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ЗМІСТ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  
В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
CONTENT AND PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF DISTANCE LEARNING  
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

У статті розглянуто проблему визначення 
змісту поняття та характеристик орга-
нізації дистанційного навчання у закладах 
вищої освіти (далі – ЗВО) України. Проведено 
контент-аналіз поняття «дистанційне 
навчання» та сполучених із ним понять. 
Обґрунтовано, що поняття «дистанційне 
навчання» є найбільш всеохопним.
Доведено, що головними складниками органі-
зації дистанційного навчання є забезпечення 
успішної інтерактивної взаємодії учасни-
ків освітнього процесу засобами сучасних 
інформаційно-комунікативних технологій 
(information and communication technologies, 
ICT), належна організація самостійної роботи 
студентів за умов якісного консультаційного 
супроводу викладачем; забезпечення процесу 
дистанційного навчання необхідними інфор-
маційними ресурсами, методичними матері-
алами та іншими засобами навчання. Запро-
поновано авторське визначення поняття 
«дистанційне навчання у ЗВО». Дистанційне 
навчання у ЗВО – це якісно нова, самостійна, 
інтегративна, особистісно орієнтована 
форма організації та реалізації процесу про-
фесійної підготовки здобувачів вищої освіти в 
умовах опосередкованої інтерактивної взає-
модії віддалених одне від одного у часі та про-
сторі учасників навчання у спеціалізованому 
освітньому середовищі з використанням 
сучасних інформаційно-комунікативних (циф-
рових) технологій, що ґрунтується на акти-
візації креативності та самостійної роботи 
студентів. Сформульовано принципи органі-
зації дистанційного навчання у ЗВО: 1) інтер-
активності (забезпечення здобувача вищої 
освіти можливістю здійснювати ефектив-
ний і узгоджений контакт (діалог, полілог) із 
викладачами та іншими учасниками процесу 
підготовки); 2) технологічності (провідним 
засобом реалізації процесу дистанційного 
навчання є сучасні інформаційно-комуніка-
тивні (цифрові) технології); 3) самостійного 
навчання (реалізація процесу дистанційного 
навчання базується на керованій викладачем 
цілеспрямованій самостійній роботі здобува-
чів вищої освіти над навчальним матеріалом 
за умов активного консультаційного супро-
воду викладачем); 4) особистісного цілепо-
кладання (організація процесу дистанційного 
навчання здобувача вищої освіти відбува-
ється на основі індивідуального графіку з ура-
хуванням його особистісних цілей); 5) профе-
сіоналізації (процес дистанційного навчання 
заснований на створенні сприятливих умов 
для формування професійних компетент-
ностей); 6) діагностики (передбачає здій-
снення постійного моніторингу рівня та 
динаміки набуття необхідних компетент-
ностей здобувачем вищої освіти для своє-
часної корекції у виборі методів та засобів 
дистанційного навчання); 7) креативності 
(передбачає цілеспрямоване застосування 
у процесі навчання різноманітних творчих 
завдань щодо стимулювання творчої актив-
ності та розвитку рис творчої особистості 
у здобувачів вищої освіти).
Ключові слова: дистанційне навчання, 
заклад вищої освіти, віддалена взаємодія, 
інтерактивність, сучасні інформаційно-
комунікативні технології, самостійна 

робота здобувача вищої освіти, професійні 
компетентності, креативність.

The article considered the problem of determining 
the content of the concept and characteristics 
of the distance learning organization in higher 
education institutions (HEI) of Ukraine. A content 
analysis of the concept of “distance learning” and 
related concepts is carried out: online learning, 
online education, extra distance learning, network 
learning, e-learning, virtual learning, virtual 
education, Internet education, and others. It has 
been substantiated that the most comprehensive 
definition is “distance learning”.
It is proved that the main components of distance 
learning are securing the successful and interactive 
interaction of the participants in the educational 
process with the help of modern information 
and communication technologies (ICT), proper 
organization of independent work of students 
under the conditions of high-quality consulting 
support by the teacher; providing the distance 
learning process with the necessary information 
resources, methodological materials, and other 
learning tools. The author’s definition of the term 
“distance learning in (HEI)” is offered. Distance 
learning in HEI is a qualitatively new, independent, 
integrative, personality-oriented form of organization 
and implementation of the process of professional 
training of higher education students in the conditions 
of indirect interactive interaction of distant from 
each other in time and space learning participants 
in a specialized educational environment using 
modern information and communication (digital) 
technologies, which is based on the activation of 
creativity and independent work of students. The 
principles of the organization of distance learning 
in HEI are formulated: 1) Interactivity – providing 
the student with the opportunity to make effective, 
coordinated contact (dialogue, polylogue) with 
teachers and other participants in the training 
process; 2) Technological – the leading means of 
implementing the process of distance learning are 
modern information and communication (digital) 
technologies; 3) Independent learning – the 
implementation of the process of distance learning 
is based on the teacher-led purposeful independent 
work of higher education students on educational 
material under the conditions of active consulting 
support by the teacher; 4) Personal goal-setting – the 
organization of the process of distance learning of the 
higher education students is based on an individual 
schedule with taking into account personal goals; 
5) Professionalization – the process of distance 
learning is based on creating favorable conditions 
for the formation of professional competencies; 
6) Diagnostics – provides for the implementation 
of constant monitoring of the level and dynamics of 
the acquisition of the necessary competencies by 
the higher education student for timely correction 
in the choice of methods and means of distance 
learning; 7) Creativity – involves the purposeful use 
in the learning process of various creative tasks to 
stimulate creative activity and the development of the 
creative personality of the higher education student.
Key words: distance learning, institution of 
higher education, distant interaction, interactivity, 
modern information and communication 
technologies, independent work of the higher 
education students, professional competencies, 
creativity.

УДК 378.018.43
DOI https://doi.org/10.32843/2663-
6085/2021/37.44

Косюк В.Р.,
канд. пед. наук,
старший викладач кафедри дизайну
Комунального закладу вищої освіти 
«Хортицька національна  
навчально-реабілітаційна академія» 
Запорізької обласної ради



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

219

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
В умовах режиму карантину, зумовленого епідемією 
Covid-19, відбулося надтермінове переведення 
навчання у ЗВО в дистанційний режим, який влучно 
називають надзвичайним віддаленим навчанням 
(Emergency Remote Teaching). Це стало викликом 
для всієї системи вищої освіти України загалом та 
дизайн-освіти зокрема. Щоб ефективно працювати 
над надбанням майбутніми дизайнерами профе-
сійних компетентностей, викладачеві необхідно 
пам’ятати, що створення креативного освітнього 
середовища [13, с. 115] є головною умовою успіш-
ної реалізації поставленої мети. У процесі переходу 
освітнього процесу на дистанційний або гібридний 
(змішаний) режим (під час адаптації означеного 
середовища до функціонування на базі сучасних 
інформаційно-комунікативних технологій) необхідно 
компенсувати негативні наслідки віддаленості окре-
мої особистості, коли учасники навчальної взаємодії 
(територіально або у часі) перебувають за межами 
можливого безпосереднього контакту, а також спри-
яти засвоєнню ними нової інформації, спонукати їх 
до креативного мислення та продукування власних 

думок тощо. Відповідаючи на виклики «нової реаль-
ності», не всім ЗВО вдається системно організувати 
процес віддаленого навчання, зокрема, через не 
повністю вивчене та обґрунтоване питання інтер-
претації самого поняття та його характеристик.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Здійснений аналіз наукових досліджень у кон-
тексті обраної теми дозволив виявити, що теоре-
тичні і методичні аспекти дистанційного навчання 
як вияв своєрідного та особливого педагогічного 
явища протягом тривалого часу, а найбільше саме 
сьогодні, в умовах пандемії, цікавлять як зарубіж-
них, так і національних дослідників: Е. Азімова, 
А. Андрєєва, В. Бикова, І. Государєва, М. Вайн-
дорф-Сисоєву, Е. Полата, Н. Стукало та ін.

Зважаючи на актуальність теми, подальшого 
дослідження потребують питання організації дистан-
ційного навчання для забезпечення якісної профе-
сійної підготовки у закладах вищої освіти, зокрема, 
потребує подальших наукових розвідок уточ-
нення змісту поняття «дистанційне навчання», його 
зв’язку з іншими сполученими поняттями та принци-
пів організації дистанційного навчання у ЗВО.

Таблиця 1
Контент-аналіз змісту поняття «дистанційне навчання»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

викладання, взаємодія вчителя (викладача) і учнів між 
собою на відстані (у часі і/або просторі), опосередкована 
взаємодія віддалених один від одного учасників навчання, 
забезпечення можливості узгодженого контакту (діалогу) з 
викладачами та іншими учнями

+ + + + + + + + + 0,8

2
реалізуються специфічними засобами інтернет-технологій 
або іншими засобами, що передбачають інтерактивність 
(кейс-, ТВ-, мережеві технології навчання тощо)

+ + + + + + + 0,6

3

основу освітнього процесу становить цілеспрямована 
самостійна робота студента, за індивідуальним роз-
кладом; базується на принципі самостійного навчання 
студента

+ + + + 0,3

4 містить усі властиві навчальному процесу компоненти 
(цілі, зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання) + + + 0,3

5 це якісно нова організація освіти, освітнього процесу + + 0,2

6 інформаційні технології в дистанційному навчанні є про-
відним засобом. + + 0,2

7 технології та форми навчання на відстані + + 0,2

8

складниками є: навчальний центр, інформаційні ресурси 
(навчальні курси, довідкові, методичні та інші матеріали), 
засоби забезпечення технології дистанційного навчання, 
викладачі-консультанти

+ + 0,2

9 форма отримання освіти (нарівні з очною, заочною, очно-
заочною та екстернатом) + 0,1

10 це синтетична, інтегральна, гуманістична форма навчання + 0,1

11
форма організації і реалізації навчально- виховного про-
цесу + 0,1



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

220 Випуск 37. 2021

Метою статті є аналіз та уточнення змісту 
поняття «дистанційне навчання», його зв’язку 
з іншими сполученими поняттями та принципів 
організації дистанційного навчання у ЗВО

Виклад основного матеріалу. У наукових 
джерелах можна знайти такі варіанти, як онлайн-
навчання, онлайн-освіта, дистанційне навчання, 
дистанційна форма навчання, дистанційна 
освіта, надзвичайне віддалене навчання, мере-
жеве навчання, електронне навчання, віртуальне 
навчання, віртуальна освіта, інтернет-освіта тощо. 
Було здійснено контент-аналіз праць науковців 
щодо змісту цих понять. У таблиці 1 наведено 
результати контент-аналізу змісту поняття «дис-
танційне навчання». Для спрощення сприйняття 
результати контент-аналізу округлено до десятої 
після коми.

За результатами контент-аналізу можна вио-
кремити такі головні складники організації дистан-
ційного навчання:

– забезпечення успішної взаємодії учасників 
навчально-виховного процесу, що територіально 
або у часі перебувають за межами можливого без-
посереднього контакту;

– забезпечення інтерактивності засобами 
сучасних інформаційно-комунікативних техноло-
гій (information and communication technologies, 
ICT) або іншими засобами, що можуть забезпечити 
необхідну взаємодію між учасниками навчально-
виховного процесу;

– забезпечення належної організації само-
стійної роботи студентів як основи успішного 
навчання за умов якісного консультаційного супро-
воду викладачем;

– забезпечення процесу дистанційного 
навчання необхідними інформаційними ресур-
сами, методичними матеріалами та іншими засо-
бами навчання.

Розглянемо думки науковців щодо змісту спо-
лучених понять (таблиця 2).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
12 сукупність сучасних технологій + 0,1
13 організація освітнього процесу + 0,1
14 це самостійна (окрема) форма навчання + 0,1

15
в освітньому процесі використовуються традиційні і спе-
цифічні методи, засоби і форми навчання, засновані на 
комп’ютерних і телекомунікаційних технологіях.

+ + 0,1

16

основними принципами є інтерактивна взаємодія у про-
цесі роботи, надання студентам можливості самостійного 
опанування досліджуваного матеріалу, а також консульта-
ційний супровід у процесі дослідницької діяльності.

+ 0,1

17 може відбуватися в синхронному чи асинхронному режимі + 0,1

Закінчення таблиці 1

Таблиця 2
Зміст понять, сполучених із поняттям «дистанційна освіта»

Поняття Визначення
1 2

Відкрита освіта

система освіти, яка забезпечує можливість вибору учнем програми, викладача, графіка та форм 
навчання в одному або декількох навчальних закладах незалежно від місця їх розташування і 
місця проживання учня. Основною технологією відкритої освіти є дистанційне навчання.
[1, с. 181]

Онлайн-освіта

є добре продуманим, послідовним і заздалегідь спланованим процесом і передбачає відпо-
відну методологію й дизайн дисциплін та освітніх програм [20].
Online education (онлайн-освіта) – це тип навчання, який здійснюється за допомогою Інтер-
нету для студентів, які використовують свої домашні комп’ютери. Основна відмінність між 
онлайн-навчанням і традиційним полягає в тому, що онлайн-освіта звільняє студентів від зви-
чайних атрибутів програми на здобуття ступеня, включаючи поїздки на навчання, планування 
свого розкладу під час занять і фізичної присутності протягом кожного заняття [25].

Онлайн-навчання

це варіант синхронної дистанційної освіти, за якого учні мають бути присутніми біля моніторів 
комп’ютерів чи увімкнених мобільних телефонів одночасно з учителем за розкладом [14].
(синхронна взаємодія) – вид освітньої діяльності, за якої заняття проводяться з використан-
ням Інтернету в режимі реального часу [5, с. 14]

Електронна  
педагогіка,
Е-педагогіка

Із позицій електронної (віртуальної) педагогіки процес навчання відбувається у вельми 
специфічній педагогічній системі. Досить зауважити, що елементи цієї системи функціонують 
не у звичному нам предметному світі, а у віртуальному освітньому середовищі, взаємодіючи 
із засобами сучасних і перспективних інформаційних та телекомунікаційних технологій. Уже 
через це електронізація трансформує вічні проблеми педагогіки та висуває нові. Відкриваючи 
не бачені раніше можливості для студентів і викладачів, вона істотно ускладнює їх функції, 
збагачує зміст педагогічної та навчальної праці [2, с. 11, 12].

Закінчення таблиці 1
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Продовження таблиці 2
1 2

Електронна  
педагогіка,
Е-педагогіка

Наявний досі практичний досвід навчання і теоретичні дослідження показують, що для 
ефективної підготовки та реалізації освітніх процесів в інформаційно-освітніх середовищах 
необхідна розробка нової галузі педагогіки, яку пропонується умовно назвати електронною 
педагогікою: «Е-педагогікою» [2, с. 9].

Електронне 
навчання,
E-learning

організацію освітньої діяльності із застосуванням інформації, що міститься в базах даних і 
використовується у процесі реалізації освітніх програм, а також інформаційних технологій, 
що забезпечують її обробку, технічних засобів та інформаційно-телекомунікаційних мереж, 
що уможливлюють передання лініями зв’язку зазначеної інформації, взаємодію учнів і педа-
гогічних працівників [5, с. 13].
це будь-яка діяльність вчення та викладання, всі процеси навчання, підготовки або консуль-
тування, а також формування і розвитку досвіду і компетентностей, що розгортаються в будь-
якому електронному інформаційно-освітньому середовищі (ЕІОС) [6, с. 183].
E-learning (скорочення від англ. Electronic Learning) – система електронного навчання, сино-
нім таких термінів, як «електронне навчання», «дистанційне навчання», «навчання із засто-
суванням комп’ютерів», «мережеве навчання», «віртуальне навчання», «навчання за допо-
могою інформаційних, електронних технологій». Є визначення, яке дали фахівці ЮНЕСКО: 
«e-Learning – навчання за допомогою Інтернет і мультимедіа» [21].
E-learning – система навчання, заснована на формалізованому навчанні, але за допомогою 
електронних ресурсів, відома як електронне навчання. Хоча навчання може проводитися як 
в аудиторії, так і поза нею, використання комп’ютерів та Інтернету є основним компонентом 
електронного навчання. Його також можна назвати мережевим переданням навичок і знань, 
при цьому навчання надається великій кількості студентів або одночасно, або в інший бажа-
ний ними час [23].
E-Learning (електронне навчання) – це широкий термін, який охоплює різні типи електронного 
навчання, включаючи змішане навчання, цифрове навчання, дистанційне навчання і онлайн-
навчання [22].

Мережеве 
навчання

(мережева форма реалізації освітніх програм) забезпечує можливість опанування виучениками 
освітньої програми з використанням ресурсів декількох організацій, що провадять освітню діяль-
ність, зокрема іноземних, а також із використанням ресурсів інших організацій [5, с. 14].
широке впровадження мережі Інтернет в освіту зумовило появу мережевих технологій 
навчання та поставило питання про доцільність розгляду формування професійної компе-
тентності майбутніх фахівців через призму нових освітніх технологій. Постійно зростальні 
можливості Інтернету відкривають нові перспективи для впровадження дистанційних техно-
логій у вищу освіту з метою формування професійної компетентності майбутніх фахівців та 
потребують розвиненого комп’ютерного навчально-методичного забезпечення [15].

Інтернет-освіта
(Online tutoring)

здійснюється з використанням ресурсів та технологій глобальної мережі Інтернет. Щодо поняття, 
то дистанційна освіта є видовою відмінністю, більш суворо регламентує техніко-технологічну 
специфіку навчання, як-от використання мережі Інтернет (дистанційно можна навчатися не 
тільки через Інтернет, а і за допомогою локальних мереж, відеозв’язку тощо) [12].

Інтернет-
навчання

навчання, за якого виученики пов’язані з джерелами інформації, з викладачем або одне з 
одним через комп’ютерну мережу Інтернет [1, с. 86].

Електронне-
дистанційне 
навчання (е-ДН)

різновид ДН (дистанційного навчання), за яким учасники і організатори навчального процесу 
здійснюють переважно індивідуалізовану взаємодію (як асинхронно, так і синхронно) у часі, 
принципово використовуючи електронні транспортні системи доставки засобів навчання та 
ін. інформаційних об’єктів, комп’ютерні мережі Інтернет/Інтранет, медіанавчальні засоби та 
інформаційно-комунікаційні технології [4, с. 191].

Електронна дис-
танційна освіта 
(е-ДО)

різновид освітньої системи, в якій навчально-виховний процес переважно підтримується тех-
нологіями е-ДН, а організація освітнього процесу забезпечує реалізацію принципів відкритої 
системи [4, с. 10].

Електронне 
інформаційно-
освітнє сере-
довище

це середовище, що включає електронні інформаційні ресурси, електронні освітні ресурси, 
сукупність інформаційних технологій, телекомунікаційних технологій, відповідних технологіч-
них засобів і забезпечує опанування виучениками освітніх програм у повному обсязі неза-
лежно від їх місця знаходження [5, с. 15].

Віртуальне 
освітнє сере-
довище

програмно-телекомунікаційне середовище, що забезпечує ведення навчального процесу, 
його інформаційну підтримку і документування в електронних мережах із використанням 
єдиних технологічних засобів. Доступ до віртуального освітнього середовища може бути від-
критий для будь-якого навчального закладу незалежно від його спеціалізації і рівня освіти, 
що надається [1, с. 38].
сукупність суб’єктів освіти, інформаційного змісту та комунікаційних можливостей локаль-
них, корпоративних і глобальних комп’ютерних мереж, що формуються і використовуються 
для освітніх цілей усіх учасників системи навчання та безперервного підвищення кваліфіка-
ції [5, с. 14].

Віртуальне 
навчання

процес і результат комунікативної взаємодії суб’єктів і об’єктів освіти у віртуальному освіт-
ньому середовищі, специфіку і зміст якого визначають конкретні суб’єкти та об’єкти під час 
самої взаємодії [19].
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Дійсно, у такому різноманітті понять важко 
орієнтуватися. Вони багато в чому перетина-
ються, доповнюють одне одного, але не тотожні 
та роблять акцент на різних аспектах організації 
процесу навчання. Уважаємо, що найбільш всео-
хопним є все ж поняття «дистанційне навчання». 
На підставі проведеного аналізу, узагальнення 
думок науковців з урахуванням сучасного стану 
інформаційних технологій та досвіду викладання 
в умовах карантинних обмежень пропонуємо 
таке авторське визначення поняття «дистанційне 
навчання у ЗВО»

Дистанційне навчання у ЗВО – це якісно 
нова, самостійна, інтегративна, особистісно орі-
єнтована форма організації та реалізації процесу 
професійної підготовки здобувачів вищої освіти 
в умовах опосередкованої інтерактивної взаємо-
дії віддалених один від одного у часі та просторі 
учасників навчання у спеціалізованому освітньому 
середовище з використанням сучасних інформа-
ційно-комунікативних (цифрових) технологій, що 
ґрунтується на активізації креативності та само-
стійної роботи студентів.

Доцільно виокремити такі принципи організа-
ції дистанційного навчання у ЗВО:

1) інтерактивності (забезпечення здобувача 
вищої освіти можливістю здійснювати ефективний 
й узгоджений контакт (діалог, полілог) із виклада-
чами та іншими учасниками процесу підготовки);

2) технологічності (провідним засобом реа-
лізації процесу дистанційного навчання є сучасні 
інформаційно-комунікативні (цифрові) технології);

3) самостійного навчання (реалізація про-
цесу дистанційного навчання базується на керо-
ваній викладачем цілеспрямованій самостійній 
роботі здобувачів вищої освіти над навчальним 
матеріалом за умов активного консультаційного 
супроводу викладачем);

4) особистісного цілепокладання (організація 
процесу дистанційного навчання здобувача вищої 

освіти відбувається на основі індивідуального гра-
фіку з урахуванням його особистісних цілей);

5) професіоналізації (процес дистанційного 
навчання заснований на створенні сприятливих 
умов для формування професійних компетентнос-
тей);

6) діагностики (передбачає здійснення 
постійного моніторингу рівня та динаміки набуття 
необхідних компетентностей здобувачем вищої 
освіти для своєчасної корекції у виборі методів та 
засобів дистанційного навчання);

7) креативності (передбачає цілеспрямоване 
застосування у процесі навчання різноманітних 
творчих завдань щодо стимулювання творчої 
активності та розвитку рис творчої особистості у 
здобувачів вищої освіти).

Висновки. За результатами дослідження змісту 
поняття дистанційного навчання та пов’язаних із 
ним понять можна зробити такі висновки:

1) обґрунтовано, що найбільш всеохопним 
є поняття «дистанційне навчання». Виокрем-
лено головні складники організації дистанційного 
навчання, до яких належать: забезпечення успіш-
ної інтерактивної взаємодії учасників освітнього 
процесу засобами сучасних інформаційно-кому-
нікативних технологій, організації самостійної 
роботи студентів за умов якісного консультацій-
ного супроводу викладачем; забезпечення про-
цесу дистанційного навчання необхідними інфор-
маційними ресурсами, методичними матеріалами 
та іншими засобами навчання;

2) запропоноване авторське визначення 
поняття «дистанційне навчання у ЗВО». Дистан-
ційне навчання у ЗВО – це якісно нова, самостійна, 
інтегративна, особистісно орієнтована форма 
організації та реалізації процесу професійної підго-
товки здобувачів вищої освіти в умовах опосеред-
кованої інтерактивної взаємодії віддалених одне 
від одного у часі та просторі учасників навчання 
у спеціалізованому освітньому середовищі  

1 2

Гібридне 
навчання  
(hybrid instruction)

належить до такого різновиду навчання, в якому ретельно сплановано поєднання як тради-
ційних занять в аудиторіях, так і онлайн-навчання. Отож, гібридне навчання поєднує в собі 
найкраще з обох видів навчання. Студенти можуть установити безпосередній зв’язок зі сво-
їми викладачами, а також з іншими студентами, при цьому їм більше не потрібно регулярно 
відвідувати заняття, тому що велика частина навчальних завдань може бути виконана через 
Інтернет.[24]

Змішане 
навчання

технологія організації навчального процесу, що поєднує застосування електронного 
навчання, дистанційних освітніх технологій та традиційного навчання [5, с. 15].

Надзвичайне від-
далене навчання
(Emergency 
Remote Teaching)

це поняття вже широко застосовується й обговорюється іноземними фахівцями й чітко від-
межовується від усталеної термінології онлайн-освіти (online education, e-learning).
Надзвичайне віддалене навчання застосовується у відповідь на кризові ситуації, а дизайн 
дисциплін та освітніх програм розроблений для традиційного викладання в аудиторії [20].

Дистанційні 
освітні технології 
(ДОТ)

розуміють освітні технології, що реалізовані із застосуванням інформаційних та телекомуні-
каційних технологій за опосередкованої (на відстані) або в повному обсязі опосередкованої 
взаємодії виученика і педагогічного працівника [5, с. 13]

Офлайн-навчання (асинхронна взаємодія) – вид освітньої діяльності у відкладеному часі, поза Мережею,  
за умов відключеного Інтернету [5, с. 14].

Закінчення таблиці 2
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з використанням сучасних інформаційно-комуні-
кативних (цифрових) технологій, що ґрунтується 
на активізації креативності та самостійної роботи 
студентів;

3) сформульовано принципи організації дис-
танційного навчання у ЗВО: інтерактивності, техно-
логічності; самостійного навчання, особистісного 
цілепокладання, професіоналізації, діагностики, 
креативності.
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