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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДИСІ'АНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

Стапя присвячена актуальній проблемі - дистанційній освіті. В статrі виділені фактори і 
процеси, що приводять до необхідносТі і можливості використання дистанційної освіти. Наведені 
засоби дистанuійноі освіти, а також способи організації дистанційного навчання на базі сучасних 

інформаційних технологій. Розrлянуrі види технологічної організації дистанційного навчання. 

Сучасна соціально- економічна ситуація в країні й у системі освіти така, 

що традиційні форми одержання освіти і моделі навчання не можуть 

задовольнити потреб в освітніх послугах, звичайно сконцентрованих у 
великих мtстах. 

Дистанційна освіта - сукупність інформаційних технологій, що 
забезпечують доставку тим, кого навчають, основного обсягу досліджуваного 

матеріалу, ітерактивне взаємодія студентів і викладачів у процесі навчання, 

надання студентам можливості самостійної роботи з освоєння 

досліджуваного навчального матеріалу, а також оцінку їхніх знань і навичок, 
отриманих у процесі навчання [3]. 

На основі проведених досліджеІПІі можна виділити наступні фактори і 
процеси, що приводять до необхідності і можливості використання ДО: 

- заочне навчання учнів загальноосвітніх шкіл віддалених регіонів; 
- заочне навчання дітей і дорослих інвалідів; 
підвищення кваліфікації чи Оl(ержання додаткової (щ)угоі) освІти 
тодям, що вже мають середнє чи вищу освіту, незалежно від їхньої 
конкретної спеціальності. 

- нові вимоги до освіти (зокрема, приступні сть, невисока вартість 

навчання:, обмеження за часом навчання й ін.); 

- обмеження по пропускній здатності вузів, факультетів підвищення 

кваліфікації; 

- підвищення кількості бажаючих одержати освіту через підвищення 

престижу ос.вtти; 

- необхідність перепідготовки військовослужбовців, що звільняються в 
запас, фахівців ВПК і інших; 

- поява і розвкrок якісний нових засобів ИТ і яскраво виражений 

процес інформатизації; 

- посилення міжнародної інтеграції ін. 
ДИстанційне навчання - це нова ступінь заочного навчання, на яюи 

забезпечується застосування інформаційних - технологій, заснованих на 

використанні персональних комп'ютерів, відео- і аудіотехніки, космічної й 

ОІПОВОЛОКОННОЙ теХНіКИ. 
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Засоби дистанційної освіти можуть являти собою: 
1. Друковані видання (підручникі, учбово-методичні посібникі, 

довідникі і т.д. ); 
2.Електроннівидання; 

З. Комп'ютерні навчальні системи в звичайних 1 мультимедийнЬІх 
варІантах виконання; 

4. Аудио-видео навчальні матеріали; 
5. Комп'ютерні мережі. 
Існують різні способи організації дистанційного навчання на базі нових 

інформаційних технологій: на основі інтерактивного телебачення, 
телекомунікацій, на основі технологій CD-ROM, навчального радіо і 
телебачення, відеозапису, ін [1]. 

В останні роки усе більше поширення одержують чотири види 
дистанційного навчання, заснованого на: 

інтерактивному телебаченні (two-way TV); 
комп'ютерних телекомунікаційних мережах (регіональних 1 

глобальних, Intemet) у режимі обміну текстовими файлами; 
комп'ютерних телекомунікаційних мережах з вщористанням 

мультимедийной інформації, у тому числі в інтерактивному режимі, а 

також з використанням комп'ютерних відеоконференцій ; 
сполучення першого і другого 

Злиття ж переваг дистанційного навчання і телекомунікацій дозволяє: 

вирішити проблему інтерактивного спілкування прн взаємодії 
викладача й учнів, викладача і навчальної групи, окремого учня і 

навчальної групи; 

забезпечити постійний контроль~ за ступенем засвоєння навчального 
матершлу; 

забезпечити учиш навчальними матерІалами 

інформацією, що зберігаються на різноманітних 

серверах і в базах даних телекомунікаційних мереж; 

1 навчальною 

інформаційних 

розвити в учнів майстерність самостійного навчання, персональної 

"інформаційної навігації"; 

забезпечити варіативне навчання учнtв за допомогою 
. . 

змодулированного матершлу курсtв; 

забезпечити гнучке навчання з можливІстю індивідуально 
побудованого курсу; 

ефективно використовувати наявні в учнів на роботі (чи дома) 

засоби сучасних інформаційних технологій як складової частини 
навчання; 

інтегрувати вітчизняну і закордонну системуосвіти, надаючи учням 

можливость одержати освіту якна У країні, так і за ії межами; 
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можІJиність учитися всім і завжди (не3<:1лежно від їхнього віку. 

кваліфікації, стану здоров'я~ умов роботи, далекості від центра 
навчання і т.д.) [4]. · 

У залежності від вибору засобів ди<.,-танційноrо навчання і форм 

комунікації за:раз можна в:ид1лити три види технологічної організації 

дистанційного навчання: 

1. "ОдШІична медіа". Дана модель припускає використшmя: якого
небудь засобу навчання і каналу nередачі інформації. Наnриклад~ навчання 

чере3 nереписування, навчальні радіо- чи телепередачі. У цій моделі 

домінуючИм :шсобом навчання є,· як nравило, друкований матеріал. 
Практично відсутня двостороння: комунікація, що наближає цю модель 

дистанційного навчання до традиційного заочного навчання. 

2. "Мультимедіа". При даній моделі дистанційного навчання 
використовуються засоби навчання - навчащ.ні посібники на друкованій 

основі, комп'ютерні програми навчального nрИзначення на різних носіях, 
аудио- і відеозапису . і т.n. Однак, домінує nри цьому передача інформації в 

"одну сторону" при обмеженій двостороюrій комунікації. При необхідності 

використовуються елеменrи очного навчання - особисrі зустрічі студешіві 

викладачів, проведеШDІ nідсумкових занять чи семінарів, консультаці~ очний 
прийом ісnиnв 1 т.п. 

3. "Гипермедіа••. Це модель дистанцnmого навчання третього 

nокоління, що передбачає використання нових інформаційних технологій лри 

домінуючій ролі комn'ютерних телекомунікацій. Найnросrішою формою при 
цьому є використання електронної nошти і телеконфереІЩій, а також 

аудионавчання (сполучення. телефону 1 телефuсу). При подальшому . 
розвиrку ця модель дистанцtиного навчання в:юпочає використання 

комплексу таких засобів як відео, телефакс і телефон (для проведення 

відеоконференцій) і а у днографику при одночасному широко~.rу використанні 

відео дисків, pi3Irnx гіперзасобів, систем знань і шrучного інтелеюу . 

Дисrанційна освіта - це один з передових, а:кгивно развивающихся видів 

навчання, котрий забезпечує використаШІя інформаційних технологій, 
заснованих на використашrі персональних компьютерів, відео- та 

аудіотехніки, космичої та опtоволоконнї техніки. 
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