає, підвищувати творчу активність і кваліфікацію 
відповідно до нововведень та інновацій; позитивний вплив на слухача; 
якість – для підготовки дидактичних засобів залучається найкращий 
професорсько-викладацький склад і використовуються найсучасніші 
навчально-методичні матеріали. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ФОНЕТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
 
На сучасному етапі розвитку суспільства є необхідність розробляти, 

впроваджувати і розвивати ефективну систему полікультурної освіти, бо 
представники різних країн і народів проявляють інтерес до навчання в 
закладах вищої освіти України. Обов’язковою умовою одержання 
диплому про вищу освіту в Україні є вивчення державної мови. 


