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иия обучения. направленная на полную реализацию личностного потенциала обучаю
щихся через создание у них заинтересованного отношения к обучению.

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в главных ценностях чело
века в нашем обществе Но если мы научим детей ценить, беречь и укреплять свое здо
ровье. б>дем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в 
этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты 
не только личностно. интеллектуально, духовно, но и физически.
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GENESIS OF DISTANCE LEARNING AS AN INNOVATIVE FORM OF 
EDUCATIONAL PROCESS: FOREIGN EXPERIENCE

Svidovska V.
Graduate student o f State higher education institution Luhansk Taras Shevchenko Na
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Аноташя
У робоп розглянуто та проанал!зовано процее становления та особливосп оргаш- 

защТ дистаншйного навчання закордоном. Визначено основш тдходи зарубЬкних нау- 
ковшв до тлумачення поняття .листаншйна oceifa". Встановлено. що детальне вивчен- 
ня зарубежного досвиу дистанцжноУ оевгги мае важливе значения для роэвитку украТн- 
ськоТ системи оевгги. забезпечення ТТ якосп. конкурентоздатносп, доступ носп та гнуч- 
косп. Розкритт особливосп створення eipry альних ушверситепв в Канад!, США. Вели- 
кобританн та шших кражах.

Abstract
The author examined and analyzed the formation process and characteristics of distance 

education in a foreign countries The author defined the main definitions of notion „distance 
education", which were examined by foreign scientists. In this article author found that a de
tailed study of foreign experience of the formation and development of distance education is 
important for the development of Ukrainian education system and for the ensuring it's quality, 
competitiveness, accessibility and flexibility Also in the article considered the process of cre
ation of virtual universities in Canada, USA, UK and other countries.

Ключовг слова: дистаншйне навчання, дистаншйна оевгга, викладання на вщета- 
ж . вщкрите навчання, кореспондентська оевпа.

Keywords, distance education, distance learning, teaching at a distance, open learning, 
correspondence study.

В умовах глобашзаци сучасного сустльства виршальне значения для побудови 
нових сусшльних в1Дносин мають жфор.матизашя знань i забезпечення якосп надання
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«чмгшх поедут та гнучкосп освпнього процесу. Машинальна CTpaici ш розвитку осмти 
hj 2012-2021 рр визначас нсобхижсть ..шдвищення доступhocti kkichoi. конкуренто- 
спроможно! освпи для громадян У кражи виповшно до вимог шновацжного сталого 
розвитку сустльства. ckohomikh, кожного громаден ина" та ..забезпечеиня особисткно- 
го розвитку людини зпдно 1 и ждивцуа и.ними задатками. зд1бностячи. потребами на 
ochobi навчання упродовж життя” (1, с. 3]. Ефективним засовом шлвищсння я к осп 
освпи в контекст! нових тенденшй розвитку сустльства с дистатпйне иавчання.

Досви оргашзаци дистаншйного иавчання маг поели но збагачуватися новими 
исами. тому вивчення процесу становления й розвитку системи дистан цж но) освпи в 
рнних кражах маг важливс значения для створения ефсктивних умов иавчання упро
довж життя, забезпечеиня гнучкосп та доступносп оевп и в Украпп

Огдяд лператури показус, що в кражах захщноТ Сврони та США впродовж попс- 
реднього стот пт я активно впроваджувалися та використовувалися технологи дистан* 
Ц1ЙНОГО иавчання.

Розробкою наукового апарату, теоретичних i методолопчних основ дистаншйного 
навчання займались заруб1 жж науковш: Т. Андерсон (Т. Anderson). У Арчер (W. 
Archer). Ч. Ведемайер (С. A. Wedemeycr). Д. Гаркон (D. R. Garrison). Г. Домен (G 
Dohmen), Д. KiraH (D Keegan), Дж. Мур (J. L. Moore), X. Псрратон (Н. Perraton), О. Fli- 
терс (О. Peters), Д. Paftai (D. Raleigh), М. Саймонсон (М Simonson). Д. Севарт (D. 
Scwart), Б. Холмберг (В Holmberg), В. Штайнер (V. Steiner), та ж.

Результат термтолопчного а нал i ту свичать. що нимало вчених дали визначення 
понято „дистаншйне навчання". проте й дос! не мае однозначного загальноприйнято- 
го визначення його сутносп та структури. У 1960-1970-х роках на Заход1 з'явилося по
н я т  мteaching at a distance", що означае ..викладання на вщстанГ. Вже скоро, це по
н я т  грансформувалося у repMiH „distance education" або ж „distance learning" (.листа- 
ншйна ocBin" або .дистаншйне иавчання"). У 1982 р. на М1жнароднж конференций з 
дистанщйноТ осени (International Conferenceof Distance Education (ICDE) у Ванкувер! 
(Канада) ЧИжнародна рада з кореспондентськоТ освпи зм'жила свою иазву на М1жнаро- 
дну раду з дистаншйне) евпи [2. с. 14].

Б. Холмберг (В. Holmberg), який у 1953 р. створив ceift перший курс для навчання 
на вметаю з англшсько) мови (3, р. 5], вважас, що дистаншйне (викритс) навчання с 
видатнкм методом вщкритого навчання, що реал1зусться за допомогою печати их та пи- 
сыювих матер'шпв, телефонного та компьютерного звязку [3, р. 9-10]. Також Bin вва
жас. що дистаншйна оевпа мае розглядатися бпьше як орган1зована оевпня програма. 
Н1 Ж як форма навчання (4, р. 94].

За словами Дж. Мура (J. L. Moore) саме наявнкть в иста ш мгж вчителем та учени
ком с ключовим у визначення п о н я т  „дистанщйна оевпа" [4, р. 94]. В т  визначас дис- 
таншйну оевпу як сукупнкть споринених метод!в, як*1 дозволяють процесу викладання 
та процесу навчання проводитися окремо один вщ одного таким чином, щоб зв’язок 
ч 1 ж учителем i учнем був полегшений електронними, мехажчними або шшими прист
роями [5, р. 130].

Г. Домен (G. Dohmen), який був директором Н|мецького шетитугу дистанцжно) 
освпи, визначив п о н я т  .дистаншйна ocBira" наступним чином: як систематично ор- 
г ажзовану форму самоспйного вивчення. в якому консультування, презенташя навча- 
льних MaTepianie, забезпечеиня i контроль студентського ycnixy здшснюсться коман
дою викладопв, кожен з яких мае певж обов’язки [6, р. 133]. У цьому визначенж акцент 
3MiutycTvcfl на самостзйне навчання як необхщну умову реал1зацн дистанцжно) освгги.

Б. Шуневич. вшомий дослшник генезису дистаншйного навчання в США, визна
чив три етапи icropiV розвитку дистаншйноТ освпи „ям охоплюють ноколжня розвитку 
дистаншйного навчання з наявжетю, вшеутжетю зворотного зв'язку i його багатосто- 
роннктю" [7, с. 24]. На периюму erani переважае односторонжй зв’язок. дистаншйне
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нивчання межу г  з самонавчанням. О сновним и засобами навчання е: кореспондентсысе 
навчання, навчання з використанням односторонжх радю- i телетрансляшй, аудю- \ ai- 
дсозапиав за !н. На другому стаж лереважае двосторонжй зв’язок. Основними засова
ми навчання с: навчання по телефону, жтерактивж вщео-, радю- i телетрансляций муль- 
тиме;па, комп’ютерн! программ, електронна пошта. Треп'й етап характеризуеться бага- 
тостороншм зв'язком мгж учнями, викладачами, oceiTHiM закладом, навчальними мате- 
piajiawH. Такий зв’язок, як зазначас Б. Шуневич, став можливим завдяки розвитку ме
реж! 1нтернет, високошвидккних л i11iй зв'язку, сучасного апаратного i програмного за- 
безпечення [7, с. 24-25]

Оджею з перших спроб оргажзацн ди стан т иного навчання в е в т  було навчання 
с т у д е н т  стенографй* за допомогою поштового листування, запропоноване 1сааком Ге
тманом у 1840 р. у Великобрита ж Г [8, р. 15].

Державами, як! першими почали активне впровадження дистаншйного навчання в 
оевгппй пронес, стали Канала. CL1JA та Великобритажя. Анал!з стану дистанц!йного 
навчання в cm . проведений 1. Лещенко, показав, що близько третини оевггшх заклад!в. 
що працюють за дистанцжною формою, знаходиться в П!вжчн!й Америш, трстина -  у 
€ в р о т , 14 % -  в Африш, 12 % — у PociT, значно менше — в азжських краТнах [9, с. 14].

Активне впровадження форм дистаншйно!* осв!ти в р1зних провжшях Канали роз- 
почалось ще в 20-х роках минулого столптя [10, р. 43]. У 1970-х роках була зумовлена 
заснуванням трьох вщкритих ужверситеттв: Ужверситету Атабаски (Athabasca Univer
sity), Телеужверситету Квебеку, Вщкритого ун!верситету, перейменованого згодом у 
Вщкрнте навчальне агентство провшци Британська Колумб1я. Уск ш навчальж заклади 
надавали oceiTHi послуги або з частковим. або з повним використанням мето/ив диста- 
нцжного навчання [1 1. р. 457].

Законодавство Канади в сфер! осв!ти передбачас д|‘ю трьох ун!верситетських про- 
грам, як\ розподтено вишов!дно до осв!тньо-квал1ф1кад1йних р1вшв: „Undergraduate 
Programs” (освггньо-квал!ф!кашйний pieeHb „бакалавр”), „Graduate Programs” (оевггньо- 
квал!ф!кащйний pieeH b „мапстр” i „PhD” (докторська ступжь). Вимоги для присуджсн- 
ня кожного 3i cTyneniB встановлюються кожним ужверситетом окремо.

Початок icTopii* сучасного дистаншйного навчання у Великобританп поклало за- 
снування В!дкритого Ужверситету З'еднаного Корол!Вства Великобританп i ШвшчноТ 
1рландп у 1969 р., яке в!дбулося за значною тдтримкою  уряду Великобритаий [2, с. 
24], [12, с. 136]. Як зазначас Н. Жсвакша, цей ужверситет i понин! с одним \г евггових 
лщер!в у галуз1 дистаншйного навчання. В университет! навчаеться близько 137 тис. 
с т у д е н т  з Великобританп та б!льше 20 тис. студент!в з жших краж. Серсдня довго- 
тривалють отримання осени в Вщкритому Ушверситет! З'еднаного Корол!вства Вели
кобританп i П!вшчноУ 1рланди становить 6 рок!в [12, с. 136].

Дослшження С. Коваленко вказують на те, що сучасж навчальн! за клади Велико
британп, що лролонують дистанцшж навчальн! програми, представлен! у наступних 
вар1антах: автономн1 навчальн! заклади (Британський Вщкритий Ун!всрситет); консор- 
шум декшькох навчальних заклад! в (консоршум „Сшвдружшсть в о е в т ”); ушверси- 
тетська ос в i та (на баз! одного ужверситету); неформальне дистанцшне навчання на ос- 
Hoai мультимед1йних програм (кампан!я шдвищення р1вня грамотное!! населения 
„Право читати”) [13, с. 14].

Р. Шаран видите п'ять етапiв розвитку дистаншйно!* осв!ти в США: заочно- 
кореспондентський (1870 -  1910 рр.) -  виникнення дистаншйно? оевгги у заочнж фор- 
Mi; техшко-фасилпгований (1910 -  1960 рр.) — розвиток дистаншйно!* ocbitm на основ! 
впровадження перших техжчних 3aco6ie навчання: слайдов. кшоф1пьм1в, радю; меддо- 
СВ1ТН1Й (1960 -  1985 рр.) -  створення системи публ!чного телсмовлсння у США, транс- 
ля шя ун!верситетських телев!зшних лекщй; науково-фундаментальний (1985 -  1995 
рр.) -  формування дистаншйно! освп*и як самостшноТ науковоТ галузг. жформацшно-
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яом)Н1К4Ц1йиий ( l‘WS р iciicpiiiiiiiii час) П.1НМ.11111Я im ы.к ijhi п штосуммиям HO* 
hi mix 1иформац1Ймич lex im> и» 1Й 114. c III)

iapai у США кнунмь nut lyuiu модем i .пн пнииймою иапчлпми сом снш а (внро* 
мдженнн npoipHM дистантИною наичання у дтаы ю си нищих мавчальних taxладт ч 
традитйною формою opiam «ацп нанчалипо-нихонного пронесу); Oiiiapua (ню груигу- 
пься на партерекмй unniipuiii пропаидгрш дне laiiiiinimm наичання ia нищих иаича- 
ЛМ1ИЧ ллкладш piiiioro piHiiM акрсдитацн); н1ртуал1.но-утвсрситстська (становления в!* 
ртуальних yniBepciiTciiB як самосийних нропаПдерж профам лис1ани1йного навчання), 
корпоративно-нрпвайлсро.ка (сфижнсним субЧкюм якоК г корпоратинш провайдери, 
що ролробляють I ппроиаджуюп. диетаmufim курен л метою |пдвищсиня квал|ф|кацн 
влас них нрац1вник1в) 115. с 171

V 1987 рощ була слворсна Лсоиишя /же 1ан111Йнош навчання США (Unites States 
Distance l.caming Association -  IJSDI.A) IJSDI.A ма« три ю ловт мсти Мо-перше, иро- 
фама шформуг i лахищаг лростанпя спожинач1В дис1а1нийного нанчаиия По -друге, у 
рамках нрограми IJSDI.A Пронину! ностача н.ники навчання викорисгания обох in- 
струмснтш (трали1|1Й1Ю1 форм и навчання та дистанц1Йно|'). По трете. IJSDLA пропоиут 
ефсктивнс саморс!улювання дистантИною навчання. щп сприятимс суспныни пит- 
рнмц| та щс б|Л1.пюму ролповсюджснню 116].

В Iciianii л 1972 р функцюиус ИашональниЙ ушнсрсшст дистанжЙно1 скипи, шо 
гийснкм |пд|отонку дорсклих на pinni бакалаврату. маг к флтури та друго» виши! ocai- 
ти. Навчальний заклад включаг 58 навчальних ueifTpia в Icnaini та 9 -  ла кордоном. У 
Францн натопалI.ний ucinp дисташнйноУ ос ип и. створений у 1939 р. bin мбеллечус 
лнстанц1йнс навчання 35000 студсит1в у 120 кражах ся!ту (17. с. 10-13|. У КитаТ. 1нди 
та Я пони дистамцжиа осина лд}йснюеться пере важно на ochobi телевшйиик тсхиолопй 
навчання Також дистанщйиа ос в i та ролвивагтъея i лд|йсиюгться ia дономогою лоигги, 
радю i тслебачемня на африкднському к о м и т е т  i в Алжира Таиланд. Боте ваш, Кснй,
Mil ери, Замбп, 3|мбабвс |9, с. 14].

Отже, дистанщйиа форма навчання л’явилася ннас пдок поширеиня жформашЙ- 
них технологж та новтнх техшчних часоГив. як| дочволяють учням навчатися на вше- 
TiHi. 3 кож ним роком дистаншйна осина набувдг все 6uwuioi популярное!! в ргтних 
кринах ceiry. Детальнс иивчення моделей впроваджения дистаншйиого навчання та 
icropii створення шртуадыж.х ушнсрешепв в К а над i, США, Великобритаин та жших 
крат маг персмективний характер для побудови uuiciioi та конкуренточлатно! системи 
дистанц|йн01 осип и в Украйп.
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