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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ПРИ ВИКЛАДАННІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛИН 

 

У межах даного повідомлення висвітлено досвід розробки дистанційних 

курсів та застосування дистанційних технологій  при викладанні психологічних 

дисциплін на факультеті психології Дніпропетровського національного 

університету імені Олеся Гончара протягом 10 років.  

На базі центру дистанційного навчання АПН України при ДНУ створено 

та апробовано декілька дистрибутивних навчальних психологічних курсів: 

«Вікова психологія», «Психодіагностика», «Основи психологічного 

консультування», видано 3 навчально-наочних посібники, з яких «Вікова 

психологія» та «Психодіагностика» мають супроводжуючі їх інтерактивні 

диски з навчальними дистанційними курсами та гриф МОНУ. Теоретичним 

обґрунтуванням до цього є відповідність соціальності Інтернет та концепція 

центру дистанційного навчання АПН України при ДНУ. Ще одним навчальним 

курсом, де активно застосовувались дистанційні технології, стала «Методика 

викладання психології  у ВНЗ», де кожному студенту-магістру  пропонувалося 

розробити  згідно з концепцією дистанційного навчання ДНУ та інтегрувати у 

платформу Moodle окрему тему дистанційного курсу.  В такій спосіб ми мали 

можливість досліджувати ефективність та особливості роботи з матеріалами 

дистанційних курсів студентів з двох їх позицій: власне як студентів та як 

розробників. 

Викладання вказаних психологічних дисциплін у дистрибутивному 

форматі довело правильність концептуальних рішень і було досить успішним. 

Студентам подобався гіпермедійний формат отримання інформації; вони 

швидко орієнтувалися у навігації курсів, яка здавалася досить зручною; 

застосування трьох рівнів відпрацювання – роботи з поняттями, завдань на 

перекодування інформації та професійно-орієнтованих завдань – забезпечувало 

високий рівень засвоєння матеріалу, що  підтверджувалося підсумковим 

тестуванням. Студенти почували себе залученими до сучасного рівню 

викладання та інформаційних технологій і це мало додатковий мотиваційний 

ефект.  

Розвиваючий ефект такого формату навчання проявлявся у певному 

навчальному «дорослішанні» студентів завдяки підвищенню усвідомленості 

ролі своєї самостійності для досягнення поставленої мети; у забезпеченні більш 

глибокого засвоєння системи наукових понять певної професійної сфери в 

мультимедійному просторі за допомогою різноманітних інтерактивних 

прийомів; у формуванні усвідомлених моральних професійних якостей. 

Позиція розробників була більш складною: потребувала подолання 

«технічного шоку» від знайомства з платформою Moodle, періоду проб та 

помилок, які передували пошуку естетичних технічних рішень; особливе 

завдання складала робота з виділенням та упорядкуванням контенту теми, що  



вимагало формування уміння структурувати науковий матеріал з ціллю його 

кращого викладання. 

 Власні розробки у межах технологій дистанційного навчання сприяли 

вдосконаленню інформаційної компетентності студентів-магістрів завдяки 

формуванню вміння працювати на метакогнітивному рівні –   з декількома 

знаковими системами, реальними і віртуальними; стимулювали до самоосвіти, 

саморозвитку, формували навики організації продуктивної самостійної творчої 

діяльності, що підвищувало результативність навчального процесу. Досвід 

опрацювання даного методичного рішення обумовлював розвиток їх 

професійної компетентності як майбутніх викладачів вищої школи.  До того ж 

вони набували досвід результативної співпраці при розробці власних 

дистанційних проектів,  що можна розглядати як спосіб підвищення їх 

особистісної успішності. 

Заглиблення у вивчання певного дистанційного курсу або розробки 

власної теми з дистанційного курсу виконувалося більш успішно за наявністю 

спілкування з викладачем та одногрупниками у реальному часі, де 

передбачалося отримання орієнтування у технічних, концептуальних та 

методичних питаннях. Реальне спілкування цінувалося студентами не менше, 

ніж їх досягнення у віртуальному просторі. Виходячи з цього, приємно 

підкреслити, що у своєї більшості студенти є вільними від комп’ютерній 

залежності, яка, як відомо,  долається повноцінним спілкуванням у реальному 

світлі. Тому вважаємо, що саме дистрибутивне дистанційне навчання є більш 

доцільним при навчанні психологічним дисциплінам, ніж дистанційне навчання 

у «чистому вигляді». 


