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Донецький інститут післядипломної педагогічної освіти облІППО є 

навчальним закладом переміщеним із зони проведення АТО. З огляду на 

ситуацію, що склалася в нашому регіоні на початку 2015 року не можливо 

було проводити курси підвищення кваліфікації за традиційними формами. 

Вихід вбачався лише у дистанційному навчанні. Тому Донецьким облІППО 

було прийнято рішення створити умови для підвищення кваліфікації тим 

педагогам, які працюють на лінії розмежування конфлікту, а саме – 

переведення очного формату курсів у дистанційний, оскільки дана форма 

навчання є найбільш прийнятною з точки зору безпеки учасників навчально-

виховного процесу. В порівнянні з іншими формами освіти дистанційне 

навчання здатне задовольняти потреби самого широкого кола споживачів 

освітніх послуг, особливо в умовах розрізненості та просторової 

віддаленості. За 2015 рік відділом дошкільної освіти Донецького облІППО 

організовано роботу 28 груп курсів підвищення кваліфікації, 70% яких 

виконували програму засобами дистанційного навчання.  

Під дистанційним навчанням (ДН) розуміється індивідуалізований 

процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності 

людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії 

віддалених один від одного учасників навчального процесу в 

спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-

педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій [1]. 

Ситуація ускладнювалася ще й тим, що не всі слухачі курсів мали 

доступ до мережі Internet, оскільки велися активні бойові дії і в багатьох 

населених пунктах регіону призупинялося постачання електроенергії. Тому 

позитивні сторони дистанційного навчання – можливість навчатися в 

зручний для себе час, у власному темпі, в будь-якому місці; навчання без 

відриву від основної діяльності (роботи) дозволили в наших умовах всім 

слухачам виконати програму курсів. 

Організація курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою 

дозволила вирішити низку завдань, які неможливо було розв’язати іншою 

формою: забезпечення слухачів навчально-методичними матеріалами; 

проведення тестування (вхідного, проміжного та підсумкового); 

ідентифікація та реєстрація слухачів; забезпечення інтерактивного зв’язку 

слухача з викладачами та адміністрацією; надання максимально повної 

інформації про порядок навчання для слухачів.  

Безпосереднє управління навчально-пізнавальною діяльністю слухачів 

при дистанційному навчанні здійснювалося шляхом Internеt-комунікації 

(телеконференцій, вебінарів, електронної пошти) на платформі Moodle 

(http://dn.ippo.dn.ua/). Під час поточного та підсумкового контролю 

вирішувалося завдання контролю за знаннями, уміннями та навичками 

слухачів. Телеконференції дозволили слухачам взяти участь у конференції з 

http://dn.ippo.dn.ua/


обміну досвідом та презентувати свої випускні творчі роботи (електронні 

контенти). Вебінари, проведені викладачами забезпечили засвоєння 

лекційного матеріалу. Забезпечення професійного спілкування 

здійснювалося завдяки об’єднанню слухачів у творчі групи для виконання 

окремих практичних завдань.  

Відділом дошкільної освіти Донецького облІППО у дистанційному 

форматі проводилося не лише навчання слухачів на курсах підвищення 

кваліфікації але й організовувався міжкурсовий період. Так за 2015 рік згідно 

з планом роботи було проведено педагогічні читання: «Забезпечення сталого 

інноваційного розвитку дошкільної освіти регіону», «Сучасні підходи щодо 

формування готовності дитини до навчання у школі», «Сучасний підхід до 

організації системи менеджменту в ДНЗ», «Патріотичне виховання у 

контексті розвитку духовного потенціалу особистості дошкільника». Саме 

дистанційна форма проведення дозволила забезпечити участь педагогів 

дошкільних закладів області, виїзд яких унеможливлювала складна ситуація 

в регіоні. Педагоги  презентували свої методичні матеріали та взяли участь в 

обговоренні. 

Проте дистанційне навчання показало ряд недоліків, зокрема: 

відсутність безпосереднього контакту слухача з викладачем, наявність 

індивідуально-психологічних умов; необхідність самодисципліни, залежність 

результату від самостійності і свідомості слухача, необхідність постійного 

доступу до джерел інформації (наявність комп’ютера і виходу в Інтернет), 

брак виїзних практичних занять, відсутність постійного контролю, 

недостатня розробленість навчальних модулів, відсутність усної форми 

викладу знань слухачами, низька можливість професійного спілкування та 

обміну досвідом. Проведене опитування слухачів курсів показало, що саме 

відсутність безпосереднього контакту з викладачами та колегами є однією з 

найбільших проблем для тих педагогів, які вимушено не можуть здійснювати 

професійну діяльність, оскільки навчальні заклади знаходяться у 

безпосередній близькості до військових дій.  

Підсумовуючи необхідно відзначити, що ДН у нашій складній ситуації 

забезпечило навчальний процес в цілому, відкрило слухачам доступ до 

нетрадиційних джерел інформації, підвищило ефективність самостійної 

роботи, надало нові можливості для творчості, знаходження і закріплення 

різних професійних навичок, проте воно не може повністю замінити очну 

форму підвищення кваліфікації, а позитивний результат буде отримано лише 

в інтеграції. 
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