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фінансування цих заходів, «призначає» відповідального за організацію і проведення медоглядів тощо.
Лекція «10 кроків з охорони праці для підприємця» дає можливість виділити з навчального курсу «Охорона праці в галузі»
найголовніше, те, що є актуальним при відкритті нової фірми,
організації нового виробництва. Виконана апробація названої
лекції для слухачів Херсонського та Черкаського локальних
центрів і отримала хороші відгуки студентів.
Отже, перевагою дистанційного навчання є можливість враховувати індивідуальні особливості студентів, їх активність,
рівень підготовки, спеціальність тощо. Запропонована вступна
лекція для дистанційного навчання дозволяє здійснити конструювання нових знань через використання методів пошуку,
аналізу, зіставлення інформації, розвитку критичного мислення.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОЇ
ОСВІТИ КРАЇН ЕС
І. С. Роговий, к. т. н., доцент кафедри ТОХВіТ
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Останніми роками дистанційне навчання в країнах Європейського Союзу стало важливим сектором освіти.
Історія дистанційного навчання та викладання нерозривно
пов’язана з розвитком науково-технічного прогресу, включаючи
розвиток інтерактивних медійних і дидактичних інструментів.
Технічну частину розвитку дистанційного навчання можна
розділити на три частини: перша частина (кінець XIX століття)
навчання за допомогою кореспонденції, друга частина (кінець
XX століття) телекомунікація та стандартні ВНЗ, і третя частина
(останні 30 років) до вище перерахованого додається навчання
за допомогою комп’ютера і Інтернет.
Суть того, що дистанційне навчання надає можливість переривати і продовжувати освіту в залежності від індивідуальних
можливостей і потреб студента є однією з нагальних проблем.
Відповідно до моделі багатовимірних задач навчання, (multidimensional learning tasks model) 1 студент отримує кілька
видів завдань когнітивного навантаження, під час дистанційного
навчання, що і є однією з причин переривання дистанційного
навчання. У свою чергу, когнітивне навантаження студента
258

– © ПУЕТ –

дистанційної освіти буде залежати від особливостей його навчання і обов’язкового і регулярного виконання одержуваних
завдань.
Невід’ємним фактором успішного навчання є досвід використання мережі Інтернет студентом, вміння ефективно самостійно
знаходити і оперувати необхідною інформацією, правильно
використовувати теоретичні завдання і пов’язувати їх з
практикою.
Дистанційне навчання в ЄС покриває практично весь спектр
напрямків освіти, включаючи онлайн-навчання викладачів для
дистанційного викладання.
За останні роки особливою популярністю користується дистанційне навчання в наступних напрямках: PR-менеджмент, всі
напрямки професій соціального сектора, економіка, екологія,
інформатика і багато інших.
Можливість отримати дистанційну освіту надана в будьякому університеті. Частина з них після закінчення і отримання
ступеня бакалавра або майстра, пропонують підтвердження ступеня на державному рівні. Кілька років тому така можливість
представлялася тільки після стаціонарного навчання.
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Кожна людина витрачає частину свого життя на отримання
освіти та засвоєння знань накопичених попередніми поколіннями. При цьому тривалість періоду навчання потребує
збільшення, оскільки обсяг накопичених людством знань зростає повсякчас.
Аналіз впровадження дистанційного навчання показує, що до
реального контингенту потенційних студентів можна віднести:
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