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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ



Цілі реформування системи вищої освіти в 
умовах війни: 

•забезпечення доступності освітніх послуг в умовах війни;
•посилення функції контролінгу освітніх процесів та
забезпечення їх прозорості та чіткості вимог;
•підвищення якості освітнього контенту та вдосконалення
методології викладання;
•посилення взаємозв’язків між навчальним процесом та
вимогами ринку, у тому числі з врахуванням можливості
залучення працюючих спеціалістів.



Доступність освітніх послуг забезпечується
через властивість дистанційного навчання –
«ліквідація відстані». Заняття можуть проводитися
зі студентами, незважаючи на складнощі з
пересуванням, без транспортних витрат, що може
стати в нагоді у надзвичайних ситуаціях в умовах
війни.

Посилення функції контролінгу та
забезпечення прозорості освітніх процесів
дозволяє: унеможливити корупцію; виключити
зневажливе ставлення до навчання з боку
викладачів; контролювати процес навчання з боку
стейкхолдерів.



Так, використання додатку Microsoft Teams програмного засобу
Microsoft 365, дозволяє створювати завдання:
•по окремих дисциплінах, групах, індивідуальні;
•з можливістю додавати критерії оцінювання;
•з можливістю додавати коментарі з обґрунтуванням оцінки та
зауваженнями, що забезпечує обґрунтованість та прозорість оцінювання;
•з виставленням оцінки, що дозволяє контролювати успішність навчання;

Підвищення якості освітнього контенту та
вдосконалення методології викладання відбувається
через доступність для всіх учасників: до освітнього
контенту (курс лекцій, методичні вказівки, навчальні
програми тощо); до занять, що проводяться. Так кожна
лекція або практичне може вважатися за відкрите
заняття, що сприяє прагненню до вдосконалення
методології викладання.



Структурні компоненти якості освіти:
Якість умов:
•рівень матеріально-технічної бази навчального закладу;
•рівень професійної діяльності викладачів;
•особистісний рівень студентів;
•рівень навчально-методичного забезпечення;
•внутрішнє та зовнішнє оцінювання.
Якість освітнього процесу:
• зміст освітніх програм;
•менеджмент освітнього процесу;
•навчально-методичне і матеріально-технічне забезпечення;
•освітні технології;
•якісний склад викладачів;
•якість підготовки студентів.
Якість результату:
•рівень і якість знань студентів;
•навчально-пізнавальна діяльність студентів;
•рівень розвитку особистості студента;
•компетентність випускника;
•рівень підготовки майбутнього фахівця;
•конкурентність та працевлаштування випускників;
•досягнення і динаміка їхнього кар’єрного зростання.



Контроль якості умов
з використанням сайту pgasa.dp.ua



Контроль якості умов
з використанням Teams



Контроль якості освітнього процесу
(календар із запланованими 

заняттями у Teams)



Контроль якості результату 
(відвідування занять у Teams)



Контроль якості результату 
(контроль знань студентів через завдання Teams)



71%

66%

47%

44%

4%

Підвищення якості послуг, що вимірюється ступенем задоволення користувачів 71%

Зниження бюрократичного тягаря на бизнес і громадян 66%

Підвищення прозорості управління, скорочення випадків шахрайства та корупції 47%

Зменшення внутрішніх адміністративних витрат 44%

Інше 4%

Наслідки впровадження дигіталізації у країнах ЄС як 
приклад можливих зисків
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