
Дистанцiйна освiта

УДК 378.147
РОЛЬ ДИСТАНЦIЙНОЇ ОСВIТИ ПРИ ПIДГОТОВЦI БАКАЛАВРА

ЗА НАПРЯМОМ 6.051004 “ОПТОТЕХНIКА”

Заболотна Наталiя, Марченко Людмила
Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, Україна

Анотацiя
В роботi представлено роль дистанцiйної освiти пiд час навчального процесу для студентiв ВНТУ, зокрема

напрямку "Оптотехнiка".

Вступ
Дистанцiйна освiта (ДО) перебуває на етапi активного становлення, що визначається умовами економiчного

розвитку країни та державною полiтикою в освiтнiй галузi. Згiдно з дослiдженнями в Українi близько 30 вiдсоткiв
навчальних закладiв заявили про те, що вже мають або планують органiзувати навчання в режимi ДО. Особливу
актуальнiсть дистанцiйна освiта отримала в Українi через гостру необхiднiсть у масовiй пiдготовцi i перепiдготовцi
кадрiв, що зможуть ефективно працювати в умовах ринкової економiки.

- доступнiсть всiм верствам населення;
- вiдсутнiсть необхiдностi вiдвiдувати лекцiї i семiнари;
- демократичний зв’язок “викладач - студент”;
- комплексне програмне забезпечення;
- провiднi освiтнi технологiї;
- iндивiдуальний процес навчання;
- гнучкi консультацiї.

Проте дистанцiйна освiта має i суттєвi недолiки. У числi основних вiдсутнiсть безпосереднього контакту мiж
викладачем i учнем та необхiднiсть самостiйного опанування, навiть найскладнiших для розумiння, тем. Це не
завжди пiд силу навiть досвiдченим i цiлеспрямованим учням, тому дистанцiйне навчання категорично не реко-
мендується в якостi основного або базового.

Технологiї
Змiст пiдготовки фахiвця за напрямом 6.051004 “Оптотехнiка” спрямовано на навчання для подальшого вико-

нання виробничих функцiй, типових задач дiяльностi та умiнь. Варто зазначити, що ДО повинна проводитись в
контекстi з вимогами до пiдготовки фахiвця з даного напрямку. У Вiнницькому нацiональному технiчному унiвер-
ситетi працює Центр дистанцiйної освiти ВНТУ (ЦДО ВНТУ). Основною метою дiяльностi ЦДО є органiзацiя,
розвиток i пiдтримка дистанцiйної освiти у ВНТУ. Напрямки роботи ЦДО:

- пошук, закупiвля i впровадження необхiдного програмного забезпечення для органiзацiї дистанцiйного на-
вчання;

- аналiз сучасного стану засобiв дистанцiйної освiти в Українi та у свiтi i розробка рекомендацiй щодо розвитку
дистанцiйної освiти в ВНТУ;

- розробка методичного забезпечення пiдготовки дистанцiйних курсiв;
- розробка програмного забезпечення пiдготовки дистанцiйних курсiв;
- пiдтримка роботи системи дистанцiйного навчання ВНТУ.

За час iснування Центру проведено аналiз розробок i досягнень викладачiв i спiвробiтникiв ВНТУ в областi
дистанцiйної освiти, вироблено концепцiю розвитку дистанцiйного навчання у ВНТУ, проведено аналiз i здiйсне-
но вибiр програмного забезпечення для органiзацiї дистанцiйного навчання у ВНТУ, розпочато власнi розробки
програмного та методичного забезпечення дистанцiйного навчання. Викладачами кафедри лазерної та оптоеле-
ктронної технiки з урахуванням структурно-логiчних зв’язкiв предметiв розроблено такi дистанцiйнi курси: “Iн-
телектуальна власнiсть”, “Квантовi логiко-часовi iнтелектуальнi нейромережi проблемно-орiєнтованi на обробку
зображень”, “Основи науково-дослiдної роботи”, “Основи iнтегральної та волоконної оптики”, “Радiокомпоненти та
мiкроелектронна технологiя”. Данi курси розробленi вiдповiдно до навчальних програмам пiдготовки фахiвця з
напряму “Оптотехнiка”.

Висновки.
Варто зазначити, що ДО у ВНТУ основну увагу концентрує на розробках окремих курсiв з дисциплiн, якi

вивчаються. Проведення аналiзу структурно-логiчних зв’язкiв гуманiтарної, фундаментальної та спецiальної пiд-
готовки бакалаврiв свiдчить про те, що дистанцiйнi курси повиннi бути не окремими частинами навчального плану,
а поетапною пiдтримкою пiдготовки фахiвця з даного напряму.
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