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Анотацiя
Ця стаття показує важливiсть дистанцiйної освiти в життi сучасного студента та описує наш внесок у

iнформатизацiю освiтнього процесу Вiнницького нацiонального технiчного унiверситету пiд час вивчення курсу
лазерних медичних технологiй.

This paper shows the importance of distance education in the life of the modern student. It describe our contribution
to the educational informatization process Vinnytsia National Technical University during the course of medical laser
technology.

Дистанцiйна освiта перебуває на етапi активного становлення, що визначається умовами економiчного
розвитку України та державною полiтикою в освiтнiй галузi. Першi кроки до введення НIТ у освiтнiй
процес в Українi були зробленi ще наприкiнцi 90-х рокiв. У лютому 1998 р. Верховна Рада прийняла
Закон України "Про нацiональну програму iнформатизацiї в якому визначенi завдання з iнформатизацiї
освiти та напрями їх реалiзацiї. Для забезпечення розвитку iнформатизацiї освiти за iнiцiативою Мiнi-
стерства освiти i науки було прийнято: Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 вересня 2003 р. №
1494 “Про затвердження Програми розвитку системи дистанцiйного навчання на 2004-2006 роки”; затвер-
джено наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 21.сiчня 2004 № 40 "Положення про дистанцiйне
навчання 7 грудня 2005 р.; прийнята Постанова Кабiнетом Мiнiстрiв України № 1153 Про затверджен-
ня Державної програми "Iнформацiйнi та комунiкацiйнi технологiї в освiтi i науцi"на 2006-2010 роки,
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2004 року №905 «Про затвердження програми за-
безпечення загальноосвiтнiх професiйно-технiчних i вищих навчальних закладiв сучасними технiчними
засобами навчання з природничо-математичних i технологiчних дисциплiн на 2005-2011 роки». Застосу-
вання комп’ютерних засобiв вимагає нових форм органiзацiї пiзнавальної дiяльностi студентiв i вибору
методiв навчання. Перш за все це пов’язано з появою можливостi оптимiзацiї навчального процесу шля-
хом перемiщення його центру тяжiння на самостiйну дiяльнiсть студентiв, активiзацiю цiєї дiяльностi,
пiдвищення її ефективностi та якостi. Ось чому дуже важливо розвивати навички самоосвiти абiтурiєнтiв
та студентiв перших курсiв вищих навчальних закладiв. У лютому 2012 р. нами завершено розробку но-
вого дистанцiйного курсу «Лазернi медичнi технологiї» на базi Центру дистанцiйної освiти Вiнницького
нацiонального технiчного унiверситету. Даний курс мiстить 34 лекцiї та 17 лабораторних робiт. Розро-
блений дистанцiйний курс дуже зручний для студентiв, якi не змогли вiдвiдати заняття, або ж бажають
детальнiше ознайомитися з окремими питаннями, розглянутими на лекцiї. Представленi у електронному
виглядi завдання лабораторних робiт дають можливiсть зекономити час, який ранiше використовувався
на переписування студентами тексту лабораторної роботи, та використати його на якiсне дослiдження
у лабораторiї. Отримавши доступ до дистанцiйного курсу, можна переглянути теми, якi викладач роз-
глядатиме на наступному заняттi, опрацювати їх самостiйно, а на лекцiї задати питання з тих роздiлiв,
якi були незрозумiлими. Такий метод також полiпшить ефективнiсть проведення занять, а студент буде
вчитися самостiйно шукати та опрацьовувати iнформацiю. Важливо вiдзначити, що використання еле-
ктронних ресурсiв для самоосвiти не замiнює використання традицiйного носiя знань - книг. Розширення
доступу до електронних ресурсiв має доповнювати, а не замiнювати роботу з книгою. Книжковий ринок
продовжує розширюватися разом з електронним. Книга та електронна iнформацiя повиннi пiдтримувати
i доповнювати один одного. Головною перевагою дистанцiйного навчання є iндивiдуальнiсть самого на-
вчання. Студент сам обирає не тiльки ритм, темп i час навчання, але й розстановку вивчення предметiв.
Студент сам вирiшує, коли звертатися до викладача за консультацiєю. А метою навчання стає отримання
професiйних навичок, нових знань, ступеня квалiфiкацiї, спецiальностi. Дистанцiйна освiта розвивається
дуже швидко, i для України є перспективною формою вищої освiти [1].
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