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У більшості випадків, дистанційне навчання школярів повинно роз-

глядатися як додаткове до традиційного класно-урочного навчання. Так, 
елементи дистанційного навчання можуть стати незамінними для таких 
груп учнів: 

– учням сільських шкіл для отримання якісної освіти; 
– обдарованим дітям для поглиблення знань, перевірки ступеня са-

мореалізації під час участі в олімпіадах різного рівня, для виконання 
робіт МАН на високому науковому рівні; 

– учням випускних класів для підготовки до складання зовнішнього 
незалежного тестування; 

– невстигаючим дітям для формування інтересу до навчання чи його 
поновлення, підвищення якості навчання; 

– учням, які з різних причин пропускали заняття (активісти, спорт-
смени та ін.) для усунення прогалин у знаннях; 

– учням різних класів для самореалізації, загального розвитку та си-
стематизації знань, уникнення прогалин у знаннях через непередбачува-
ні обставини (наприклад, карантин). 

А для дітей з індивідуальними особливостями, через які вони не 
можуть відвідувати школу (фізичні вади, перебування у лікарнях, коло-
ніях і т.ін.), дистанційне навчання за умов створення відповідних інфра-
структур може стати основною і єдиною формою одержання середньої 
освіти. Дистанційне навчання знімає багато психологічних проблем, 
пов’язаних із комунікабельністю школярів, дозволяє їм бути більш від-
вертими. Можливість попрацювати над своєю думкою допомагає учням 
усувати огріхи усного спілкування. 

Н.В. Морзе визначає типи дистанційного навчання, які відрізня-
ються між собою за ступенем дистанційності, індивідуалізації і продук-
тивності [1, 250]: 1) Школа – Інтернет; 2) Школа – Інтернет – Школа; 
3) Учень – Інтернет – Учитель; 4) Учень – Інтернет – Центр; 5) Учень 
– Інтернет – … 

Як зазначає В.В. Сташенко, «навчальний процес при дистанційному 
навчанні містить у собі всі основні форми традиційної організації освіт-
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нього процесу та поєднує дослідницьку і самостійну роботу учнів; при 
цьому реалізація цих форм значно змінюється» [1, 251]. 

Вирішуючи одну із задач сучасної освіти, застосування дистанцій-
них форм навчання урізноманітнює види й форми навчальної діяльності 
школярів. Складовими навчальної діяльності дистанційного учня є: 

– пізнавально-продуктивна діяльність; 
– комунікативна діяльність; 
– методологічно-змістова діяльність; 
– психолого-виховна діяльність; 
– технічна діяльність. 
Пізнавально-продуктивна діяльність учнів реалізується у таких фо-

рмах, як дистанційні творчі олімпіади, проекти і курси. Основною ме-
тою такої діяльності в дистанційному навчанні є набуття і розвиток уч-
нями умінь створювати творчий продукт з використанням засобів теле-
комунікацій. 

Комунікативна діяльність учнів під час дистанційного навчання 
передбачає винесення творчого продукту, створеного у результаті пізна-
вально-продуктивної діяльності, на обговорення в електронні конферен-
ції та дискусійний чат. Форми організації комунікативної діяльності по-
діляються на: асинхронні (електронна пошта, телеконференція, форум, 
дошка оголошень, гостьова книга) і синхронні (чат-уроки і чат-
конференції у режимі реального часу). 

Методологічно-змістова діяльність учнів передбачає суттєве збі-
льшення складової самостійного правління учнями пізнавально-
продуктивною діяльністю, розвиток у них умінь, спрямованих на само-
управління своєю навчальною діяльністю. 

Психолого-виховна діяльність учнів полягає у вихованні особистіс-
них умінь для підсилення самостійності учня у дистанційному навчаль-
ному процесі: 

– уміння бути здатним до самоосвіти, людиною, яка може вчасно 
реагувати на стрімкі зміни в соціальній та технічній областях життя; 

– цілеспрямованість, самодисципліна і наполегливість; 
– позитивне ставлення до навчання за дистанційною формою; 

та ін. 
Технічна діяльність полягає у набутті специфічних знань, умінь та 

навичок із застосування засобів телекомунікацій. 
Проаналізувавши досвід впровадження дистанційного навчання у 

навчально-виховний процес шкіл Росії, а також стан впровадження дис-
танційного навчання у навчальний процес вітчизняних шкіл (у тому чи-
слі в рамках експерименту «Дистанційне навчання для середньої шко-
ли»), можна сформулювати загальні вимоги щодо організації дистанцій-
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ного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах та рекомендації 
щодо розробки дистанційних курсів для школярів різних вікових кате-
горій. 

Вимоги до організації дистанційного навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах: 

– наявність високоорганізованої комп’ютерної мережі з одним чи 
кількома серверами (один – для обслуговування локальної комп’ютерної 
мережі, другий може використовуватися для підтримки організації Екс-
транету, третій – для використання ресурсів глобально мережі Інтернет 
в освітніх цілях); 

– наявність висококваліфікованих кадрів, компетентних в організа-
ції та проведенні дистанційного навчального процесу – фахівців у пред-
метних галузях, методистів, добре ознайомлених зі специфікою Інтер-
нет- і комунікаційних технологій, із сучасними тенденціями в системі 
освіти, сучасними концепціями, теоріями, педагогічними технологіями, 
психологічними особливостями взаємодії в мережі тощо; 

– наявність нормативно-правової документації з регулювання на-
вчальної діяльності за дистанційних форм навчання. 

Рекомендації щодо розробки дистанційних курсів для школярів: 
– оформлення теоретичного матеріалу теми має бути виконане у гі-

пертекстовому чи мультимедійному форматі; 
– обов’язковою є наявність списку рекомендованої додаткової дру-

кованої літератури та точних (актуальних і робочих) гіперпосилань на 
Інтернет-ресурси з розглядуваної теми; 

– до навчального матеріалу мають бути включені всі додаткові пи-
тання, які можуть виникнути в учнів під час навчання; 

– необхідно передбачити використання різноманітних складових 
елементів системи дистанційного навчання; 

– після завершення вивчення окремої теми учень обов’язково має 
отримати оцінку, без якої неможливе подальше вивчення курсу. 

Дотримання зазначених вимог є необхідною умовою успішного 
впровадження технологій дистанційного навчання у навчально-
виховний процес школи. 
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