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Таким чином, адаптивне навчання дає можливість не тільки успішно засвоїти 

навчальний матеріал, а й збудувати по-справжньому індивідуальну освітню 

траєкторію і дати учню можливість самостійного управління власним процесом 

навчанням. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПОЛЬСЬКІЙ ТА 

УКРАЇНСЬКІЙ ВИЩИХ ОСВІТАХ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

Белан В. Ю  

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України 

Згідно сучасних уявлень, розвинуте інформаційне суспільство 

характеризується певними ознаками, такими як: збільшення ролі інформації і 

знань в життя суспільства, створення глобального інформаційного простору, 

поява в економіці і в освіті принципово нових підходів до використання сучасних 

ІК-технологій, високий рівень ІКТ-компетентності населення тощо.  

У свою чергу була розроблена програма реалізації європейської стратегії 

інформатизації освіти, яка передбачає виведення локальних електронних освітніх 

ресурсів на загальноєвропейський і загальносвітовий рівні. На порядок денний 

винесено створення стратегічних партнерств, таких, наприклад, як Європейська 

Асоціація Університетів, в яких здійснюється дистанційне навчання. За даними 

спеціального дослідження на період започаткування програми лише третина із 

200 європейських університетів мали відповідний досвід у цьому напрямі [1].   

Огляд національних ІКТ-стратегій в освіті країн Європейського Союзу 

засвідчує, що вони відбивають затверджений ЄС у 2010 році «Цифровий порядок 

денний для Європи» (Digital agenda for Europe) [2], охоплюючи широкий спектр 

різних напрямів – від забезпечення населення електронними послугами до 

створення швидкої безпечної широкосмугової мережі, з метою допомогти 

населенню. Такий стан справ підтверджується рейтингом країн світу за рівнем 

розвитку ІК-технологій (індекс розвитку ІКТ в країнах світу –ICT Development 

Index), де Європейські країни посідають перші місця. Досвід країн Центральної 
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Європи, зокрема, Польської Республіки, яка у цьому рейтингу займає значно вище 

49-те місце. Республіка Польща демонструє позитивний приклад євроінтеграції, 

адже на законодавчому рівні займається розбудовою інформаційного суспільства, 

зокрема, поширенням ІКТ в освіті. [3] 

У свою чергу, стратегічні цілі у сфері інформатизації країни закладено в 

Стратегії Національного розвитку Польщі, яка була прийнята 25 вересня 2012 

року Радою міністрів Польщі. У ній, зокрема, вказується, що сучасна Польща 

нерівномірно розвинена з точки зору того, що називається «цифровим 

суспільством». Близько 65% поляків користуються Інтернетом, але, однак, є 

значні відмінності у використанні Інтернету у залежності від таких показників як: 

освіта, вік і місце проживання населення. Відповідно до Стратегії Національного 

розвитку Польщі, головним завданням держави у прагненні побудувати цифрову 

Польщу стає розвиток компетенції громадян у сфері цифрової грамотності. [4]. 

У свою чергу деякі польські університети стали членами Європейської 

Асоціації Університетів, в яких здійснюється дистанційне навчання (European 

Association of Distance Teaching Universities), завдяки спеціалізованим центрам 

(осередкам) дистанційного навчання, які діють при них. Серед них: Гірничо-

металургійна академія імені С. Сташиця у Кракові та діючий при ній Центр 

електронного навчання (пол. Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej), а 

також Польський віртуальний університет (пол. PUW – Polski Uniwersytet 

Wirtualny). [5; 6]  

Зокрема, студенти та учні онлайн-курсів Польського віртуального 

університету, одного з найбільших з-поміж інших приватних закладів вищої 

освіти, отримують знання під керівництвом вчителя, при цьому працюючи у 

групах, і виконуючи індивідуальні та групові завдання. Вони беруть участь у 

різноманітних дискусіях, комунікуючи через Інтернет (дискусійний форум, чат). 

При цьому учні та студенти використовують електронні підручники. Онлайн-

навчання, проведені Академією гуманітарних та економічних наук у Лодзі на 

платформі Польського віртуального університету, є найбільшим у Польщі 

проектом в галузі електронного навчання. Навчальний процес здійснюють понад 

2 тисячі викладачів різних спеціальностей. В університеті також широко 

використовується електронна бібліотека [6].  

Інший же – Центр електронного навчання Гірничо-металургійної академії 

імені С. Сташиця у Кракові зазвичай застосовують технологію т.зв. змішаного 

навчання, тобто навчання, яке поєднує у собі традиційне з електронним. Самим 

же Центром було розроблено електронні навчальні платформи для кожного з 

факультетів Академії, що дозволило навчатися у ній та комунікувати з 

викладачами дистанційно. До того ж ці електронні платформи Академії були 

розроблені на платформі системи Moodle, досить поширеній серед польських 

ВНЗ. Крім студентів, дистанційне навчання також проводиться і для докторантів 

(наук і хабілітованих) Гірничо-металургійної академії імені С. Сташиця у 

Кракові.  
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Зрештою, Факультетом фізики та прикладної інформатики, а також 

факультетом прикладної математики були розроблені електронні підручники з 

фізики та математики, які є у вільному доступі на сайті Академії імені С. Сташиця 

у Кракові та її Центру електронного навчання зокрема [5]. 

На жаль, вітчизняних університетів, які належать до Європейської Асоціації 

Університетів, в яких безпосередньо здійснюється інформатизація освіти, немає, 

але є подібні за функціями центри дистанційного навчання, зокрема: Український 

центр дистанційної освіти (при НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського), Центр 

Дистанційної Освіти ВНТУ та Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти 

Хмельницького національного університету [7].  

Один із таких – Український центр дистанційної освіти НТУУ "КПІ" 

(УЦДО), на базі якого був створений у листопаді 2004 року Український інститут 

інформаційних технологій в освіті (УІІТО) наказом Міністерства освіти і науки 

України з метою ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) в освіту з урахуванням позитивного досвіду діяльності та на базі. 

Його метою є підвищення якості освіти, розширення доступу представників 

різних вікових груп та верств населення до освітніх ресурсів, створення умов для 

безперервного навчання впродовж усього життя за рахунок ефективного 

інтегрування ІКТ, в тому числі дистанційного навчання (ДН), в освітню сферу.  

Навчання за окремими дистанційними курсами відбувається через сайт 

УІІТО. Термін навчання 2 — 3 місяці, в залежності від складності дистанційного 

курсу. Щоб розпочати навчання за дистанційною формою потрібно 

зареєструватися на сайті УІІТО (заповнити заявку на дистанційне навчання), або 

надіслати заявку електронною поштою. Дистанційне навчання закінчується 

складанням контрольних тестів за курсом та отриманням Сертифікату [8].  

Крім того функціонує центр дистанційної освіти Вінницького національного 

технічного університету (ЦДО ВНТУ), який був створений ще у січні 2004 року. 

Основною метою діяльності ЦДО є організація, розвиток і підтримка 

дистанційної освіти у ВНТУ. ЦДО займається пошуком, закупівлею і 

впровадженням необхідного програмного забезпечення для організації 

дистанційного навчання; аналізом сучасного стану засобів дистанційної освіти в 

Україні та світі і розробкою рекомендацій щодо розвитку дистанційної освіти в 

ВНТУ; розробкою методичного забезпечення підготовки дистанційних курсів; 

розробкою програмного забезпечення підготовки дистанційних курсів; 

підтримкою роботи системи дистанційного навчання ВНТУ. 

За час існування Центру проведено аналіз розробок і досягнень викладачів і 

співробітників ВНТУ в області дистанційної освіти, вироблено концепцію 

розвитку дистанційного навчання у ВНТУ, проведено аналіз і здійснено вибір 

програмного забезпечення для організації дистанційного навчання у ВНТУ, 

розпочато власні розробки програмного та методичного забезпечення 

дистанційного навчання. [9] 

Останнім (станом на 2018 рік) з’явився Навчальний Центр заочно-

дистанційної освіти Хмельницького національного університету, який було 
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вiдкрито в 2017 роцi на базі Центру дистанційного навчання, що існував з 2001 

року. У цьому Центрі навчання проводиться на заочній формі за багатьма 

спеціальностями, зокрема, й з професійної педагогіки, під час якої готують 

майбутніх інженерів-педагогів до здійснення виховної роботи під час 

проходження педагогічних практик на підставі і прикладі вивчення теорії і 

методики виховної роботи у закладах проф.-тех. освіти. [10] 

Висновки. Реалізація європейської стратегії інформатизації освіти, зокрема 

й польської, вимагає цілого комплексу перетворень у вітчизняній освіті, а саме: а) 

формування і постійного вдосконалення сучасних цифрових компетентностей 

учнів/студентів, вчителів/викладачів, адміністративного персоналу на всіх рівнях 

освіти, включаючи вищу та професійну; б) розвитку бази відкритих освітніх 

ресурсів для безкоштовного використання; в) розробки законодавчого 

забезпечення визнання кваліфікацій, які отримуються за допомогою інноваційних 

освітніх технологій (МООС та ін.); г) широкого запровадження дистанційної 

освіти для прискореного входження вітчизняної освіти в сучасне середовище 

відкритої освіти.  
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