
Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2 / 2022 (133)
145

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

УДК 371.1; 378.147          DOI https://doi.org/10.32782/1995-0519.2022.2.19

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 
ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Анна Квятковська 
аспірантка УМО НАПН України
викладач вищої категорії 
Київського фахового коледжу зв’язку (Київ, Україна) sobolevanna29@gmail.com
ORCID: 0000-0002-4977-5515

COVID-19 та війна в Україні змінили тенденції освітнього процесу. До 2020 року дистанційним навчанням 
користувалися лише 14% коледжів України. А після 2020 року дистанційне навчання стало 100%, хоча і були пері-
оди очного навчання. Автором статті були розглянуті основні переваги та недоліки дистанційного навчання та змі-
шаного навчання з опитуванням студентів Київського фахового коледжу зв’язку. Через анкетування визначається 
роль викладача в онлайн-процесі, адже якісне навчання цілком залежить від цифрових компетентностей викла-
дача. Проаналізовані праці вітчизняних та зарубіжних учених, які порушували питання дистанційного навчання 
студентів у вищій та професійній освіті. Автором було проведене анкетування  через Google Forms студентів-
бакалаврів, адже ці студенти мали змогу повчитись і в змішаній, і в дистанційній, і в очній формі навчання. Таким 
чином, провівши дослідження, аналіз літератури та публікацій науковців, ми розуміємо, що як змішане навчання, 
так і дистанційне навчання можуть мати свої переваги. Однак, коли ми придивляємося ближче, щоб визначити 
різницю між ними, то розуміємо, що вони можуть мати свої недоліки. 

Дослідження проблем дистанційного та змішаного навчання в українських закладах передвищої фахової осві-
ти є надзвичайно важливим. Відповідно до результатів, порівнюючи дистанційне та змішане навчання за такими 
факторами, як адаптація до навчання та контроль успіхів навчання,  середній бал 5-значної оцінки був приблизно 
однаковим, що свідчить про те, що готовність студентів і за змішаної, і за дистанційної форми до самого процесу 
навчання однакова. А от середній бал компетентності викладача, організація практичних занять та результатив-
ність самого навчання за середньою оцінкою були вищими в змішаному навчанні. Це можна пояснити тим, що для 
студентів дуже важлива соціалізація, спілкування з однолітками. Зважаючи на результати, автор підсумовує, що 
освіта зазнає і буде активно зазнавати трансформації, тому змішане навчання є найкращою перспективою.
Ключові слова: дистанційне навчання, змішане навчання, анкетування, заклади фахової передвищої освіти, 
мотивація.

Актуальність. Заклади фахової вищої 
та передвищої освіти різко перейшли до екстре-
ного дистанційного навчання у 2020 році через 
пандемію COVID-19. У цій статті описується 
досвід дистанційного та змішаного навчання 
в закладах передвищої освіти та проводиться 
опитування студентів щодо порівняльних факто-
рів у змішаному та дистанційному навчанні. Дис-
танційне навчання в ті важкі часи було складним, 
оскільки, окрім наявних проблем із доступом 
і доступністю, нові проблеми щодо фінансової 
стабільності та емоційної підтримки сприяли 
перериванню навчання. Тому на його зміну при-
йшло змішане навчання. Але війна Росії проти 
України в 2022 році теж внесе свої корективи. 

До 2020 року дистанційним навчанням корис-
тувалися лише 14% коледжів України. Тому 
дослідження проблем дистанційного та зміша-
ного навчання в українських закладах фахової 
передвищої освіти є надзвичайно важливим. 
Мета роботи – проаналізувати ставлення сту-
дентів до якості дистанційного навчання, зміша-

ного навчання, порівняти їх та надати рекомен-
дації; також визначити фактори, що впливають 
на онлайн-навчання, на думку студентів, та про-
вести факторний аналіз для досягнення цієї мети. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
 На думку А. Альварес [2], дистанційне або 

відкрите навчання – це метод навчання, у якому 
пряма фізична взаємодія між викладачем і сту-
дентом не відбувається у заздалегідь визначений 
час і місце, але може бути модифікована як тех-
ніка часу, місця та підтвердження без шкоди для 
суб’єктивного змісту. 

Ф. Феррі, П. Гріфоні і Т. Гуццо вважають, 
що змішане навчання поєднує, здавалося б, про-
тилежні підходи: формальне та неформальне 
навчання, особисте та онлайн-спілкування, керо-
вані дії та самостійний вибір шляху, викорис-
тання автоматизованих довідок та зв’язки з коле-
гами для досягнення індивідуальних цілей і цілей 
організації [3]. Висвітлені питання використання 
активних й інтерактивних методів навчання 
в закладах вищої освіти, у тому числі у форматі 
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онлайн (Л. Карташова, О. Спірін, І. Дичківська, 
А. Стрюк, В. Ткачук та ін.). Розкриті особли-
вості реалізації змішаного навчання в умовах 
карантинних обмежень такими науковцями, як: 
С. Волошинов, О. Курок, В. Круглик, В. Осадчий, 
К. Осадча, О. Спірін, Т. Сорочан. Отже, можна 
підсумувати, що вчені зробили вагомий внесок 
у вивчення проблем дистанційного та  змішаного 
навчання у закладах вищої та передвищої освіти. 
Натомість огляд джерельної бази дослідження 
для закладів фахової передвищої освіти засвідчує 
недостатність аналізу думок студентів фахових 
спеціальностей коледжів.

Виклад основного тексту та результати 
досліджень. У березні 2020 року генеральний 
директор ЮНЕСКО Одрі Азуле заявила, що 
через пандемію коронавірусу COVID-19 понад 
1,5 мільярда молодих людей у 165 країнах не 
можуть відвідувати заняття через закриття серед-
ніх шкіл [7]. Онлайн-навчання стало вимушеною 
формою, яка багато в чому успадковує методи 
аудиторного навчання. 

Технології дають нам, як ніколи раніше, нові 
можливості скористатися перевагами розши-
рення підтримки через онлайнову, мобільну, 
гібридну та більш персоналізовану та адап-
тивну підтримку студентів. Але дистанційне 
навчання буквально через півроку після його 
масового впровадження викликало купу питань 
та зауважень. Багато науковців зазначали, що 
заклад освіти – це «місце зустрічі», а навчання 
в ньому – «етап життя колективу», під час якого 
між студентами встановлюються важливі дружні 
стосунки, вибудовується соціальна мережа. Уні-
верситетська освіта, як сказано в листі, базу-
ється на «критичному, спільному та заснованому 
на довірі обміні між відповідальними людьми», 
і вимагає прямої розмови між присутніми. Крім 
того, «цифровий стрибок» у навчанні, який стався 
під час пандемії COVID-19, загрожує студентам 
втратою цих важливих елементів [3]. Хоча, без-
заперечно, є переваги дистанційного навчання, 
про що вказує досвід таких українських учених, 
як В. Прибилова, Л. Карташова, О. Спірін, Г. Тка-
чук, А. Гуржій [4; 8]. 

Тому як альтернативу більшість закладів 
освіти  почало застосовувати в навчальному про-
цесі змішане навчання. Хоча чітких рекомендацій 
щодо його впровадження немає і натепер. У попе-
редніх системах (очного та дистанційного) фокус 
був на двох кінцях спектра (звичайний режим 
і відстань режим), і було майже розсічення. Тоді 
як у сучасну епоху фокус змістився в бік цен-

тру з різними виникаючими варіантами. Тер-
міни «гібридне навчання», «розмовне навчання» 
та Conflex Learning – це стилізовані назви прак-
тик змішування face-to-face або онлайн-навчання.

Три основні відмінності між змішаним 
навчанням та дистанційним навчанням, на думку 
авторів, є такими:

– це місце, де викладається предмет; 
– мета методу навчання; 
– взаємодія між викладачами та їх учнями.
Змішане навчання – це інтегрований метод 

навчання. Він поєднує у собі класичні методи 
навчання з навчанням за допомогою дистанцій-
ного навчання, наприклад, за допомогою віде-
оконференцій, віртуальних лабораторій та ін. 
Відзначається, що змішане навчання набагато 
ефективніше, ніж інші методи.

Метод навчання – це апробована і система-
тично використовувана система діяльності педа-
гогів і учнів.

Методи засвоєння знань включають:
– чат
– обговорення
– лекцію
– роботу з книгами.
Але, беручи до уваги вищезазначене, автор 

зауважує, що саме заклади фахової передвищої 
освіти потребують ретельної уваги у разі дис-
танційного та змішаного навчання. Оскільки 
проведення практично-лабораторних комплек-
сів досить важко поєднувати онлайн. Фаховий 
коледж – це заклад фахової передвищої освіти 
або структурний підрозділ закладу вищої освіти, 
іншої юридичної особи, що провадить освітню 
діяльність, пов’язану зі здобуттям фахової перед-
вищої освіти, може проводити дослідницьку 
та/або творчу мистецьку та/або спортивну 
діяльність, забезпечувати поєднання теоретич-
ного навчання з навчанням на робочих місцях. 
У процесі підготовки фахівців у закладах фахової 
передвищої освіти під час викладення дисциплін 
особливе місце посідає практична підготовка 
студентів у вигляді практичних та лабораторних 
робіт [5], на що варто зважати під час проведення 
досліджень.

Автором було проаналізовано та зібрано 
в порівняльну таблицю основні переваги та недо-
ліки змішаного та дистанційного навчання. 

Підтримка студентів є найпотужнішим спо-
собом залучити їх до навчання шляхом підви-
щення внутрішньої мотивації, сприяння інте-
грації та утриманню, а також підвищення їхньої 
академічної успішності, задоволення та благопо-
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луччя. Задовільний досвід навчання сприяє ста-
лості та безперервності освіти, тобто навчанню 
протягом усього життя. Щоб отримати відповіді 
на різні питання, які виникають у науковців, авто-
ром  у 2022 році було ініційовано дослідження 
стану організації змішаного та дистанційного 
навчання у закладах фахової передвищої освіти 
України під час пандемії COVID-19 та воєнного 
стану в Україні. У дослідженні взяли участь 
52 студенти бакалаврату.  Опитування містило 
декілька факторів, які студенти повинні були 
оцінити за 5-бальною шкалою, аналізуючи свій 
досвід дистанційного та змішаного навчання, 
а саме:

–  співпрацю студента та викладача
–  контроль успіхів навчання
–  цифрові компетентності викладача під час 

проведення занять
–  адаптацію до навчання
–  організацію практичних занять.
Відповідно до оцінювання було виведено 

середній бал та занесено до табл. 2.
Автор  приводить до уваги інфографіку відпо-

відей  студентів на рис. 1 та рис. 2.
У результаті аналізу відповідей студентів на 

запитання запропонованої анкети було з’ясовано, 
що більшість студентів оцінювала вище за серед-
нім балом змішане навчання.  Як можемо зробити 
висновок з таблиці 2, найбільш велике розхо-
дження результатів у бальній середній оцінці є по 
таких категоріях:

– цифрові компетентності викладача під час 
проведення занять;

– організація практичних занять;
– співпраця студента та викладача.

А адаптація до навчання та контроль успіхів 
навчання має невелике розходження в балах. 

Наступне питання анкети призначене для 
того, щоб студенти висловили свої думки щодо 
своїх уподобань до різних форм навчання (змі-
шане, дистанційне, очне) (рис. 3).

Майже розділились відсотки щодо переваг 
між очним та змішаним навчанням. За змішане 
навчання голоси віддали  51% студентів, за 
очне –  44%, а за дистанційне всього 15%. Тобто 
дистанційним навчанням задоволена була лише 
1/7 від усіх респондентів. Це дає підставу ска-
зати, що студенти важко сприймають лише дис-
танційну форму, і більш якісною для них є тради-
ційна (очна) або змішана освіта. Звісно, це може 
бути проблема, яка криється у самому навчаль-
ному процесі, його удосконаленні, формуванні, 
адаптивності під потреби студентів, але і рівнях 
свідомості, відкритості, самонавчання студентів. 
Проаналізувавши дослідження [6], можна дійти 
висновку, що саме компетентність викладача має 
найвищий ваговий коефіцієнт, тобто саме циф-
рова, фахова компетентність викладача мотивує, 
дає змогу створити інноваційне середовище для 
цікавого навчання, заохочує та стимулює сту-
дента. Тому авторами було проведене ще одне 
опитування з відкритим питанням: що саме, на 
їхню думку, повинен уміти робити викладач, щоб 
заняття в дистанційному вигляді були цікаві.

Думки респондентів розділились, але ми виді-
лили основні шість, які були найбільш часто 
вживані:

– проведення занять за допомогою симулято-
рів, анімацій;

– залучення студентів у невеликі групи з пев-

Таблиця 1
Переваги та недоліки змішаного та дистанційного навчання

Змішане навчання Дистанційне навчання
Переваги – включає приблизно від 30 до 

80 відсотків онлайн-навчання, це все 
дозволить студентам брати участь 
особисто та віч-на-віч у лабораторіях
– робота «віч на віч», контроль з боку 
викладача може мотивувати студентів
– більше соціальної активності, 
можливості спілкування з однолітками
– різні підходи, які можуть бути 
найбільш зручними для певних категорій 
студентів

– приблизно 80 відсотків навчання, а іноді 
і 100 відсотків проводиться в режимі онлайн
– студенти можуть жити в будь-якій точці 
світу та, маючи відповідні онлайн-можливості, 
отримувати доступ до деяких навчальних 
матеріалів
– студентам, які працюють, дає більшу 
гнучкість у навчанні відповідно до свого 
робочого графіка, і часто знижує ймовірність 
того, що вони відстають у навчанні

Недоліки – налаштування платформ для занять 
викладачами
– «розслабленість» студентів, 
непродуктивно використаний час

– недоброчесність студентів
– недостатність самодисципліни, мотивації
– зниження соціального спілкування
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Таблиця 2 
Середній бал оцінки анкетування

Дистанційне 
навчання

(середній бал)

Змішане навчання
(середній бал)

Співпраця студента та викладача 3, 4 4,4
Контроль успіхів навчання студентів 4, 1 4,8
Цифрові компетентності викладача під час 
проведення занять 3, 8 4,7
Адаптація до навчання 4,1 4,75
Який тип навчання приносить найбільшу 
результативність, на ваш погляд 3,2 4,7
Організація практичних занять 3,3 4,6

 

Рис. 1. Відповіді студентів на їхнє ставлення до дистанційного навчання

 

Рис. 2. Відповіді студентів на їхнє ставлення до змішаного навчання

 
Рис. 3. Відповіді анкетування студентів
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ним завданням, де можна обговорити, поспіл-
куватись, адже саме соціального спілкування 
завжди бракує в дистанційному форматі;

– демонструвати цікаві короткі по часу відео 
з конкретної теми, на думку студентів, більш 
доцільно, ніж читати суху лекцію на презентації;

– обов’язково залучення камери та контролю 
з боку викладача;

– проведення по можливості більше прак-
тичних завдань;

– більше живого спілкування між студентами 
та викладачем.

Проаналізувавши відповіді, автор відзна-
чає, що на  ці фактори може вплинути викла-
дач за допомогою методів підвищення мотива-
ції, створивши цікаве заняття, як лекційне, так 
і практичне. І внаслідок цього студенти отрима-
ють  якісну професійну підготовку та вищу моти-
вацію до навчання.

Висновки та пропозиції. Зважаючи на сьо-
годення, ми розуміємо, що освіта зазнає і буде 
активно зазнавати трансформації, тому змішане 
навчання є найкращою перспективою. Адже 
воно пропонує нові переваги, ціннісні пропо-
зиції, які зосереджені на забезпеченні індиві-
дуалізації; загального доступу, продуктивності 
та підвищення мотивації до навчання. З резуль-
татів відповідей автором зроблено висновок, що 
для забезпечення студентам умов для навчання 
необхідно підготувати всіх учасників освіт-
нього процесу до змішаного навчання, створити 
для них відповідні методичні вказівки, покро-
кові інструкції; визначити ту форму взаємодії, 
яка не буде «сухою», а буде в постійному кон-
такті зі студентами. На рівні організації закладів 
освіти використання змішаних технологій має 
бути пов’язане з основними та довгостроковими 
цілями навчального процесу. Необхідний відпо-
відний розподіл ресурсів та інвестицій в інфра-
структуру та підрозділи підтримки, що потре-
бує процесів внутрішньої координації між всіма 
педагогічними працівниками закладів фахової 
передвищої освіти.
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COVID-19 and the war in Ukraine changed the trends of the educational process. By 2020 only 14% of Ukrainian 
colleges used distance learning. And after 2020, distance learning became 100%, although there were periods of face-to-
face learning. The author of the article considered the main advantages and disadvantages of distance learning and mixed 
learning with a survey of students of the Kyiv Professional College of Communication. Through the questionnaire, 
the role of the teacher in the online process is determined, because quality education depends entirely on the teacher’s 
digital competencies. The works of domestic and foreign scientists who raised the issue of distance learning of students 
in higher and professional education were analyzed. The author conducted a questionnaire through Google Forms, 
with undergraduate students, because these students had the opportunity to study in blended, distance, and face-to-face 
education. Thus, after conducting research, analyzing the literature and publications of scientists, we understand that 
both blended learning and distance learning can have their advantages. However, when we take a closer look to tell 
the difference between them, we realize that they can have their drawbacks.

Studying the problems of distance and blended learning in Ukrainian institutions of advanced professional education is 
extremely important. The purpose of the work is to analyze the attitude of students to the quality of distance learning, mixed 
learning, compare them and provide recommendations. According to the results, comparing distance and mixed learning, 
on such factors as adaptation to learning and control of learning success – the average score of a 5-point assessment was 
approximately the same, which indicates the readiness of students in both mixed and distance learning for the learning 
process itself. But the competence of the teacher, the organization of practical classes and the effectiveness of the training 
itself, according to the average rating, was higher in mixed training. This can be explained by the fact that socialization 
and communication with peers is very important for students. Considering the results, the author concludes that education 
is undergoing and will actively undergo transformation, therefore mixed learning is the best prospect.
Key words: distance learning, blended learning, questionnaires, higher education institutions, motivation.
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