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Розвиток сучасного суспільства пе
реходить від стадії техногенної, технокра
тичної до стадії гуманітарної. Відбуваєть
ся поворот від переважного розвитку 
високих технологій “НідН-ІесІї” до техно
логій, що орієнтовані на кожного індиві
дуума - “ґіідИ-ґіит” -  технологій. У зв’яз
ку з цим , значну роль відіграватимуть 
технології, що підтримують міжособисті 
спілкування в межах усього людського 
суспільства -  інформаційні технології, які 
мають за основу світову інформаційну 
мережу Іпіегпеї.

Розвиток Іпіегпеі знаменує перево
рот в інтелектуальній діяльності, пізнанні 
та спілкуванні: Іпіегпе!:- це дійсна сво
бода спілкування, доступу до інформації, 
відсутність географічних, політичних, 
часових та етнічних обмежень (на жаль, 
поки що лишаються мовні та культурні 
бар’єри). Зараз Іпїегпеістає новим пси
хологічним, а точніше -  новим культу

рним середовищем та сферою діяль
ності величезної кількості людей. Це 
середовище має цілу низку специфіч
них особливостей, що визначають нові 
норми поведінки та між особистого 
спілкування людей, а також пред’являє 
до них специфічні вимоги обробки 
великих обсягів інформації.

З іншого боку, за останні кілька деся
тиріч сталися суттєві структурні зміни в 
системах освіти, що обумовлені науко
во-технічним прогресом та його впли
вом на життя суспільства. Заданими за
рубіжних дослідників, на початок насту
пного тисячоріччя мінімальним рівнем 
освіти стане вища освіта. Але такого рі
вня неможливо досягти навіть у найро
звинутіших країнах, якщо спиратися на 
традиційні технології та форми навчан
ня. Другою суспільно необхідною умо
вою освіти стає динаміка її безперерв
ного розвитку ( безперервність освіти ), 
а також можливість оперативної профе

сійної переорієнтації великої кількості 
людей. Давно точиться процес інтерна
ціоналізації традиційної освіти за зміс
том, за методиками навчання та органі
заційними формами. Освіта стала інстру
ментом взаємопроникнення культур, 
знань та технологій, а також капіталу, зна
ряддям боротьби за ринок, вирішення 
політичних задач.

Усе вищезгадане обумовлює останнім 
часом інтенсивний розвиток нетрадицій
них технологій освіти, які мають за основу 
сучасні педагогічні та технологічні досяг
нення. У світі вже накопичено значний 
досвід реалізації цих технологій, що базу
ються на системах телебачення, викори
стовують локальні комп’ютерні мережі та 
сучасні телекомунікаційні технології. З 
іншого боку, дистанційна освіта повинна і 
може використовувати кращі традиційні та 
інноваційні педагогічні методи, засоби та 
форми навчання.
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(початок на сторінці 6)
Синтез педагогічних методів і комп’ю

терних та телекомунікаційних технологій 
(Іпіегпеї у цій ситуації стає ідеальною ком
п’ютерною та телекомунікаційною систе
мою) дає змогу дійти висновку, що в роз
витку дистанційної освіти настав якісно но
вий етап. Дистанційна освіта на порозі XXI 
віку стає суттєво новою освітянською тех
нологією ( її не можна вважати просто за 
розвиток заочної освіти).

У системі освіти лише дистанційна 
освіта повною мірою відповідає прин
ципам гуманізму: до неї має доступ ко
жний індивідуум, незалежно від його 
соціального статусу, матеріального до 
статку, географічної або соціальної ізо
льованості, ф ізичних м ожливостей, 
зайнятості виробничими та особисти
ми справами.

Таким чином, дистанційна освіта XXI 
віку об’єднує три основні компоненти:

—  відкриту, доступну всім освіту;
— комп’ютерне навчання;
— комп’ютерну систему телекомуніка- 

цій (Іп іегпе ї).
Основу освітнього процесу дистан

ційної освіти складають:
—  цілеспрямована та підконтрольна інте

нсивна самостійна робота учня у  зручній для  
нього формі (місце, розклад, час, план і т.п. 
визначаються самим учнем);

—  цілеспрямований інтерактивний, аси
нхронний процес взаємодії викладача з кож
ним учнем та учнів один з одним, а також 
усіх їх із засобами навчання.

Дистанційна освіта передбачає рі
шення таких задач:

—  посилення активної ролі учня у  влас
ній освіті;

— різке збільш ення обсягу доступних  
знань (використання практично необмеже
ного дж ерела  оперативної інформ ації -
іпіегпеі);

—  отримання можливості спілкування учня 
з викпадачами-професіоналами та іншими за
цікавленими суб'єктами, як із фахівцями-про- 
Фесіоналами, так і з іншими учнями;

—  збільшення активної складової навча
льного процесу за рахунок використання 
інтерактивних комп’ютерних технологій;

— підвищення ком фортності умов для  
самовираження учня, а також для контролю 
процесу навчання.

Мета створення й розвитку системи 
дистанційної освіти (ДО) вищих аграрних 
навчальних закладів України -  це надан
ня студентам, спеціалістам аграрного 
профілю, безробітним та самим широ
ким верствам населення у будь яких ра
йонах країни та за її межами рівних осві
тніх можливостей, а також підвищення 
якості освіти за рахунок активного вико
ристання освітянського та наукового 
потенціалу провідних вищих навчальних 
закладів, інститутів підвищення кваліфі
кації, центрів перепідготовки кадрів та 
інших закладів. Система ДО мусить на
давати учню як базову, так і додаткову

освіту паралельно з його основною дія
льністю. В решті решт система ДО, що ство
рюється, повинна спрямовуватись на по
ширення середовища аграрної освіти, на 
якнайповніше задоволення потреб та прав 
людини у галузі освіти. «•

Система ДО повинна сприяти рішенню 
таких головних соціально значущих задач:

—  підвищення рівня освітності суспільс
тва та якості освіти;

— реалізація потреб населення (особ 
ливо сільського) в освітянських послугах;

— задоволення потреб країни у  фахів
цях аграрного профілю, що мають якісну під
готовку;

—  підвищення соціальної та професійної 
мобільності населення, його підприємниць
кої та соціальної активності, рівня самосві
домості, розширення кругозору;

— збереження та помноження знань, 
кадрового та матеріального потенціалу, що 
накопичений навчальними закладами агра
рного профілю;

— розвиток єдиного освітянського про
стору в межах України та всієї світової спі
льноти, яка має на думці забезпечення но- 
стрифіцированої освіти у  будь якій точці осві
тянського простору.

Розвиток системи ДО орієнтовано на 
такі соціальні групи:

—  сільська молодь, яка не має м ожли
вості отримати високоякісні освітянські по
слуги в традиційній системі освіти з-за об
меженої пропускної здатності ц ієї системи, 
необхідності поєднання роботи з навчанням, 
географ ічно ї в іддаленості від вузівських 
центрів і т. п.;

—  спеціалісти аграрного профілю , що 
працюють, але бажають підвищити свою 
кваліфікацію на набути нових знань;

— особи, що бажають отримати др угу  
додаткову освіту або отримати паралельну 
освіту;

— особи, що не мають роботи, звільнені 
або скорочені, але бажають змінити сферу  
діяльності;

— викладачі р ізних освітн іх закладів, 
вузи включно.

Створення системи ДО, що відповідає 
цим вимогам, являє собою складну дер
жавну задачу. При її рішенні мають по
вною мірою бути використані накопичені 
системою вищої аграрної освіти науко
во-методичний, кадровий та виробничий 
потенціал, організаційні структури, а та 
кож чинна інфраструктура аграрних ви
щих навчальних закладів України.

Разом із тим при створенні єдиної 
системи ДО має бути забезпечено ефе
ктивне об’єднання зусиль вузів, інших 
освітніх закладів та організацій у галузі 
дистанційної освіти на основі:

—  вимог державного освітнього стандарту;
— загальних психолого - педагогічних, 

методичних та технічних вимог до курсів ДО;
—  єдиних вимог до  рівня психолого-педа- 

гогічної компетентності кадрів ДО;
— поєднання бюджетних та позабюдже

тних джерел фінансування на розвиток Д О ;

— єдиного стратегічного управління си
стемою.

Створення єдиної системи ДО ні в 
якому разі не повинно перешкоджати 
самостійності освітніх закладів та роз
виткові різноманітних форм ДО, які б 
забезпечили рівень підготовки, що пе
ревищує вимоги державного освітньо
го стандарту.

Основними задачами, що пов’язані з 
утворенням системи ДО вищих аграрних 
навчальних закладів України, стають:

—  визначення та закріплення принципів 
організації та функціонування єдиної систе
ми Д О  вищих аграрних навчальних закла
дів України;

— формування організаційно-управлін
ської структури системи Д О  та фінансових 
механізмів, які б забезпечили її розвиток;

—  створення систем и інформ аційно- 
аналітичного та маркетингового забезпе
чення системи ДО, включаючи проведення 
пр о п а га н ди  та р екла м и  систем и  Д О  
з урахуванням регіонів та можливого кон
тингенту учнів;

—  розробка теоретичних та науково- 
психологічних основ та конкретних мето
дик Д О  з урахуванням специфіки контин
гентів учнів;

—  створення спеціалізованих інформа
ційно-освітніх курсів ДО, створення розпо
д ільчо ї системи інформаційних ресурсів уч
бового призначення, які доступні по ком
п'ютерних телекомунікаціях, і розвиток си
стеми електронних бібліотек;

—  розробка критеріїв, засобів та сис
тем контролю якості Д О  аграрних вищих на
вчальних закладів України;

— формування м атеріально-техн ічної 
бази системи Д О  для  розробки репродуці- 
ювання методичних матеріалів, програм, ку
рсів, їх експлуатації та супроводження;

— вдосконалення комунікаційної інфра
структури для  реалізації освітніх техноло
гій ДО.

Зазначені задачі повинні вирішу
ватись з урахуванням таких принципо
вих вимог:

—  забезпечення високих стандартів та 
якості освіти за рахунок реалізації комплек
сних освітніх програм, які мають за основу 
кращі традиції вітчизняної освіти, міжнарод
ний досвід, а також використання передових 
психолого-педагогічних, інформаційних, ко
мунікаційних та інших технологій;

—  організацію Д О  на основі тісної та безпе
рервної взаємодії освіти, науки та виробництва і 
використання переваг такої організації;

— конкретна спрямованість курсів та 
програм Д О  в залежності від соціальних та 
освітянських задач і специфіки контингентів 
учнів;

— забезпечення повноцінного оператив
ного (педагогічного) і налагодженого (освіт
нього та соціально-психологічного) зворот
ного зв ’язку з учнями;

—  формування благоприємної суспільної 
думки про Д О  та створення умов для соціаль
но-психологічного комфорту учнів.


