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Професійно значущі якості викладача дистанційного навчання 

 

Розвиток та становлення сучасної системи вищої освіти України 

зумовлюються таким перспективним напрямом як комплексна інформатизація, 

яка базується на вдосконаленні інформаційно-освітнього середовища навчання. 

Саме тому значна увага приділяється впровадженню в педагогічну практику 

сучасних інформаційних технологій, зокрема розвитку дистанційного навчання, 

що дає змогу кожній людині підвищувати свій освітній рівень з мінімальним 

відривом від виробництва, у вільний час та за індивідуальною програмою 

навчання.  

Процес організації дистанційного навчання істотно відрізняється від 

традиційних форм педагогічної діяльності. Використання інформаційних 

технологій в освіті, впровадження в освітню практику дистанційного навчання 

висуває нові вимоги і до професійних якостей викладачів, стає актуальною 

підготовка викладачів саме до цього виду педагогічної діяльності, оскільки 

врахування специфіки навчання в дистанційній формі може здійснити тільки 

викладач-професіонал. 

Але далеко не всі викладачі, які мають величезний педагогічний досвід, 

здатні працювати в нових умовах сучасного інформаційного суспільства. У 

значній мірі це пов'язано з недостатнім рівнем сформованості відповідних 

професійно значущих і особистісних якостей, необхідних для роботи в 

дистанційному навчанні, а іноді і з повною їх відсутністю.  

Отже викладач дистанційного навчання здатен здійснювати свою 

професійну педагогічну діяльність у дистанційному режимі за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій і володіє певним комплексом 

професійно значущих для даної діяльності якостей. 

Аналіз наукової літератури дозволяє виділити перелік таких якостей, які є 

для викладача дистанційного навчання найбільш важливими. Серед них 

основними є такі: віртуальна комунікабельність, гнучкість мислення, 

доброзичливість, інформаційна грамотність, комп'ютерна грамотність, 

винахідливість, організаторські здібності, педагогічний такт, педагогічне 

прогнозування, комунікабельність, професійна мобільність, професійна 

ерудованість, психологічна гнучкість та толерантність [1]. 

Отже, формування професійно значущих якостей у майбутніх викладачів 

дистанційного навчання – це важлива соціальна та психолого-педагогічна 

проблема, зумовлена об'єктивними потребами в галузі вдосконалення 

підготовки педагогічних кадрів для роботи в дистанційному навчання, яка 

потребує всебічного розв'язання. 
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