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ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПСИХОЛОГІВ В
УМОВАХ ВІРТУАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ – ВИМОГА
СЬОГОДЕННЯ
Тенденції розвитку світового суспільства зумовлюють істотне посилення
уваги до проблеми інноваційного (перетворювального) потенціалу особистості.
Сучасна психолого-педагогічна наука розглядає професійну сферу самоздійснення
фахівця як інтеграцію загальних сфер самозростання людини: інтелектуальної,
моральної, духовно-культурної у контексті трансформації професійної підготовки в
умовах інтенсифікації та інтернаціоналізації вищої освіти в умовах віртуального
освітнього простору, що забезпечується першочерговою вимогою включення до
професійної підготовки іншомовного аспекту.
У сучасних умовах віртуального освітнього простору знання іноземної мови є
засобом успішної професійної та наукової діяльності, а рівень володіння нею
виступає одним з показників становлення професійної культури особистості.
Доцільною і методично виправданою є професійна, комунікативно-спрямована
підготовка з іноземної мови, кінцева мета якої відповідає окресленим уявленням
про майбутню професійну діяльність (предметність діяльності), стимулює
відповідними заходами потребу у вивченні іноземної мови (вмотивованість
діяльності), призводить у співзвуччя навчальну діяльність іноземною мовою з
особистою метою (цілеспрямованість діяльності), а також сприяє актуальному
усвідомленню необхідності вивчення іноземної мови як запоруки стати освіченою,
культурною, професійною, конкурентноспроможною та успішною людиною
(усвідомленість діяльності) [4, c.108]. Сучасне навчання іноземній мові в умовах
віртуального освітнього простору – це цілісний процес, система, яка складається з
цілого ряду підсистем, кожна з яких виконує свою функцію. Кожен етап навчання
має свою специфіку. Ця специфіка проявляється в лінгвістичному і психологічному
планах. У першому – матеріал змінюється за структурою, складністю змісту. Щодо
другого – передбачається розвиток мотиваційних компонентів діяльності,
вдосконалення процесів і операцій мислення, формування професійних інтересів.
Основними питаннями у застосуванні інноваційних технологій є структура
навчальних комп’ютерних програм, їх зміст і оптимальна організація Web-

простору. Комп'ютеризоване навчання іноземним мовам має цілий ряд переваг.
Наведемо деякі з них: можливість вийти за межі традиційних методів навчання;
розширення можливостей використання різних систем аналізаторів в процесі
роботи; створення різноманітних ситуацій спілкування; підвищення інтересу й
загальної мотивації до навчання завдяки новим формам роботи; індивідуалізація
навчання (кожен працює в режимі, який його задовольняє) та об’єктивність
контролю; формування вмінь та навичок для різноманітної творчої діяльності;
виховання інформаційної культури; оволодіння навичками оперативного прийняття
рішень у складній ситуації тощо. Використання віртуального освітнього простору
націлене на створення повністю англомовного середовища, тому не передбачає у
формулюванні завдань (Tasks) до вправ і в обговоренні дискусивних питань
(Dilemma & Discuss) використання рідної мови. Вправи презентуються за
допомогою інноваційних комп'ютерних технологій і спрямовані на розвиток
лексичних, граматичних та комунікативних навичок. Складовою забезпечення
впровадження в роботу викладачів і психологів освітніх установ сучасних
технологій навчання є розробка транс- і міждисциплінарних спецкурсів, таких як
«Management – a component of psychologists’ professional training (Менеджмент –
складова професійної підготовки психологів)», який має систему методичного
поділу за цільовим призначенням (Themes and materials for studies, Language skills,
Career skills, Vocabulary, Dilemma & Discuss, Listening etc.). Запропонований
спецкурс впроваджується також з застосуванням основних видів комп’ютерних
навчальних програм (поетапне читання, реконструкція тексту, Conversation
Techniques, Self-Discovery, Pieces of Good Advice, Puzzle Stories, “Learn to Speak
English”, “Tell me more”, “Business English” тощо.
Беззаперечно, що інтернаціоналізація стимулює розвиток вітчизняної Вищої
школи. Вагомий внесок в позитивні зрушення робить загальна тенденція
професійної підготовки фахівців з належним рівнем розвитку управлінських вмінь
та навичок і відповідною англомовною комунікативною компетенцією, що
уможливить їх конкурентоздатність на світовому рівні. Вважаємо за необхідне
впровадження зазначених аспектів при професійній підготовці психологів.
Підтверджуються наявні суперечності між суспільними вимогами до
компетентності фахівців-психологів в контексті європейської інтеграції та
традиційним підходом до організації професійноорієнтованої підготовки
психологів іноземною мовою в умовах віртуального освітнього простору. Відтак
підготовка психологів потребує суттєвої науково обґрунтованої модернізації,
зокрема, запровадження окремих on-line спецкурсів, тренінгів, мастер-класів
іноземною мовою, що уможливить вирішення актуальних завдань щодо інтеграції
до Європейського простору загалом, та відповідності чинної системи підготовки
кадрів досліджуваної категорії фахівців щодо кращих світових зразків та провідних
тенденцій, зокрема [1, с. 2].
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