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Перманентний науково-технічний прогрес, стрімке розповсюдження

інноваційних засобів електронної комунікації дозволяють одночасно залучати у

навчальну та психологічну діяльність значну кількість людей. Найбільше

виділяються в цьому контексті такі розповсюджені технології, як інтернет-

конференції, вебінари, групові чати, проектні заняття та інтернет-тренінги.



Соціокультурні реалії сучасного світу створюють контекст, в якому

компетентність у спілкуванні розкриває себе як одна з фундаментальних

навичок, що здатна забезпечувати гнучкі адаптаційні потенціали людини,

розширення її соціального і когнітивного кругозору, підвищувати

задоволеність життям та покращувати вміння досягати необхідних цілей.

Організація інтернет-тренінгів, зокрема, з формування та розвитку

комунікативної компетентності, має здійснюватися на ґрунті поєднання

методичної тренінгової програми, яка апробована за межами віртуального

середовища мережі Інтернет, з сукупністю організаційно-програмних чинників.

Останні включають такі психолого-педагогічні та інформаційно-технічні умови,

як розбудова віртуального освітнього середовища, застосування електронної

навчальної платформи, використання моделі респондента, поєднання текстових

повідомлень з мультимедійним контентом, командна робота ведучого, тьюторів

і модераторів тренінгового курсу тощо. Поєднання таких чинників здатне

забезпечувати дистанційний навчальний курс ґрунтовними потенціалами

здійснення як ефективного інструменту розвитку комунікативної

компетентності, розкривати себе як засіб професійного та особистісного

зростання.

Експериментальне дослідження – проведення інтернет-тренінгу з розвитку

комунікативної компетентності та успішного спілкування – було організоване і

забезпечувалося використанням спеціально підготовленого інтернет-сайту

лабораторії нових інформаційних технологій навчання Інституту психології

імені Г.С. Костюка НАПН України http://moodle.newlearning.org.ua, що включає

програмний пакет Moodle. На цьому ж сайті розміщено й інші розвивальні

дистанційні курси, розроблені в нашій лабораторії, зокрема, «Інтелектуально-

творчий тренінг», тренінг «Досвід проектування» та інші.

Теоретичне значення експериментальної роботи пов’язано з розкриттям

наукового підґрунтя проведення навчальних і психологічних інтернет-тренінгів,

створенням та використанням моделі респондента, зокрема у контексті



віртуального освітнього простору. Це надає можливість, по-перше, повніше і

глибше розробити поняття дистанційного навчання та дистанційної

психологічної роботи, по-друге – теоретично дослідити психологічну

специфіку навчальних, розвивальних і терапевтичних можливостей мережі

Інтернет, по-третє – більш якісно та ґрунтовно проаналізувати психологічні

особливості інтернет-тренінгів, їх потенціали та обмеження, по-четверте –

виявити концептуальне значення формування та розвитку комунікативної

компетентності з використанням технологічних можливостей сучасних

електронних технологій і мережі Інтернет, по-п’яте, визначити психологічні

умови і механізми розвитку суб’єктної активності користувачів Інтернету.

Практичне значення теоретико-експериментального дослідження полягає у

виявленні та освоєнні можливостей здійснення продуктивних навчально-

психологічних інтернет-тренінгів (зокрема, з розвитку комунікативної

компетентності), у розробці основних положень їхньої практичної організації.

Інтернет-тренінг з формування комунікативної компетентності як

формувальний експеримент в контексті всього дослідження психологічних

особливостей групової роботи у віртуальному освітньому просторі ґрунтувався

на застосуванні значущих чинників: концептуальних засадах ефективності

дистанційного навчання у мережі Інтернет, змістовних і організаційних

складових продуктивного здійснення інтернет-тренінгів, використанні

апробованих програм і методів групової роботи; досвіду роботи авторів в сфері

побудови і проведення тренінгів у мережі Інтернет.

Можна констатувати наявність значимих змін у комунікативній

компетентності та суб‘єктній активності досліджуваних між початком навчання

у дистанційному навчальному курсі та після його завершення. Показники

різних методик дослідження за час участі в інтернет-тренінгу у більшості

учасників покращились. Є підстави зробити висновок про продуктивність

використаних інноваційних навчальних технологій, що забезпечують



дистанційне групове навчання на основі застосування електронних

комунікативних і мультимедійних можливостей мережі Інтернет.

В результаті дослідження було показано, що інтернет-тренінги як навчальна

технологія (або комплекс задіяних разом навчальних технологій) є однією з

найбільш актуальних і перспективних для дистанційного навчання, що

здійснюється віддалено з використанням електронних мереж і сучасних

мультимедійних технологій. Інтернет-тренінг з комунікативної компетентності

та успішного спілкування, як і інші наші розвивальні дистанційні курси,

виявив ефективність як інноваційний інструмент здійснення групової

психологічної та навчальної роботи, довів перспективи свого використання у

психологічній і педагогічній практиках, розкрив напрямок подальшого

розвитку та вдосконалення відповідних навчальних, розвивальних і

терапевтичних технологій.

Дистанційне навчання, яке здійснюється у форматі інтернет-тренінгів, є

продуктивним і зручним сучасним психолого-педагогічним знаряддям і має

значні подальші перспективи як у дослідницькому, так і у прикладному планах.

До перспективних напрямків подальших досліджень доцільно додати

розширення тематичного спрямування інтернет-тренінгів (наприклад, інтернет-

тренінги для профілактики стресових станів, для вирішення конфліктів, для

гармонізації сімейних стосунків тощо), подальше підвищення ролі

мультимедійних технологій (зокрема, відео- та аудіозаписи теоретичного

матеріалу та практичних завдань, візуальне та аудіальне онлайн-спілкування

учасників з ведучим інтернет-тренінгу і між собою).
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