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Відзначається, що в сферу професійної освіти в останні десятиліття 

активно впроваджуються технології дистанційного навчання (ТДН), що 

базуються на основі використання сучасних інформаційно-комунікаційних та 

психолого-педагогічних технологій. Розглядаючи дані технології неможливо 

оминути увагою і педагогічне проектування. 

Таким чином, педагогічна технологія навчання передбачає управління 

дидактичним процесом, що включає в себе організацію діяльності учнів та 

контроль за їх діяльністю. Це, у свою чергу, потребує ретельного проектування, 

що виявляється не тільки у попередньому плануванні майбутніх змін, але й у 

передбаченні їх значення, можливого впливу та наслідків для безпосередніх 

учасників освітнього процесу. В свою чергу педагогічне проектування 

ґрунтується на використанні інформаційних технологій.  

Психолого-педагогічні ТДН можуть виконувати функцію активізації 

процесу навчання, але на якісно іншому рівні: вони повинні відповідати 

вимогам сучасності і поєднуватися з ІКТ.  

Серед педагогічних технологій найбільший інтерес для дистанційного 

навчання представляють ті технології, які орієнтовані на групову роботу учнів, 

навчання у співпраці, активний пізнавальний процес, вебінари, 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 допомагає 



ефективно вирішувати проблеми особистісно-орієнтованого навчання. Учні 

отримують реальну можливість відповідно до індивідуальних здібностей 

досягати певних результатів у різних галузях знань. 

Особливістю освітніх технологій є випереджаючий характер їх розвитку 

по відношенню до технічних засобів. Справа в тім, що запровадження 

комп’ютера в освіту призводить до перегляду всіх компонент процесу 

навчання. В системі «учень – комп’ютер – учень» велика увага повинна 

приділятися активізації образного мислення за рахунок використання 

технологій, які активізують праву півкулю мозку. А це означає, що подання 

навчального матеріалу має відтворювати думку викладача у вигляді образів. 

Інакше кажучи, головним моментом в освітніх технологіях ДН стає візуалізація 

думок, даних та знань. 

Таким чином 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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