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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.
Список використаних джерел
1. Tyler-Smith K. Early attrition among first time eLearners: A review of
factors that contribute to drop-out, withdrawal and non-completion rates
of adult learners undertaking eLearning programmes / K. Tyler-Smith //
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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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військовослужбовців, територіально віддалених слухачів, жінок,
що перебувають у декретній відпустці, людей з фізичними вадами, тих, хто поєднує навчання й роботу або часто знаходиться у
відрядженні, робітників, що підвищують свою кваліфікацію
тощо.
Дистанційна освіта – навчання на відстані – стала справжньою новацією 21 століття, оскільки віртуальний курс лекцій
дозволяє скоротити або розтягти час навчання за своїм розсудом.
Серед країн, що входять до складу Європейського Союзу
найстарішою системою дистанційної освіти є Британська. Однак
серед державних (національних) університетів, найбільш розвинутими є системи дистанційного навчання Німеччини, Франції,
Іспанії та США.
Відкритий університет Великої Британії заснований в 1969 р.
для надання «другої» можливості здобути або продовжити свою
освіту дорослим людям, які працюють, пропонує 3 види навчання: на ступінь бакалавра, післядипломне й продовжене.
Сьогодні у Відкритому університеті дистанційно навчаються
225 тис. студентів в 30 країнах світу. Фінансування дистанційної
освіти у Великій Британії наступне: плата студентів за навчання
складає 15 %, а внесок уряду становить 85 % загального фонду.
У програмах навчання без надання вченого ступеня плата за
навчання становить дві третини, а одна третина фінансується за
рахунок спеціальних грантів. Плата за вивчення точних наук на
25 % більша, ніж за вивчення соціальних чи мистецьких курсів.
Розташований у Мадриді Національний університет дистанційної освіти заснований Парламентом Іспанії в 1972 р. з метою
надання вищої освіти всім тим, хто з різних причин не може
навчатися за програмами традиційних університетів.
Як навчальний матеріал використовуються спеціально підготовлені друковані видання, які доповнюються аудіо- та відеокасетами, технологією комп’ютерного навчання, телевізійних
лекцій і телетекстом. Загальна кількість студентів, що навчаються в університеті, становить 124 тис. осіб, з яких 85 тис.
навчаються на ступінь. Частка міністерства освіти в оплаті за
навчання дорівнює 46 % фінансування, студенти сплачують
47 %, а кошти від продажу книжок становлять близько 7 %
загального фонду.
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На сьогодні єдиним державним університетом в Німеччині,
який пропонує широкий спектр різних програм дистанційної /
заочної освіти, є Університет заочного навчання в Хагені. Університет пропонує програми для першого та другого циклів
навчання (бакалаврські, магістерські), які є справжньою альтернативою очній освіті. Університет має право приймати захисти
кандидатських і докторських дисертацій, а також пропонує
очно-заочні програм для професійного або особистого розвитку.
Університет надає освітні послуги більше 50 тис. студентам на
рік.
Для надання освітніх послуг мешканцям Франції та франкомовних країн у 1939 р. заснований Національний центр дистанційного навчання. У 1987 році була створена Міжуніверситетська федерація дистанційного навчання. Її членами сьогодні є 35 університетів, які пропонують повне або часткове
дистанційне навчання. З 1996 року функціонує відкрита освітня
платформа «Електронний кампус», в каталозі якої 3 000 програм, 265 тис. осіб з 200 країн проходять навчання.
На сьогодні близько 8 млн американців вступили на дистанційного навчання, а їх чисельність зростає на 20–25 % щороку.
Університетами США пропонуються дистанційні курси та програми на всіх рівнях підготовки (бакалавр, магістр, PhD, післядипломне підвищення кваліфікації) з самими різноманітними
платформами та особливостями. Вартість дистанційних курсів
та програм є меншою від стаціонарних, що свідчить про їх дещо
нижчу результативність. Студенти, що навчаються через
дистанційні курси, можуть робити це державним коштом. Часто
доходи від таких студентів сягають 90 % від їх загального
обсягу доходів акредитованих інституцій.
Саме таке різноманіття є однією з передумов високого міжнародного конкурентного статусу системи вищої освіти.
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