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Динамiчнi процеси, що вiдбуваються на ринку працi, вимагають вiд майбутнього фахiвця знань i нави-
чок, що дозволятимуть швидко адаптуватися до нових умов. Найбiльш активнi i мотивованi досягатимуть
успiху, демонструючи вмiння швидко змiнювати рiд занять. Така життєва установка йде в протирiччя з
унiверситетською освiтньою системою, що полягає в отриманнi професiйної квалiфiкацiї упродовж три-
валого багаторiчного термiну за досить жорстким навчальним планом, де можливостi вибору студента
мiнiмiзованi.

Частково ця проблема вирiшується за рахунок поширення прав автономiї унiверситетiв, проте най-
бiльш ефективною стає можливiсть отримати освiту дистанцiйно. При цьому фахiвець найбiльш опти-
мально витрачає час i матерiальнi ресурси для отримання саме тих знань, якi йому необхiднi для швидкого
вдосконалення власної кар’єри.

Унiверситети свiту не можуть не враховувати цього фактору в своїх власних стратегiях i активно iн-
вестують ресурси у впровадження дистанцiйних технологiй навчання. Так Гарвардcький унiверситет та
Массачусетський технологiчний iнститут створили дистанцiйну он-лайн платформу edX, до якої також
також долучився Калiфорнiйський унiверситет [1]. Iнша група потужних унiверситетiв, серед яких Стен-
фордський, Мiчiганський та Пенсiльванський, пiдтримують дистанцiйну он-лайн платформу Coursera.
Перелiк курсiв, що пропонуються через такi платформи постiйно зростає.

Ринок дистанцiйного он-лайн навчання привертає також увагу незалежних пiдприємцiв, не асоцiйова-
них з унiверситетами. Такi iнiцiативи зовсiм є найбiльш гнучкими та вiльними вiд консервативних унiвер-
ситетських традицiй. Прикладом такого нестандартного рiшення є платформа Udacity Себаст’яна Труна,
професора Стенфордського унiверситету, який взагалi вважає, що традицiйне навчання в унiверситетi
iснуватиме недовго, оскiльки є «надто довготермiновим, неефективним та дорогим» [2].

Особливостi впровадження та пiдтримки дистанцiйного он-лайн навчання носять по вiдношенню до
традицiйних форм революцiйний характер:

- дистанцiйнi он-лайн програми як правило є або безкоштовними для студентiв, або iх вартiсть не йде
в порiвняння з вартiстю вiдповiдних курсiв в унiверситетах;

- створення таких технологiй охоче фiнансується венчурними фондами (наприклад для створення
платформи 2Tor було залучено $ 90 млн. вiд венчурних iнвесторов);

- важливим стимулом для засновникiв таких проектiв є об’єднання зусиль з унiверситетами при
прийняттi рiшень про перелiк курсiв, що пропонуються, про методики викладання, про форми i
методи контролю та атестацiї тощо;

- полiтика щодо залучення викладачiв як правило є вiдкритою i не прив’язана до викладацького
складу конкретного унiверситету: запрошуються найкращi;

- робота викладача в дистанцiйному форматi як правило оплачується в залежностi вiд кiлькостi сту-
дентiв, зареєстрованих на його курс; це стимулює викладачiв постiйно вдосконалювати як змiст
курсу, так i його дистанцiйну методику;

- масовий попит серед студентiв не йде в порiвняння з попитом на традицiйне унiверситетське навчан-
ня (за свiдченням С. Труна за два навчальних роки його он-лайн курс прослухали бiльше студентiв,
нiж за 20 рокiв його викладання в звичайних аудиторiях) [2];

- дистанцiйнi програми реалiзуються в умовах постiйного вдосконалення якостi курсiв та форм пере-
вiрки знань.

Аналiз ситуацiї в Українi свiдчить про нерозвиненiсть дистанцiйного навчання (незважаючи на наяв-
нiсть низки державих програм [3, 4]). Попри те, що унiверситети почасту декларують його наявнiсть [5],
жодна пропозицiя не пiдпадає пiд вищенаведенi особливостi i суттєво не впливає на характеристики фун-
кцiонування українських унiверситетiв. В основному дистанцiйнi технологiї позицiонуються i вiдповiдно
сприймаються студентами як додатковi до основних аудиторних форм. Таке позицiонування не привертає
уваги українського бiзнесу як можливого джерела фiнансування проектiв дистанцiйної освiти, що як раз
є типовим для зарубiжних прикладiв i створю додаткову платформу для постiйного дiалогу освiти та
бiзнесу. Все це звичайно приводить до вiдтоку українських студентiв на користь зарубiжних пропозицiй
дистанцiйного он-лайн навчання.

Дистанцiйне навчання в усьому свiтi користується попитом багатомiльйонної аудиторiї, що, на думку
експертiв, приведе в скорому майбутньому до справжнiх революцiйних змiн в освiтi, до переформатування
пропозицiї (або «ландшафту») вищої освiти на користь гнучких форм [6]. Вже сьогоднi фактично на всiх
континентах в унiверситетах або в спецiально створених центрах дистанцiйної освiти кiлькiсть студентiв,
що реєструються на найкращi он-лайн курси, становить по 150-200 тис. осiб. Це природньо стимулює
розробникiв та iнвесторiв до подальшого вдосконалення дистанцiйних технологiй [7].

Таким чином швидке зростання iнформацiйних технологiй та зокрема ринку дистанцiйного навчання
ставить серйозний виклик традицiйнiй дiяльностi унiверситетiв i вимагає термiнового врахування цих
факторiв у формуваннi стратегiї їх подальшого розвитку.
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