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Мета: виявити та проаналізувати актуаль-
ність можливостей та особливостей позитивних і 
негативних рис дистанційного навчання в умовах 
карантину, розвиток перспектив та виявлення 
основних проблем дистанційної освіти у закладах 
вищої медичної освіти України упродовж каран-
тину.

Практичне значення одержаних результатів 
дає змогу оцінити сучасний стан, переваги, недо-
ліки та доцільність впровадження переходу закла-
дів вищої освіти України від традиційного навчання 
до масової електронної дистанційної освіти у за-
кладах вищої медичної освіти України. Завдан-
ням дослідження є характеристика дистанційного 
навчання, виявлення переваг та недоліків даної 
форми навчання, вміння користуватися сучасними 
комп’ютерними технологіями на високому рівні як 
викладачів, так і студентів. Визначення позитивних 
та негативних моментів при використанні дистан-
ційної освіти (освітніх платформ).

Матеріали та методи – головний метод до-
слідження – метод соціологічного опитування, 
оснований на анкетуванні студентів медичного уні-
верситету.

Результати. Результатом роботи є характе-
ристика сучасного стану, переваг, недоліків та пер-
спектив розвитку дистанційної освіти у закладах 
вищої медичної освіти України. Також з’ясовано, 
що при дистанційному навчанні в закладах вищої 
медичної освіти студенти і викладачі зіткнулись 
з рядом проблем, до яких потрібно було швидко 
адаптуватись та навчитись застосовувати вміння 
використовувати сучасні комп’ютерні технології, 
що непросто для викладачів старшого покоління. 
Але, разом з тим, дистанційне навчання під час 
карантину, надало вихід для студентів-медиків не 
припиняти навчання, а поповнювати свої знання і 
досвід в незвичних для всього світу умовах. З ре-
зультатів досліджень випливає, що карантин став 
мотивацією для навчання по-новому. У будь-якій 
ситуації, яка б не складалася під час пандемії, на-
дання знань студентам-медикам - найважливіша 
мета. В епоху новітніх IT-технологій на допомогу 
освітянам приходять інтернет-ресурси, платфор-
ми для онлайн спілкування, соціальні мережі. 

Висновки. В результаті дослідження виявле-
на мотивація студентів до навчання в умовах ка-
рантину, швидке оволодіння інформацією, вміння 
користування комп’ютером на сучасному рівні, 
спілкування з викладачем з будь якого місця пе-
ребування. З боку викладачів також є відчуття 
задоволення від нових можливостей, які відкри-
вають використання електронних платформ та 
інструментів в освітній діяльності. Це можливість 
пошуку та застосовування принципово нових 
форм та методів навчання, постійний розвиток та 
вдосконалення власної педагогічної майстерності. 
Що стосується практичної роботи майбутніх ліка-
рів, то для дистанційного навчання необхідно вдо-
сконалювати систему надання знань та навичок, 
починаючи з технічного забезпечення студентів та 
викладачів і закінчуючи вдосконаленням безпосе-
редньо процесу дистанційної передачі практичних 
навичок, використовуючи найсучасніші технології. 
Наприклад, надавати студентам доступ до хмар-
них рішень, які дозволять їм виконувати практичні 
навички та моделювання поза приміщенням, вико-
ристовувати симулятори, тренажери, отримувати 
доступ до віртуальних лабораторій. 

Ключові слова: дистанційне навчання, ка-
рантин, сучасні IT-технології викладання, дистан-
ційна медична освіта, інформаційно-комунікаційні 
засоби.

Вcтуп. Криза, що пов’язана з COVID-19, пока-
зала навчальним закладам, що інтеграція зміша-
ного та дистанційного навчання в навчальний про-
цес закладу – це тривалий процес, який вимагає 
кваліфікованих викладачів [1].

 Історично дистанційне навчання виникло у 
1840 році, коли Ісаак Пітман запропонував навчан-
ня через поштовий зв’язок для студентів Англії [2]. 
Інтенсивний розвиток дистанційної освіти в Європі 
і Америці розпочався в 70-і роки. В Україні дистан-
ційна форма освіти запроваджується з 2000 року 
і регулюється Концепцією розвитку дистанційної 
освіти в Україні і Положенням про дистанційну 
освіту МОН України, яке було затверджено Нака-
зом № 40 Міністерства освіти і науки України від 
21.01.2004 р. Саме в цьому документі наведено 
визначення поняття «дистанційне навчання» - це 
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індивідуалізований процес передання і засвоєн-
ня знань, умінь, навичок і способів пізнавальної 
діяльності людини, який відбувається за опосе-
редкованої взаємодії віддалених один від одного 
учасників навчання у спеціалізованому середови-
щі, яке створене на основі сучасних психолого-пе-
дагогічних та інформаційно комунікаційних техно-
логій. І хоч часто дистанційне навчання плутають 
з заочним, але це не одне і теж. В даному випадку 
мається на увазі спілкування обох сторін практич-
но постійно за допомогою передових технологій. 
Це забезпечує можливість навчатись в умовах сьо-
годнішньої пандемії [3, 4, 5].

Основне питання, яке постає сьогодні - чи мож-
ливе дистанційне навчання в закладах вищої ме-
дичної освіти України? Усі розуміють, що заочного 
навчання у медицині не існує, а що говорити про 
онлайн-навчання? Проте, в умовах пандемії, засто-
сування дистанційних технологій в окремих розді-
лах, у вивченні теоретичних питань, при виконанні 
самостійної роботи студентів, коли необов’язково 
бути присутнім в аудиторії, показало ефективні пе-
реваги. Під дистанційним навчанням розуміється 
індивідуалізований процес набуття знань, умінь, 
навичок і способів пізнавальної діяльності людини, 
який відбувається в основному за опосередкованої 
взаємодії віддалених один від одного учасників на-
вчального процесу у спеціалізованому середовищі, 
яке функціонує на базі сучасних інформаційно-ко-
мунікаційних технологій [6].

В епоху сучасних комп’ютерних технологій, 
актуальність дистанційного навчання полягає в по-
глибленні знань студентів закладів вищої медичної 
освіти, пов’язаному з пошуком джерел підвищення 
якості підготовки студента-медика, здобуття про-
фесійної компетентності майбутнього лікаря, що 
змушує студента підвищувати свій рівень знань 
в інформаційно-комунікаційних та дистанційних 
освітніх технологіях. Дистанційне навчання стає 
сьогодні важливою складовою в системі вищої ме-
дичної школи. Виникає необхідність організовувати 
навчальний процес таким чином, щоб кожен мав 
доступ до створеного навчального матеріалу неза-
лежно від часу та місця знаходження студента. 

Якщо говорити про недоліки дистанційного 
навчання, то жодні відеоконференції не можуть 
замінити живе спілкування між викладачем та 
студентом та відпрацювання практичних навичок 
безпосередньо при роботі з пацієнтом, вивчен-
ня пропедевтики на клінічних кафедрах. Також, 
оцінюючи індивідуальну роботу (тестування, під-
готовка рефератів, презентацій), варто відмітити, 
що викладач не може перевірити, чи самостійно 
виконувалося завдання, тому що досить складно 
з’ясувати хто саме здає іспит. Деякі ВНЗ вимага-
ють обов’язкове надання документів на іспиті, що 

підтверджують особу. Крім того, досить вагомою 
проблемою є низька пропускна спроможність елек-
тронної мережі під час навчальних чи екзамена-
ційних телеконференцій. Від цього, насамперед, 
страждають студенти невеликих містечок України, 
яким, власне, найбільше підходить дистанційна 
освіта через географічну віддаленість від наукових 
осередків [3, 4, 5].

Особливе місце розвитку в умовах дистанцій-
ного навчання у закладах вищої медичної освіти 
належить контролю засвоєння програмного мате-
ріалу студентами-медиками. Актуальною пробле-
мою контролю є індивідуальний підхід до перевірки 
знань студентів та оцінка його якості. Працездат-
ність студентів, а також ефективність сприйняття 
матеріалу, уваги, пам’яті, мислення значно зрос-
тають в умовах, коли методи контролю є різно-
манітними. Тому планування процесу навчання із 
застосуванням різних форм контролю якості знань 
має просуватися в напрямі максимальної індивіду-
алізації та різноманітності [5].

І, тим не менш, дистанційне навчання має ве-
ликі перспективи, тому що виправдовує себе і є 
дійсно зручним. Дане навчання користується ве-
ликим попитом у жителів різних країн. У ситуації, 
коли дістатися до місця навчання важко – нада-
ється можливість навчатися дистанційно. Це та-
кож зручно в період хвороби, коли вихід з дому не 
бажаний. Дана форма навчання інноваційна, але 
вже зараз дистанційне навчання набуває своїх по-
слідовників [2].

Отже, через постійний розвиток і вдоскона-
лення інформаційних технологій стає актуальною 
модернізація сучасної системи освіти. Суть таких 
змін полягає в методиці дистанційного навчання, 
яке, завдяки інтернету, стає найважливішим фак-
тором його розвитку. Тому країнам, у яких дистан-
ційне навчання впроваджене на низькому рівні, 
потрібно забезпечити гідну підготовку та підвищен-
ня кваліфікації викладачів для дистанційного на-
вчання, швидкими темпами, за допомогою інтер-
нету, формувати сучасне освітнє середовище для 
створення якісного дистанційного навчання та на-
лежних умов для студентів. Тільки після вагомих 
змін та нововведень в системі освіти дистанційне 
навчання стане доступне усім верствам населення 
і зможе повністю відповідати своїй місії - забезпе-
чувати доставку якісної інформації через інтернет 
для тих, хто навчає і тим, хто навчається [7].

Мета дослідження: виявлення, аналіз акту-
альності та особливостей позитивних і негативних 
рис, сучасний стан, перспективи розвитку та ви-
явлення основних проблем дистанційної освіти у 
закладах вищої медичної освіти України упродовж 
карантину. 
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Матеріал та методи дослідження. Для до-
сягнення поставленої мети було проведено соціо-
логічне опитування студентів Вінницького націо-
нального медичного університету ім. М.І. Пирогова 
5 курсу, основане на анкетуванні. 

Введення карантинних заходів по всій тери-
торії України у зв’язку з поширенням COVID-19 
(коронавірусу) кардинальним чином вплинуло на 
всі сфери людського життя, які традиційно відбува-
лись. Зокрема це торкнулося навчального проце-
су в університеті, одним із заходів стала заборона 
традиційних (очних) форм навчання, закриття усіх 
навчальних закладів та введення режиму каран-
тину. Це змусило до самовдосконалення не лише 
студентів, але й викладачів. Стрімкий процес пе-
реходу на онлайн-навчання, стало викликом для 
всіх учасників освітнього процесу. Використання 
комп’ютерних технологій в освіті створило можли-
вість проведення безперервного розвитку, надан-
ня рівних прав у підвищенні професійних знань 
незалежно від місця знаходження, динамічного 
процесу навчання та створення інформаційного 
матеріалу для значної кількості студентів. 

Викладачам, насамперед, самим довелося 
швидко оволодівати новим, широким колом тех-
нологій та організації якісного учбового онлайн 
процесу. Використання комп’ютерних і телеко-
мунікаційних технологій, інтерактивна взаємодія 
викладача та студента, суттєво відрізняється від 
звичного спілкування в аудиторії. Професія лікаря 
унікальна, тому розум студента повинен бути по-
стійно в тонусі. 

Основною формою викладання в закладах ви-
щої медичної освіти вважається лекція, адже саме 
в її матеріалах студент може використати потріб-
ну інформацію не витрачаючи свій час на пошук 
важливих знань. Використовуються різноманітні 
платформи для взаємодії між студентом і викла-
дачем, серед яких Zoom, Google-Meet, MS Teams 
месенджери Telegram, Viber, WhatsApp тощо. 
Отже, навчальний процес - лекційна програма, 
розбір тематичного матеріалу практичних занять, 
модульний контроль, відпрацювання раніше про-
пущених занять змінились на онлайн спілкування. 
Велике значення має взаємодія між викладачем 
та студентом, що ускладняється дистанційним на-
вчанням.

Відмічені проблеми, з якими зіткнулися викла-
дачі на момент старту онлайн-навчання. На почат-
ку була недосконала IT-програма, збій платформи, 
велика кількість студентів знаходилася в карантині 
вдома у різних областях та районах, де був обме-
жений доступ до інтернету.

Запропонована багатьма українськими закла-
дами вищої освіти дистанційна освіта для студен-
тів-медиків має перелік недоліків та переваг у по-
рівнянні з очною формою навчання:

Переваги - навчання у відповідності до влас-
ного графіку дня, необмежений вибір навчального 
закладу незалежно від місця перебування студен-
та, безперервність навчання, використання сучас-
них технологій, які потім знадобляться на роботі, 
самостійне планування часу для лекцій, навчання 
у комфортній атмосфері, яку студент створює сам, 
зручне проходження занять для студентів з осо-
бливими потребами.

Недоліки – відсутність особистого спілкування 
між студентом та викладачем, недостатнє спілку-
вання між колегами-студентами для обміну досві-
дом, відсутність мотивації навчатись самостійно 
без підтримки викладача, відсутність можливостей 
застосування знань з поясненням на прикладах, 
некомпетентність викладачів щодо організації дис-
танційного навчання, відсутність інтернету на місці 
проживання або недостатня забезпеченість техніч-
ним обладнанням.

Результати дослідження. Результатом робо-
ти є характеристика сучасного стану, переваг, не-
доліків та перспектив розвитку дистанційної освіти 
у закладах вищої медичної освіти України. Також 
з’ясовано, що при дистанційному навчанні в за-
кладах вищої медичної освіти студенти і викладачі 
зіткнулись з рядом проблем до яких потрібно було 
швидко адаптуватись та навчитись застосовувати 
вміння використовувати сучасні комп’ютерні тех-
нології, що непросто для викладачів старшого по-
коління. Але, разом з тим, дистанційне навчання 
під час карантину, знайшло вихід для студентів-
медиків не припиняти навчання, а поповнювати 
свої знання і досвід в незвичних для всього світу 
умовах [8]. 

З результатів досліджень випливає, що ка-
рантин став мотивацією для навчання по-новому. 
У будь-якій ситуації, яка б не складалася під час 
пандемії, надання знань студентам-медикам най-
важливіша мета. В епоху новітніх IT-технологій на 
допомогу освітянам приходять інтернет-ресурси, 
платформи для онлайн спілкування, соціальні ме-
режі. 

Опитування проводилось серед 479 студентів 
закладу вищої медичної освіти. В результаті сфор-
мована структура факторів, які негативно вплива-
ють на результати навчання студентів (таблиця 1).

За результатами опитування 70%±2,1 респон-
дентів мають бажання навчатись очно, їм недо-
стає спілкування з викладачем (15,7%±1,7), паці-
єнтами (92%±1,2), однокурсниками (24,4%±1,96), 
недостатнє забезпечення навчального контенту 
з предмету(10,9%±1,42). У 10,2%±1,38 студентів 
немає доступу до інтернету, у 7,3%±1,19 відсутні 
технічні засоби для занять в режимі онлайн. Від-
сутність мотивації до навчання мають 20,7%±1,85 
респондентів і 15,1%±2,68 мають некомфортні 
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соціально-побутові для навчання онлайн. Решту 
30%±2,09 студентів задовольняє дистанційне на-
вчання, адже в умовах карантину неможливе за-
безпечення головного аспекту в підготовці фахівця 
медичного профілю – робота з пацієнтами. 

Висновки
1. З’ясовано, що якщо мова йде про теоре-

тичні дисципліни, то заняття зручно про-
водити дистанційно. 

2. Стосовно практичної роботи майбутніх лі-
карів, то для дистанційного навчання не-
обхідно вдосконалювати систему надання 
знань та навичок, починаючи з технічного 
забезпечення студентів та викладачів і за-
кінчуючи вдосконаленням безпосередньо 
процесу дистанційної передачі практичних 

навичок, використовуючи найсучасніші 
технології. Наприклад, надавати студен-
там доступ до хмарних рішень, які дозво-
лять їм виконувати практичні навички та 
моделювання поза приміщенням, викорис-
товувати симулятори, тренажери, отриму-
вати доступ до віртуальних лабораторій. 

3. Доцільно використовувати технології гей-
міфікації, створення цифрових дидактич-
них ситуативних ігор і вправ, що також, 
окрім вдосконалення практичних навичок, 
буде залучати студентів до віддаленого 
навчання, тому що ігрові технології гаран-
тують увагу та мотивацію кожного студен-
та. 

4. Найбільш доцільним для студентів-меди-
ків буде використання гібридної моделі 
навчання, поєднання фізичного навчання 
з цифровим – це найкраща модель з по-
зицій логістики та доступності.

Перспективи подальших досліджень. По-
дальші дослідження будуть направлені на ціле-
спрямований інтерактивний процес взаємодії ви-
кладача та студента, що робить акцент на вико-
ристанні сучасних IT-технологій, що дозволяє не 
припиняти навчання на відстані, так як це необхід-
но для підготовки та розвитку кваліфікованого, ін-
телектуального, високопрофесійного майбутнього 
спеціаліста вищої медичної школи.

Таблиця 1 – Структура факторів, які негативно впли-
вають на результати дистанційного навчання студен-
тів медиків
Відсутність спілкування з пацієнтами 92%±1,2
Недостатнє спілкування однокурсни-
ками 24,4%±1,96

Недостатнє спілкування з викладачем 15,7%±1,7
Недостатнє забезпечення навчально-
го контенту з предмету 10,9%±1,42

Відсутність доступу до інтернету 10,2%±1,38
Відсутність технічних засобів  
для занять в режимі онлайн 7,3%±1,19
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УДК 004.773:378.4:61(477)
сОВРЕМЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕсТВА, НЕДОсТАТКИ И ПЕРсПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ В УсЛОВИЯх ДИсТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯх
ВЫсШЕГО МЕДИЦИНсКОГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ
Яремина И. В., Головчанская-Пушкарь С. Е., Дерезюк А. В., Байдюк И. А.
Резюме. Цель: выявить и проанализировать актуальность возможностей и особенностей положи-

тельных и отрицательных черт дистанционного обучения в условиях карантина, развитие перспектив и 
выявление основных проблем дистанционного образования в учреждениях высшего образования Укра-
ины во время карантина.

Данное исследование показывает современное состояние, преимущества, недостатки и целесоо-
бразность внедрения перехода ВУЗов Украины от традиционного обучения к массовому электронному 
дистанционному образованию в учреждениях высшего медицинского образования Украины. Задачей 
исследования является характеристика дистанционного обучения, выявление преимуществ и недо-
статков данной формы обучения, умение пользоваться современными компьютерными технологиями 
на высоком уровне как преподавателей, так и студентов. Определение положительного и отрицатель-
ного моментов при использования дистанционного образования (образовательных платформ).

Материалы и методы – основной метод исследования – метод социологического опроса, основан-
ный на анкетировании студентов медицинского университета.

Результаты. Результатом работы является характеристика современного состояния, преиму-
ществ, недостатков и перспектив развития дистанционного обучения в учреждениях высшего медицин-
ского образования Украины. Также выяснено, что при дистанционном обучении в учреждениях высшего 
медицинского образования студенты столкнулись с рядом проблем, к которым необходимо было быс-
тро адаптироваться и приобрести умение использовать современные компьютерные технологии, что 
непросто для преподавателей старшего поколения. Но вместе с тем дистанционное обучение во время 
карантина дало возможность студентам медикам не приостанавливать обучение, а обогащать свои 
знания и приобретать опыт в непривычны для всего мира условиях.

Из результатов исследования видно, что карантин стал мотивацией для обучения на новом уровне. 
В любой ситуации, которая может сложиться во время пандемии, обучение студентов-медиков – важ-
нейшая цель. В эпоху новейших IT-технологий на помощь учащимся приходят интернет-ресурсы, плат-
формы для онлайн общения, социальные сети. 

Выводы. В результате исследования выявлена мотивация студентов к обучению в условиях каран-
тина, быстрое овладение информацией, умение пользования компьютером на современном уровне, 
общение с преподавателем из любого места нахождения. Со стороны преподавателей также есть ощу-
щение удовлетворения новых возможностей, открывающих использование электронных платформ и 
инструментов в образовательной деятельности. Это возможность поиска и применения принципиально 
новых форм и методов обучения, постоянное развитие и усовершенствование собственного педаго-
гического мастерства. Что касается практической работы будущих врачей, то для дистанционного об-
учения необходимо совершенствовать систему предоставления знаний и навыков, начиная с техниче-
ского обеспечения студентов и преподавателей и заканчивая усовершенствованием непосредственно 
процесса дистанционной передачи практических навыков, используя самые современные технологии. 
Например, предоставлять студентам доступ к облачным решениям, позволяющим им выполнять пра-
ктические навыки и моделирование вне помещения, использовать симуляторы, тренажеры, получать 
доступ к виртуальным лабораториям.

Ключевые слова: дистанционное преподавание, карантин, современные IT-технологии препода-
вания, дистанционное медицинское образование, информационно-коммуникационные средства.

UDC 004.773:378.4:61(477)
Modern Advantages, Disadvantages and Prospects for the Development 
of Education in the Context of Distance Learning in the Institutions 
of Higher Medical Education of Ukraine
Yaremena I. V, Holovchanska-Pushkar S. E., Dereziuk A. V., Baidiuk I. A. 
Abstract. The purpose of the study was to identify and analyze the relevance of opportunities and pos-

itive and negative features of distance learning in quarantine, development of prospects and identification 
of the main problems of distance education in the institutions of higher medical education of Ukraine during 
quarantine. This study depicts the current state, advantages, disadvantages and feasibility of implementing 
the transition of the institutions of higher medical education in Ukraine from traditional education to mass  
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E-distance education. The purpose of the study is to characterize distance learning, identify the advantages 
and disadvantages of this form of learning, the ability to use modern computer technology at a high level of 
both teachers and students; determine the positive and negative use of distance education (educational plat-
forms).

Materials and methods. The main research method is a sociological survey method based on a question-
naire survey of medical university students.

 Results and discussion. The object of the study is distance learning in the institutions of higher medical 
education of Ukraine. The subject of the study is the current state and prospects for the development of dis-
tance learning. The study uses methods of analysis of reference sources and generalization of the features of 
the studied object, questionnaire.

Conclusion. The study reveals the motivation of students to study in quarantine, rapid acquisition of in-
formation, the ability to use a computer at a modern level, communication with the teacher from anywhere. 
Teachers also have a sense of satisfaction with the new opportunities that open up the use of electronic plat-
forms and tools in educational activities. This is an opportunity to find and apply fundamentally new forms and 
methods of teaching, continuous development and improvement of their own pedagogical skills. Regarding 
the practical work of future doctors, for distance learning it is necessary to improve the system of knowledge 
and skills, starting with the technical support of students and teachers and ending with the improvement of 
the process of distance transfer of practical skills, using the latest technologies. For example, it is necessary 
to provide students with access to cloud solutions that will allow them to perform practical skills and modeling 
outdoors, use simulators, training devices, get access to virtual laboratories. It is advisable to use gamifica-
tion technologies, creation of digital didactic situational games and exercises, which, in addition to improving 
practical skills, will involve students in distance learning, because game technologies guarantee the attention 
and motivation of each student. The most appropriate for medical students will be the use of a hybrid model 
of learning, combining real education with digital one – this is the best model from the standpoint of logistics 
and accessibility.

Keywords: distance teaching, quarantine, modern IT teaching technologies, distance medical education, 
information and communication tools.
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