
ПСИХОЛОГІЧНО ОБГРУНТОВАНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗРОБКИ 

НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ДИСТАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

М.А. Салюк 

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Дніпропетровськ, 

Україна 

Аналіз сучасних форм реалізації дистанційної освіти свідчить про усвідомлення 

більшістю дослідників принципових змін, що набуває навчальний процес під впливом 

дистанціювання суб’єкта навчання від викладача. Дистанціювання стимулює 

активність суб’єкта пізнання, його самомотивацію до діяльності, відповідальність за її 

результати. При цьому змінюється і функція викладача, його основним завданням 

виявляється не презентація конкретної навчальної інформації, а навчання 

раціональним прийомам пізнання у їх застосуванні до матеріалу того чи іншого 

навчального курсу. 

Вирішення цього завдання потребує від викладача принципово іншого рівня 

осмислення матеріалу навчального курсу, що передбачає в якості точки відліку 

виділення форм ментальної репрезентації результатів пізнання, представлення учбової 

інформації конкретної галузі знань у вигляді універсальних пізнавальних структур, 

розробки спеціальних прийомів стимулювання взаємодії студента зі змістом 

навчального курсу. 

Як цілком виправдано підкреслюють провідні фахівці в галузі дистанційного 

навчання, з трьох основних форм взаємодії в процесі навчання, а саме: взаємодії 

суб’єкта навчання з викладачем, з іншими суб’єктами навчального процесу та з 

навчальним матеріалом, методологічно найбільш складним завданням є останнє – 

стимулювання взаємодії студента з матеріалом навчального курсу. 

Глибинний психолого-педагогічний смисл ідеї дистанціювання студента від 

викладача передбачає можливість розглядати дистнаціювання як спеціальний 

педагогічний прийом стимулювання самостійності студента при здобуванні знань, а не 

тільки як форму задоволення освітніх потреб тих, хто не має можливості вчитись за 

традиційними очною чи заочною формами. 

В концепції розробки матеріалів навчальних курсів в умовах розширення 

автономності студента як суб’єкта пізнання на основі використання сучасних 

інформаційних технологій, розробленій в Центрі Дистанційного навчання АПН 

України при Дніпропетровському національному університеті під керівництвом Е.Л. 

Носенко запропоновано ряд принципів, що забезпечують можливості для формування 

когнітивних структур особистості суб’єктів навчального процесу. Ці принципи 

спираються на аналіз основних психологічних аспектів формування знань, що 

відбивають психологічні закономірності пізнавального процесу. 

Їх можна сумувати наступним чином: 

1. Урахування  структури  і особливостей функціонування довготривалої (зокрема 

семантичної)  пам’яті людини, мінімальними «одиницями» збереження інформації 

в якій є: поняття; їх диференційні ознаки, що відрізняють одне поняття від іншого, 

та взаємозв’язки між поняттями: як ієрархічні (родо-видові, партонімічні, 

синонімічні, антонімічні і т. ін.), так і лінійні (атрибутивні, чинниково-наслідкові, 

просторові, часові, суб’єкт-об’єктні тощо).  

2. Спирання при розробці навчальних матеріалів на основні форми упорядкування 

інформації у семантичній пам’яті:   



 категоріальне кластування (з урахуванням внутрішньопоняттєвих зв’язків: 

поєднання більш широких, абстрактних понять – з більш вузькими, конкретними 

поняттями); 

 угрупування понять за лінійними ознаками  (з урахуванням міжпоняттєвих 

зв’язків);  

 об’єднання понять у мережі (що належать до певної галузі знань). 

3. Застосування при розробці навчальних матеріалів різних типів когнітивних 

структур:  

 прототипів (комбінацій типових сенсорно-візуальних рис понять); 

 фреймів (схематичних образів стереотипізованих пізнавальних ситуацій, у яких 

відбиваються їх постійні характеристики); 

 сценаріїв (структур, що відбивають часову послідовність подій); 

 класифікаційних схем (ієрархічно організованих угрупувань співвіднесених 

понять); 

 ідеографічних описань (ієрархічно і лінійно організованих угрупувань понять). 

4. Реалізація в процесі навчання основних пізнавальних парадигм типів: феномен – 

його ознаки - його зв’язки;  родо-видової;  системної. 

5. Створення трьох основних «баз знань»,  що відбивають структуру експертного 

знання:  

 розгалуженої бази концептуальних знань; 

 автоматизованої системи процедуральних знань; 

 усвідомленої бази виконавчих знань (вмінь застосовувати знання для вирішення 

професійно-орієнтованих задач). 

6. Урахування різноманіття форм ментальних репрезентацій досвіду пізнання 

(“картини” світу): сенсорно-образної; дійової; символьної (знакової); графічно-

просторової; вербальної (словесної); категоріальної (абстрактно-поняттєвої); 

метафоричної (узагальнено образної). 

7. Стимулювання «перекодування» (перетворення) навчальної інформації з однієї 

форми її  ментальної репрезентації в інші з метою забезпечення глибинної 

переробки інформації як необхідної передумови її усвідомленого засвоєння. 

8. Створення умов для проблемно-орієнтованого засвоєння матеріалу навчальних 

курсів 

9. Інтегрування навчальної інформації у особистісний досвід (стимулювання 

саморефлексії). 

10. Регулярне надання студентам зворотного зв’язку щодо результатів їх 

пізнавальних зусиль. 


