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Кремінський Б.Г., Колебошин С.В. Психолого-педагогічний аналіз перших 
результатів впровадження дистанційного навчання, спрямованого на розвиток 
інтелектуальних здібностей учнів. Дослідження спрямоване на пошук і розробку 
шляхів, форм та методів впровадження дистанційного навчання, спрямованого на 
розвиток інтелектуальних здібностей учнів.  

Отримані результати досліджень на якісному рівні свідчать про те, що технології 
дистанційного навчання можуть бути успішно використані з метою покращення якості 
навчання, стимулювання пізнавальних потреб та інтересів учнів і створення умов для 
розвитку їх інтелектуальних здібностей. 

Сучасні технології дистанційного навчання погано забезпечують об’єктивний та 
вичерпний контроль за рівнем навчальних досягнень учнів. Тому у цьому сенсі змішана 
(очно-дистанційна) форма навчання є кращою. 

Дистанційні технології навчання мають широкі можливості для мотивування та 
зацікавлення учнів. 

Ключові слова: дистанційне навчання, пізнавальні потреби, розвиток, 
інтелектуальні здібності, мотивація, учні. 

Креминский Б.Г., Колебошин С.В. Психолого-педагогический анализ первых 
результатов внедрения дистанционного обучения, направленного на развитие 
интеллектуальных способностей учащихся. Исследование направлено на поиск и 
разработку путей, форм и методов внедрения дистанционного обучения, направленного 
на развитие интеллектуальных способностей учащихся. Полученные результаты 
исследований на качественном уровне свидетельствуют о том, что технологии 
дистанционного обучения могут быть успешно использованы с целью улучшения 
качества обучения, стимулирования познавательных потребностей и интересов 
учащихся и создания условий для развития их интеллектуальных способностей. 

Современные технологии дистанционного обучения плохо обеспечивают 
объективный и исчерпывающий контроль за уровнем учебных достижений учащихся. 
Поэтому в этом смысле смешанная (очно-дистанционная) форма обучения является 
предпочтительной. 

Дистанционные технологии обучения имеют широкие возможности для 
мотивирования и повышения заинтересованности учеников. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, познавательные потребности, 
развитие, интеллектуальные способности, мотивация, ученики. 

Постановка проблеми. Іноді проблема існує і усвідомлюється фахівцями тривалий 
час, але всерйоз до її розв’язання приступають лише після настання додаткових, 
особливих умов тощо. Загострення проблеми, нажаль, як правило є неприємною 
причиною, що спонукає до рішучих, інтенсивних, термінових дій. Так сталося і з 
розвитком технологій дистанційного навчання. Протягом тривалого часу вже було 
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зрозуміло, що сучасний стиль та ритм життя з одного боку і рівень розвитку сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій з іншого боку поступово формують потребу і 
створюють передумови формування принципово нового способу комунікації – 
дистанційного, одним з важливих і потужних напрямків якого може стати дистанційне 
навчання на базі якого, у свою чергу, можна будувати дистанційну освіту тощо. Відповідні 
дослідження і практичні роботи здійснювались тривалий час як у техніко-технологічних 
так і психолого-педагогічних та методичних аспектах. Певний час новітні та традиційні 
методи комунікації співіснували і розвивалися паралельно, доповнюючи один одного, що 
фактично у більшості випадків відсувало дистанційну форму навчання на другорядні 
позиції. Для розвитку потрібен був поштовх, і як не прикро, але таким поштовхом став 
жорсткий карантин, зумовлений пандемією, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 
(COVID-19), яка знов таки нажаль, стала подією світового масштабу. 

Аналіз передумов, публікацій і конкретизація аспектів розгляду проблеми. 
Історія розвитку науки і техніки свідчить, що значна кількість найбільш принципових і 
значущих з наукової і суспільної точки зору подій відбулися саме тому, що обставини 
складалися так, що без відповідних відкриттів, винаходів, рішень, подій тощо розвиток 
суспільства мав би суттєво уповільнитися або навіть стати на шлях регресу і деградації. 

Розвиток знань, технологій і суспільства в цілому істотним чином визначається 
суспільною потребою. Хтось колись, керований потребою виживання, опанував вогонь, 
навчившись використовувати з користю його властивості. Свого часу саме потреба у 
більш швидкому та ефективному пересуванні зумовила винайдення колеса. Потреба 
більш точно планувати справи зумовила створення перших годинників, а згодом знання 
механіки та розвиток технологій дозволили зробити перші механічні годинники (дзигарі). 
Проте зростаюча потреба людей у пересуванні зумовила створення принципово нових 
значно більш мобільних механічних годинників з пружинним механізмом заводу. 
Водночас саме вивчення пружних властивостей спонукало відкриття закону пружності 
Гуком. Так рухається прогрес. Загальна проблема зумовлює потребу, потреба визначає 
задачу, розв’язання якої слугує переходу на принципово новий якісний рівень розвитку 
наукового знання. 

Процеси пізнання нерозривно пов’язані з поняттями пізнавальної потреби та 
пізнавального інтересу, які зазвичай зумовлюють відповідну діяльність. Теоретичні 
засади зазначених понять, зокрема, у різний час ґрунтовно розглядалися у роботах 
С. Л. Рубінштейна, Б. М. Теплова, Б .Г. Анан’єва, В. С. Юркевич, Г. І. Щукіної, 
Р. Вудтворса, Л. Харлоу, Д. Берлайна та багатьох інших. Водночас пізнання нерозривно 
пов’язане з мисленням, яке зумовлює розвиток інтелекту. 

Особливість даного етапу розвитку суспільства в цілому і реформування освіти 
зокрема полягає у об’єктивному виникненні та взаємодії двох потреб: – потреби 
дистанційного навчання і потреби розвитку інтелекту, тобто пошуку форм, шляхів і 
методів розвитку інтелектуальних здібностей молоді. Таким чином стає актуальною 
проблема розвитку інтелектуальних здібностей учнів саме у процесі реалізації 
дистанційного навчання. 

Формулювання мети і завдань статті. Отже, оскільки зовнішній поштовх відбувся, 
потреба стала більш актуальною, то і актуальність відповідних психолого-педагогічних 
досліджень суттєво зросла. На нашу думку вже є очевидним, що якісний стрибок 
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відбувся, перетворення сталося і технології дистанційної взаємодії (спілкування, 
комунікації тощо) щільно, назавжди і незворотно увійшли у наше повсякдення. 

Очевидно, що напрямків і аспектів педагогічної діяльності, щодо яких можливим є 
запровадження дистанційних форм роботи, існує дуже багато, що у свою чергу зумовлює 
потребу визначення критеріїв необхідності, доцільності, можливості (допустимості) або 
неприпустимості (недоцільності) здійснення певних видів педагогічної діяльності у 
дистанційній формі. Але узагальнені відповіді на ці питання, вочевидь, буде здійснено 
згодом, оскільки вони потребують тривалого практичного дослідження і апробування 
отриманих результатів та висновків. 

Розглядаючи проблему дистанційного навчання в цілому, доцільно відразу 
визначитися з метою (або декількома цілями) відповідної діяльності, з напрямками 
навчання та аудиторією (контингентом) по відношенню до якої можна очікувати 
найбільшої дієвості новітніх форм навчання, та визначити аспект і напрям власних 
досліджень у цій досить глобальній і перспективній темі. У нашій роботі ми розглядаємо 
аспект дистанційного навчання, актуальність якого визначилася вже досить давно і 
відповідний психолого-педагогічний експеримент нами було розпочато за кілька років до 
виникнення ажіотажного інтересу до зазначеної проблеми. 

Головна мета нашої роботи випливає з фактичної причини започаткування 
відповідних досліджень, зумовлених прагненням за допомогою використання сучасних 
інформаційних технологій, втілених у дистанційне навчання, заповнити прогалину у 
існуючій системі забезпечення повноцінного доступу до можливості якісного навчання та 
отримання повноцінної наукової інформації учнями, що проживають у регіонах та 
окремих населених пунктах, віддалених від потужних навчальних та наукових центрів. У 
зазначених умовах особливо вразливою категорією учнів виявлялися саме найбільш 
здібні та обдаровані молоді люди, які мають потенціал для розвитку, але позбавлені 
повноцінного доступу до забезпечення своїх пізнавальних потреб та інтересів. 
Відповідно перспективними завданнями нашого психолого-педагогічного дослідження є 
пошук та розробка шляхів, форм та методів впровадження дистанційного навчання, 
спрямованого на розвиток інтелектуальних здібностей учнів. 

Виклад методики і результатів дослідження. Експериментальну науково-
педагогічну діяльність із запровадження дистанційного навчання було розпочато на базі 
Комунального закладу «Рішельєвський ліцей» наприкінці 2015 року. Пошукова і 
дослідницька робота ведеться одночасно за декількома напрямами, а саме:  

– створення (напрацювання) систематизованого масиву відео матеріалу 
(відеоконтенту), призначеного для забезпечення дистанційного навчання різних 
предметів по класам і профілям; 

– вивчення можливих, прийнятних і доцільних форм і методів здійснення контролю 
за навчальними досягненнями учнів в режимі дистанційного навчання; 

– розробка і практичне впровадження дистанційних курсів підготовки учнів до різних 
форм інтелектуальних змагань з навчальних предметів; 

– створення та апробація теоретичної моделі педагогічної системи, втіленої у 
форматі змішаної форми навчання, яка поєднувала б переваги очної (традиційної) та 
дистанційної форм навчання. 
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– розробка, описання та теоретичне обґрунтування організаційно-педагогічних, 

психологічних та соціально-економічних засад створення моделі освітнього центру 

дистанційного навчання, спрямованого на розвиток здібностей обдарованих учнів; 
Зрозуміло, що хоча кожен із зазначених напрямків є досить самостійним і об’ємним 

дослідженням, в одне ціле вони пов’язані саме впровадженням різних аспектів 

дистанційної форми навчання. Водночас, акцентуючи свою увагу на аналізі вже 

отриманих на даний час результатів дослідження саме з психологічної точки зору, ми 

більш детально розглянемо процес та проміжні результати запровадження змішаної 
(очно-дистанційної) форми навчання. 

З метою вивчення психолого-педагогічних аспектів можливого впливу 

запровадження дистанційної форми навчання було прийнято рішення дослідити процес, 

зміст, форми та результати навчання учнів однієї паралелі, що на момент початку 
експерименту приступили до навчання у сьомому класі. Окремим аспектом дослідження 

залишається проблема пошуку можливостей та дієвих способів і механізмів 

стимулювання розвитку інтелектуальних здібностей учнів, зокрема здібностей до 

вивчення шкільних предметів. Також зазначимо, що дослідження апріорі не передбачає 

обмеження одним або двома роками спостережень і має на меті вивчення динаміки 
індивідуальних і колективних показників, характеристик, результатів навчання та інших 

інтелектуальних досягнень учнів протягом достатньо тривалого періоду (до п’яти років). 

Отже, для педагогічного експерименту, з метою спостереження, вивчення, 

порівняння, аналізу, описання та узагальнення процесів розвитку інтелектуальних 
здібностей учнів, нами було обрано паралель учнів сьомих класів. На паралелі учні 

навчаються у чотирьох класах різних профілів, а саме: математичного (М), фізичного (Ф), 

хіміко-біологічного (ХБ) та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Причому три 

класи (всі окрім ІКТ) навчаються за традиційною класно-урочною системою, без 

використання елементів дистанційного навчання. Клас з профілем навчання ІКТ 
протягом тижня три дні навчається в ліцеї (за традиційною системою), а два дні 

знаходиться на дистанційній формі навчання (діти навчаються дистанційно, 

перебуваючи вдома). Відповідно клас з профілем ІКТ вважається експериментальною, а 

інші три сьомих класи – контрольними групами. 
Деякі результати, отримані протягом навчання і які відображають динаміку зміни 

успішності груп учнів протягом навчального року представлено на діаграмах. Не всі 

результати є однозначними і їх не слід вважати остаточними, водночас на якісному рівні 

їх можна вважати досить показовими. 
На діаграмі Рис. 1. зображено результати (у балах за 12 бальною шкалою) 

зрізу знань експериментальної та контрольних груп на початку експерименту 

(відразу після формування класів за профілями). 

Експериментальний 7-ІКТ клас має гірші стартові показники. 

З метою здійснення проміжного аналізу результатів навчання 7-х класів та їх 
порівняння для експериментальної і контрольних груп результати навчання учнів 

порівнювалися. Також у кінці першого семестру було здійснено контрольні зрізи 

знань. 
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Рис. 1. 

На Рис. 2, 3 та 4 по вертикалі вказано результати у балах за 12 бальною 
шкалою, по горизонталі вказано період спостереження (у долях семестру). 

На діаграмі Рис. 2. зображено вектори, що відображають тенденцію успішності 
учнів 7-х класів з алгебри за результатами зрізів у кінці півріччя. 

 
Рис. 2. 

На діаграмі Рис. 3. зображено вектори, що відображають тенденцію успішності 
учнів 7-х класів з геометрії за результатами зрізів у кінці півріччя. 
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Рис. 3. 

На діаграмі Рис. 4. зображено вектори, що відображають тенденцію успішності 
учнів 7-х класів з укр. мови за результатами зрізів у кінці півріччя. 

 
Рис. 4. 

За отриманими результатами 7-ІКТ клас, єдиний з усіх класів на паралелі, 
одночасно з усіх предметів, знання яких перевірялися, протягом року мав позитивну 
динаміку результатів навчання. 

Дещо в іншій формі результати, досягнуті учнями 7-х класів за підсумками 
навчального року подані на Рис. 5 та 6. 
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Рис. 5. 

На Рис. 5. подано діаграми, що відображають підсумки контролю знань учнів 
7 -х класів за профілями навчання за підсумками навчального року. 

 
Рис. 6. 

На Рис. 6. подано діаграми, що відображають підсумки контролю знань учнів 
7 -х класів за категоріями за підсумками навчального року. 

На Рис. 5 та 6 по вертикалі вказано результати у балах за 12 бальною шкалою, 
по горизонталі вказано, відповідно, предмети та категорії до яких відносяться 
результати. 

Наведені результати на якісному рівні свідчать про те, що експериментальний 
7-ІКТ клас в цілому по-перше має досить високі результати за підсумками 
навчального року, а по-друге досягнення цієї групи учнів є прогресивнішими, 
зважаючи на результати, продемонстровані групами на початку навчального року. 

Формальні результати є досить цікавими і показовими, але на наш погляд з 

педагогічної точки зору ще більш цікавими є причини, які могли зумовити такі 

результати навчання і такі тенденції поведінки та ставлення учнів до навчання. 
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На наш погляд причин, які можливо вплинули на позитивні тенденції 

успішності учнів 7-ІКТ класу (експериментальної групи) існує декілька: 

• Невелика, але в межах допустимого, чисельність 7-ІКТ класу (15 учнів). 

• Бажання учнів довести, що вони гідні навчатися у вказаних умовах (тобто 

наявність підвищеної мотивації!). 

• Зменшення стресового навантаження та збільшення кількості вільного часу і 

можливості самостійного його розподілу завдяки навчанню за 

експериментальною змішаною (очно-дистанційною) формою навчання. 

Принаймні дві останні причини мають психологічне підґрунтя і дають підстави 

говорити про те, що результати інтелектуальної діяльності (зокрема навчання) 

окрім наявних знань, компетенцій, здібностей тощо дуже великою мірою залежать 

від супутніх обставин, зокрема психологічної налаштованості індивіда, його 

сконцентрованості, відповідальності та вмотивованості. 

Висновки і перспективи подальших досліджень.  

1. Отримані результати досліджень на якісному рівні дозволяють зробити 

висновок про те, що технології дистанційного навчання можуть бути успішно 

використані з метою покращення якості навчання, стимулювання пізнавальних 

потреб та інтересів учнів і створення умов для розвитку їх інтелектуальних 

здібностей. 

2. Для отримання більш повних і переконливих результатів здійснюваний 

педагогічний експеримент щодо обраних груп учнів доцільно продовжувати. 

Важливим аспектом подальших досліджень має стати вивчення змін успішності 

обраних груп учнів, а також їх ставлення до навчання по мірі зростання. Також 

окремим перспективним аспектом дослідження має стати вивчення змін рівня 

соціалізації учнів залежно від форм навчання та віку. 

3. Технології дистанційного навчання дозволяють учням економити час і 

стимулюють до опанування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

4. Сучасні педагогічні технології дистанційного навчання погано забезпечують 

об’єктивний, своєчасний та вичерпний контроль за рівнем навчальних досягнень 

учнів. Тому у цьому сенсі змішана (очно-дистанційна) форма навчання є кращою. 

Також вона дає змогу зменшити стресове навантаження, забезпечити виконання 

практичних робіт та збільшити кількість вільного часу учнів. 

5. Вирішальним фактором успішності людської діяльності, у тому числі 

навчання, розвитку здібностей тощо є мотивація, яка у свою чергу визначається 

відповідною потребою або інтересом. Однією з визначальних причин позитивних 

попередніх результатів апробації змішаної (очно-дистанційної) форми навчання є 

дуже висока умотивованість учнів в експериментальній групі, якої вдалося досягти 

завдяки вдалому психологічному супроводу педагогічного експерименту. Суттєвою 

перевагою дистанційних технологій навчання є широкі можливості для мотивування 

та зацікавлення учнів. 
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Kreminskyi B.G., Koleboshyn S.V. Psychological and pedagogical analysis of the 
first results of the introduction of distance learning aimed at developing students' 
intellectual abilities. The global pandemic has led to increased interest in distance learning. 
The peculiarity of the modern stage of development of society is the combination of two needs 
– the need for distance learning and the need for intellectual development of students. 

Our research is aimed at finding and developing ways, forms and methods of 
implementing distance learning aimed at developing students ' intellectual abilities. 

The obtained research results allow us to conclude that distance learning technologies 
can be successfully used to improve the quality of education, stimulate the cognitive needs and 
interests of students and create conditions for the development of their intellectual abilities. 

Distance learning is psychologically attractive and interesting for young people. 
The research has just started. The research is planned to continue as the participants of 

the experiment grow. 
Distance learning technologies allow students to save time and encourage them to master 

modern information and communication technologies. 
Modern pedagogical technologies of distance learning do not provide an objective and 

comprehensive control over the level of educational achievements of students. Therefore, in this 
sense, the mixed (full-time-distance) form of education is the best. 

The mixed (full-time-distance) form of education makes it possible to reduce the stress 
load, ensure the implementation of practical work and increase the amount of free time for 
students. 

Motivation is a crucial factor in the success of a person's activity. Distance learning 
technologies have wide opportunities to motivate and interest students. 

Keywords: distance learning, cognitive needs, development, intellectual abilities, 
motivation, students. 
  


