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людину, безпека якої, як і життєвий рівень, права та благоустрій мають 

значний потенціал до покращення. І саме тут навчання соціальній роботі 

повинно відігравати провідну роль. Для вирішення цього завдання 

потрібен весь досвід, знання, які потрібно мудро використовувати і 

розвивати. 
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Поняття «дистанційне навчання» було сформульоване такими 

вченими, як М. Томпсон, М. Мур, А. Кларк, і Д. Кіган. Кожен із цих 

авторів відзначав окремий аспект цієї форми освіти. 

На думку С. В. Глушакова, дистанційне навчання є такою формою 

отримання освіти , яка використовує традиційні і специфічні методи, 

форми та засоби навчання, основою яких є комп’ютерні і 

телекомунікаційні технології. Головною особливістю процесу є 

цілеспрямована, контрольована і активна самостійна робота того, хто 

навчається з використанням спеціальних засобів навчання і можливістю 

контакту з викладачем та іншими учасниками, по телефону або за 

допомогою електронної чи звичайної пошти [1, с. 481]. 
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Дистанційним навчанням можна назвати форму навчальної 

діяльності де використовуються новітні освітні технології, які 

забезпечують тісну взаємодію педагогів та учнів чи студентів в 

навчальному процесі, а головне сприяють самостійній роботі з 

матеріалами інформаційної мережі, в чому і полягає самоосвіта. 

Дистанційна форма навчання дозволяє реалізувати такі принципи: 

 доступність навчання, а саме подолання фізичних обмежень 

людини, розширення аудиторії учнів; 

 індивідуальна спрямованість навчання, створення комфортних 

умов для школярів і вчителів, урахування індивідуальних психологічних 

особливостей (сприйняття, пам’яті, мислення), індивідуальний темп 

навчання; 

 розвиток інформаційної культури, навичок роботи із сучасними 

засобами інформатизації і телекомунікації; 

 соціалізація навчання, урахування особистісно-комунікативних 

особливостей учнів [5, с. 1]. 

Самостійність студента полягає у можливості особисто 

організовувати свій педагогічний процес, оволодівати потрібними знання 

та формувати вміння й навички в діяльності. Саме самостійна робота дає 

ґрунтовні знання і забезпечує найбільш високий рівень їх засвоєння. 

У наш час, роль самостійної роботи особливо визначна, оскільки 

аудиторних годин, що пропонуються у закладах освіти, на вивчення 

необхідної кількості предметів, не вистачає. 

В. А. Козаков визначає самостійну роботу «як специфічний вид 

діяльності учіння, головною метою якого є формування самостійності 

суб’єкта, що навчається, а формування його вмінь, знань, навичок 

здійснюється безпосередньо через зміст і методи усіх видів навчальних 

занять» [4, с. 36]. 

Інші дослідники зводять самостійну роботу до створення умов для 

здійснення навчального процесу при відсутності безпосереднього 

управління нею викладачами в спеціально відведений для цього час, 

переважно за межами аудиторій. 

Наприклад, П. І. Підкасистий стверджує, що «самостійна робота – це 

не форма організації навчальних занять і не метод навчання. Його 

правомочно розглядати швидше як засіб залучення тих, хто навчається, в 

самостійну пізнавальну діяльність» [6, с. 42].  

Професор С. Гончаренко, уточнюючи це визначення, стверджує, що 

«самоосвіта – самостійна освіта, отримання системних знань у певній 

галузі науки, техніки, культури, політичного життя та ін., яка передбачає 

безпосередній інтерес особистості в органічному поєднанні із 

самостійністю при вивченні матеріалу» [2, с. 296].  

Вітчизняна дослідниця А. Громцева характеризує «самоосвіту» як 

процес оволодіння знаннями за ініціативою самої особистості відносно 
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предмету занять, обсягу і джерел пізнання, установлення тривалості і 

часу проведення занять, а також вибору форми задоволення пізнавальних 

потреб і інтересів [3, с. 16]. 

Отже, дистанційне навчання можна вважати одним з найбільш 

прогресивних сучасних способів відкритої самоосвіти без відриву від 

основної діяльності особистості. Однак, на даний момент, вітчизняна 

система вищої освіти недостатньою мірою стимулює студентів до 

здійснення процесу самоосвіти, не надає їм необхідної педагогічної 

підтримки в цьому питанні. У свою чергу, це не тільки призводить до 

зниження її якості, але й не сприяє підготовці кваліфікованих фахівців. 

Тому досить актуальною потребою на сьогодні є подальше вивчення та 

дослідження проблеми організації самоосвіти в контексті дистанційного 

навчання. 
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