ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО ТРЕНІНГУ З
РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
М.М. Назар
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ
На основі практичного досвіду здійснення різного плану дистанційних
навчальних проектів у мережі Інтернет, серед яких інтернет-тренінги,
вебінари, наукові чати, інтернет-конференції з цілого ряду актуальних
питань

тощо,

а

також

довготривалого

теоретичного

дослідження

концептуальних засад та практичних потенціалів групової роботи у
віртуальному

освітньому

просторі,

був

розроблений

і

технічно

підготовлений на навчальній платформі «Moodle» дистанційний тренінг з
розвитку

комунікативної

Тренінг,

що

компетентності

знаходиться

та

за

успішного

спілкування.

електронною

http://moodle.newlearning.org.ua/course/view.php?id=2,

адресою

ґрунтується

на

концептуальних засадах ефективності дистанційного навчання, розроблених
у лабораторії нових інформаційних технологій навчання Інституту психології
імені Г.С. Костюка НАПН України.
Відповідний тренінг складається з 19 етапів, завдання яких послідовно
виконуються учасниками тренінгу. Завдання включають теоретичні блоки з
інформацією по темі, діагностичні та контрольні тести, відеозавдання, вправи
на самоаналіз, вправи на моделювання ситуацій, релаксаційні вправи тощо. В
процесі

виконання

завдань

та

засвоєння

стратегій

комунікативної

компетентності формується та/або покращується комплекс компетенцій і
вмінь успішного спілкування, що вимірюється, зокрема, діагностичними
методиками.
До суттєвих організаційних компонентів здійснення дистанційного
тренінгу

з

розвитку

комунікативної

спілкування слід віднести наступні:

компетентності

та

успішного

2

 програму

інтернет-тренінгу,

що

перевірена

практичною

апробацією під час «звичайної» (поза Інтернетом) навчальної
та/або психологічної практики;
 технологічно

функціональну

та

зручну

для

використання

електронну навчальну платформу, зокрема на основі «Moodle»;
 чіткі, зрозумілі інструкції для всіх учасників інтернет-тренінгу;
 досвідченість у здійсненні подібних дистанційних навчальних
проектів у авторів та адміністрації інтернет-тренінгу;
 наявність засобів для оперативної

електронної комунікації

учасників з адміністрацію тренінгу та між собою – інтернетфоруму, чату, електронної пошти, сторінок в соціальних мережах,
відеоканалу в «Skype» тощо;
 оперативне реагування на повідомлення від учасників інтернеттренінгу з боку авторів та адміністрації інтернет-тренінгу.
Є підстави для висновків про те, що дистанційне навчання, яке
здійснюється у формі інтернет-тренінгів, перш за все у контексті
функціонування віртуальних освітніх середовищ, виступає продуктивним і
зручним інструментом сучасних психології та педагогіки.

