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ВСТУП
В умовах становлення постіндустріального суспіль%

ства інформація та креативність перетворюється в го%

ловні елементи продуктивних сил. Інтелектуальний кап%

італ набуває ознаки домінуючого фактора виробницт%

ва, освіта — інституту, що впливає на економічне зрос%

тання та стає об'єктом інвестицій, а знання стають клю%

човим економічним ресурсом.

Дистанційна освіта є найсучаснішою формою отри%

мання знань, тому проблема управління розвитком сис%

теми дистанційної освіти є актуальною. Дослідженням

в галузі управління освітою та дистанційною освітою

(ДО), зокрема, присвячені праці видатних вітчизняних

та закордонних вчених. Серед вчених, які займаються

проблемами розвитку дистанційної освіти є фахівці з пе%

дагогічних, психологічних, технічних, філософських,

економічних, біологічних наук.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є узагальнення досліджень, що про%

водились в педагогічних, філософських, біологічних,

технічних, психологічних науках; виокремлення їх впли%

ву на економічні аспекти розвитку системи дистанцій%

ної освіти, побудова системи взаємозв'язків принципів

освіти з фундаментальними дослідженнями та освітні%

ми технологіями.

Методи дослідження — загальні: діалектичний ме%

тод для визначення понять "розвиток освіти", "розви%

ток ДО", зокрема, з точки зору окремих дисциплін: філо%

софії, психології тощо та аналізу протиріч, що виника%

ють у процесі розвитку системи ДО. Загальнонаукові та

спеціальні методи: історичний, еволюційної епістемо%

логії К. Поппера для визначення наукових дисциплін,

дослідження яких впливають на розвиток ДО. Викори%

стовувалась теорія інформаційного суспільства для виз%

начення характерних властивостей сучасної системи

освіти. Методи групування та класифікації для визна%
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чення основних напрямів сучасних досліджень проблем

розвитку освіти, зокрема дистанційної. Методи аналізу

та синтезу для визначення особливостей ДО.

РЕЗУЛЬТАТИ
Після майже двовікового панування в економічній

науці парадигми теорії розподілу праці, заснованої на

розподілі знань, все більшою кількістю сучасних вче%

них економістів усвідомлюється необхідність реінтег%

рації знань як передумови реінтеграції праці і робіт;

створення передумов для поєднання спеціалізованих і

практично орієнтованих знань в єдине, цілісне знання,

що допомагає соціально%економічним системам вижи%

вати в конкурентному середовищі; розробки ефектив%

них систем швидкого переміщення знань з їх неявної

(імпліцитної) форми в явну форму — в сферу, в якій вони

є загальним надбанням фахівців, де знання вбудовані в

товари і послуги, що доставляються споживачеві.

В історії людського суспільства глобальні цілі ви%

ховання та освіти змінюються відповідно до філософсь%

ких концепцій, психолого%педагогічних теорій, вимог

суспільства до освіти. Еволюція наукових поглядів на

освіту дозволяє виявити зростання концентрації дослі%

джень представниками різних наук на проблемах роз%

витку освіти та управління цим процесом (рис.1).

Психологи розглядають розвиток освіти як вдоско%

налення дій або досвіду, що формує вплив на розум,

характер або фізичні здібності особистості. Філософи

— як процес розвитку і саморозвитку особистості, по%

в'язаний з оволодінням соціально%значущого досвіду

людства, втіленому в знаннях, уміннях, творчої діяль%

ності та емоційно%ціннісному відношенні до світу. Со%

ціологи вважають, що розвиток освіти — це поліпшен%

ня функцій соціального інституту, який є необхідною

умовою діяльності особистості та суспільства щодо збе%

реження та розвитку матеріальної та духовної культу%

ри. Педагоги — як удосконалення змісту, технологій та
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методів виховання та навчання спеціально

організованої цілеспрямованої і система%

тичної діяльності для формування людини.

У технічному сенсі розвиток освіти розгля%

дається як інтенсифікація процесу в

суспільстві свідомої передачі накопичених

знань, навичок та цінностей від одного по%

коління до іншого. З точки зору еко%

номістів, розвиток освіти є удосконаленням

роботи галузі економіки, що відповідає за

відтворення людського капіталу, профес%

ійно%освітнього складу населення. Розгля%

немо докладніше сучасні наукові підходи

до розвитку освіти.

На сьогоднішній день дослідження про%

блем сучасної освіти набули постійного ха%

рактеру, сформувалися напрями дослі%

джень (рис. 2). Сучасний розвиток системи

освіти у своїх основних рисах склався під

впливом певних філософських ідей. Філо%

софія з самого початку свого виникнення і

до наших днів формулювала нові цінності

та межі освіти. Філософи%науковці, інтег%

руючи теоретико%методологічний апарат

загальної філософії і знання, накопичені спеціальними

науками, виробляють ставлення до педагогічної

дійсності і висувають можливі концептуальні варіанти її

перетворення. Філософські концепції формують світог%

ляд, систему ідей і поглядів на розвиток освіти і дозво%

ляють виділити внутрішні й зовнішні чинники, що впли%

вають на нього.

Традиційні технократичні ціннісні орієнтири сучас%

ної освіти є неефективними для забезпечення сталого

розвитку інформаційного суспільства. Нова роль осві%

ти не просто як галузі економіки, спрямованої на підго%

товку фахівців для різних сфер людської життєдіяль%

ності, а як генератора культурних цінностей суспільства,

що здійснює випереджаюче проектування життя, вис%

вітлена в роботах [1; 2]. В роботах [3—5] розглядають%

ся наслідки інноваційного підходу — протистояння те%

хнократизму і гуманізму; вплив освіти на формування

духовного світу людини як особистості, її світогляду;

розуміння своєї ролі і місця в соціумі, у виробництві, у

взаємовідношеннях з навколишнім природним середо%

вищем, а також наслідків своєї діяльності. Авторами

запропоновано заходи задля реалізації принципів гума%

ністичної парадигми освіти (розвитку здатності людини

до самовдосконалення, самонавчання та самовихован%

ня впродовж всього життя) — індивідуалізація всіх

форм освіти, розгалуження дистанційної форми навчан%

ня, електронної педагогіки, самоосвіти і самовихован%

ня, освіти протягом життя.

Прагнення особистості до самовдосконалення та са%

мореалізації — це духовна потреба вищого рівня, яка

має бути стимулом і мотивацією людини до навчання в

інформаційному суспільстві. Але сучасне соціально%

економічне становище, низький рівень життя населен%

ня зумовлюють домінування у молоді, за класифікацією

А. Маслоу [6], так званих екзистенціальних потреб: без%

пеки існування, комфорту, сталості умов життя. В ро%

боті [7] виявлено зміст глибоких внутрішньоособистіс%

них конфліктів сучасних студентів: переживання з при%

воду власного здоров'я, сімейного благополуччя та ма%

теріально забезпеченого життя. Потреби більш високо%

го рівня — духовні: пізнання; творчість; свобода; актив%

не, діяльне життя; цікава робота — не є характерними

властивостями психологічного портрету українських

студентів. Інтелектуальна бідність психологічного пор%

трету, на наш погляд, може свідчити як про низький

рівень життя студентства, так і про недоліки сучасної

освітньої системи, в якій не виконується одне з цент%

ральних завдань формування особистості — вихован%

ня потреб.

Особливістю систем дистанційної освіти (СДО) є

відсутність міжособистісного "живого" спілкування між

викладачем та студентами, а фактично — відсутність про%

цесу виховної роботи. Тому при організації роботи СДО

необхідно інвестувати кошти у придбання, насамперед,

таких автоматизованих навчальних систем (АНС), авто%

мати або агенти яких дозволяють застосовувати психо%

логічні технології. Метою застосування психологічних

технологій у АНС є формування у студентів СДО потреб

та мотивацій вищого рівня; запобігання виникнення

станів депривації та фрустрації в процесі навчання, не%

гативно забарвлених емоційних конфліктів, викликаних

відсутністю особистісного контакту в СДО і, таким чи%

ном, підвищення ефективності навчання, засвоєння

знань, формування активної гуманної особистості.

Особливий інтерес представляють результати наукових

досліджень у галузях педагогічної, соціальної та когні%

тивної психології.

Різнобічні сучасні наукові спостереження свідчать,

що зростаючий рівень суспільного виробництва, усклад%

нення професійних обов'язків зумовили підвищення ви%

мог до працездатності людини, коли в певні моменти

виникає невідповідність між психобіологічними власти%

востями людини, вимогами сучасного виробництва і тем%

пами оволодіння професійними знаннями. Особливістю

ДО, яка ускладнює навчальні навантаження, є робота

студента в ергономічній системі "людина — комп'ютер",

наслідками якої є психоемоційне напруження та зміна

біофізичних параметрів студентів. У роботах [8—9] зап%

ропоновано методики психофізіологічної адаптації сту%

дентів до умов навчання; оптимізації функціонального

стану людини з метою корекції та запобігання явищ пси%

хоемоційної дезадаптації студентів, що виникають у них

Рис. 1. Міждисциплінарний характер досліджень
управління розвитком вищої освіти
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в процесі навчання; розвитку в студентах властивостей

високої адаптації до навчальних навантажень та стій%

кості до стресу як професійно важливих якостей на етапі

професіоналізації. Ці дослідження необхідно дороби%

ти, поширивши їх на ДО, приділивши увагу таким аспек%

там: особливості мислення, емоційної сфери, які фор%

муються в процесі тривалої взаємодії з комп'ютером;

структура розумової діяльності людини в умовах авто%

матизації; психологічні проблеми та наслідки комп'ю%

теризації; розвиток інтелектуальних здібностей особи%

стості, логічного, прогностичного та оперативного мис%

лення; ділова спрямованість та наполегливість у подо%

ланні труднощів, точність тощо. Отримані авторами ре%

зультати та методики необхідно використати при про%

ектуванні комп'ютерних систем навчання, які можуть,

наприклад, вести моніторинг, виконати експрес%діагно%

стику психофізіологічного та емоційного стану дистан%

ційного студента.

Рівень працездатності людини зале%

жить від стану здоров'я. Супутники на%

вчальних навантажень — вимушена не%

рухомість, стреси негативно впливають

на стан сердцево%судинної системи сту%

дентів; вищих психічних та вегетативних

функцій; властивості нервової системи

в процесі переробки інформації різного

ступеня складності, від яких залежать

психофізіологічні показники людини

(увага, пам'ять, прийняття рішень, пси%

хофізіологічна надійність, адаптивність,

генеральна та поточна домінуюча моти%

вація), необхідних для інтенсивної розу%

мової праці. В роботах [10—11] отри%

мані результати, які є дуже важливими

для розробки та здійснення диференці%

ального підходу в навчальній діяльності,

особливо в умовах дистанційного на%

вчання. Для оптимізації навчального

процесу, профілактики виникнення не%

сприятливих зрушень у діяльності цент%

ральної нервової системи, успішної са%

мостійної роботи можна формувати

індивідуальну траєкторію навчання сту%

дентів (тривалість та навантаження),

враховуючи особливості показників ви%

щої нервової діяльності кожного студен%

та.

Для інформаційного суспільства

потрібні такі спеціалісти, які вирізнялися

б логічним мисленням, високим рівнем

саморегуляції, вмінням раціонально

розподіляти робочий час, самостійно

підвищувати рівень професійної компе%

тентності та збагачуватись особистісно,

а також вміти виробляти власні продук%

тивні прийоми та способи розв'язання

різноманітних задач, пов'язаних з реал%

ізацією обраної професійної діяльності.

В роботі [12] запропоновані методики,

що допомагають студентам усвідомити

особливості власного індивідуального

стилю навчання; своїх сильних та слаб%

ких сторін і, таким чином, сприяють оп%

тимізації навчальної діяльності.

Українська школа педагогіки збага%

тила досвід світової педагогічної думки відомими кон%

цепціями гуманістичної педагогіки, які принесли світо%

ву славу її авторам. Кількість сучасних наукових праць

свідчіть про продовження традицій та потужний потен%

ціал української педагогічної школи [13—14]. Доробки

сучасних науковців охоплюють різну тематику наукових

досліджень освіти, в тому числі: наукове забезпечення

дистанційного навчання; організаційно%педагогічні ос%

нови дистанційної освіти за кордоном та в Україні; пси%

холого%педагогічні аспекти і технології створення дис%

танційних курсів; перспективи розвитку ДО у ВНЗ Ук%

раїни та за кордоном; моделювання і прогнозування

його розвитку; контроль знань та їх оцінювання; дис%

танційне навчання іноземним мовам; розроблення і ви%

користання мультимедіа і комп'ютерів при викладанні

різних предметів; маркетинг ДО та якість дистанційно%

го навчання.

Але, незважаючи на велику кількість наукових

Рис. 2 Основні напрями сучасних досліджень проблеми
розвитку освіти в Україні
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праць, більшість доробок не знаходять практичного за%

стосування. Потрібні механізми виявлення, відбору на%

укових ідей, синтезу, узагальнення, зберігання і розпов%

сюдження знань; надання знанням споживчого харак%

теру таким чином, щоб вони являли собою необхідну і

доступну для користувача інформацію. Інакше кажучи

ті механізми, які перетворюють результати досліджень

— інтелектуальний продукт в інновації.

Науково%технічний прогрес зумовлює технологіза%

цію не лише матеріального виробництва, а й сфери куль%

тури, гуманітарного знання. Тому, особливо для аналі%

зу ДО, виникають нові категорії, що використовуються

при аналізі промислових процесів. Згідно О. Петерса,

Д. Кігена [15], ДО розглядається як індустріалізована

форма освіти та порівнюється з промисловим виробниц%

твом товарів, якому властиві: раціоналізація; поділ

праці; механізація; масове виробництво; інновації. Су%

часна педагогічна діяльність як процес все більш відпо%

відає поняттю "технологія". Хоча висловлюються дум%

ки щодо обмеження використання цього поняття у пе%

дагогіці, помітна тенденція до впровадження апробова%

них технологічних знахідок, прагнення до уніфікації та

стандартизації вимог. Тому особливу корисність мають

роботи з стандартизації, уніфікації процесів навчання,

орієнтування її на ефективне та економічне відтворен%

ня знань відповідно до заданих умов. Крім того, важли%

вими є праці, присвячені розробці нових методів — ви%

ховних технологій особистісної орієнтації, що грунту%

ються на рефлексивно%вольових механізмах, механіз%

мах співпереживання й позитивно%емоційного оцінюван%

ня, апелюють до самосвідомості, свідомого, творчого

ставлення людини до суспільних норм і цінностей.

Відповідно до визначення, прийнятого ЮНЕСКО,

інформаційні технології (ІТ) — це комплекс взаємопо%

в'язаних наукових, технологічних, інженерних дис%

циплін, що вивчають методи ефективної організації

праці людей, зайнятих обробкою і зберіганням інфор%

мації, обчислювальну техніку і методи організації і взає%

модії з людьми і виробничим устаткуванням, їх практичні

додатки, а також пов'язані з усім цим соціальні, еко%

номічні та культурні проблеми. Самі ІТ вимагають склад%

ної підготовки, великих первісних витрат і наукомісткої

техніки. Їх впровадження повинно починатися зі ство%

рення математичного забезпечення, формування інфор%

маційних потоків у системах підготовки фахівців.

Дослідження українських науковців, що працюють

в сфері розвитку ІТ в освіті, умовно поділено на групи:

— роботи, присвячені розробці новітніх інформа%

ційних технологій, які використовуються при реалізації

сучасних педагогічних систем (подання, зберігання, пе%

редача знань та інформації);

— роботи, присвячені процесам оптимізації управ%

ління освітніми системами; проблемам прийняття управ%

лінських рішень в освітніх системах.

Потрібно відзначити, що проблеми подання та пе%

редачі знань, штучний інтелект є сферою інтересів ба%

гатьох вчених. Особливістю ДО є заміна "особистісно%

го" навчаючого інтелекту "штучним", що потребує роз%

витку ІТ, які спроможні дозволити комп'ютерові вико%

нувати "низькорівневу інтелектуальну працю", фактич%

но навчаючи студентів. Реалізувати роль педагога, здій%

снивши зворотний зв'язок в АНС, дають змогу техно%

логії, розроблені українськими вченими: аналізу зобра%

жень з компонентами для навчання та тестування та зво%

ротнім зв'язком, засоби машинного лінгвістичного ана%

лізу, системи адаптивного навчання, інтелектуальні ком%

поненти навчальних систем. На жаль, фундаментальних

робіт інноваційного характеру з програмної інженерії в

сфері навчальних технологій небагато. Особистий інте%

рес мають роботи, що зроблені на стику інформатики,

когнітології, фізіології, інженерії. Так, у [16] розробле%

но ІТ, яка дозволяє управляти когнітивними інформац%

ійними процесами в системі "користувач — комп'ютер"

та забезпечувати їх адаптацію до когнітивних особли%

востей користувача. В [17] розроблено модель суб'єкта

навчання, яка у формалізованому вигляді містить

профілі психофізіологічних характеристик і пізнаваль%

них здібностей суб'єкта навчання, фактори часу реакції,

прийняття рішення, рівень знань, здатність до навчан%

ня, що дає можливість адаптувати систему до конкрет%

ного суб'єкта навчання.

Роботи науковців, які віднесені до другої групи, при%

свячені проблемам формалізації та технічного втілення

процесів організації та управління процесом навчання.

Виклики, які суспільство кидає системі освіти, сформу%

льовані в роботах науковців%соціологів. Освіта, яка вик%

лючає духовно%моральну складову й орієнтується лише

на передачу максимального обсягу знань та освоєння

технологій, не забезпечить професійної успішності фа%

хівця й неминуче спричиняє кризу соціально%культур%

ної та особистісної ідентичності. Освіта повинна пробу%

дити в людині її духовність, волю до самопобудови, са%

моконструювання, інтерес до самопізнання й самовиз%

начення. У зв'язку із цим надзвичайно важливими є со%

ціологічні наукові дослідження освіти як соціокультур%

ної системи, як каналу трансляції та відтворення куль%

турних норм, цінностей, ідей, як простір генерування

суспільної ідеології, яка разом із її носіями вросте в

культуру й дасть свої результати. Отже, властивості ос%

віти як чинника формування людського та соціального

капіталу значною мірою залежить від того, як люди ба%

чать суспільство, уявляють його майбутнє, наскільки

вони інформовані як суб'єкти соціальної діяльності і як

усвідомлюють суспільні процеси. Соціологія надає ос%

новні засоби інтелектуального аналізу, інтерпретації й

розуміння соціальних змін в освіті та в економіці.

Українськими соціологами були розглянути конф%

лікти — нестабільність усвідомлення особистістю сво%

го місця в соціальних групах, соціальних структурах та

загалом у соціальних ієрархіях; відсутність або антаго%

ністичне визначення базових цінностей та ідеалів, на%

ціональної ідеї, патріотичних почуттів, спотворення на%

ціональної самосвідомості, відсутність орієнтації на на%

ціональні цінності в повсякденному житті, традицій, упо%

добань, міжнаціональної терпимості та толерантності.

Механізмом вирішення конфліктів цього рівня ма%

ють стати системні інвестиції в людину, її постійне мо%

ральне та духовне вдосконалення, а головна роль у ви%

рішенні конфліктів свідомісного рівня повинна бути

відведена не лише державі, хоча вона є координатором,

а також усім державним інститутам, включаючи інсти%

тут освіти.

Незважаючи на широту розглянутих питань, поза ува%

гою соціологів залишились такі важливі для розвитку ос%

віти в цілому, зокрема ДО, питання, як: аналіз необхідно%

го рівня загальної і професійної освіти для різних видів

праці в суспільному виробництві; вивчення суперечностей

між освітою (її змістом і рівнем) і реальним змістом праці,

а також шляхів подолання цих суперечностей; досліджен%

ня впливу освіти на продуктивність праці, ефективність
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виробництва та якість продукції; з'ясування ставлення інди%

віда до праці, його ідентифікації з трудовим колективом;

вивчення взаємозв'язку освіти і рівня задоволення працею;

вивчення взаємодії загальної та професійної освіти, взає%

мозв'язку політехнізму і професіоналізму в навчанні, їх

впливу на формування особистості; вивчення ціннісних

орієнтацій учнівської молоді та студентів, механізмів фор%

мування професійної орієнтації та реалізації життєвих

планів випускників навчальних закладів.

Розглянуті напрацювання дослідників у різних нау%

кових напрямах мають загальне економічне значення —

підвищення якості ДО та ефективності процесу навчан%

ня забезпечуватимете підвищення попиту на означені по%

слуги, тому всі вони повинні враховуватись в управлінні

діяльністю та розвитком СДО.

ВИСНОВКИ
У статті згруповані та класифіковані основні напря%

ми досліджень, які впливають на економічну ефек%

тивність ДО.

Теоретична значущість роботи полягає в реінтеграції

знань як передумови реінтеграції праці й робіт; створен%

ня передумов для поєднання спеціалізованих і практич%

но орієнтованих знань в єдине, цілісне знання, що є зас%

тавою ефективного розвитку інтелектуального капіталу.

Практична значущість роботи полягає в тому, що ре%

зультати проведеного дослідження можна використо%

вувати при розробці ефективних систем швидкого пе%

реміщення знань з їх неявної (імпліцитної) форми в явну

форму — в область, в якій вони є загальним надбанням

фахівців, і де знання вбудовані в товари і послуги, які

доставляються споживачеві принципи управління мере%

жевою взаємодією, що дає можливість здійснювати еко%

номічне проектування процесу управління розвитком

ефективної системи дистанційної освіти.
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