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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ТА МІСЦЕ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В НІЙ
Анотація. У статті розкривається зміст понять «дистанційне навчання», «дистанційна освіта», «інфор-
маційно-освітнє середовище», «прокрастинація», «тютор», «фрустрованість». Розкрито причини необхід-
ності розвитку дистанційної освіти на Україні та принципи психологічних і організаційних особливостей 
дистанційної форми навчання з сучасних умовах розвитку освіти. Наголошується на відмінностях дис-
танційної форми навчання від традиційної. Виокремлено певні індивідуальні психологічні особливості, 
що виникають у слухачів під час засвоєння навчального матеріалу. Також з'ясовано проблеми з якими 
стикаються викладачі при організації та впровадженні дистанційної форми навчання. Проводиться тео-
ретичний аналіз психологічного забезпечення та його місця у системі дистанційної освіти України. 
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DISTANCE EDUCATION AND PLACE OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN IT
Summarу. The article defines the notions of «assimilation», «distance learning», «distance education», «in-
formation and educational environment», «procrastination», «tutor», «frustration». Revealed reasons for the 
necessity of development of distance education in Ukraine and principles of psychological and organizational 
peculiarities of distance form of education in modern conditions of educational development. The basis of prob-
lems in application of distance learning in Ukraine is highlighted, namely: computer-technological, organiza-
tional-management, psychological-pedagogical, financial-economical and normative-legal. Noted the differenc-
es in distance form of education from the traditional, both advantages and shortcomings. Analyzed influence 
of impersonal communication in the process of mastering the knowledge of listeners during the study, as well 
as the consequences of influence on the psyche of listeners, which occur in the process of human interaction 
with global information networks. Attention is paid to the need to improve the quality of the proposed training 
materials in connection with the new information plane. It is noted on the increase of the role of the listener 
in the educational process, requiring support for psychological means. The problem faced by teachers in the 
organization and implementation of distance form of education is elucidated. The analysis of differences in 
the work of the teacher of traditional teaching in porìvânnì with the distance. Pedagogical, psychological and 
professional qualities of THE teacher. Particular attention is paid to the purposes of communication between a 
teacher and a listener, as a valuable-orientation (the transfer of socially significant and professionally-impor-
tant norms and values) and the incentive (support and motivation of the listener's activity). The psychological 
peculiarities of students of the educational process in the web-environment of distance learning are outlines, 
which will significantly increase the efficiency of learning materials assimilation. In particular, it is noted on 
such cognitive processes as: perception, memory, thinking, attention. Reveals the content of 'effect of technical 
oversaturation' and 'informational overload of brain'. Analyzed general state of psychological support and its 
place in the system of distance education in Ukraine.
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Постановка проблеми. Перехід суспіль-
ства від індустріального до інфораційного 

став поштовхом до впровадження інформацій-
них технологій у всіх галузях суспільного життя. 
Не стає виключенням і освіта. Сучасні інформа-
ційні технології відкривають нові перспективи 
для підвищення ефективності освітнього про-
цесу. Велика роль надається методам активного 
пізнання, самоосвіті, дистанційним освітнім про-
грамам [4].

Сьогодні є різні трактування сутності дистан-
ційної освіти, які відображають різноманіття під-
ходів до його тлумачення. У багатьох випадках 
термін «дистанційна освіта» використовується 
поряд або замість терміна «дистанційне навчан-
ня», «дистантне навчання» тощо. 

Так, у Проекті концепції розвитку освіти 
України на період 2015-2025 років [6], за основу 

прийнято таке визначення: дистанційна осві-
та (ДО) – це комплекс освітніх послуг, що на-
даються широким верствам населення у країні 
і за її мережами за допомогою спеціалізованого 
інформаційного освітнього середовища, яке базу-
ється на засобах обміну навчальною інформаці-
єю на відстані (супутникове телебачення, радіо, 
комп'ютерний зв'язок та ін.). Отже, у цьому ви-
значенні наголошується на розумінні ДО як ком-
плексу освітніх послуг, якими може скористатися 
будь-яка людина. Другий аспект у цьому визна-
ченні пов'язаний з розумінням цієї системи як 
технічної, що підкреслюється поняттям інфор-
маційно-освітнього середовища (ІОС), і трак-
тується як сукупність інформаційних ресурсів, 
технічних засобів і каналів телекомунікації [6].

Необхідність розвитку ДО підтверджує сучас-
не освітнє буття, а гнучкість й динаміка, певною 
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мірою санкціонують і дозволяють застосовува-
ти її у якості самостійної форми – дистанційної. 
Принадною перевагою дистанційної форми є її 
незалежність від простору та часу, тобто від від-
стані суб’єктів навчальної взаємодії та часового 
параметру вступу в дану взаємодію [5]. 

Проте, система дистанційного навчання має 
і свої недоліки. По-перше, для успішної корек-
ції навчання та адекватного оцінювання важ-
ливо мати безпосередній контакт із здобувачем, 
а у ДО домінує знеособлене спілкування. Будь-
яке, навіть найжвавіше, спілкування через Ін-
тернет – це лише опосередковане спілкування. 
Особисте, живе спілкування залишається поза 
кадром [1]. Крім того, орієнтованість на технічні 
засоби, на віртуальне середовище, постійна кон-
центрація на екрані монітора, тривале включен-
ня у віртуальний світ не може не відобразитися 
на внутрішньому стані слухача.

По-друге, все очевиднішим стає той факт, 
що процес взаємодії людини з глобальними ін-
формаційними мережами впливає на її психіку. 
Так, фрагментарність і роздрібненість інфор-
мації призводить до збільшення когнітивного 
навантаження на її сприйняття, використання 
гіпертекстового режиму, підтримуваного всіма 
веб-серверами, потребує вміння орієнтуватися 
у складній і часто заплутаній системі посилань, 
під час тривалої роботи на людину починає впли-
вати «інформаційний шум» [2].

По-третє, при тривалому дистанційному на-
вчанні, слухач перестає правильно формулю-
вати свої думки, висловлюватись та проводити 
дискусійне обговорення. Разом з тим, така фор-
ма навчання потребує свідомого і мотивованого 
підходу до отримання освіти. Можливість на-
вчатися у зручний час може перетворитися не на 
систематичне навчання, а на постійну прокрас-
тинацію (відкладання неприємних завдань на 
потім) цього виду діяльності. Саме тому дистан-
ційна форма потребує особливої самоорганізова-
ності та вміння розрахувати свій час [3]. 

Перехід у нову інформаційну площину вима-
гає нових вимог до якості пропонованих навчаль-
них матеріалів. У користувачів комп'ютерних 
мереж виникає низка психологічних новотво-
рів (інтересів, мотивів, потреб, установок, форм 
психологічної і соціальної активності), безпосе-
редньо пов'язаних із цим новим простором. Кар-
динально відмінним від традиційної моделі нав-
чання є зростання ролі слухача в навчальному 
процесі, що потребує його підтримки психологіч-
ними засобами. 

Суттєво змінюється в цьому навчальному про-
цесі і роль викладача. На нього покладаються 
такі функції, як координування пізнавально-
го процесу, коригування курсу, що вивчається, 
консультування слухачів під час впорядкування 
індивідуального навчального плану, керування 
їхніми навчальними проектами тощо. Він допо-
магає студентам у їхньому професійному само-
визначенні.

Важливою якістю тютора (розробника кур-
су – викладача) є вміння проводити навчальні 
консультації і мати навички психологічної під-
тримки студента. Практика показує, що блис-
кучий викладач в аудиторії часто не може бути 
тютером в системі ДО [3].

Вище було виокремлено певні індивідуальні 
психологічні особливості, що виникають у слуха-
чів під час засвоєння навчального матеріалу. Це 
спонукає до створення сутнісно нової організації 
освітнього процесу у дистанційному навчанні. 
Складовою цього процесу є психологічне забез-
печення у системі ДО, яке досі не було розгляну-
то й досліджено на певному рівні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ефективному впровадженню дистанційного на-
вчання в систему вищої освіти України сприяло 
вивчення та творче використання теоретичних 
надбань і досвіду зарубіжних країн.

Проблему стану та перспектив розвитку ДО, 
її специфіку, зміст, форми, методи і принципи 
організації порушували у своїх працях амери-
канські, канадські, європейські та австралійські 
науковці: Т. Андерсон, В. Ачер, Дж. Боат, Д. Бо-
етчер, E. Вагнер, Ч. Ведемеєр, К. Вудлі, М. До-
кендорф, Р. Гаррисон, М. Каллаган, Д. Кіген, 
Б. Кінг, П. Кліффорд, Д. Консідайн, М. Маклю-
ен, К. Мередіт, M. Морабіто, М. Мур, О. Петерс, 
К. Роджерс, В. Стайнер, Д. Тейлор, С. Толбот, 
Г. Уїлмот, Д. Шеррон, М. Фуллан, Ж. Хейсс, 
Б. Холмберг, Дж. Холловей та ін.

Значний внесок в організацію наукових до-
сліджень і впровадження в педагогічну практи-
ку ідей ДО зробили й російські фахівці: О. Андре-
єв, А. Бершадський, Т. Вороніна, Б. Вульфсон, 
В. Дьомкін, І. Ібрагімов, І. Мелюхін, Є. Полат, 
Є. Скребицький, В. Солдаткін, В. Тихомиров, 
А. Хуторський та ін.

Питаннями перспективи використання дис-
танційного навчання на Україні займалися 
Г. Козлакова, К. Корсак, П. Стефаненко та ін. Мо-
делюванням і прогнозуванням розвитку ДО зай-
малися Ю. Заячук, М. Коваль та ін., питаннями 
контролю знань і їх оцінювання – І. Булах та ін. 
Над питаннями розробки мультимедіа та вико-
ристання комп’ютерів при викладанні різних 
предметів працювали М. Коваль, Л. Шевченко 
та ін. Психолого-педагогічні аспекти й техноло-
гії створення дистанційного курсу досліджували 
В. Кухаренко, О. Рибалко, Н. Сиротенко та ін. 
Організаційно-педагогічні засади дистанційної 
освіти знайшли своє висвітлення в наукових 
працях Г. Воронки, П. Дмитренко, І. Лещенко, 
О. Малярчук, В. Олійника, В. Пасічника, О. Со-
баєвої, Б. Шуневича та ін. 

Аналіз теорії та практики з проблеми, яка ви-
вчається, дав можливість виявити низку супереч-
ностей між: швидким розвитком інформаційного 
суспільства та недостатнім рівнем розробленості 
науково-теоретичного забезпечення організації 
дистанційного навчання на Україні; потребою 
суспільства у викладачах, які володіють умін-
нями та навичками використовувати потенціал 
дистанційних технологій, і реальним станом і ха-
рактером підготовки фахівців щодо реалізації 
ДО; потребою у впровадженні нових інформацій-
но-комунікаційних технологій в освітній простір 
і рівнем готовності викладачів до здійснення ДО; 
потребами розвитку освіти шляхом запроваджен-
ня дистанційних програм і недостатністю органі-
заційно-методичного, психологічного та техноло-
гічного забезпечення освітнього процесу. 

Актуальність означеної проблеми визначе-
на відсутністю системного вивчення й окремо-
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го аналізу українського досвіду реалізації ідей 
дистанційного навчання на Україні, гострою по-
требою у вивченні психологічного комфорту всіх 
учасників навчального процесу, відпрацюван-
ням психологічного забезпечення освітнього про-
цесу у системах ДО, що сприятиме поліпшенню 
засвоєння знань, а це безпосередньо позначаєть-
ся на ефективності роботи викладачів і слухачів 
в дистанційному середовищі.

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Основною ідеєю ДО 
є створення навчального інформаційного 
середовища (НІС), що охоплює комп'ютерні ін-
формаційні джерела, електронні бібліотеки, ві-
део– та аудіотеки, книги і навчальні посібники. 
Складниками такого навчального середовища 
є як слухачі, так і викладачі, взаємодія яких здій-
снюється за допомогою сучасних телекомуніка-
ційних засобів. Таке навчальне середовище дає 
унікальні можливості слухачам для одержання 
знань як самостійно, так і під керівництвом ви-
кладачів [5].

Існування й успішне функціонування люди-
ни в новому психологічному середовищі висуває 
до неї низку специфічних вимог: уміння виділи-
ти й відфільтрувати інформацію з великого ін-
формаційного потоку, здатність коротко, точно 
і грамотно формулювати повідомлення або запи-
ти, уміння правильно розподіляти навантажен-
ня і швидко обробляти одержувану інформацію.

До головних проблем створення і впроваджен-
ня систем ДО є комп'ютерно-технологічна, орга-
нізаційно-управлінська, психолого-педагогічна, 
фінансово-економічна і нормативно-правова. 
Поряд з усвідомленням необхідності комплек-
сного і збалансованого вирішення кожної з цих 
проблем слід виділити психологічну, як таку, 
теоретичне і практичне вирішення якої сьогодні 
є завданням найбільш складним, до необхідної 
межі не визначеним і тому належним чином не 
розв'язаним.

Мета дослідження. Головною метою цієї ро-
боти є розкриття понять «дистанційне навчан-
ня», «дистанційна освіта», «інформаційно-освітнє 
середовище», «прокрастинація», «тютор» та про-
ведення теоретичного аналізу місця психологіч-
ного забезпечення у системі ДО України.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Дистанційна форма навчання дає сьогодні 
можливість створення систем масового безпе-
рервного самонавчання, загального обміну ін-
формацією, незалежно від годинних і просторо-
вих поясів. Крім того, системи ДО дають рівні 
можливості всім людям незалежно від соціаль-
ного статусу в будь-яких районах країни і за 
кордоном реалізувати права людини на освіту 
і отримання інформації. Саме ця система може 
найбільш адекватно і гнучко реагувати на потре-
би суспільства і забезпечити реалізацію консти-
туційного права на освіту кожного громадянина 
України [5].

ДО представляє собою високотехнологічний 
продукт науково-технічної революції, що широ-
ко використовує ідею маркетингового підходу 
до обслуговування слухачів, чим і пояснюється 
його активне поширення в усьому світі. Сьогодні 
дистанційне навчання органічно включає в себе 
комп’ютерні та Інтернет-технології навчання. 

Сучасні технології є сполучною ланкою між слу-
хачем і викладачем, яких можуть розділяти ти-
сячі кілометрів. Навчання ведеться за допомогою 
корпоративної мережі, мережі Інтернет, e-mail 
і за допомогою інших сучасних засобів зв’язку.

Дистанційне навчання докорінно відрізня-
ється від традиційних форм навчання [1]. При 
розгляді дистанційного навчання як діяльнос-
ті, опосередкованої комп'ютерними технологія-
ми, треба відзначити, що вона характеризується 
низкою психологічних особливостей в порівнянні 
з традиційними формами навчання, а саме:

– особливостями контингенту осіб, які навча-
ються (дорослі люди, фахівці, які спираються на 
власний досвід, мають професійні знання; уста-
лені соціальні ролі, відрізняються інерційністю 
системи смислів, цінностей, оцінних критеріїв 
та інш.);

– специфікою надання освітніх послуг (аси-
міляція (злиття) нових знань у структуру осо-
бистісних смислів, досвіду керівників, зміна про-
фесійних установок);

– специфікою діяльності викладачів у системі 
ДО (підвищені вимоги до рівня професіоналізму 
й ерудованості викладачів, установка на влас-
ний професійний і особистісний розвиток, воло-
діння методами активного соціально-психологіч-
ного навчання);

– образ-Я характеризується менш позитивним 
ставленням до себе;

– фрустрованістю (безперспектива очіку-
вання) освітніх потреб.

Треба враховувати також певні комунікаційні 
обмеження, а саме:

– певна ізольованість студента в віртуальній 
академічній групі;

– обмеження, що перешкоджають розвитку 
групової комунікації, групової єдності;

– технічні засоби групової комунікаційної 
діяльності викладача і слухача, що створюють 
штучний і неповноцінний, в традиційному розу-
мінні, комунікативний простір;

– невміння точно й зрозуміло висловити свої 
думки, особливо в чатах і коротких повідомленнях;

– труднощі короткого формулювання та стис-
лого аргументування своєї позиції під час нав-
чального процесу, особливо у чатах та відеокон-
ференціях.

Введення ДО принципово змінює рольові по-
зиції викладач – слухач. При традиційній формі 
навчання викладач виступає як інтерпретатор 
знань. З розширенням освітнього простору функ-
цію інтерпретації знань приймає на себе слухач, а 
викладач виступає координатором цих знань. Він 
консультує слухачів, спрямовує роботу пізнаваль-
них процесів слухача, тобто бере на себе функції 
супроводу професійного становлення слухача.

Сьогодні більшість викладачів має середній 
і молодик вік, тому їм легко дається технічній бік 
комунікацій, але часто не вдається реалізувати 
ціннісно-орієнтаційну (передачу суспільно-зна-
чущих і професійно-важливих норм і цінностей) 
та спонукальну (підтримка та мотивація діяль-
ності слухача) цілі спілкування між викладачем 
і слухачем [2]. 

Також слід зауважити на таких психологіч-
них закономірностях як сприйняття, пам’ять, 
мислення, увага, оскільки пізнавальні процеси 



«Молодий вчений» • № 9 (73) • вересень, 2019 р. 54

П
С

И
Х

О
Л

О
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

слухачів безпосередньо впливають на засвоєння 
навчального матеріалу. Існує низка незалежних 
від особистісних характеристик особливостей, які 
слід враховувати при розробці навчально-мето-
дичних матеріалів, зокрема такі:

• органи чуття людини обмежені у своїй мож-
ливості реагувати на інформаційні сигнали, від-
так сприймають лише дозовану кількість пові-
домлень із навколишнього середовища; і якщо 
повідомлень багато, то мозок зазнає інформацій-
ного перенасичення (перенавантаження);

• людина сприймає світ залежно від того, 
що вона очікує сприйняти, через те її свідомість 
більшою мірою реагує на нове і несподіване;

• «ефект технічного перенасичення» полягає 
в тому, що людина не спроможна без варіювання 
виконувати одноманітні завдання протягом на-
віть нетривалого часу, тому іноді непомітно для 
себе вона змінює задачу, яку розв'язує.

Урахування окреслених вище психологічних 
особливостей слухачів освітнього процесу у веб-
середовищі дистанційного навчання значно під-
вищує його ефективність, робить робоче спілку-

вання простим, доброзичливим, приємним, а 
навчання – результативним!

Висновки. У ході нашого аналізу, ми 
з’ясували, що дистанційна фо-рма навчання має 
свої відмінності від традиційної форми навчання 
та характеризується як якісно новий, прогресив-
ний вид навчання, у якому переважає самостійне 
навчання з використанням сучасних технічних 
засобів трансляції інформації [1]. Здійсненню са-
мостійної діяльності слухачів можуть завадити 
такі психологічні проблеми, як відсутність досві-
ду самостійної роботи, недостатня вольова само-
регуляція, вплив групових настановлень, знеосо-
блене спілкування тощо. 

Отже, за підсумками нашого аналізу ми мо-
жемо з упевненістю стверджувати, що базовим 
підґрунтям ефективного розвитку дистанційного 
навчання є психологічне забезпечення у систе-
мі ДО. Без урахування психології людини, пси-
хології взаємодії, причому у більшості випадків 
опосередкованої, неможливо реалізувати основні 
вимоги до ДО України, які на сьогодні сформу-
льовані дослідниками.
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