
ВПЛИВ ІНТЕРНЕТУ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН 
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИВ УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 
 

МАЛИНА ОЛЕНА ГРИГОРІВНА 

КАНДИДАТ ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ 

ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 



це добре організована й контрольована самоосвіта з 

використанням комп’ютерної техніки й комунікаційних 

мереж. 

● допомагає студентам набути навичок самостійної роботи, 

створює 

комфортні умови для творчості, 

● підвищує творчий та інтелектуальний потенціал учня за 

рахунок 

самоорганізації, вміння взаємодіяти з комп’ютерною технікою і 

самостійно приймати відповідальні рішення 



• • належною підготовкою самого викладача до організації 

дистанційного навчання;  

• • готовністю викладача працювати в режимі он-лайн та здійснювати 

відповідний психолого-педагогічний супровід;  

• • підготовкою інтерактивних навчальних матеріалів, з врахуванням 

індивідуальних і психологічних особливостей студентів;  

• • створенням і наповненням віртуального навчального середовища.  

• • Викладач в системі дистанційного навчання повинен постійно 

удосконалювати свої навички роботи з різними програмами та сайтами в 

мережі Інтернет та часто оновлювати навчальний матеріал 

 

ПЕРЕД ВИКЛАДАЧЕМ ПОСТАЄ НИЗКА ПРОБЛЕМ, ПОВ’ЯЗАНИХ З  

 
 



чинники, які впливають на результативність навчання 

 стать: чоловіки, жінки;  

 типи темпераменту;  

 домінування півкуль: ліва відповідає за логічне мислення, права – за творчість, інтуїцію;  

 реакції на виконання завдання: активісти, теоретики, прагматики, рефлектори;  

 типи сприймання інформації (типи слухачів);  

 типи сприйняття та узагальнення інформації;  

 типи визначення цілей: тип ''Від'' та ''До'' (увага зосереджена на результаті);  

 ставлення до вибору: людина вибору, людина процедури;  

 типи слухачів згідно стратегії управління.  





Оперативну пам'ять - запам'ятовування, збереження і 

відтворення інформації в міру потреби в досягненні мети 

конкретної діяльності або окремих операцій.  



РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПОБУДОВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 
• Аудіалам і кінестетам важко сприймати інформацію 

дистанційно, оскільки перші краще сприймають 

інформацію на слух, другим необхідна тісна взаємодія з 

іншими студентами 

• для мотивації холерика та сангвініка має бути розроблена 

значна кількість інтерактивних завдань і спеціальні 

доручення у віртуальній групі; -  

• мова інтерфейсу у віртуальному навчальному 

середовищі повинна бути проста й доступна для 

флегматиків; -  

• меланхоліки потребують особливого педагогічного 

супроводу та підтримки. 
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