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У статті акцентовано увагу на визначній ролі соціально-психологічного
аспекту у процесі реалізації дистанційного навчання у вишах України.
Розкрито соціально-психологічний аспект вищої освіти на основі праць
психологів. Ці праці єднає ідея професійної підготовки як процесу
послідовної професіоналізації свідомості майбутніх фахівців. Встановлено,
що вивченню професійної свідомості передує вивчення професійної
установки (навчально-професійної установки як її різновиду). Розглянуто
складники теоретичної моделі навчально-професійної установки студентів.
Зазначено, що вивчення навчально-професійної установки сприяє виявленню
соціально-психологічних аспектів в задачах вищої освіти на макро- і
мікрорівнях. Схарактеризовано комунікацію як соціально-психологічне
явище, яке визначає організацію, конструювання, проєктування та рефлексію
знання в різних його аспектах. Зазначено блоки соціальної психології
(системи освітніх взаємодій студентів і педагогів, соціально-психологічні
характеристики студентів, викладачів, навчальних і педагогічних колективів,
соціально-психологічний аналіз процесів формування, становлення і розвитку
навчальних і професійних компетенцій, їх співвідношення в тимчасовій
динаміці, аналіз проблем індивідуальної та групової свідомості в навчальнопрофесійній діяльності). Встановлено такі позитивні аспекти дистанційної
освіти: гнучкість; модульність; процес контрольованого отримання знань;
економію і вивільнення часу викладача; можливість контролювати роботу
викладача; можливість контролювати навчання студента; миттєвість
доступу до віртуального простору; психологічні; фінансові; ергономічні та
надання рівних можливостей навчання всім індивідам, в тому числі і особам
з обмеженими фізичними можливостями.
З’ясовано, що дистанційна освіта відкриває необмежені можливості для
індивіда у контексті розвитку вмінь, формування навичок та отримання
нових знань за умови адекватної комунікації. Оскільки вона є тим
механізмом, за допомогою якого тьютор керує пізнавальною діяльністю
студентів, залучає їх до діяльності, спонукає до процесу мислення,
аналізу, застосування знань та забезпечення рефлексії.
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The article focuses on the significant role of the socio-psychological aspect
in the implementation of distance learning in universities of Ukraine.
The socio-psychological aspect of higher education based on the works of
psychologists is revealed. These works are united by the idea of professional
training as a process of consistent professionalization of the consciousness of
future professionals. It is found that the study of professional consciousness
is preceded by the study of professional mindset (educational-professional
mindset as its type). The components of the theoretical model of students’
educational and professional mindset are considered. It is noted that the study
of educational and professional mindset helps to identify socio-psychological
aspects in the problems of higher education at the macro and micro levels.
Communication is characterized as a socio-psychological phenomenon that
determines the organization, construction, design and reflection of knowledge
in its various aspects. Blocks of social psychology are indicated, namely,
systems of educational interactions of students and teachers, social and
psychological characteristics of students, teachers, educational and teaching
staff, the social and psychological analysis of processes of formation,
formation and development of educational and professional competences,
their relationship in temporal dynamics, the analysis of problems of individual
and group consciousness in educational and professional activities.
The following positive aspects of distance education have been identified:
flexibility; modularity; the process of controlled acquisition of knowledge; saving
and freeing up teacher's time; ability to control the teacher’s work; ability to
control student learning; instant access to virtual space; psychological; financial;
ergonomic and providing equal learning opportunities to all individuals, including
people with disabilities. It has been found that distance education opens up
unlimited opportunities for the individual in the context of skills development and
acquisition of new knowledge under the condition of adequate communication.
Because it is the mechanism by which the tutor controls the cognitive activities
of students, involves them in activities, encourages the process of thinking,
analysis, application of knowledge and reflection.
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Постановка проблеми. Дослідження є результатом проєкту «Потенціал вищої освіти в умовах
пандемії: глобальний, європейський, національний виміри» (№ 2020.01/0172) Національного
фонду досліджень України, профінансованого за
кошти державного бюджету.
Хоча й освіта як соціальне явище масового
порядку до початку 21 століття перетворилася на
одну з основних форм життєдіяльності населення,
умову і головну рушійну силу процесів економічного, соціального, політичного та культурного
розвитку, у 21 столітті вона зазнала кризи. Говорячи про вищу освіту в Україні до пандемії, вчені
виокремлювали в ній такі кризові аспекти: структурно-організаційні,
змістовно-методологічні,
внутрішньо-наукові та інші [1, с. 218].
Усуваючи загрозу COVID-19, глобальна сфера
вищої освіти радикально трансформувалася за
кілька місяців. Перехід на дистанційне навчання
був лише частиною цього процесу. Університети
вирішували такі головні питання у той період:
а) уповільнення пандемії, збереження здоров’я студентів та співробітників; б) виконання трьох місій
університету: освіта, дослідження, підтримка соціального середовища; в) скорочення витрат і пошук
нових ресурсів [2, с. 27]; г) оволодіння дистанційною
формою навчання (новими платформами); д) підвищення кваліфікації викладачів засобами масового
проходження онлайн-курсів (Coursera та інші).
Хоча й припускається, що COVID-19 негативно впливатиме на навички студентів й матиме
довгострокові наслідки, наразі альтернативи дистанційному навчанню немає, і кризові питання
освіти ще й досі потребують пошуку рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемою вивчення наслідків дистанційної
освіти займалися Л.Н. Руліене [3], перспективами розвитку дистанційної освіти – Ю.М. Царапкіна та інші [4], негативні наслідки дистанційної
освіти вивчали Е.В. Харітонова, Е.А. Савчук [5],
мотивацію студентів до навчання – Н.А. Герасіменко [6], вивченням психологічного комфорту
студентів під час дистанційної освіти займалась
І.Б. Спіркіна [7], соціально-психологічні аспекти
дистанційної освіти вивчала Л.В. Музика [8].
Однак позитивні наслідки дистанційної освіти
у соціально-психологічному контексті залишилися поза увагою вчених.
Мета статті – обґрунтувати позитивні наслідки
навчання під час дистанційної освіти з урахуванням соціально-психологічного контексту.
Виклад основного матеріалу. Соціально-психологічний контекст університетської освіти
включає дослідження психологів Г.В. Акопова,
Т.П. Варфоломєєвої, А.В. Горбачевої, Л.В. Карпушиної, Є.Л. Чернишової та інших, які працюють в
сфері соціальної психології освіти [9].

У працях цих вчених, що охоплюють великий
контингент студентів різних спеціальностей, вузів
різних типів і міст, різних поколінь, в поперечних зрізах і в лонгітюді й ведуться за принципом
комплексної організації, лежить ідея професійної
підготовки як процесу послідовної професіоналізації свідомості майбутніх фахівців.
«Ескізну» побудову соціальної психології
освіти представляє Г.В. Акопов таким чином:
«соціальна психологія освіти вивчає особистість і
групи в системі освіти (включаючи масові психологічні явища)» [10, с. 202–203].
Навчально-професійна установка визначається
вченими як складне психологічне утворення,
що включає оцінку і ставлення особистості як
суб’єкта навчальної діяльності до себе, до своєї
навчальної діяльності, спрямованої на освоєння
майбутньої професії, її прагнення відповідно до
цього ставлення діяти певним чином в конкретній
ситуації, виконувати вимоги майбутньої професії
відповідно до навчального процесу, організованого у вузі [11, c. 204].
Теоретична модель навчально-професійної
установки студентів включає такі складники:
а) емоційну (ставлення до підготовки до професійної діяльності, до майбутньої професійної діяльності); б) когнітивну (рівень розвитку
загального інтелекту та професійно необхідні
знання, розуміння професійних завдань, оцінка
їх значущості, прогнозування труднощів у професійній діяльності); в) особистісну (уявлення
студентів про професійно значущі якості, самооцінка своєї професійної підготовки і придатності);
г) суб’єктну (цілепокладання, прагнення до професійного вдосконалення, професійні наміри
після закінчення вузу) [10, с. 206].
Для вивчення професійної свідомості необхідно вивчення професійної установки (навчально-професійної установки як її різновиду), що
сприяє виявленню соціально-психологічних
аспектів в задачах вищої освіти на макро- і мікрорівнях – в сфері визначення мети (вивченні професійно-цільових установок), в змісті вищої
освіти тощо [11, c. 206].
Комунікація – це соціально-психологічне
явище, механізм, яким визначається все розмаїття змісту освіти та процедури її трансформацій, зокрема організація, конструювання, проєктування та рефлексія знання в різних його
аспектах. Тому обсяги, структури, закономірності спадної, горизонтальної і висхідної освітніх комунікацій в освітньому закладі складають
окремий предмет соціально-психологічного
дослідження [11, c. 208].
Також до сфери соціальної психології належать
такі блоки: системи освітніх взаємодій студентів
і педагогів, соціально-психологічні характери-
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стики студентів, викладачів, навчальних і педагогічних колективів, соціально-психологічний аналіз процесів формування, становлення і розвитку
навчальних і професійних компетенцій, їх співвідношення в тимчасовій динаміці, аналіз проблем
індивідуальної та групової свідомості в навчально-професійній діяльності [11, c. 208–209].
Дистанційна освіта – процес навчання і виховання особистості в умовах відкритого інформаційно-освітнього середовища, коли взаємодія
(студентів між собою і з викладачем) і доставка
навчальних матеріалів здійснюються за допомогою сучасних інфокомунікаційних технологій.
Оскільки під час навчання у вузі при дистанційній
освіті як і при навчанні віч-на-віч формується професійна свідомість студентів, їх навчально-професійна установка, актуальними для дистанційної
освіти залишаються дидактичні питання (навіщо
вчити?, чому вчити?, як вчити?). При дистанційній освіті викладачеві відводиться роль тьютора
(керування пізнавальною діяльністю студентів,
створення умов для включення студентів у діяльність, спонукання до процесу мислення, аналізу, застосування знань, забезпечення рефлексії
тощо). Оскільки організація, конструювання, проєктування та рефлексія знання відбувається завдяки комунікаційним процесам, роль комунікації
між студентом / студентами і викладачем під час
дистанційної освіти є дуже важливою.
На думку деяких вчених, під час дистанційної
освіти відбувається телекомунікація. Телекомунікація містить три смислових шари: з’єднання,
взаємозв’язок і спілкування. Духовний компонент
спілкування на основі комунікативних засобів
передбачає, що психологічний шар поєднується
не тільки з матеріально-технічним, а й з інформаційним. Це означає, що для студентів цільовим
завданням є досягнення духовних начал на практично-дієвій основі дистанційної освіти. Навчальний і науково-пізнавальний потоки інформації
утворюють духовні розряди, коли, наприклад,
в режимі телеконференцій проявляється ефект
зростання інформації, і одночасно духовна змістовність викладання постає в реальній живій
формі. Йдеться не про односторонньо раціональні
(прагматичні) дії або афективно-емоційні, імпульсивно-вольові, проективно-ідеалізовані прояви,
але перш за все про взаємопов’язаність і зчеплення духовних звернень сторін [8, с. 68].
Серед позитивних аспектів дистанційної освіти
вчені називають такі: гнучкість (студенти можуть
працювати у зручному для них режимі й темпі);
модульність (кожен курс створює цілісне уявлення
про певну наочну сферу, що дозволяє розробити
програму, яка б відповідала індивідуальним або
груповим потребам студентів); економічна ефективність (дистанційна освіта набагато дешевше

традиційних форм освіти і може бути розрахована
на велику кількість студентів); процес контрольованого отримання знань [12]; економія часу викладача під час тиражування вже розроблених навчальних матеріалів; вивільнення часу у викладачів від
начитки лекцій (оскільки вони тиражуються), і
вони можуть перевірити значно більше завдань, які
виконують студенти; досягнення значно вищого
рівня засвоєння матеріалу і рівня підготовки (збільшення обсягу виконуваних студентами завдань відповідає концепції «диплом за кваліфікацію»); можливість контролювати викладача (по розміщеному
ним матеріалу); можливість контролювати якість
розміщених матеріалів; можливість контролювати
терміни перевірки завдань (для студентів надзвичайно важливо, щоб викладач своєчасно подавав
зворотний зв’язок); коректність виставлених оцінок
викладачем; контроль навчання студента (що він/
вона виконав / виконала, коли і як це було оцінено
й чи було отримано ним/нею зворотний зв’язок)
[13]; миттєвий доступ до будь-якої сфери простору,
на відміну від простору справжньої реальності, де
для цього потрібні значні зусилля і багато часу на
переміщення з однієї точки в іншу; психологічні
(знімається психологічна напруга, яка виникає під
час очного спілкування); фінансові (зменшення
витрат на дорогу, оренду приміщення, скорочення
бюрократичної роботи); ергономічні (складання
свого власного графіка) [4, c. 310]; надання рівних
можливостей школярам, студентам, людям з ослабленим здоров’ям, інвалідам, безробітним, цивільним і військовим фахівцям в будь-яких районах
країни і за кордоном реалізувати права людини на
освіту й отримання інформації. Особливо це важливо для людей з обмеженими фізичними можливостями, які в основному позбавлені можливості
отримати спеціальну освіту [14].
Згідно з «Концепцією розвитку дистанційної
освіти в Україні» [15] створення системи дистанційної освіти забезпечить: розширення кола
споживачів освітніх послуг з важко доступних,
малонаселених регіонів, районів, віддалених від
наукових і культурних центрів України; підвищення якості навчання слухачів, студентів і школярів незалежно від їх місцезнаходження; створення
додаткових робочих місць для громадян України;
створення спеціальних курсів дистанційної освіти,
які спрямовані на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів; створення програм і курсів психологічної підтримки; можливість для громадян
зарубіжних країн отримати освіту за українськими
програмами; реалізацію системи безперервної
освіти «протягом усього життя»; індивідуалізацію
навчання при масовості освіти [15].
Висновки і перспективи подальших розробок.
У зв’язку з різкою зміною ситуації у світі (глобальна
пандемія) та викликами сучасності дистанційна
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освіта відкриває для кожного індивіда необмежені
можливості в отриманні знань, навичок, саморозвитку в сучасному світі. У будь-якій кризовій ситуації індивід знаходиться в більш захищеному стані
під час дистанційної освіти. Соціально-психологічний контекст дистанційної освіти виражається

у процесі послідовної професіоналізації свідомості
майбутніх фахівців через комунікацію.
У перспективі подальших розробок дослідження індивідуально-психологічного контексту
дистанційної освіти для формування цілісного
уявлення про її позитивні аспекти.
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