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Психолого-педагогічні технології 

дистанційного навчання 

система засобів, прийомів, кроків, 

послідовне здійснення яких забезпечує 

виконання завдань навчання, виховання 

і розвитку особистості.

Дистанційне навчання: основні терміни та поняття

Примітка. Наведено відповідно до пункту 1.6 розділу І Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом МОН від 25.04.2013  № 466.

Технології дистанційного навчання 

комплекс освітніх технологій, зокрема 

психолого-педагогічні та інформаційно-

комунікаційні, що надають можливість 

реалізувати процес дистанційного навчання 

у закладах освіти та наукових установах.

Асинхронний режим 

взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо.

Дистанційна форма навчання 

форма організації навчального процесу 

у закладах освіти (ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ, ЗНЗ), 

яка забезпечує реалізацію дистанційного 

навчання та передбачає можливість 

отримання випускниками документів 

державного зразка про відповідний освітній 

або освітньо-кваліфікаційний рівень.

Інформаційно-комунікаційні технології 
дистанційного навчання 

технології створення, накопичення, зберігання та доступу до 
веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін 
(програм), а також забезпечення організації і супроводу 
навчального процесу за допомогою спеціалізованого 
програмного забезпечення та засобів інформаційно-
комунікаційного зв’язку, у тому числі інтернету.

Синхронний режим 

взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, 
під час якої всі учасники одночасно перебувають 
у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, 
аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо).

Система управління веб-ресурсами 
навчальних дисциплін (програм) 

програмне забезпечення для створення, збереження, 
накопичення та передачі веб-ресурсів, а також для 
забезпечення авторизованого доступу суб’єктів 
дистанційного навчання до цих веб-ресурсів.

Система управління дистанційним навчанням 

програмне забезпечення, призначене для організації навчального процесу та контролю за навчанням через інтернет та/або локальну мережу.

Суб’єкти дистанційного навчання 

особи, які навчаються (учень, вихованець, 
студент, слухач), та особи, які забезпечують 
навчальний процес за дистанційною 
формою навчання (педагогічні та науково-
педагогічні працівники, методисти тощо).

Веб-ресурси навчальних дисциплін 
(програм), у тому числі дистанційні курси

систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-
методичного характеру, необхідних для засвоєння 
навчальних дисциплін (програм), яке доступне через 
інтернет за допомогою веб-браузера та/або інших 
доступних користувачеві програмних засобів.
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