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Порівнюючи системи підготовки вчителів професійних технічних 

предметів у Польщі і викладачів професійно-орієнтованих дисциплін в 

Україні в 1990-ті роки, тобто в період їх реформування та реорганізації, варто 

вказати на суттєве оновлення змісту вищої освіти в обох країнах, яке 

відображено в навчальних планах цього періоду. На технічних факультетах 

університетів, у т.ч. педагогічних, Республіки Польщі й України значно 

збільшено час на вивчення предметів за вибором, введено нові навчальні 

курси, поліпшено гуманітарну підготовку студентів.  

У свою чергу, в Україні використовують певні організаційно-

педагогічні умови для практичної реалізації ідей польського і європейського 

досвіду в сфері вищої та професійної технічної освіти. Станом на теперішній 



 

418 

час деякі з них повністю сформовані, а деякі потребують уточнення та 

вдосконалення [1].  

Серед умов, які наразі або знаходяться на стадії створення, або 

потребують певного вдосконалення, варто відмітити такі: активізація 

професійної орієнтації молоді в бік вибору професій і спеціальностей 

технічного спрямування; формування готовності викладачів і студентів 

технічних закладів вищої освіти до впровадження у навчальний процес 

сучасних інформаційних технологій та новітніх методик навчання; прагнення 

до інтеграції в європейське освітнє та економічне середовище та визнання 

необхідності адаптації вітчизняної професійної (професійно-технічної) і 

вищої освіти до нових потреб ринкової економіки; підвищення рівня 

матеріально-технічного та інформаційного забезпечення навчального 

процесу в закладах вищої технічної освіти; запровадження сучасних 

(подібних до європейських) управлінських й організаційно-економічних 

механізмів функціонування системи професійної підготовки фахівців із 

технічних спеціальностей. 

Крім того, процес інформатизації вищої освіти в Україні виявив цілий 

комплекс споріднених проблем, серед яких головною є відсутність єдиного 

підходу в обґрунтуванні і формуванні напрямів застосування інформаційно-

комп’ютерних технологій для вдосконалення системотворчих елементів 

освітньої діяльності в закладах вищої освіти. Це виражається в наступному: 

недостатній рівень врахування можливостей використання сучасних 

інформаційних технологій при визначенні змісту освітніх програм і 

структури державних освітніх стандартів за напрямами і спеціальностями 

вищої і післядипломної освіти; недостатнє й несистемне використання 

сучасних інформаційних технологій під час удосконалення освітніх програм; 

нерозвиненість форм застосування інформаційних технологій в управлінні 

освітою на місцевому і регіональному рівнях; невідповідність діючих у галузі 

інформатизації освіти  міжуніверситетських науково-технічних програм 

основним положенням Концепції інформатизації сфери освіти України; 
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невідповідність у багатьох випадках вимог державних освітніх стандартів до 

змісту вищої освіти сучасним проблемам  використання інформаційних 

технологій у майбутній професійній діяльності студента; недосконалість 

нормативно-правового забезпечення використання інформаційних технологій 

в освіті, особливо дистанційних форм навчання; відсутність ефективної 

системи перепідготовки і підвищення кваліфікації керівних кадрів і 

професорсько-викладацького складу щодо використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій у закладах вищої освіти [2]. 

Систему підготовки фахівців у цих закладах в Україні спрямовано на 

вивчення гуманітарних наук і, як наслідок, не задовольняє потреби ринку 

праці в інженерних і технічних кадрах. Відповідно до рейтингу країн світу за 

рівнем розвитку ІКТ (індекс розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій в країнах світу – ICT Development Index), наша держава займає 

79-те місце з-поміж інших країн світу станом на 2017 р. [3]  

Розвиток дистанційної освіти в Україні розпочався значно пізніше, ніж 

у країнах Європейського Союзу, і здійснювався за умов відсутності 

відповідної правової бази, низького рівня інформатизації українського 

суспільства, незначної кількості оснащення комп’ютерною технікою 

навчальних закладів, відсутності спеціалізованих методик навчання та 

педагогів-фахівців у галузі дистанційної освіти.  

Сьогодні теоретичні, практичні та соціальні аспекти дистанційної 

освіти і навчання в нашій країні також розроблені недостатньо, кількість 

наукових організацій та закладів вищої освіти, які активно розробляють або 

використовують відповідні курси дистанційного навчання, досить незначна.  

Крім того, вагомою проблемою є низька пропускна спроможність 

електронної мережі під час навчальних чи екзаменаційних телеконференцій. 

Від цього, насамперед, страждають студенти, які навчаються за 

дистанційною формою навчання у невеликих населених пунктах, яким 

найбільше підходить саме така форма навчання через географічну 

віддаленість від наукових осередків [4].  
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Серед важливих недоліків дистанційної форми навчання в Україні 

варто також виділити недостатній безпосередній контакт між персональним 

викладачем і студентом дистанційної форми навчання через велику 

професійну завантаженість вітчизняних педагогів.  

Студенти польських дистанційних курсів можуть отримувати відповіді 

на свої листи вже через кілька годин. В Україні склалася протилежна 

ситуація: бажаючих отримати дистанційну освіту в нас багато, а досвідчених 

викладачів, обізнаних із новітніми технологіями дистанційного спілкування, 

обмаль.  

Варто відмітити, що створення Українського центру дистанційної 

освіти на основі НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. 

І. Сікорського» дало можливість проводити в Україні курси для викладачів 

закладів вищої освіти і розроблювачів дистанційних курсів. Проте їх 

кількість є недостатньою [5].  
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