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В результаті дослідження робиться висновок, що моделі учасників
дистанційної групової роботи у мережі Інтернет існують для опису,
обґрунтування та підвищення ефективності процесу навчання, його
індивідуалізації та гнучкості, що складає каталог основних
можливостей розробки відповідної моделі. Спектр значимих можливих
варіантів вибору учасника дистанційної групової психологічної роботи
чи навчання виступає підставою для розробки і практичного здійснення
навчального впливу.

As a result of research drawn conclusion participants' model of internet-
based group work exist for description, explanation and increase of studies'
process' efficiency, its individualization and flexibility. It makes the catalogue
of basic development's possibilities of corresponding model. Spectrum of
meaningful possible variants of participant's choice of distant group
psychological work or learning comes forward the foundation for
development and practical realization of educational influence.

Питання виявлення, розробки та практичного використання моделі
учасника, або респондента, дистанційних навчальних проектів є однією
з важливих і значимих як для педагогічної, соціальної та вікової, так і
для інженерної психології. Враховуючи те, що відповідна модель
оптимізує та піднімає на новий рівень можливості здійснення
навчальних проектів, зокрема інтернет-тренінгів, практичне значення
проблеми її дослідження та розробки важко переоцінити, а актуальність
питання не викликає сумнівів.

Модель учасника інтернет-тренінгів існує для опису, обґрунтування
та підвищення ефективності процесу навчання, його індивідуалізації та
гнучкості. Головним завданням такої моделі може вважатися виділення
підстави для розробки і здійснення навчального впливу.

На основі результатів, отриманих у зв’язку з проведенням «Тренінгу
комунікативної компетентності та успішного спілкування» та інших
інтернет-тренінгів, був зроблений висновок про те, що модель учасника
дистанційних навчальних проектів може бути описана на основі
комплексної мультимоделі ТОТЕ: 1) етап першого тесту – стан учасника
на момент перед початком інтернет-тренінгу загалом або його певного
сегменту, що характеризується відсутністю або поодиноким і
несистемним застосуванням всіх або деяких з цільових



знань/умінь/навичок (як критеріїв бажаного стану – мети інтернет-
тренінгу), що виявляється спеціальним тестуванням, опитуванням тощо; 2)
етап операцій – проходження запропонованих сегментів інтернет-тренінгу,
що включають виконання різнопланових завдань для оволодіння
цільовими знаннями/уміннями/навичками; 3) етап другого тесту –
контроль результативності здійсненого навчання цільовим
знанням/умінням/навичкам, для чого використовуються запрограмовані
тестові перевірки, в яких респондент обирає правильний або найкращий
варіант серед запропонованих, а критерії оцінки залежать від критеріїв,
зазначених на етапі першого тесту; 4) етап виходу – в залежності від
зроблених виборів, де критерієм правильності або точності вибору
виступає міра його співвідношення навчальній меті – засвоєнню цільових
знань/умінь/навичок, респонденту пропонується або проходження нового
сегменту тренінгу, або його завершення, якщо був пройдений останній
сегмент, або перепроходження того сегменту, навчання змісту котрого не
виявилося результативним. Вибір учасника дистанційних навчальних
програм є підставою для відповідного подальшого навчального впливу.

Базовою засадою опису та розробки моделі учасника дистанційних
проектів у мережі Інтернет слід вважати розкриття спектру значимих
можливих варіантів вибору учасника у виконанні навчальних завдань,
результати котрих (варіантів вибору) відображені у каталогу впливів, що
керують навчанням, тоді як значимість відповідних варіантів вибору
визначається мірою їхньої співвіднесеності з метою навчальної системи.

Враховуючи головне завдання моделі учасника/респондента, спектр
значимих можливих варіантів вибору виступає підставою для розробки і
практичного здійснення навчального впливу.

Вирішення завдання опису, розробки і практичного використання
моделі учасника інтернет-тренінгів, спектр актуальних питань розробки
відповідної моделі, ґрунтується на виявленні та розкритті змісту
значимих складових спектру можливих варіантів вибору по відношенню
до досягнення навчальної мети для вироблення подальшої навчальної дії
в контексті досягнення відповідної мети.


