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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ОСВІТЯНСЬКОЮ СФЕРОЮ
Abstract. The article considers the features of public administration in the sphere of
education and accents the need to improve distance learning as an innovative mechanism of public
administration.
Keywords: public administration, sphere of education, distance learning.
Анотація. У статті розглянуто особливості державного управління в сфері освіти й
акцентується увага на необхідності удосконалення дистанційного навчання як
інноваційного механізму державного управління.
Ключові слова: державне управління, сфера освіти, дистанційне навчання.

Державне управління освітою - особливий вид професійної діяльності,
спрямований на систему освіти з метою забезпечення її життєдіяльності та
динамічного розвитку. Сьогодні, освіта як самоорганізована система, що
пристосовується до постійних змін, реагуючи на виклики часу, вимагає
переходу від традиційної освітньої моделі, що базується на пріоритеті простого
засвоєння і відтворення інформації, до освітньої моделі як засобу всебічного
розвитку та задоволення потреб особистості, коли освіта сприймається як
товар, а не як державна або суспільна справа.
Нові відносини, зумовлені суспільними, політичними, економічними,
культурними змінами, глобалізацією, інформаційною революцією, вимагають
революційних змін в освіті, зокрема в управлінні цією сферою відповідно до
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розвитку демократії, ринкових відносин. Модернізація управлінських
механізмів стає важливим засобом розвитку освіти в Україні.
Сучасний стан державного управління освітянською сферою еклектично
поєднує в собі як інститути, успадковані від радянської адміністративнокомандної системи, так і нові, сформовані вже за роки незалежності, які не
завжди відповідають стандартам демократичної правової держави із соціально
орієнтованою ринковою економікою. Чинні механізми управління
забезпечують лише запізнілу реакцію на ситуації, що складаються. Практично
не працюють механізми прогностичного або випереджального управління.
Механізми управління розвитком освіти практично не розроблені. Як наслідок
для вирішення завдань управління інноваційними процесами використовуються
схеми управління процесами функціонування, що "тиражують" існуючі
недоліки.
Багато з цих проблем в силах вирішити широке впровадження в Україні
дистанційної освіти. Із другої половини ХХ ст. заочні вищі навчальні заклади,
вечірні університетські курси й дистанційні університети, віртуальні та відкриті
університети відкрили доступ до вищої освіти широкому загалу студентської
молоді, зокрема тим, хто з різних причин не міг регулярно відвідувати заняття.
Ще донедавна навчанню на відстані відводилося другорядне місце, проте
сьогодні дистанційне навчання стало розглядатися як найефективніший засіб
забезпечення безперервної освіти, що знайшло своє відбиття у формуванні
цілеспрямованої державної освітньої політики України, закріпленої в законах
України «Про вищу освіту» та «Про Національну програму інформатизації»,
Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, «Положенні про дистанційне
навчання».
Стрімкий розвиток інформаційних технологій підвищує актуальність
модернізації системи освіти. Дистанційне навчання - сукупність інформаційних
технологій, які забезпечують доставку здобувачу вищої освіти основного
обсягу навчального матеріалу; інтерактивну взаємодію здобувачів освіти і
викладачів у процесі навчання; надання їм можливості самостійної роботи із
засвоєння навчального матеріалу; а також оцінювання їхніх знань та умінь у
процесі навчання [1].
Дистанційне навчання, має такі позитивні характеристики:
•
гнучкість можливість викладення навчального матеріалу
конкретної дисципліни з урахуванням підготовки і здібностей здобувачів
освіти;
•
актуальність
можливість
впровадження
найновітніших
інноваційних-педагогічних, психологічних, методичних розробок;
•
зручність - можливість навчання у зручний час, у певному місці;
•
здобуття освіти без відриву від основної роботи, відсутність
обмежень у часі для засвоєння навчального матеріалу;
•
модульність - виокремлення матеріалу на функціонально завершені
теми, які вивчаються у міру засвоєння і відповідають здібностям окремого
здобувача освіти або групи в цілому;
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•
економічна ефективність - дистанційне навчання є дешевшим, ніж
традиційне, оскільки ефективніше використовуються навчальні приміщення,
полегшується коригування електронних навчальних матеріалів і доступ до них;
•
раціональність - можливість одночасного використання значного
обсягу навчальної інформації великою кількістю здобувачів вищої освіти;
•
інтерактивність – активне он-лайн спілкування між студентами
групи і викладачем, що значно посилює мотивацію до навчання, поліпшує
засвоєння навчального матеріалу;
•
діагностичність - більші можливості контролю якості навчання, які
передбачають проведення дискусій, он-лайн чатів, форумів, використання
засобів самоконтролю, відсутність психологічних бар'єрів при спілкуванні;
•
географічна необмеженість - відсутність географічних кордонів для
здобуття вищої освіти, у різних навчальних закладах світу є можливість
вивчення різних курсів.
Проведений аналіз можливостей впровадження дистанційного навчання
дозволив визначити такі категорії здобувачів вищої освіти, що зацікавлені в
такій формі навчання, а саме:
- здобувачі, які бажають отримати другу вищу освіту;
- здобувачі, які за сімейними обставинами (декретна відпустка, тощо) не
можуть відвідувати аудиторні заняття;
- здобувачі, які за умовами праці перебувають тривалий час за межами
України або на тимчасово окупованій території;
- громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за її
межами;
- здобувачі освіти з особливими потребами;
- сьогодення виявило ще одну категорію - здобувачі вищої освіти в
умовах карантину.
З 2020 р. зміниться принцип фінансування університетів, також зміняться
підходи до управління закладами вищої освіти. Наразі система фінансування та
управління не дає заслуженої винагороди викладачам, через систему
«зрівнялівки», і найбільш ефективним закладам вищої освіти. Міністерство
поставило за мету, щоб через п'ять років, за даними національних опитувань,
принаймні 35% респондентів - роботодавців переважно позитивно оцінювали
вищу освіту. І першим кроком на цьому шляху має стати зміна фінансування та
управління вищої освіти. Тобто, одним із принципів зміни фінансування
закладів вищої освіти буде отримання кращими університетами більших
ресурсів. Цей принцип передусім має стосуватися оплати праці викладачів, яка
на сьогодні залежить від кількості студентів. Також діяльність закладів вищої
освіти оцінюватиметься за конкретними показниками, серед яких і якість
освіти, яку вони надають. Окрім цього, заклади вищої освіти отримають
фінансову автономію, введено систему KPI для ректорів університетів, в межах
якої будуть визначатися показники стратегічної ефективності управлінців
вищої освіти.
Так, понад 70% студентів вважають якість освіти в Україні середньою,
низькою або дуже низькою. В 2019 році серед офіційно зареєстрованих
безробітних майже 50% становили особи з вищою освітою, а 30% - з
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професійно-технічною. 40% роботодавців, які потім наймають тих, хто вийшов
із закладів вищої або професійної освіти, кажуть, що у наших випускників є
прогалини в навичках і передусім у м'яких навичках (вміння розв’язувати
складні завдання, креативно і критично мислити, комунікувати і
співпрацювати.). Близько 40% студентів вважають, що зміст навчальних
програм не відповідає ринку праці [2].
Таким чином, подальший розвиток України безпосередньо залежить від
якісної підготовки спеціалістів, рівня їхніх знань. Забезпеченню високого
інтелектуального рівня громадян може сприяти дистанційна освіта, яка
відкриває перед людиною широкі можливості для отримання освітніх послуг у
необмеженому географічному просторі.
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