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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

ВСТУП
Сучасний розвиток методів інтелектуальної обробки

та аналізу інформації, новітніх телекомунікаційних мереж
й комп'ютерних технологій спричинив тотальну інформа1
тизацію всіх суспільних процесів, особливо економічних.
Це, на думку вчених, свідчить про початок ери інформац1
ійного суспільства [1]. Одним із найбільш важливих ас1
пектів побудови інформаційного суспільства є створення
глобального інтерактивного освітнього простору, який
передбачає застосування новітніх засобів здобуття знань
й навиків. Усвідомлення постіндустріального розвитку
економіки України, її взаємозв'язку з глобальними соц1
іально1економічними процесами дає змогу визначити пер1
спективи розвитку безперервної освіти [2]. Незаперечним
у її становленні є те, що постіндустріальне суспільство ба1
зується на інформації, людях, які створюють інформацію
та інноваційних технологіях, що дозволяють ефективно
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оперувати інформацією. А рушійним каталізатором цих
змін є розвиток інформаційно1комунікаційних технологій
у світовому масштабі в поєднанні з чинниками глобалізації.
Погоджуючись із думкою науковців, що умови постіндус1
тріальних перетворень у вітчизняній економіці потребують
створення системи освіти, що відповідала б вимогам ХХІ
століття [3—4], відзначимо доцільність зваженого впро1
вадження кращих досягнень технологічної революції у
сферу безперервної освіти. Технологічна революція по1
требує адаптації української освітньої системи до нових
механізмів здійснення освітньої діяльності та надання
освітніх послуг у межах регіону, країни чи на міжнародно1
му рівні. У першу чергу, це стосується системи безперерв1
ної освіти, яка покликана забезпечити ефективну взаємо1
дію державних органів влади, освітніх закладів, праце1
давців та приватних осіб в сфері продукування та викори1
стання освітніх послуг.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Проблемі розвитку безперервної освіти в контексті

становлення постіндустріальної приділяли увагу відомі
зарубіжні та українські вчені. Підхід до розвитку безпе1
рервної освіти з позиції економіки започатковується в
теорії людського капіталу такими науковцями, як Т.
Шульц, М. Блауг, Г. Беккер, Дж. Кендрик, отримує по1
дальший розвиток в теоріях постіндустріалізму, пред1
ставниками якого є Д. Белл, П. Друкер, Дж. Гэлбрейт, Р.
Інглегарт, Е. Форе, М. Кастельс, І. Нонака, М. Портер, Д.
Рісмен, Е. Тоффлер, Ф. Курт та інші вчені1економісти.
Сучасні дослідження безперервної освіти як складової
ринку освітніх послуг здійснено у працях польського еко1
номіста Р. Патори. Серед українських науковців значний
внесок у дослідження безперервної освіти в розвитку
людського капіталу здійснили А. Амбросов, Л. Антошк1
іна, С. Бандур, Й. Вовканич, В. Геєць, О. Грішнова, Н.
Голікова, М. Данько, Я. Дуткевич, Б. Данилишин, Л. Семів,
М. Степко, Т. Смовженко, А. Криклій, А. Колот, В. Ку1
ценко, А. Чухно, Л. Янковська та інші вчені. Не залишили
її поза увагою й російські науковці, зокрема С. Беляков,
В. Іноземцев, С. Глазьев, Т. Клячко В. Щетінін, Р. Капе1
люшніков, І. Албегова, Т. Леонова. Вивчення наукових
джерел дає змогу стверджувати про недостатню розроб1
леність питання щодо актуалізації дистанційних освітніх
послуг в системі безперервної освіти та оцінки її економ1
ічної ефективності в умовах зміни моделі управління про1
цесом надання навчальними закладами освітніх послуг в
системі безперервної освіти та формування глобально1
го освітнього простору.

РЕЗУЛЬТАТИ
Однією з характерних особливостей сучасного роз1

витку безперервної освіти є обов'язкове впровадження

комп'ютерних технологій та ви1
користання сітьових інформац1
ійних мереж для надання
освітніх послуг. Впровадження
технологічних інновацій дає
змогу скоротити витрати часу на
отримання та оброблення
інформації, удосконалити фор1
ми дистанційного навчання у
програмах підвищення кваліфі1
кації, проведення спеціалізова1
них тренінгів та семінарів із зас1
тосуванням відео зв'язку, запро1
понувати форми отримання до1
даткової освіти без відриву від
виробництва чи перебуваючи на
відпочинку.

Аналітичне дослідження за1
рубіжного досвіду реалізації
безперервної освіти дає змогу
зробити висновки про те, що
серед усього спектра інновацій,
які стрімко проникають у систе1
му безперервної освіти, провідні
позиції належать Інтернет1тех1
нологіям. Глобалізація спонукає
освітні заклади використовува1
ти у своїй діяльності мережу

Інтернет для реалізації широкого спектру дистанційних
методів надання освітніх послуг. Серед них створення
віртуального університету на базі бібліотек, довгостро1
кові та короткострокові дистанційні курси, спеціалізо1
вані семінари й тренінги із використанням відео зв'яз1
ку, професійні курси та бази працедавців, створення
фахових освітніх порталів з використанням відеоро1
ликів. Все це є наглядним свідченням перспективності
використання інформаційних технологій для реалізації
системи безперервної освіти у глобальному інтерактив1
ному освітньому просторі через дистанційне навчання.
Така еволюція зумовлена низкою об'єктивних особли1
востей соціально1економічного розвитку, у якому фун1
кціонують освітні заклади та працедавці, й в першу чер1
гу — суттєвими змінами у способі життя людей, впро1
вадженням новітніх технологій, формуванням моделі
фахівця інформаційного профілю. Підготовка високоп1
рофесійних фахівців та створення умов для здобуття
освіти на основі інформаційних технологій визнається
сьогодні справою державної ваги [5].

Потреба активізації дистанційних освітніх послуг у
системі безперервної освіти зумовлена зміною соціаль1
но1економічних та інформаційно1технологічних умов і,
як наслідок, ролі людини в суспільстві; зростанням зна1
чущості гуманного управління потоками інформації [6];
необхідністю всебічної оцінки інформаційних процесів
з позиції основного суб'єкта безперервної освіти —
людини. Характерними рисами дистанційних освітніх
послуг у системі безперервної освіти є гнучкість, мо1
дульність, паралельність, широта охоплення аудиторії,
ефективність, інноваційність, соціальна рівність, інте1
рактивність, інтернаціональність, нова роль викладача
(табл. 1).

Представлені критерії свідчать про те, що особли1
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Таблиця 1. Характерні риси дистанційних послуг в системі
безперервної освіти*

*складено автором.
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во цінним розвиток дистанцій1
них освітніх послуг є у ме1
ханізмі реалізації безперерв1
ної освіти, в якому головним
суб'єктом безперервної освіти
є людина, націлена на здобут1
тя знань. Це зумовлює підви1
щення попиту з боку громадян
на дистанційні освітні послуги.
Адже технології дистанційно1
го навчання мають істотний
потенціал відповіді на інно1
вації у професійній сфері, на1
давши зручні та ефективні ме1
ханізми підтримки безперерв1
ної освіти.

Дистанційне навчання —
це універсальна форма реалі1
зації безперервної освіти, що
базується на використанні
широкого спектра традицій1
них та новітніх інформаційних
й телекомунікаційних техно1
логій та створює для тих, хто
навчається, вигідні умови віль1
ного вибору освітніх курсів,
вільного розташування у часі
й просторі, індивідуалізації
навчання, забезпечення діало1
гового обміну думками з вик1
ладачем при дотриманні про1
сторової відокремленості. Під
новітніми засобами інформа1
ційних технологій розуміють
програмно1апаратні комплек1
си, що функціонують на базі
комп'ютерної техніки, сучас1
них засобів і систем інформа1
ційного обміну, аудіо1 та віде1
отехніки, інших компонентів,
що забезпечують операції
збору, продукування, нагро1
мадження, збереження, обробки та передачі інформації
[7].

Вивчення практичного досвіду свідчить, що типова
модель дистанційного навчання передбачає підготовку
конкретних фахових навчальних курсів, організацію
доступу до матеріалів курсів, забезпечення спілкуван1
ня учасників навчального процесу, проходження тими,
хто навчається контрольних замірів знань та завершен1
ня курсів видачею свідоцтва. Основними вимогами за1
мовників до організації дистанційних освітніх послуг, як
правило, є індивідуалізація, адаптивність, врахування
попереднього знань й досвіду тих, хто навчається, орі1
єнтація на практичний досвід роботи та прикладний ре1
зультат використання отриманих знань. Ці вимоги реа1
лізуються через створення можливостей для відповід1
ного "налаштування" змісту, методів і технологій, які ви1
користовуються в освітньому процесі до потреб кож1
ного учасника чи групи часників. По суті, мова йде про
можливість формування індивідуальної освітньої трає1
кторії. Окрім цього, на думку польських учених, дистан1

ційна освіта робить можливим процес навчання значної
кількості студентів за уніфікованою програмою, ство1
рюючи вибір відповідних предметів і контакту з лекто1
ром, хоча й віртуальний [8, с. 45]. Слід підкреслити, що
сучасний рівень розвитку інформаційних технологій
виводить дистанційне навчання на якісно новий рівень
розвитку, що дозволяє забезпечувати ефект безпосе1
реднього спілкування між викладачем та тим, хто на1
вчається.

Використання сучасних досягнень інформаційних
технологій для розвитку системи безперервної освіти у
віртуальному просторі може мати не лише теоретичний,
а й прикладний характер, який доцільно застосовувати
в реальних умовах викладання фахових навчальних
курсів. Сьогодні активного розвитку набувають Web1
системи організації дистанційного навчання на основі
дослідження штучного інтелекту та інженерії знань, зок1
рема Blackboard, WebCt, Moodle, IBM LearningSpase, все
більше уваги приділяється інтелектуалізації систем на1
вчання [10]. В цьому контексті потребує удосконален1

Таблиця 2. Зміна моделі управління процесом надання навчальними
закладами освітніх послуг у системі безперервної освіти *

* складено автором на основі опрацювання [11, с. 507—508].
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ня спеціальна науково1методична й навчальна робота з
педагогічними кадрами щодо ефективного упроваджен1
ня в освітній процес новітніх технологій.

Отже, актуалізація дистанційних освітніх послуг в
системі безперервної освіти зумовлена:

— модернізацією навчального процесу через удос1
коналення методичного та дидактичного забезпечення
на базі інформаційних технологій;

— створенням комфортних організаційних умов на1
вчального процесу для розвитку й самореалізації осіб,
що навчаються;

— врахуванням індивідуальних особливостей та
потреб осіб, що вчаться;

— орієнтацією освітнього процесу на задану систе1
му дій та знань, що забезпечують освоєння цієї систе1
ми, самостійну постановку індивідуумом навчальних
завдань та їхнього розв'язання;

— інтерактивність навчання як забезпечення зви1
чайного доступу того, хто навчається, через веб1інтер1
фейс і отримання певного навчального матеріалу; ди1
намічну взаємодію того, хто навчається, і навчальної
системи; характеристику модальності відповідей; фун1
кцію, що залежить від відповідей тих, хто навчається,
їх змістовності та від якості забезпечення зворотного
зв'язку;

— моделюванням самостійної та індивідуальної ро1
боти у процесі навчання;

— наданням студентам можливості здійснювати
цілеспрямовану, усвідомлену навчально1пізнавальну
діяльність за індивідуальною траєкторією з урахуван1
ням зони їхнього найближчого розвитку;

— можливістю швидкої адаптації програм освітніх
курсів відповідно до вимог ринку та запитів працедавців;

— втіленням принципу активного навчання внаслі1
док можливості індивідуума планувати та контролюва1
ти свою освіту через вибір часу, темпів, закладу, місця
навчання;

— впровадженням персональних навчальних сис1
тем, комп'ютерно орієнтованих методик навчання, на1
цілених на активізацію пізнавальної діяльності й висо1
кий рівень самоосвіти у процесу здобуття знань;

— полегшенням доступу до результатів науково1
дослідної роботи освітніх закладів та їх використання у
фахових навчальних курсах;

— розвитком соціального партнерства між усіма
суб'єктами безперервної освіти — громадянами, пра1
цедавцями, освітніми закладами та державою на заса1
дах втілення пріоритетів кожної зі сторін.

Ці переваги впровадження дистанційних освітніх
послуг у системі безперервної освіти підвищують їхню
популярність у функціонуванні вищих навчальних зак1
ладів. Зокрема, закордонний досвід свідчить, що дис1
танційні курси надають можливість суттєво підвищити
рівень фінансового забезпечення вищих навчальних
закладів і розглядаються їхнім керівництвом як пріори1
тетний напрям надання освітніх послуг для дорослих [9].

Якщо розглядати перспективи дистанційного на1
вчання крізь призму еволюції соціально1економічних
механізмів реалізації безперервної освіти, які є дієви1
ми у той чи інших період розвитку суспільства, то слід
відзначити стрімкий перехід від традиційної моделі уп1
равління освітніми послугами, які надають навчальні

заклади, до адаптивної моделі, що грунтується на інно1
ваціях (табл. 2).

Її втілення передбачає визначення економічної
ефективності створення, надання/отримання та вико1
ристання освітніх послуг в системі безперервної освіти.

Таким чином, роль та значення освітніх закладів у
системі безперервної освіти та соціально1економічних
механізмах її реалізації передбачає поступовий перехід
на інноваційну модель надання освітніх послуг. Адже
саме інноваційність є необхідною умовою виживання і
поступу сучасного суспільства, що забезпечує пози1
тивні зміни в економіці, інтенсивне зростання вироб1
ництва, науково1технічний прогрес і конкурентоспро1
можність у глобальному світі. Так, на думку вчених [12,
с. 22], "з одного боку, вищі навчальні заклади є актив1
ними інноваторами, виробниками інноваційного про1
дукту, нових знань, ідей, а з іншого — вони самі по1
требують інновацій для свого розвитку, підвищення
ефективності діяльності". Тому інноваційність в діяль1
ності освітніх закладів полягає в наданні нових знань і
методів для розв'язання актуальних проблем в
суспільстві, здатності безперервно генерувати інно1
вації на всіх рівнях та у всіх структурних підрозділах,
поєднанні теорії та практики, забезпечення її зв'язку з
економікою та іншими сферами життя, що досягаєть1
ся розвитком певної інноваційної інфраструктури —
лабораторій, центрів тощо.

Отже, інноваційна модель управління процесом на1
дання навчальними закладами освітніх послуг у сис1
темі безперервної освіти грунтується на мережевій
організації навчання з дистанційними центрами управ1
ління в різних регіонах, країнах, у глобальному про1
сторі, реалізується через горизонтальну інтеграцію з
практичною діяльністю, створення віртуальних універ1
ситетів, дистанційний центрів освіти, керівництво яким
є гнучким, адаптивним з цільовою орієнтацією, а сама
система навчання працює на випередження, прогнозу1
вання можливих соціально1економічних змін у
суспільстві та своєчасну адаптацію до них. З цих по1
зицій, надання освітніх послуг в системі безперервної
освіти має бути економічно ефективним і враховувати
не лише їх вартість, але й час, обсяги інформації в ме1
жах навчальних курсів, вартість їх підготовки, оновлен1
ня та надання. З огляду, на необхідність ефективної
реалізації системи безперервної освіти в Україні та
поступовий перехід освітніх закладів на інноваційну
адаптивну модель надання освітніх послуг, доцільною
є оцінка економічної ефективності дистанційних
освітніх послуг не тільки для навчальних закладів, що
практикують надання освітніх послуг за допомогою
віртуальних технологій, але, першочергово, для тих,
які в умовах високої конкуренції на ринку освітніх по1
слуг планують покращувати своє фінансове забезпе1
чення самотужки.

Грунтовне вивчення діючих підходів до вирішення
цього питання показало, що методичні підходи до оцін1
ки ефективності дистанційної освіти залишаються не1
відпрацьованими. Найпоширенішим підходом до оцін1
ки ефективності освіти на базі інформаційний техно1
логій є методи, спрямовані на скорочення сукупних вит1
рат навчальних закладів. Проте до теперішнього часу
не існує методу, який би реалізовував комплексний
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підхід до оцінки економічної ефективності дистанцій1
ної освіти, давав змогу визначити фінансово1економічні
результати впровадження освітніх послуг на основі ме1
режі Інтернет, прогнозувати перспективи його розвит1
ку. Це зумовлює потребу в розробленні спеціальних
методів визначення економічної ефективності дистан1
ційних освітніх послуг.

Питання адекватного оцінювання привабливості
дистанційних освітніх послуг полягає у визначенні рівня
прибутковості їх надання освітніми закладами на замов1
лення студентів, працюючого населення, працедавців,
держави, а також того, наскільки майбутні надходжен1
ня компенсують витрати на організацію такої форми
навчання. Для розв'язання цього питання скористаємо1
ся аналітичним інструментарієм реалізації інвестиційних
проектів з урахуванням критерію часу [13—15]. Оскіль1
ки ухвалення рішення про інвестування відбувається в
поточному часовому періоді, всі показники майбутньої
діяльності потрібно скоригувати з урахуванням зміни
вартості грошей у часі. У цьому випадку коефіцієнт дис1
контування визначається за формулою:

IRMRRd      (1),

де MRR  — прибутковість вкладень в організації

дистанційних освітніх послуг;

IR  — рівень інфляції в країні.

Величина дисконтованого доходу дає змогу визна1
чити результат використання сучасних інформаційних
технологій та мережі Інтернет для дистанційних освітніх
послуг на комерційній основі їх надання зразу після ух1
валення рішення про реалізацію такого проекту в освіт1
ньому закладі чи на іншій базі, оскільки в методику його
розрахунку включається дія чинника часу:

11
1

11
1

11
1

idiRiDidiRidiDiDD  (2),

де iDD  — дисконтований дохід i 1го періоду реа1

лізації проекту (дистанційного навчання);

iD  — доходи i 1го періоду реалізації проекту;

iR  — витрати i 1го періоду реалізації проекту;

d  — коефіцієнт дисконтування.
Далі обчислюється сума дисконтованих доходів у

кожному з періодів реалізації проекту nCDD  за фор1

мулою:
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n

i iDDnCDD ....110
1

  (3),

де iDD  — дисконтований дохід i 1го періоду надан1

ня дистанційних освітніх послуг; n — кількість періодів
надання дистанційних освітніх послуг.

Додатне значення показника nCDD  вважається

підтвердженням доцільності проекту введення дистан1
ційних освітніх послуг, а від'ємне, навпаки, показує, що
економічно таке рішення для менеджменту освітнього
закладу є невиправданим. За співвідношенням доходів
та витрат на реалізацію дистанційних освітніх послуг
розраховують індекс прибутковості, величина якого
показує поточну вартість доходів у розрахунку на кож1

ну грошову одиницю фінансових вкладень у розвиток
цього напряму діяльності освітнього закладу. Отже, чим
вище значення показника прибутковості, тим вигідніше
навчальному закладу як суб'єкта системи безперервної
освіти запроваджувати дистанційне навчання. Якщо
індекс прибутковості дорівнює одиниці, то чиста поточ1
на вартість проекту є нульовою і, окрім соціального,
жодного економічного ефекту не передбачає. Індекс,
що дорівнює одиниці, відповідає:
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де iD — доходи i 1го періоду надання дистанційних

освітніх послуг; iR — витрати i 1го періоду надання ди1

станційних освітніх послуг; d — коефіцієнт дисконту1
вання; n  — кількість періодів надання дистанційних
освітніх послуг.

Якщо розглядати надання навчальним закладом
дистанційних освітніх послуг на комерційній основі як
проект, то різновидом індексу прибутковості є серед1
ньорічна рентабельність проекту, співвіднесеного зі
строками його реалізації. Цей показник є індикатором
рівня доходу, який принесе кожна інвестована у проек1
ту грошова одиниця, а саме:

%1001
n

IPCP           (5),

де IP  — індекс прибутковості надання дистанцій1
них освітніх послуг; n  — кількість періодів надання ди1
станційних освітніх послуг.

Після оцінювання рентабельності дистанційних
освітніх послуг доцільно розрахувати внутрішню норму
прибутку або період окупності:

dCDDdCDD

dd
dCDDdVND

          (6),

де VND  — внутрішня норма дохідності;

d  — останнє значення дисконту, за якого був до1

датнім;

d  — останнє значення дисконту, за якого був

від'ємним;
dCDD  ; dCDD  — значення суми дисконтова1

них доходів від реалізації дистанційних освітніх послуг,

якщо дисконт дорівнює відповідно d  та d .

Період окупності проекту знайдемо як рішення ек1
споненціального рівняння та розрахунку CDD з невідо1
мим періодом реалізації X , при цьому значення CDD
приймемо рівним 0:

CDDCDD

CDD
toT (7),

де oT  — період окупності вкладень у впроваджен1

ня дистанційних освітніх послуг; t  — умовно останній
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період надання дистанційних освітніх послуг (реаліза1
ція проекту), у якому різниця між накопиченим дискон1

тованим доходом та витратами стає від'ємною; CDD
— останнє від'ємне значення CDD , CDD  — перше до1

датне значення дисконтованого доходу.
Після визначення всіх основних показників ефектив1

ності надання освітніми закладами дистанційних освітніх
послуг на комерційних засадах передбачається комплекс1
на економічна експертиза цього напряму діяльності шля1
хом аналізу стійкості й чутливості з метою визначення "вузь1
ких місць" реалізації. Такий аналіз рекомендуємо проводи1
ти за показником собівартості дистанційної освітньої послу1
ги, кількості таких послуг для тих, хто навчатиметься, та
поточними витратами освітніх закладів на їх надання. До
таких витрат слід віднести сукупні витрати навчального зак1
ладу на оплату праці викладачам, що розробляють та вик1
ладають дистанційні освітні курси, витрати на підготовку та
розміщення електронних фахових курсів та електронних
підручників, витрати на впровадження інформаційних тех1
нологій, комп'ютерне забезпечення та його обслуговуван1
ня, адміністративні витрати та інші види витрат.

0
1 11

n

i id

xiRxiD
CDD         (8),

де xiD  — доходи i 1го періоду надання дистан1

ційних освітніх послуг при гранично від'ємному значенні

аналізованого показника; xiR  — витрати i 1го періо1

ду надання дистанційних освітніх послуг при гранично
від'ємному значенні аналізованого показника; d — ко1
ефіцієнт дисконтування.

Запропонований методичний підхід дозволяє об1
грунтувати цілісну сукупність управлінських рішень,
спрямованих на підвищення ефективності організації
надання навчальними закладами дистанційних освітніх
послуг, оцінювання їхнього впливу на загальну ефек1
тивність функціонування навчального закладу, реаліза1
цію їх стратегічних завдань щодо впровадження новітніх
інформаційних технологій, їхньої актуалізації та аналі1
зу ефективності застосування у соціально1економічних
механізмах реалізації безперервної освіти.

Результати проведеного дослідження дають підста1
ви зробити висновок про те, що використання інфор1
маційних технологій та мережі Інтернет при наданні ди1
станційних освітніх послуг має низку суттєвих переваг,
серед яких доступність такої форми безперервної осв1
іти у будь1який час і у будь1якому місці, де є Інтернет, у
кілька разів нижча вартість надання освітніх послуг по1
рівняно із традиційними методами навчання, а також
забезпечення прозорого навчального процесу. Очевид1
но також, що інтелектуальні та адаптивні технології ди1
станційних освітніх послуг розвивають нові шляхи підви1
щення якості освіти в умовах сучасного інформаційно1
го суспільства. На думку західних експертів [10], адап1
тивні та інтелектуальні технології ще не знайшли справ1
жнього застосування у віртуальній аудиторії, не вико1
ристовуються у діючих дистанційних курсах.

Перспективами розвитку системи безперервної ос1
віти у межах віртуального освітнього простору є акти1
візація дистанційного навчання з урахуванням критеріїв

оцінки економічної ефективності його реалізації через:
— підготовку та впровадження електронних підруч1

ників, дистанційних курсів, важливими рисами яких є
візуалізація фізичних процесів та підтримка навчально1
го діалогу;

— розроблення програм1тренажерів, що передба1
чають комп'ютерне моделювання освітніх процесів і
виконання за їхньою допомогою практичних навчаль1
но1наукових завдань;

— створення програмного та методичного забезпе1
чення віртуальних лабораторних робіт, які можуть фун1
кціонувати в інформаційно1довідковому, тренувально1
му, експериментальному, розрахунковому режимах та
в режимі тестування;

— удосконалення критеріїв оцінки ефективності
навчального процесу завдяки створенню комп'ютерних
програм тестування знань тих, хто навчається з дис1
циплін спеціальності у режимі самоосвіти.

Таким чином, сучасні інформаційні технології та
новітні форми й методи надання дистанційних послуг
формують національний (регіональний) віртуальний
освітній простір та забезпечують розвиток системи без1
перервної освіти на засадах впровадження інновацій.
Зараз цілком очевидно, що освітні технології на базі
мережі Інтернет як одна із форм реалізації безперерв1
ної освіти має великий потенціал і широкі перспективи
для подальшого розвитку. В умовах стрімкого розвит1
ку високотехнологічних освітніх проектів нового поко1
ління закономірним є формування віртуального на1
вчального середовища, створення глобального вірту1
ального університету на базі бібліотек.

Важливого значення, на наш погляд, має поглиблен1
ня процесу структуризації бібліотек на основі виділен1
ня в їхній системі домашніх, універсальних, наукових,
спеціалізованих фахових, а також єдиної державної
універсальної бібліотеки, яка матиме електронні фон1
ди та претендуватиме на статус "віртуального універси1
тету". Така структуризація зумовлена, з одного боку
вимогою завтрашнього дня — уміння користуватися
електронними ресурсами, швидко примати рішення в
динамічному ринковому середовищі, з другого боку —
у більшості населення, особливо в селах чи віддалених
регіонах, все ще недостатньо знань для роботи в ме1
режі "on1line" і користування електронними фондами,
тому вони повинні мати змогу цьому навчитися.

На відміну від традиційних освітніх закладів, вірту1
альний університет:

— відіграє провідну роль у системі безперервної
освіти, доповнюючи традиційне навчання;

— впроваджує технології дистанційного навчання
у навчальний процес для широкого охоплення різних ка1
тегорій споживачів освітніх послуг;

— забезпечує швидкий безкоштовний доступ до
фахової і нової інформації у будь1який момент часу,
скорочуючи витрати ресурсів;

— реалізує принципи індивідуалізації навчання та
швидкості поширення знань;

— нівелює відмінності між очної, вечірньою, заоч1
ною та екстернатною формами навчання.

Уцілому, перспективи впровадження програмного
освітнього комплексу "віртуальний університет" грунту1
ються на основі сучасних веб1технологій з метою вико1
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ристання можливостей віртуального навчального цент1
ру у закладах освіти України для навчання учнів, сту1
дентів та викладачів, а також в організаціях та компа1
ніях для вирішення корпоративних питань щодо підви1
щення кваліфікації працівників. Основними перевагами
такої системи є: незначні витрати на встановлення та
обслуговування системи дистанційного навчання;
швидкість та висока якість надання/викладання на1
вчальних матеріалів; зручний та ефективний рівень оці1
нювання засвоєних знань та виконання самостійних
робіт; залучення більшої кількості абітурієнтів; зручний
інтерактивний інтерфейс, дозволяє розпочати роботу
без поглиблених знань комп'ютера; доступ до системи
з мережі Інтернет дозволяє брати участь у навчальному
процесі з будь1якого куточку світу; збільшення конку1
рентоздатності навчального закладу та застосування в
роботі новітніх сучасних інформаційних технологій.

Зарубіжна практика показала, що створювати вірту1
альні навчальні заклади можна на базі [16]:

— закладів, що працювали історично в сфері
відкритого та дистанційного навчання;

— традиційних навчальних закладів України без
досвіду дистанційного навчання, що бажають в такий
спосіб зменшити витрати на навчання;

— традиційних навчальних закладів України без
досвіду дистанційного навчання, що бажають в такий
спосіб підвищити якість надання освітніх послуг, що
відповідно збільшить потік студентів бажаючих навча1
тись із використанням сучасних новітніх технологій;

— корпоративного бізнес сектора, що має внутрішні
програми підвищення кваліфікації.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК

З огляду на сказане можна стверджувати, що неза1
баром системи Інтернет1освіти перетворяться у єдиний
віртуальний простір освітніх послуг, необхідний і зруч1
ний як для приватних осіб, так і освітніх закладів, пра1
цедавців, держави. В Україні перспективи Інтернет1ос1
віти враховують найвищі урядовці через ухвалення
відповідних документів, в яких відзначається, що роз1
виток мережі Інтернет у нашій країні — справа держав1
ного значення [17]. До того ж держава взяла на себе
зобов'язання створювати умови для вільного доступу
до бібліотечних електронних ресурсів для осіб з усіх
регіонів, що передбачено концепцією Цільової націо1
нально1культурної програми щодо створення єдиної
інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека ХХІ"
[18]. Отже, можна сподіватися, що процес розвитку на1
ціонального сегмента глобального освітнього просто1
ру та зусилля щодо належного представлення в ній
вітчизняних інформаційних ресурсів, зокрема освітніх
проектів, згодом отримають законодавче забезпечен1
ня та фінансову підтримку розвитку суб'єктів безперер1
вної освіти, що сприятиме розвитку новітніх її форм на
баз соціального партнерства та побудові відкритого
демократичного суспільства в нашій країні.
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