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У збірнику наукових праць представлені статті, в яких висвітлюються 
теоретико-методологічні та прикладні психологічні проблеми проектування 
віртуальних навчальних середовищ, систем дистанційного навчання, 
розглядаються проблеми розвитку в цих умовах  інтелекту та  творчості. 

Збірник адресований викладачам психології вищих навчальних 
закладів, аспірантам, студентам, працівникам у галузі практичної психології, 
науковцям-психологам, іншим фахівцям, що розробляють проблеми 
інформаційно-комунікативних технологій навчання. 
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