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Використання технічних засобів навчання сприяє підвищенню продуктивності 

навчально-виховного процесу тільки в тому випадку, якщо викладач добре уявляє і 

розуміє психолого-педагогічні основи їх застосування. 

Серед педагогічних технологій найбільший інтерес для дистанційного навчання 

представляють ті технології, які орієнтовані на групову роботу студентів, навчання у 

співпраці, активний пізнавальний процес, віртуальні семінари, тренінги, роботу з різними 

інформаційними джерелами. Саме ці технології передбачають широке використання 

дослідницьких, проблемних методів, застосування отриманих знань у спільній або 

індивідуальній діяльності, розвиток не тільки самостійного критичного мислення, а й 

культури спілкування, уміння виконувати різні соціальні ролі у спільній діяльності. Також 

використання психолого-педагогічних технологій дистанційного навчання (ТДН) 

допомагає ефективно вирішувати проблеми особистісно-орієнтованого навчання. 

Студенти отримують реальну можливість відповідно до індивідуальних здібностей 

досягати певних результатів у різних галузях знань.  

Реалізація дистанційного навчання вимагає застосування спеціальних педагогічних 

технологій дистанційного навчання: 

1) кейс-технологія – педагогічна технологія, заснована на складанні для студентів 

типового або індивідуального кейсу, що містить пакет з навчальною літературою, 

мультимедійним відеокурсом, віртуальною лабораторією та навчальними програмами, 

посібниками, фрагментами монографій з коментарями викладача, контрольними 

завданнями у вигляді тестів і т. д.; 

2) телевізійна технологія – передбачає використання багатосторонніх відео-

телеконференції, односторонніх відеотрансляції; 

3) Internet-технологія – передбачає використання відео-конференцзв’язку, Internet-

радіо, Internet -TV, голосової пошти, E-mail, чатів, форумів. 

Ці технології ґрунтуються на компетентістному та особистісно-орієнтованому 

підходах в освіті і використовують сучасні методи навчання, зокрема: метод проектів, 

навчання у співробітництві, ситуаційне навчання, проблемне навчання, продуктивне 

навчання, метод «мозкового штурму», парне та колективне навчання. 

Специфіка середовища, в якому перебувають студенти, кардинальним чином впливає 

на всі компоненти навчальної діяльності: навчальну мотивацію, навчальну ситуацію, 

контроль і оцінювання навчальних досягнень студентів. Психологи, що досліджують 

проблеми використання комп’ютерів у навчанні, вказують на необхідність пошуку таких 

видів роботи студентів з комп’ютером, виконання яких було спрямовано на 

інтелектуальний розвиток тих, хто навчається. 

У ряді досліджень відзначається посилення пізнавальної мотивації осіб, які 

навчаються, з використанням комп’ютера. Це пов’язано з ефектом новизни, можливістю 

використання комп’ютера для самостійного здобування знань. 
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