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• форма організації 
освітнього процесу, 
учасники якого 
віддалені один від 
одного і взаємодіють 
за допомогою 
сучасних цифрових 
технологій. 

Дистанційне 
навчання 



Дистанційне навчання: 

 - синхронне - коли всі учасники на зв'язку 

одночасно (вебінар, відеоконференція)  

 - асинхронне – коли всі учасники працюють у 

зручний час (чати, форуми)  

 



Порівняння синхронного та асинхронного форматів 

МОЖЛИВОСТІ: 

 
Синхронний формат 

швидкий зворотний зв’язок від 
педагога: 

можна відразу пояснити 
концепції та поняття, які 
викликають у слухачів 

складності; 

організація групових 
активностей; розвиток навичок 

комунікації й колаборації; 

мотивація до навчання в 
процесі спілкування 

Асинхронний формат 

гнучкість графіка: навчання 
легше поєднувати з роботою та 

ншими заняттями; 

 можливість освоїти програму 
у власному темпі; 

доступність навчальних 
матеріалів у будь-який час; 

розвиток навичок 
самоорганізації та вміння 

вчитися. 



Порівняння синхронного та асинхронного форматів 

ОБМЕЖЕННЯ: 

 
Синхронний формат 

необхідність синхронізувати 
графік і підлаштовуватися під 

загальний темп навчання; 

якщо індивідуальна увага 
педагога потрібна кільком 

слухачам, іншим доводиться 
чекати; 

залежність ефективності 
навчання від особистості 

педагога; 

високі вимоги до якості зв’язку 
під час занять. 

Асинхронний формат 

неможливість швидко отримати 
пояснення від педагога, якщо не 

розумієш матеріал; 

складність розвитку навичок, які 
вимагають взаємодії з педагогом під 

час відпрацювання; 

високі вимоги до організації 
самостійного навчання. 



Ефективність процесу навчання з 

використанням комп’ютерних технологій 

можлива тільки в тому випадку, якщо 

створені необхідні для цього умови.  

 



 Одна з таких умов – психологічна підтримка здобувачів 

освіти, метою якої є створення сприятливого 

психологічного клімату при проведенні дистанційного 

навчання, надання допомоги у виробленні 

індивідуального стилю, орієнтованого на ефективне 

засвоєння знань при віртуальному навчанні.  

 



 Для викладачів однією 
з основних труднощів 
є відсутність 
можливості 
безпосередньо 
спостерігати за 
реакцією здобувачів 
освіти на 
пропонований 
навчальний матеріал, 
неясності (неповне 
або неправильне 
розуміння) при 
письмовому 
зворотньому зв’язку 
між здобувачами 
освіти і викладачами.  
 



Виділяють наступні завдання психологічної 

підтримки дистанційного навчання: 

вивчення середовища (комунікативної і середовища як сукупності 
індивідуальних особливостей учасників),  

вивчення особистих якостей, рівня розвитку психічних властивостей і якостей, 
особливостей міжособистісних відносин учасників дистанційного навчання;  

передача учасникам дистанційного навчання значимої інформації з 
психологічної тематики;  

створення найбільш сприятливих умов для розвитку необхідних особистісних 
якостей учня і викладача протягом усього процесу навчання і їх повноцінної 

адаптації до умов навчання;  

забезпечення індивідуально-диференційованого підходу в навчанні, яке 
ґрунтується на психологічних особливостях учня, подолання часто 
домінуючого авторитарного стилю при традиційному викладанні. 



Проблеми соціально-психологічного  напряму,  які  

перешкоджають здобувачам освіти повноцінно 

навчатись за дистанційною формою 

 невміння  точно  й  зрозуміло  висловлювати  свої  

думки;  

 труднощі  з  коротким  формулюванням  та  

стислим  аргументуванням  своєї позиції (більш 

всього відчувається в чатах та відео 

конференціях).  

 основа дистанційного навчання письмова,  це  

обмеження  здобувача освіти викладання  своїх  

знань  в  словесній  формі. 



Шляхи успішної адаптації здобувачів освіти до 
навчання у дистанційній формі: 

 повинні бути включені заходи, які сприяють  
інтерактивній  участі здобувачів освіти  у  освітньому  
процесі;    

 робота здобувачів освіти повинна бути добре спланована, 
це допомагає створити сприятливе  соціальне  
середовище;   

 через можливі збої  в обладнанні,  плани  дистанційних  
занять  повинні  включати  в  себе альтернативні  
варіанти  завдань,  для  таких  випадків  умови  повинні 
обговорюватися заздалегідь 

 
 



 Використання психологічних можливостей 

засобів навчання у віртуальному середовищі 

виводить як педагогіку так і психологію на новий 

рівень розуміння опосередкування розумової, 

творчої, комунікативної і виконавської освітньої 

та навчальної діяльності. 

 



Застосування дистанційного навчання допомагає 

здобувачам освіти 

 

набути навичок 
самостійної 

роботи,  

створює 
комфортні умови 

для творчості,  

підвищує творчий 
та 

інтелектуальний 
потенціал 

здобувача освіти 
за рахунок 

самоорганізації,  

вміння 
взаємодіяти з 

комп’ютерною 
технікою і 
самостійно 
приймати 

відповідальні 
рішення, 

створює 
сприятливі умови 

для врахування 
індивідуальних 
особливостей 

творчого 
самовираження в 
процесі засвоєння 

знань 



Взаємодія з психологами бажана як на етапі 

розробки курсів дистанційного навчання з метою 

підвищення їх ефективності, так і в ході їх 

реалізації при виникненні проблем. 

 



Дистанційне навчання існує доти, доки всі 

учасники мають до нього доступ… 


