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В роботі наведено опис проведеного дослідження, щодо готовності студентів і 

працюючих до запровадження освітнього проекту дистанційного навчання. Показано 

результати дослідження, та обґрунтовано важливість запровадження освітніх 

проектів дистанційного навчання у вищих навчальних закладах. 
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The present work describes the research, preparedness of students and employees to 

implement educational project learning. Displaying results of a study and proved the importance 

of implementing educational projects distance learning in higher education. 
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Вступ. Ринок освітніх послуг, які надаються вищими навчальними закладами України, 

за допомогою сучасних телекомунікаційних технологій, зростає відповідно до потреб, які 

слід досліджувати, щоб адекватно реагувати на їх зміну. Готовність людини стати 

споживачем дистанційних освітніх послуг визначається, перш за все, такими чинниками, як: 

1) наявність актуалізованих освітніх потреб і неможливість їх задоволення в рамках 

традиційної системи освіти; 2) зацікавленість в основних властивостях дистанційної форми 

навчання (дистанційність, відкритість, гнучкість, відносно низька вартість), що дозволяють 

усунути основні перешкоди до навчання; 3) можливість задоволення вимог до якості освітніх 

послуг, що висуваються їх споживачем; 4) наявність комплексу умов, що дозволяють 

практично скористатися послугами дистанційного навчання (технічна оснащеність, 

платоспроможність, інформованість про можливості дистанційного навчання) [1]. 

Виклад матеріалу. Діагностика потреби в навчанні повинна досягати таких цілей: 

- прояснення цілей розвитку ВНЗ – прояснення стратегії (навіщо навчати); 

- визначення, яким компетенціям необхідно навчати (чому навчати); 

- виявлення категорій гіпотетичних студентів дистанційної форми навчання (тобто 

кого навчати) [2]. 

Слід зазначити, що потреба в дистанційному навчанні у різних категорій споживачів 

освітніх дистанційних послуг, зокрема студентів та працюючих, відрізняється. Якщо йдеться 

про студентів, то перш за все, це потреба нової якості освітньої послуги, яка є актуальною в 

умовах інформатизації суспільства та у зв'язку з пошуком свого місця на ринку праці.  

Індивідуальна потреба працюючого в навчанні лежить в площині його уявлення про 

те, наскільки важливі ті або інші знання, уміння і навички в його професійній діяльності і 

наскільки він ними володіє в даний час. Статистика підтверджує високу залежність між 

різницею в оцінці працюючим важливості представлених компетенцій для успішності 

професійної діяльності і оцінкою рівня свого володіння ними. 



Перевірка наявності потреб у дистанційному навчанні серед майбутніх споживачів 

вимагає від вищого навчального закладу проведення дослідження, яке дасть змогу 

визначити: 

- рівень сформованості таких потреб на конкретному сегменті ринку; 

- стратегію просування такої інноваційної форми надання освітніх послуг. 

Досвід Львівської комерційної академії (ЛКА) по запровадженню дистанційного 

навчання свідчить про те, що доцільно реалізацію проектів супроводжувати дослідженнями. 

Зокрема в ЛКА було проведено дослідження: 

1. потреби і готовності до запровадження дистанційного навчання серед студентів 

академії та працюючих, які гіпотетично можуть стати споживачами дистанційних освітніх 

послуг; 

2. визначення ефективності семінару-тренінгу з дистанційного навчання для 

викладачів. 

Для опитування респондентів (студентів та працюючих) була розроблена анкета. Дані 

опитування оброблялися пакетом STATISTICA за такими методами: 1) описові статистики, 

частотні таблиці; 2) непараметричні статистики: кореляції Кендала, Спірмена; порівняння 

двох незалежних групувань за критеріями Манна-Вітні, Вальда-Вольфовіца за статтю, 

курсом, групою. 

З метою визначення потреби у здобутті дистанційної освіти та готовності до 

освітнього-проекту, щодо запровадження дистанційного навчання, було проведено 

анкетування 72 студентів з чотирьох груп третього та четвертого курсів спеціальності 

“Економічна кібернетика” ЛКА [3]. Дані по опитуванню студентів були введені в пакет 

STATISTICA у файл з 38 змінними. 

Фрагмент файлу результатів опитування студентів наведено на рис. 1. 

 
Рис.1. Фрагмент файлу з відповідями анкети STATISTICA 

Серед опитаних студентів, 43% вважають, що перевагами дистанційного навчання є 

зручний графік, 25% - зручне місце навчання, 66,6% - можливість поєднувати навчання з 

роботою, 22,2% - самостійність, 16,6% - повне інформаційне забезпечення дисциплін, 15,2% 

- наявність інтерактивних засобів спілкування (форуму, чату), 19,4% - зручність 

контактування з викладачем, 15,2% опитаних вважають, що однією з переваг дистанційного 

навчання є об’єктивність оцінювання результатів (рис. 2). 



 

Рис. 2. Переваги дистанційного навчання для студентів 

Серед опитаних респондентів, яка мають постійне місце праці, більшість вважають, що 

до переваг дистанційного навчання можна віднести: 1) навчання в зручному місці (80%); 2) 

можливість навчатись самостійно (79%); 3) навчання в зручний для вас час (68%); 

можливість навчатись без відриву від виробництва (59%) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Переваги дистанційного навчання для респондентів з постійним місцем праці 

Для перевірки узгодженості думок всіх опитаних був проведений дисперсійний аналіз 

Friedman ANOVA, результат проведення якого наведено на рис. 4. 

 

Рис. 4. Результат дисперсійного аналізу ANOVA за відповідями анкети 



З рис. 4 видно, що узгодженість думок експертів за коефіцієнтом конкордації є дуже 

високою і дорівнює 0,81, тобто респонденти були практично одностайні у відповідях на 

запитання анкети. 

Висновки. Провівши аналіз, щодо готовності студентів ЛКА та працюючих на різних 

організаціях, можна зробити висновок, що загалом у всіх опитаних респондентів існує 

зацікавленість відносно дистанційного навчання. 

Відтак і викладачі вищих навчальних закладів повинні бути готові до запровадження 

освітніх проектів з дистанційного навчання. Розуміння необхідності дистанційного навчання 

у вищих навчальних закладах не вимагає додаткових аргументів. На сьогодні, коли 

конкуренція на ринку освітніх послуг зростає, саме  політика топ-менеджменту вітчизняних 

вищих навчальних закладів, а також рівень професіоналізму професорсько-викладацького 

складу у володінні сучасними телекомунікаційними технологіями і здатності створювати 

повноцінні дистанційні курси є основною конкурентною перевагою. У цій ситуації 

систематичне підвищення кваліфікації викладачів, що включає навчання на семінарах-

тренінгах та дистанційних курсах, стає явищем плановим. 

Отже, досвід Львівської комерційної академії свідчить про те, що освітні проекти 

щодо запровадження дистанційного навчання у вищих навчальних закладах є актуальними і 

своєчасними, але для цього необхідний маркетинг дистанційних освітніх послуг та стратегія 

вищих навчальних закладів щодо запровадженню інноваційної дистанційної форми здобуття 

освіти. 
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