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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

В МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Мета роботи – висвітлити особливості організації процесу навчання в дистанційному фор-

маті, обґрунтувати необхідність дистанційного навчання в нинішній період часу, вказати слабкі та 

сильні сторони дистанційної форми здобуття освіти. Методологія дослідження полягає в застосуванні 

теоретично-емпіричних методів, а саме аналізу та синтезу наукових праць авторів з дослідження 

окресленої проблеми, методу візуалізації результатів дослідження, оглядово-аналітичного, опису та 

порівняння, що дало змогу виявити значення та роль дистанційної форми навчання в науково-дослідній 

роботі. Наукова новизна роботи полягає в розширенні знань щодо застосування дистанційної форми 

навчання в мистецьких ЗВО, акцентуванні на її особливостях та перспективах впровадження. Здійснено 

комплексний порівняльний аналіз дистанційної форми навчання в мистецьких закладах вищої освіти. 

Встановлено, що розглянуту форму дистанційного навчання регламентують нормативні документи 

з доступом до публічної інформації. Визначено основні завдання, які можливо вирішити за допомогою 

дистанційного формату. Висновки. Обґрунтовано результативність використання дистанційної форми 

навчання в освітній галузі на прикладі ЗВО, зокрема Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв. Розглянуто переваги та недоліки дистанційної освіти. Окреслено організацію дистанцій-

ного (онлайн) навчання в  мистецьких закладах вищої освіти. Акцентовано на основних чинниках, які 

потрібно враховувати для досягнення високого професійного рівня в навчальному процесі. Висвітлено 

перелік нормативно-правової та законодавчої бази України, що регулює та забезпечує порядок орга-

нізації освітнього процесу в дистанційному форматі. 

Ключові слова: дистанційна форма навчання, недоліки дистанційного навчання, якість освіти, 

технології дистанційного навчання. 
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CHALLENGES AND ADVANTAGES OF DISTANCE LEARNING  

IN ART INSTITUTIONS OF TERTIARY EDUCATION 
 

The purpose of the work is to highlight the peculiarities of the organisation of the distance learning 

process, to justify the current need and importance of distance learning, and to structure its weaknesses and 

strengths. The research methodology consists in the application of theoretical and empirical methods, namely 

the analysis and synthesis of scientific works of the authors on the study issue; the method of visualisation of 

research findings, review-analytical, description, comparison methods enable revealing the importance and 

role of distance education. The scientific novelty of the article lies in the expansion of theoretical knowledge 

and practical skills of distance learning in art institutions of tertiary education, focusing on features and 

development prospects of distant learning. The comprehensive comparative analysis of distance education in 

art institutions of tertiary education has been carried out. It has been established that the considered form of 

distance learning is regulated by documents with access to public information. The main tasks that can be 

solved using the distant format have been defined. Conclusions. This study proved the effectiveness of the use  
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of distance education in the field of education on the example of the National Academy of Culture and Arts Management. 

The advantages and disadvantages of distance education have been considered. The organisation of distance (online) 

education in art institutions of tertiary education has been outlined. Attention is focused on the main factors that must be 

taken into account to achieve a high professional level in the educational process. The list of the legislation of Ukraine 

which regulates and ensures the organisation of the distance educational process has been described. 

Keywords: distance learning, disadvantages of distance learning, quality of education, technologies of 

distance learning. 

 
Актуальність теми дослідження зумовлена 

активним використанням дистанційної форми на-
вчання закладами вищої освіти України та єдиним 
напрямом забезпечення неперервного навчального 
процесу в умовах сьогодення. Стрімкий розвиток 
інформаційних технологій, проблеми світової пан-
демії, оголошення воєнного стану в Україні спо-
нукали ЗВО перейти на гнучку та доступну диста-
нційну форму навчання. 

Мета дослідження – висвітлити особливості 
організації процесу навчання в дистанційному фор-
маті, обґрунтувати необхідність дистанційного нав-
чання в нинішній період часу, вказати слабкі та 
сильні сторони дистанційної форми здобуття освіти. 

Аналіз досліджень і публікацій. Опрацюва-
вши вітчизняну літературу, присвячену теорії, ме-
тодичним і методологічним основам навчально-
виховного процесу в дистанційному форматі на 
прикладі окремих закладів освіти, виділимо праці 
Н. В. Нагаєва [9], В. Л. Ортинського [12] та 
С. М. Степаненко [15]. До публікацій українських 
науковців, де найбільш повно розглянуто проблеми 
впровадження, забезпечення якості дистанційної 
форми навчання за всіма критеріями, належать праці 
Б. І. Шуневича [17], М. Є. Андроса [1], О. А. Люб-
чик, І. В. Шульженко [6], А. В. Литвина [5] та 
Т. В. Пилаєвої [13].  

Виклад основного матеріалу. Історично тер-
мін «дистанційне навчання» існує вже понад 100 ро-
ків. Попередником сучасної дистанційної освіти 
було заочне навчання, яке започаткував 1840 року 
Ісаак Пітман у Європі. Батьком американської дис-
танційної освіти називають Вільяма Гарпера – 
першого американського педагога, президента-
засновника Чиказького університету [19]. Корес-
пондентське навчання передбачало форму текстів 
для самоосвіти та листування викладача зі студен-
тами. У такому форматі проходила перевірка знань 
та підтверджувався рівень здобутої освіти. При 
розширенні засобів комунікації в заочному навчанні, 
з появою телеграфу, телефона, а згодом радіо та 
телебачення, термін «кореспондентська освіта» 
поступово трансформувався в дистанційну освіту. 
З розвитком технологій змінювалося і розуміння 
дистанційної освіти, оскільки її форми, методи та 
засоби навчання тісно пов’язані з дистанційними 
освітніми технологіями. 

Поняття «дистанційна» з’явилося в публі-
каціях першого випуску журналу Британського 
відкритого університету – Brіtіsh Open Unіversіty 
journal та в назвах австралійського журналу – 
Dіstance Educatіon, канадського журналу – Journal of 
Dіstance Educatіon й американського (США)  – 
Amerіcan Journal of Dіstance Educatіon. Формальне 

визнання терміна «дистанційна освіта» відбулося 
1982 року, коли Міжнародна рада з кореспондентсь-
кої освіти (Іnternatіonal Councіl for Correspondence 
Educatіon – ІCCE) змінила свою назву на Міжнародну 
раду з дистанційної освіти (Іnternatіonal Councіl for 
Dіstance Educatіon – ІCDE) [4]. 

У зарубіжний літературі термін «дистан-
ційне навчання» ототожнюють з усіма видами за-
очного навчання з акцентом на здобутті освіти без 
фізичної присутності здобувачів, тобто у віртуаль-
ному просторі. Десмонд Кіган зазначає, що дистан-
ційна освіта є формою навчання з технологічною 
можливістю, що звільняє студента від необхідності 
їздити у визначене місце, у визначений час, щоб 
пройти навчання [21]. Працівники Технологічного 
інституту Вірджинії Памела Тістер та Розмарі 
Блінзер стверджують, що термін «дистанційне на-
вчання» застосовували до багатьох методів нав-
чання, однак його основна відмінність полягає в 
тому, що педагог і студент розділені в просторі й, мож-
ливо, у часі [20] За британським вченим А. Р. Трин-
даде, дистанційне навчання передбачає таку орга-
нізацію навчального процесу, коли студент навча-
ється самостійно за розробленою викладачем про-
грамою і віддалений від нього в просторі чи часі, 
однак може вести діалог з ним за допомогою засо-
бів телекомунікації [16]. 

У вітчизняній літературі дистанційну освіту 
трактують як форму навчання з використанням 
усіх можливих інноваційних технологій для підви-
щення якості освітнього процесу. Так, В. М. Нагаєв 
визначає, що дистанційна освіта – це форма на-
вчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною 
та екстернатом, що реалізується переважно за тех-
нологіями дистанційного навчання – педагогіч-
них та інформаційних [9]. 

У більш сучасному вимірі, за інформаційно-
аналітичним порталом про вищу освіту в Україні 
та за кордоном, дистанцiйне навчання – це форма 
навчання з використанням комп’ютерних і теле-
комунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iн-
терактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на 
рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з ма-
терiалами iнформацiйної мережi [2].  

Міністерство освіти і науки України трак-
тує дистанційну освіту як можливість навчатися 
та формувати необхідні знання віддалено від за-
кладу освіти в будь-який зручний час [7]. 

Стан досліджуваності окресленої проблеми 
зріс з моменту поширення пандемії COVID-19, що 
спалахнула по всьому світу 2019 року. Це впли-
нуло на швидку зміну засобів, методів і форм на-
дання освітніх послуг. 

У вересні 2020 року в Брюсселі пройшов 
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брифінг на тему «Європейська вища освіта в умо-
вах кризи COVID-19», де за підсумками опиту-
вання Європейської асоціації університетів (EUA) 
на тему «Цифрове покращене навчання та викла-
дання» відзначили, що 95% закладів перейшли на 
дистанційне навчання, тоді як 4% надали його на 
деяких факультетах. Аналіз ірландського цифро-
вого досвіду (INDEx) засвідчив, що 70% науковців 
ніколи не викладали в онлайн-режимі до кризи, ана-
логічні показники були й у Великій Британії. Не-
має підстав вважати, що рівень досвіду в інших 
європейців був інакшим [18]. 

В Україні перехід на дистанційне навчання 
показав, що практично всі ЗВО пропонували освітню 
програму в цифровому форматі або мали заплано-
вані онлайн-програми. Залежно від потреб навчаль-
ний процес забезпечували різними видами педа-
гогічної діяльності. Виникли нові форми комуні-
кації: онлайн-лекції, вебінари, вебконференції, ін-
тернет-форуми; нові освітні послуги: інтерактивні 
словники, перекладачі, електронні бібліотеки; зро-
сла інформаційну культура. На сьогодні навчання 
за допомогою комп’ютерних технологій – най-
більш оптимальний шлях здобуття освіти. 

Впровадження дистанційної освіти регла-
ментує нормативно-правова та законодавча база 
України: Закон України «Про Національну про-
граму інформатизації» від 04.02.1998 № 74/98-ВР, 
Наказ Міністерства освіти і науки України «Про 
створення Українського центру дистанційної  
освіти» від 07.07.2000, Указ Президента України 
«Про заходи щодо розвитку національної складо-
вої глобальної інформаційної мережі Інтернет та 
забезпечення широкого доступу до цієї мережі в 
Україні» від 31.07.2000 № 928/2000, Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Програми розвитку системи дистанційного нав-
чання на 2004–2006 роки» від 23.09.2003 № 1494, 
Наказ Міністерства освіти і науки України «Про 
затвердження Положення про дистанційне нав-
чання» від 21.01.2004 № 40, Рішення Колегії МОН 
України «Про стан і перспективи розвитку дис-
танційного навчання в Україні» від 23.06.2005, 
Постанова Верховної Ради України «Про затвер-
дження завдань Національної програми iнфор-
матизацiї на 2006–2008 роки» № 3075-IV від 
04.11.2005, Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Державної програми «Інфор-
маційні та комунікаційні технології в освіті і на-
уці» на 2006–2010 роки» від 07.12.2005 № 1153, 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 
25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення 
про дистанційне навчання», зареєстрований у Міні-
стерстві юстиції України 30.04.2013 за № 703/23235, 
Закон України «Про освіту» (стаття 9) від 05.09.2017 
(набрання чинності 28.09.2017), Конституція Ук-
раїни (стаття 53) за редакцією від 01.01.2020, За-
кон України «Про вищу освіту» (стаття 49) від 
16.07.2021 № 1556-VII. 

Для забезпечення організації та здійснення 
контролю за виконанням навчальних планів, освіт-
ньо-професійних та освітніх програм під час дис-
танційного навчання мистецькі заклади вищої 

освіти керуються положеннями, наказами та рекоме-
ндаціями із застосуванням дистанційних технологій.  

Національна музична академія імені  
П. І. Чайковського, керуючись Положенням про 
організацію освітнього процесу та Положенням 
про порядок оцінювання результатів освітньої ді-
яльності, розробила рекомендації з метою органі-
зації, контролю та атестації здобувачів вищої 
освіти під час дистанційного навчання. Наказом 
від 29.10.2022 «Про посилення протиепідемічних 
заходів у НАМАУ імені П. І. Чайковського на пе-
ріод карантину у зв’язку з поширенням коронаві-
русної хвороби COVID-19» продовжила освітній 
процес у дистанційному форматі. Завдання дистан-
ційного навчання було розміщене на сайті Акаде-
мії для кожного освітнього рівня в розділі «Мате-
ріали для проведення занять дистанційної форми». 
Дистанційна робота здійснюється через обов’яз-
ковий інструмент системи LMS; відеоконференції 
на платформах: Zoom, Google Meet, Skype, MS Teams; 
електронні пошти, месенджери (Viber, Telegram). 

На сьогодні НАМАУ імені П. І. Чайковсь-
кого керується Наказом від 14.03.2022 «Про орга-
нізацію освітнього процесу», за яким працюють у 
дистанційному режимі, відповідно до вимог освіт-
ніх програм та навчальних планів. У розкладі на 
сайті Академії вказано, що заняття, залікові, екза-
менаційні сесії проходять в онлайн-форматі в 
синхронно-асинхронному режимі [10]. 

Київський національний університет театру, 
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого за-
безпечував навчальний процес під час карантин-
них обмежень Положенням «Про дистанційне на-
вчання на період запровадження карантину на те-
риторії України» від 01.04.2020, за яким основні 
види занять проходили дистанційно в синхрон-
ному чи асинхронному форматі згідно з програ-
мами дисциплін. Дистанційна форма навчання 
включала самостійну роботу, навчальні заняття, 
практичну підготовку, контрольні заходи. Дистан-
ційна комунікація проходила через засоби ко-
мунікації, модернізовані в систему управління 
(LMS), месенджери (Viber, Telegram), електронну 
пошту, відеоконференції (MS Teams, Zoom, Google 
Meet, Skype). Відповідно до Наказу «Про віднов-
лення освітнього процесу та режиму роботи з 
01.04.2022 року» КНУКіТ імені І. К. Карпенка-
Карого продовжує працювати в дистанційному 
режимі [3]. 

Національна академія керівних кадрів куль-
тури і мистецтв згідно з Наказом «Про невідкладні 
заходи щодо запобігання поширенню гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19» від 29.10.2021 ор-
ганізувала дистанційне навчання на платформі 
Google Meet, Google Classroom з використанням 
корпоративних акаунтів. Це можливість безперерв-
ного проведення онлайн-занять та відеозустрічей, 
демонстрація екрана на робочому столі, запис за-
нять на Google Диск, контроль та прив’язка до 
Google Календаря, синхронізація на всіх пристроях. 
Так керівництво НАКККіМ має змогу контролю-
вати та вдосконалювати освітній процес [11]. 
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Досліджуючи проблему організації дистан-
ційної форми навчання в Академії та підготовку 
фахівців спеціальностей 024 «Хореографія», 025 
«Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 
ми проаналізували навчальні плани, освітні про-
грами та законодавчу базу, що регламентує діяль-
ність закладів вищої освіти в Україні. Здобувачі 
вищої освіти в онлайн-режимі опрацьовують ма-
теріали лекцій та семінарів, створюють презента-
ції та відеоматеріали, реферативні завдання, інди-
відуальні або групові проєкти. Практичні заняття 
під час дистанційного навчання, такі як тренаж, 
техніка в класичному танці, сучасний танець, на-
родно-сценічний танець, сольний спів, вокал, ак-
торський тренінг, сценічна мова, сценічний рух, 
режисура та драматургія обрядів, сценічний бій, 
фехтування, аранжування вокальних творів, пе-
редбачають наявність професійного матеріально-
технічного обладнання: аудиторії-студії, хореогра-
фічного станка, якісної апаратури для записування 
та відтворення звуку й зображення. Певними не-
доліками дистанційної форми навчання в опануванні 
предметів є невпевненість у самостійності виконання 
практичних завдань, комп’ютерній грамотності, 
складнощах в оформленні навчального матеріалу.  

Для підтримки та заохочення здобувачів ви-
щої освіти в Академії на постійній основі прово-
дять онлайн-консультації, майстер-класи, конкурси. 
До прикладу, доцент кафедри академічного і ест-
радного вокалу та звукорежисури Дьяченко Воло-
димир Валерійович має домашню студію звукоза-
пису (project home recording studio) та необхідне 
обладнання для створення навчального онлайн-
контенту, курсів, відео для стримінгових майдан-
чиків, ютубу тощо. Це дає можливість на профе-
сійному рівні створювати аранжування, писати ін-
струментальні партії, записувати пісні «під 
ключ», під мінусування, обробку та монтаж звуку 
будь-якої складності, зведення партій та інструмен-
тів. Якщо в здобувача є мінімальне технічне забез-
печення: комп’ютер, звукова карта, колонки, мік-
рофон, а також знання основ музичної теорії, еле-
ментарні навички володіння музичним інструмен-
том, то ніщо йому не завадить опанувати теоретич-
ний і практичний матеріал зі звукорежисури в дис-
танційному форматі. 

Щоб детальніше дослідити переваги та не-
доліки дистанційної форми навчання, ми провели 
анонімне онлайн-опитування серед здобувачів та 
науково-педагогічних працівників Інституту су-
часного мистецтва НАКККіМ. В опитуванні взяли 
участь 310 здобувачів вищої освіти першого освіт-
нього рівня і 108 науково-педагогічних працівників. 
Викладачі, зокрема, відповіли на такі питання: 

Які технології Ви використовуєте в процесі 
дистанційного навчання? Встановлено, що 93,5% 
застосовують віртуальні освітні середовища Google 
Meet, Google Classroom; 5,1% – платформу (Zoom, 
Skype, Hangouts; 1,4% – електронну пошту.  

Чи є, на Вашу думку, особливості у вимогах 
до проведення практичних занять, репетицій, 
творчих показів, заліків, іспитів з творчих пред-
метів у дистанційному навчальному процесі 

здобувачів вказаної спеціалізації? 100% відповіли, 
що, звісно, є.  

Чи задоволені Ви успіхами здобувачів під 
час дистанційного навчання? 68% дали позитивну 
відповідь.  

Що є основними перевагами / недоліками 
дистанційного навчання? Перевагами вказали мож-
ливість надавати додаткові матеріали для само-
опрацювання та більше використовувати інтерак-
тивні засоби навчання і дистанційного контролю; 
недоліками – недостатній особистий контакт зі 
студентами. 

Здобувачі вищої освіти на запитання «Чи 
зручно Вам навчатися в дистанційному режимі?» 
83% відповіли позитивно. Водночас на питання 
«Назвіть обставини, що негативно впливають на 
організацію повноцінного дистанційного навчання» 
55% вказали відсутність очної комунікації викла-
дача та здобувача, 20% зазначили психологічний 
дискомфорт при дистанційному навчанні, 17% на-
звали відсутність постійного доступу до інтернету 
та 8% вказали на відсутність потрібної техніки 
вдома. На запитання «Чи змінився розподіл балів 
при оцінюванні знань під час дистанційного нав-
чання?» отримали відповідь: змістився акцент, 
оскільки перевагу надають самостійній роботі 
здобувача. Важливе запитання, бо самостійну ро-
боту здобувача вищої освіти денної форми нав-
чання регламентує робочий навчальний план, і 
вона повинна становити від 1/3 до 2/3 загального 
обсягу навчального часу, відведеного для вивчення 
дисципліни [8]. 

Основними перевагами дистанційного нав-
чання для здобувачів є можливість повторного пе-
регляду матеріалів занять у відеозаписі, регулю-
вання власного режиму навантаження, територіальна 
автономія, економія витрат на транспорт, вади 
здоров’я, вікові обмеження, власне небажання тощо. 
На думку В. М. Прибилової, плюсами дистанцій-
ного навчання є використання для кращого сприй-
няття та запам’ятовування матеріалу інформацій-
них технологій, зокрема: мультимедіа, віртуаль-
них інструментів, гіпертексту [14]. Недоліками 
дистанційного навчання є недостатній особистий 
контакт викладача зі студентом, брак спілкування 
з однокурсниками, проблема аутентифікації та 
ідентифікації користувача під час перевірки його 
знань, недостатній рівень розвитку практичних і 
комунікативних навичок у здобувачів, втрата ак-
тивної обробки інформації за відсутності конспек-
тування матеріалу. 

Наукова новизна роботи полягає в розши-
ренні знань про дистанційну форму навчання в 
мистецьких ЗВО. Акцентовано на її особливостях 
та перспективах впровадження. Здійснено комплекс-
ний порівняльний аналіз дистанційної форми навчання 
в кількох мистецьких закладах вищої освіти. Встано-
влено, що дистанційну форму навчання регламен-
тують нормативні документи з доступом до пуб-
лічної інформації. Визначено основні завдання, 
які можливо вирішити за допомогою дистанцій-
ного формату. 
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Висновки. Дистанційна форма навчання в 
мистецьких закладах вищої освіти має як недо-
ліки, так і переваги. Відповідальні за результати 
освітнього процесу в умовах дистанційної форми 
навчання як викладачі, так і здобувачі вищої освіти. 
Чітке планування, організація, регулювання та конт-
роль дистанційної форми навчання з боку 

керівництва закладу вищої освіти, практична профе-
сійна діяльність науково-педагогічного колективу, 
робота над матеріалами курсів та їх вдосконалення, 
оволодіння технічними та онлайн-засобами навчання 
в поєднанні з бажанням та самостійною роботою 
здобувача стануть перспективними напрямами 
розвитку дистанційної форми здобуття освіти. 
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