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Сур' ёз ны вы клік
— Раз віц цё дыс тан цый най аду-

ка цыі цяг не за са бой вя лі кі пласт 

між дыс цып лі нар ных да сле да ван-

няў, звя за ных як з рас пра цоў кай 

і раз віц цём ін фар ма цый ных сіс-

тэм, ка му ні ка цый ных тэх на ло гій, 

так і з уза е ма дзе ян нем у сіс тэ ме 

«ча ла век — кам п'ю тар», — пад-

крэс лі вае рэк тар БДУ ІР Ва дзім 

БОГУШ. — Та му бы ло б па мыл-

кай за ся родж ваць на шу ўва гу 

толь кі на тэх ніч ных і тэх на ла гіч-

ных рэ чах. Нель га ўпус каць з ві ду 

і са цы яль ны эфект ад ука ра нен ня 

но вых аду ка цый ных тэх на ло гій. 

У ад ным аме ры кан скім уні вер сі-

тэ це да ру чы лі штуч на му ін тэ ле кту 

кан суль та ваць сту дэн таў. Як вы 

ду ма е це, чым скон чыў ся экс пе-

ры мент? 60 пра цэн таў сту дэн таў 

не зра зу ме лі, што іх кан суль та ваў 

не ча ла век.

Вы со кі тэмп жыц ця, не аб ход-

насць па ста ян на па вы шаць ква-

лі фі ка цыю і раз віц цё кам п'ю тар-

ных тэх на ло гій пры вя лі ў апош няе 

дзе ся ці год дзе да ма са ва га рас-

паў сюдж ван ня ан лайн-на ву чан ня, 

пры чым раз мо ва ідзе не толь кі 

пра ка рот ка тэр мі но выя кур сы. 

Сён ня ёсць маг чы масць атры маць 

ан лайн і паў на вар тас ную вы шэй-

шую аду ка цыю.

У 2017 го дзе на спе цы яль ных 

аду ка цый ных плат фор мах бы ло 

раз ме шча на больш за 9000 кур-

саў ад 800 уні вер сі тэ таў све ту. 

У ЗША тра ці на сту дэн таў за рэ-

гіст ра ва ная хоць бы на адзін ан-

лайн-курс. 80 пра цэн таў вы шэй-

шых на ву чаль ных уста ноў у гэ-

тай кра і не за бяс печ ва юць поў ную 

або част ко вую ан лайн-аду ка цыю. 

На прык лад, Бо стан скі ўні вер сі тэт 

пра па нуе дыс тан цый нае на ву чан-

не на уз роў нях ба ка лаў ры я ту, ма-

гіст ра ту ры і на ват дак та ран ту ры

Не ка то рыя лі чаць, што аду-

ка цыя мо жа быць аль бо воч най, 

аль бо ан лайн. На са мрэч, ёсць 

маг чы масць кам бі на ваць роз ныя 

фор мы, спа лу чаць тэх на ло гіі ў за-

леж нас ці ад па стаў ле ных за дач.

— Ця пер ад бы ва ец ца гла баль-

ная ліч ба вая транс фар ма цыя 

гра мад ства. Пры гэ тым тэх на-

ло гіі, рытм жыц ця і дзе ла вой ак-

тыў нас ці на столь кі па ско ры лі ся, 

што ні я кая ад ной чы атры ма ная ва 

ўста но ве аду ка цыі спе цы яль насць 

не дае га ран тыі ка вал ка хле ба на 

ўсё ас тат няе жыц цё, — раз ва жае 

пра рэк тар па ву чэб най ра бо це 

БДУ ІР Ва ле рый ПРЫ ТКОЎ. — 

Гэ та ра ней аду ка цыя атрым лі ва-

ла ся «раз і на заўж ды». А ця пер 

на бы ты ў ВНУ на бор кам пе тэн цый 

«зга рае» на пра ця гу трох-ча ты рох 

га доў, і трэ ба быць га то вым да 

та го, што прый дзец ца як мі ні мум 

два-тры ра зы за сваё жыц цё ра-

ды каль на змя ніць пра фе сію або 

ко ла сва іх аба вяз каў. Не вы пад ко-

ва бы ла сфар му ля ва ная кан цэп-

цыя на ву чан ня на пра ця гу ўся го 

жыц ця (lіfe-long learnіng).

Та кім чы нам агуль ная коль-

касць лю дзей, якія на роз ных 

жыц цё вых эта пах бу дуць мець 

па трэ бу ў той ці ін шай аду ка-

цыі, тых ці ін шых ве дах, уз рас це 

шмат ра зо ва. Асаб лі ва гэ та ак ту-

аль на для пра мыс ло ва га сек та ра, 

па коль кі ў вы со ка кан ку рэнт ным 

ася род дзі кам па ніі вы му ша ны па-

ста ян на пе ра на ву чаць пер са нал з 

мэ тай асва ен ня но вых ін стру мен-

таў. Больш за тое, коль касць тых, 

хто мае па трэ бу ў пе ра на ву чан ні, 

бу дзе рас ці не пра пар цыя наль на 

хут чэй, чым коль касць вы клад-

чы каў, і цяг нуць за са бой знач-

нае па ве лі чэн не на іх ву чэб най 

на груз кі. Гэ та вель мі сур' ёз ны 

вы клік сіс тэ ме аду ка цыі ў цэ лым, 

і без вы ка ры стан ня но вых эфек-

тыў ных ме та даў на ву чан ня тут 

не абы сці ся. Ад ным са спо са баў 

пе ра адо лен ня та ко га раз ры ву 

з'яў ля ец ца вы ка ры стан не дыс тан-

цый ных аду ка цый ных тэх на ло гій, 

якія да зва ля юць маш та бі ра ваць 

пра цэс на ву чан ня.

Так, ма са вы ад кры ты ан лайн-

курс па вы ша най скла да нас ці Ма-

са чу сец ка га тэх на ла гіч на га ін сты-

ту та па элект рыч ных лан цу гах і 

элект ро ні цы ў пер шы год пас ля 

яго за пус ку вы ву ча лі 155 ты сяч 

слу ха чоў са 162 кра ін. Цал кам 

за вяр шы лі на ву чан не з іх толь кі 

7200. А ў 2019 го дзе коль касць 

слу ха чоў да сяг ну ла ўжо 500 ты-

сяч. Плат фор мы ма са вых ад кры-

тых ан лайн-кур саў да зва ля юць 

на ву чац ца ў зруч ны час у зруч ным 

мес цы, а іх вы ка ры стан не ў ву-

чэб ным пра цэ се іс тот на па вы шае 

гнут касць і ства рае пе рад умо вы 

для рэа лі за цыі ін ды ві ду аль ных 

аду ка цый ных тра ек то рый. Плат-

фор маў та ко га ты пу на ліч ва ец ца 

ўжо не каль кі дзя сят каў (ся род іх 

Coursera, Udacіty, EdX і іншыя), 

і па ста ян на з'яў ля юц ца но выя.

Пры быт ко вая 
ін дуст рыя

На кан фе рэн цыі ў БДУ ІР бы ла 

агу ча на на ступ ная ін фар ма цыя: 

агуль ны аб' ём да хо ду ад аду ка-

цый ных рэ сур саў у све це склаў у 

2018 го дзе больш за 4,5 трлн до-

ла раў. Па ана лі тыч ных пра гно зах, 

у най блі жэй шыя га ды гэ та ліч ба 

па він на ўзрас ці да 7 трлн до ла раў. 

А до ля ан лайн-аду ка цыі ў ім скла-

дае ка ля 3 %, або 165 млрд до ла-

раў. Што га до вы пры рост пры быт ку 

ад дыс тан цый най аду ка цыі — пры-

бліз на 5 %. Аба пі ра ю чы ся на гэ ты 

па каз чык, мож на склас ці пра гноз 

па ве лі чэн ня да хо ду ад ан лайн-

аду ка цыі на най блі жэй шыя пяць 

га доў, атры маў шы ў 2023 го дзе 

ліч бу ў 210 млрд до ла раў. Дыс-

тан цый ная аду ка цыя што год ста-

но віц ца ўсё больш па пу ляр най і 

за па тра ба ва най (ан лайн-на ву чан-

не іс тот на ска ра чае фі нан са выя 

вы дат кі як са міх сту дэн таў, так і 

ўні вер сі тэ таў), а гэ та, у сваю чар-

гу, пры цяг вае да яе вя лі кую коль-

касць ін вес та раў, пе ра тва ра ю чы ў 

пры быт ко вую ін дуст рыю.

Ці бу дуць бе ла рус кія ВНУ кан-

ку рэн та здоль ныя на су свет ным 

рын ку па слуг?

На ша вы шэй шая шко ла зна-

хо дзіц ца на пе ра да вых па зі цы ях 

у га лі не пра грам най ін жы не рыі, 

кам п'ю тар ных се так, апе ра цый ных 

сіс тэм і баз да ных. Та кая сі ту а цыя 

ства рае спры яль нае ася род дзе 

для раз віц ця дыс тан цый ных аду-

ка цый ных тэх на ло гій у кра і не.

БДУ ІР раз ві вае дыс тан цый нае 

на ву чан не з 2002 го да. Ця пер на 

гэ тай фор ме ва ўні вер сі тэ це на-

ву ча ец ца 590 сту дэн таў па дзе-

ся ці спе цы яль нас цях. Так са ма на 

ўзроў ні ўні вер сі тэ та ар га ні за ва на 

вы ву чэн не асоб ных дыс цып лін 

на ву чаль ных пла наў з вы ка ры-

стан нем дыс тан цый ных тэх на ло-

гій. Та кой маг чы мас цю сту дэн ты 

ўсіх фа куль тэ таў БДУ ІР і знеш нія 

слу ха чы ска рыс та лі ся на пра ця гу 

на ву чаль на га го да 2831 раз.

Ва ле рый Пры ткоў ад зна чае, 

што раз віц цё дыс тан цый най аду ка-

цыі не маг чы мае без ства рэн ня ва 

ўні вер сі тэ це ад па вед най ІТ-інф ра-

струк ту ры: срод каў кам п'ю тар най 

і тэ ле ка му ні ка цый най тэх ні кі, цэнт-

раў апра цоў кі да ных, пра грам на га 

за бес пя чэн ня, кам п'ю тар ных се так, 

баз да ных, вы са ка хут кас на га ін тэр-

нэ та і г. д. У пры ват нас ці, ІТ-інф ра-

струк ту ра БДУ ІР уклю чае кар па-

ра тыў ную сет ку, якая аб' яд ноў вае 

больш за 2600 кам п'ю та раў. Яе 

функ цы я на ван не пад трым лі ва юць 

18 сер ве раў і больш за 270 ка му та-

та раў. Зо ну Wі-Fі пад трым лі ва юць 

60 пунк таў до сту пу, пры гэ тым 20 з 

іх уве дзе ныя за апош ні год, а пра-

цяг ласць оп та ва ла кон ных лі ній кар-

па ра тыў най сет кі скла дае 9 кі ла-

мет раў. Але на яў нас ці ад па вед най 

інф ра струк ту ры не да стат ко ва — яе 

па він ны су пра ва джаць вы со ка ква-

лі фі ка ва ныя спе цы я ліс ты...

Да ін шых важ ных праб лем, якія 

не спры я юць да лей ша му раз віц-

цю дыс тан цый най аду ка цыі, Ва ле-

рый Пры ткоў ад но сіць і не вы со кую 

якасць на ву чаль ных ма тэ ры я лаў, 

уклю ча ю чы іх хут кае ста рэн не па 

шэ ра гу прад мет ных аб лас цей, 

і не вы со кую хут касць рас пра цоў кі 

якас на га кан тэн ту. Дыс тан цый-

ная фор ма дык туе но выя па тра-

ба ван ні: на яў насць ві дэа кан тэн-

ту, пры чым у фар ма це ка рот кіх 

тэ ма тыч ных ро лі каў, мо дуль нае 

раз біц цё кур су, тес ці ра ван не пас-

ля пра хо джан ня кож на га мо ду-

ля, на яў насць сет ка вых срод каў 

уза е ма дзе ян ня як з ін шы мі на-

ву чэн ца мі, так і з вы клад чы кам 

(фо ру мы і г. д.). Але вы клад чы каў, 

га то вых да рас пра цоў кі на ву чаль-

ных ма тэ ры я лаў у но вым фар ма це, 

па куль не ха пае. Да та го ж і кошт іх 

рас пра цоў кі «ку са ец ца». Прад стаў-

нік кам па ніі EPAM на зваў на ступ ную 

ліч бу: ад на хві лі на ві дэа ро лі ка каш-

туе пры клад на 100 до ла раў.

У бя гу чым на ву чаль ным го дзе 

ў БДУ ІР рэа лі зу ец ца экс пе ры мен-

таль ны пра ект «Апра ба цыя дыс-

тан цый най фор мы атры ман ня 

аду ка цыі па ІТ-спе цы яль нас цях у 

рам ках транс фар ма цыі БДУ ІР у 

«Ліч ба вы ўні вер сі тэт», вы ні кі яко-

га да зво ляць за клас ці асно ву для 

пе ра хо ду да зме ша на га на ву чан ня 

і вы ка ры стан ню да га во раў пуб ліч-

най афер ты па ака зан ні аду ка цый-

ных па слуг, якія ак тыў на вы ка рыс-

тоў ва юц ца на боль шас ці ма са вых 

аду ка цый ных ан лайн-кур саў.

Уво гу ле, шэ раг праб лем нар ма-

тыў на-пра ва во га ха рак та ру, якія б 

спрас ці лі да лей шае рас паў сюдж-

ван не дыс тан цый най фор мы на ву-

чан ня і спры я лі па шы рэн ню экс пар ту 

дыс тан цый ных аду ка цый ных па слуг, 

па-ра ней ша му ча ка юць свай го вы-

ра шэн ня. Кан крэт ныя «пра ві лы 

гуль ні» не ўста ноў ле ны, а зо на 

ня вы зна ча нас ці — за над та вя-

лі кая. Па куль што кож ны крок у 

раз віц ці дыс тан цый ных тэх на ло-

гій у на шай кра і не — гэ та ней кае 

ўні каль нае дзе ян не. Вя до ма, што 

ў но вай рэ дак цыі Ко дэк са «Аб аду-

ка цыі» дыс тан цый ную фор му атры-

ман ня аду ка цыі пра пі шуць асоб на, 

бо за раз яна з'яў ля ец ца толь кі ві дам 

за воч най.

Са ма дыс цып лі на 
і ад каз насць

Між ін шым, удзель ні кі кан фе-

рэн цыі з Ка зах ста на па ве да мі-

лі, што ў іх кра і не з 1 сту дзе ня 

2019 го да за воч нае на ву чан не ва 

ўні вер сі тэ тах кра і ны бы ло спы не-

нае — з мэ тай па вы шэн ня якас-

ці аду ка цыі. Ана ліз па ка заў, што 

так зва ныя «за воч ні кі» асвой ва лі 

ўся го 65 пра цэн таў ад аб' ёму, які 

да ваў ся сту дэн там воч най фор мы 

на ву чан ня. Ця пер вы шэй шую аду-

ка цыю ў Ка зах ста не мож на бу дзе 

атры маць па сіс тэ ме part-tіme з вы-

ка ры стан нем дыс тан цый ных тэх-

на ло гій на ву чан ня і гнут ка га гра-

фі ку, пры якім част ка кур саў пра-

хо дзіць па ве ча рах і ў вы хад ныя 

дні. Акра мя та го, быў вы клю ча ны 

тэр мін, які да ец ца на за сва ен не 

аду ка цый ных пра грам вы шэй шай 

аду ка цыі. Ад па вед на, ВНУ змо-

гуць рас пра цоў ваць гнут кія і ін-

тэ гра ва ныя аду ка цый ныя пра гра-

мы не па срэд на з улі кам вы ні каў 

на ву чан ня кож на га са сту дэн таў, 

якія пра ду гледж ва юць за вяр шэн не 

пра гра мы ба ка лаў ры я ту ў па ско-

ра ным рэ жы ме. Але, на прык лад, 

вы пуск ні кам школ нель га на ву чац-

ца дыс тан цый на. За ка на даў ства 

вы клю чае та кую маг чы масць на 

ба зе пра гра мы агуль най ся рэд няй 

аду ка цыі. У вы пад ку з вы пуск ні ка-

мі ка ле джаў і ся рэд ніх спе цы яль-

ных на ву чаль ных уста ноў кож ная 

ВНУ са ма вы зна чае маг чы масць 

на ву чан ня на дыс тан цыі.

Ка за лі на кан фе рэн цыі і пра тое, 

што мно гія фір мы і ўста но вы па-

куль яшчэ не пры зна юць ан лайн-

на ву чан не. І ка лі гу тар ку па ва-

кан сіі пра хо дзяць два кан ды да ты, 

адзін з якіх ву чыў ся ва ўні вер сі тэ це 

на воч най ці за воч най фор ме на ву-

чан ня, а дру гі — дыс тан цый на, то 

час та пе ра ва га ад да ец ца прэ тэн-

дэн ту, які на ву чаў ся па звык лай 

для ра бо та даў ца сіс тэ ме.

А вось яшчэ ін фар ма цыя для 

роз ду му: у 2015 го дзе гру па да-

след чы каў з Із ра і ля вы ву ча ла па-

во дзі ны больш чым 13 000 сту дэн-

таў, якія за пі са лі ся на дыс тан цый-

ны курс па на на тэх на ло гі ях. З іх 

толь кі 4 % дай шлі да кан ца. Ака-

за ла ся, што ў тых, хто не скон чыў 

курс, «куль гае» са ма ма ты ва цыя 

і ўпэў не насць у сва ёй здоль нас-

ці асво іць дыс цып лі ну. Усе гэ тыя 

праб ле мы звя за ны з ад сут нас цю 

ў аду ка цый ным пра цэ се ча ла ве ка. 

Мы пры звы ча і лі ся да на стаў ні каў, 

ад на клас ні каў і ад на курс ні каў, да 

эле мен таў спа бор ніц тва ў ву чо бе 

і аса біс тых ста сун каў.

На ву чан не ан лайн на са мрэч 

з'яў ля ец ца ра цы я наль ным ра-

шэн нем для лю дзей, у якіх фі зіч на 

не ха пае ча су на на вед ван не ўні-

вер сі тэ та, якія хо чуць су мя шчаць 

ву чо бу з кар' е рай, ванд роў ка мі і 

са ма рэа лі за цы яй. Акра мя та го, 

та кая фор ма аду ка цыі прак тыч на 

адзі ная маг чы масць для лю дзей 

з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі 

за сво іць спе цы яль насць і са цы я-

лі за вац ца ў гра мад стве. Але пры 

гэ тым трэ ба мець на ўва зе, што 

атры маць пра фе сію дыс тан цый-

на не атры ма ец ца, не ва ло да ю чы 

та кі мі якас ця мі, як са ма дыс цып-

лі на, ус ед лі васць, пра ца ві тасць, 

уваж лі васць і ад каз насць, бо по-

бач не бу дзе вы клад чы ка, га то-

ва га ака заць пад трым ку, і пе рад 

якім сту дэнту не бу дзе со рам на. 

Та му вар та ўзваж ваць усе «за» і 

«су праць». А спе цы яль нас ці, якія 

па тра бу юць больш прак тыч ных ве-

даў, чым тэ о рыі, уво гу ле не мо гуць 

быць атры ма ны на ад лег лас ці.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ВЫ ШЭЙ ШАЯ АДУ КА ЦЫЯ... 
НА ДЫС ТАН ЦЫІ

Ву чыц ца ў зруч ны час, у зруч ным мес цы, су мя шчаць ву чо бу, 
кар' е ру і са ма рэа лі за цыю

Як вы ду ма е це, ці трэ ба вы шэй шай шко ле ўліч ваць асаб лі вас ці 

па ка лен ня Z, прад стаў ні кі яко га по шук ін фар ма цыі ў ін тэр нэ це 

за сво і лі ра ней, чым ліч бы і лі та ры? Для ліч ба ва га па ка лен ня ха-

рак тэр нае клі па вае мыс лен не і не маг чы масць скан цэнт ра вац ца 

на лек цы ях, дзе ўва га сту дэн таў вель мі хут ка пе ра клю ча ец ца на 

га джэ ты... Але ў той жа час яны з за да валь нен нем мо гуць вес ці 

пе ра піс ку з вы клад чы ка мі з на го ды ці ка вых мо ман таў лек цыі. 

Не аб ход насць ліч ба вай транс фар ма цыі аду ка цыі на прош ва-

ец ца даў но. А дыс тан цый нае на ву чан не — гэ та той трэнд, які 

нель га іг на ра ваць, бо ў про ці лег лым вы пад ку мож на за стац ца 

не кан ку рэн та здоль ны мі на рын ку аду ка цый ных па слуг. Пра 

гэ та іш ла раз мо ва на між на род най кан фе рэн цыі «Дыс тан цый-

нае на ву чан не — аду ка цый нае ася род дзе ХХІ ста год дзя», якая 

прай шла ў БДУ ІР.
Агуль ная коль касць 
лю дзей, якія на роз ных 
жыц цё вых эта пах бу дуць 
мець па трэ бу ў той ці ін шай 
аду ка цыі, тых ці ін шых 
ве дах, уз рас це шмат ра зо ва. 
Асаб лі ва гэ та ак ту аль на 
для пра мыс ло ва га сек та ра.


