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ДЕЯКІ ІНСТРУМЕНТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У РОЗВИТКУ 

СУБ’ЄКТНОЇ АКТИВНОСТІ 

Анотація 

Метою дослідження є виявлення ефективності розвитку суб'єктної 

активності інструментами дистанційного навчання, а саме інтернет-

тренінгами з формування комунікативної компетентності. В процесі 

формування комунікативної компетентності, як наслідок змістовної 

когерентності обох психологічних феноменів, також розвивається і суб'єктна 

активність. Основними методами дослідження є формуючий експеримент, 

здійснений у форматі дистанційного тренінгового курсу, обробка даних 

методами математичної статистики, аналіз та узагальнення результатів. 

Особливе значення комунікативної компетентності дозволяє сприймати її як 

суттєвий компонент суб’єктної активності, піднімаючи питання про їхній 

взаємозв’язок та психологічну роль, що вони відіграють по відношенню одна до 

одної. Існують прямі кореляції між формуванням комунікативної 

компетентності та розвитком суб’єктної активності, що виявляються, 

зокрема, при застосуванні суб’єктно орієнтованого інструменту навчання – 

віртуальних освітніх середовищ. Інтернет-тренінги мають величезний 

психолого-педагогічний потенціал, будучи одним із засобів, що перетворюють 

навчання та освіту на активний, свідомий, особистісний, творчий процес. 
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Summary 

The research’s goal is an exposure of development's efficiency of subjectness 

activity by the tools of the distant learning, such as internet-trainings of communicative 

competence. In the process of communicative competence forming, as a consequence 

of the meaningful coherence of both psychological phenomena, also develops 

subjectness activity. The basic methods of research are: forming experiment, carried 

out in the format of remote e-learning training course, processing of data by the 

methods of mathematical statistics, analysis and generalization of results. The special 

value of communicative competence allows to perceive it as a substantial component of 

subjectness activity, affecting a question about their intercommunication and 

psychological role they play on attitude toward each other. There are direct 

correlations between forming of communicative competence's and development of 

subjectness activity, appear, in particular, at application of virtual educational 

environments as subject oriented instrument of studies. Indexes of research's different 

methods, which are responsible for a communicative competence and subjectness 

activity, became better among most participants in times of participating in internet-

training. Internet-trainings have enormous psychological and pedagogical potentials 

as one of instruments to convert learning and education in an active, conscious, 

personal, creative process. 
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 НЕКОТОРЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

РАЗВИТИИ СУБЪЕКТНОЙ АКТИВНОСТИ 

Аннотация 

Целью исследования является выявление эффективности развития 

субъектной активности инструментами дистанционного обучения, а именно 

интернет-тренингами формирования коммуникативной компетентности. В 

процессе формирования коммуникативной компетентности, как следствие 

содержательной когерентности обоих психологических феноменов, также 

развивается и субъектная активность. Основными методами исследования 

является формирующий эксперимент, осуществленный в формате 

дистанционного тренингового курса, обработка данных методами 

математической статистики, анализ и обобщение результатов. Особое 

значение коммуникативной компетентности позволяет воспринимать её как 

существенный компонент субъектной активности, поднимая вопрос об их 

взаимосвязи и психологической роли, которую они играют по отношению друг 

к другу. Существуют прямые корреляции между формированием 

коммуникативной компетентности и развитием субъектной активности, 

проявляющиеся, в частности, при применении субъектно ориентированного 

инструмента обучения – виртуальных образовательных сред. Интернет-

тренинги имеют огромный психолого-педагогический потенциал, будучи одним 

из средств, которые превращают обучение и образование в активный, 

сознательный, личностный, творческий процесс. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

Суб’єктна активність є актуальною здатністю людини до прийняття 

виклику адаптації, комунікації, самоствердження, загалом самореалізації, що 

формується під час і в результаті взаємовідносин з дійсністю. Людина 

розкриває через цю активність свої характеристики і як творця світу, в якому 

вона живе та здійснює різноманітні види діяльності, і як продукту, який 



визначається впливами дійсності, що оточує. Світ постійно змінюється, і тоді, 

коли мова заходить про особистісні зміни загалом і розвиток суб'єктної 

активності зокрема, роль суспільних процесів і трансформацій набуває 

особливо великого значення. Поступовий перехід суспільства на нову – 

інформаційну – стадію перетворює (як мінімум, зовнішній) світ людини на 

гіпердинамічне, насичене комп’ютерними технологіями, багато в чому 

віртуальне, середовище. Завдання розвитку суб'єктної активності продовжує 

бути актуальним в нових контекстах, даючи людині, як і раніше, інструменти 

бути більшою мірою творцем своєї дійсності й лише потім – продуктом. 

В процесі інформаційної інтеграції, що постійно зростає, вплетені в 

контекст нинішньої стадії розвитку суспільства з характерними для нього 

техногенністю, комп’ютерною опосередкованістю, мультимедійністю (вплив 

яких тільки зростає), набувають особливого значення здатності встановлювати 

контакти, розвивати взаємовідносини, обмінюватися діяльністю та досвідом. 

Функціональна важливість комунікативної компетентності дозволяє сприймати 

її як суттєвий компонент або навіть аспект суб’єктної активності, піднімаючи 

питання про їхній взаємозв’язок та роль, що вони відіграють по відношенню 

одна до одної. 

Розкриття особливостей комунікативної компетентності вказує не тільки 

на важливість її формування та розвитку, але і зазначає сучасний контекст 

цього процесу – все більш масове та суттєве залучення у нього інформаційних 

психолого-педагогічних технологій мережі Інтернет. Такий навчально-

психологічний інструментарій вже довів свою результативність, а 

спеціалізовані програмно-технологічні платформи успішно використовуються 

для забезпечення відповідних видів діяльності. Групова психологічна та 

навчальна робота стає одним з провідних напрямків дистанційного навчання та 

психологічної допомоги онлайн, а розвиток комунікативної компетентності 

включається в неї як важливий напрямок роботи. 



Актуальність визначення потенціалів дистанційного навчання у 

інформаційному просторі мережі Інтернет для розвитку суб'єктної активності є 

безсумнівною. 

Отже, дослідження можливостей інтернет-тренінгів з формування 

комунікативної компетентності для розвитку суб’єктної активності є 

очевидним та має значні психолого-педагогічні перспективи для застосування 

отриманих результатів (дистанційні навчальні курси, психологічні інтернет-

тренінги, індивідуальний та груповий коучинг, психологічне онлайн-

консультування, вебінари, телеконференції тощо). Піднімається питання про 

можливості розвитку суб'єктної активності засобами формування 

комунікативної компетентності в контексті дистанційної групової навчальної та 

психологічної роботи, що побудована на використанні сучасних 

інфокомунікативних технологій. 

Предмет дослідження: можливості інтернет-тренінгу з формування 

комунікативної компетентності для розвитку суб'єктної активності його 

учасників. 

Метою дослідження є виявлення ефективності інтернет-тренінгів як 

сучасного інноваційного інструменту дистанційного навчання для розвитку 

суб'єктної активності його учасників. 

Виявлення недостатньо досліджених або раніше невирішених складових 

загальної проблеми можливостей розвитку суб’єктної активності засобами 

дистанційного навчання, такими як інтернет-тренінги, в контексті використання 

сучасних інфокомунікативних технологій, вказує на підстави для поглиблення 

та продовження відповідної наукової роботи як на теоретичному, так і на 

емпіричному рівнях. Незважаючи на появу все більших аргументів щодо 

наявності значних теоретико-емпіричних потенціалів навчально-психологічних 

інтернет-тренінгів, інших технологій дистанційного навчання та психологічної 

роботи, наукова проблема ефективності відповідних інструментів, маючи 

важливе теоретичне та прикладе значення, а також новизну і суспільну 

актуальність, все ще досліджена недостатньо та потребує подальшої розробки. 



ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Поняття «суб’єктна активність» розглядається як цілісна характеристика 

активності людини, що виявляється в її діяльності та поведінці, що 

розвивається самим суб’єктом, ним самим організовується та контролюється. 

Суб’єктна активність виявляється в певних перевагах, світоглядній позиції та 

цілеспрямованості перетворювача. Навчання, психологічна робота, спілкування 

під час інтернет-тренінгів також є діяльностями, що потребують для свого 

ефективного здійснення цілеспрямованості, мотивації, вираження 

індивідуальних позицій тощо, в цілому – суб'єктної активності [3;5;30;37]. 

Таким чином, суб’єктна активність – міра прояву в діяльності особи 

цілеспрямованості, націленої на перетворення дійсності, а також світоглядних 

позицій, переконань і переваг. 

Суб’єктна активність – один з ключових чинників адаптації людини в 

суспільстві та перетворення нею довкілля під власні запити, що стосується 

також інформаційного середовища мережі Інтернет. Формування такої 

активності забезпечує успішність в діяльності та в різних аспектах соціальної 

адаптації, у тому числі в безпосередньому та комп'ютерно опосередкованому 

спілкуванні. Компетентне спілкування, зі свого боку, передбачає практично у 

всіх випадках наявність суб’єктної активності [1;2;11;38]. 

Серед провідних критеріїв суб'єктної активності вказується 

цілеспрямованість на високий результат; творчість як основа ефективності та 

самореалізації; регуляція довільної активності як основа відповідальності та 

самоорганізованості. Не викликає сумнівів, що ефективне навчання чи 

психологічна робота у мережі Інтернет базується на задіюванні відповідних 

характеристик [3;12;39]. Суб’єктна активність – це індивідуалізована 

системостворююча властивість особистості, що здійснює системне 

врегулювання домінуючих та імпліцитних властивостей, станів і процесів 

особистості, направлених на високий результат діяльності [1;2;8;33]. 

Різні напрямки здійснення суб’єктної активності, зокрема 

інтерособистісне спілкування, все більше опосередковуються комп’ютерними 



технологіями та виявляються такими, що тісно взаємодіють з психологічними 

процесами, які відображають поглиблення інформатизації на суспільному рівні. 

Людина тут – суб’єкт спілкування, який має власну активність, що може 

розвиватися і системно взаємодіяти з комунікативною діяльністю, впливаючи 

на неї та піддаючись впливу з її боку. Отже, важливими стають не тільки 

питання дослідження взаємодії спілкування та суб’єктної активності, але й 

їхнього когерентного розвитку з використанням інноваційних навчально-

психологічних інструментів, таких як групова навчально-психологічна робота, 

наприклад інтернет-тренінги, що цілком відповідають запитам і контексту 

суспільства на перехідній до інформаційній стадії. Можливості розвитку 

суб’єктної активності засобами формування комунікативної компетентності 

набувають все більшого значення. 

На даний момент ще недостатньо дослідженими залишаються питання 

психологічної специфіки навчальної, психопрофілактичної, консультативної, 

психотерапевтичної тощо групової роботи у мережі Інтернет, що здійснюється 

незалежно і окремо або включається як основа чи периферійний компонент до 

функціонування та розвитку нової комплексної навчальної технології – 

віртуальних освітніх середовищ (просторів), що мають, зокрема, особливе 

значення для інтелектуального розвитку дорослих. Віртуальні освітні 

середовища розуміються як спеціально створені інформаційні простори 

мережі Інтернет для здійснення різних форм дистанційного навчання, що 

ґрунтуються на принципах активності, ініціативності та суб’єктності тих, хто 

навчається [13;31;29]. Відповідна навчальна технологія (або комплекс 

задіяних разом навчальних технологій) є однією з найбільш актуальних і 

перспективних для дистанційного навчання, що здійснюється дистанційно з 

використанням електронних мереж. Віртуальні освітні середовища, з одного 

боку, вимагають від учасників навчання суб'єктної активності, з іншого – 

забезпечують її розвиток [15;20;29]. 

Основними перевагами створення віртуальних освітніх середовищ слід 

вважати, зокрема, такі: 1) можливості постійного доступу суб’єктів навчання до 



інформації, що знаходиться у мережі Інтернет; 2) самостійна пошукова 

діяльність, спрямована на оволодіння необхідною організаційною та навчальною 

інформацією; 3) збір і накопичення передового, зокрема іноземного, досвіду, а 

також доступ до інформації, що необхідна для підвищення якості й ефективності 

освіти та навчання; 4) зручна, економічна та ефективна взаємодія, 

співробітництво як на організаційному, так і на міжособистісному рівнях, 

налагодження інтернет-спілкування як на рівні офлайн, так і онлайн [17;31]. 

Групова навчальна робота посідає одне з найважливіших місць у 

віртуальному освітньому просторі, сприяючи відносно одночасному більш або 

менш масовому залученню її учасників у навчальні та освітні процеси, у 

контекст інтелектуального розвитку та психологічних змін, вимагаючи 

суб'єктної активності учасників та розвиваючи її. 

Проектування продуктивних інтернет-тренінгів з комунікативної 

компетентності та взагалі дистанційних навчальних курсів повинно базуватися 

як на концептуальних засадах ефективності дистанційного навчання, так і на 

врахуванні основних організаційних чинників здійснення продуктивних 

інтернет-тренінгів. 

До найважливіших складових організації сучасних інтернет-тренінгів слід 

віднести розробку і застосування моделі її учасника (або «моделі 

респондента»). Враховуючи те, що відповідна модель оптимізує та піднімає на 

новий рівень можливості здійснення навчальних програм у мережі Інтернет, 

зокрема інтернет-тренінгів з розвитку комунікативної компетентності, її 

застосування має велике практичне значення [13;17;28]. Під моделлю 

учасника/респондента розуміється спрощене уявлення індивідуума, який є 

реальним і унікальним або репрезентує певну групу чи вибірку індивідуумів, з 

певними наявними властивостями, станами та процесами, що протікають в 

ньому (них) [30;37]. 

Навчальні технології (або комплекс задіяних разом навчальних 

технологій), засновані на використанні віртуальних освітніх середовищ, є 



однією з найбільш актуальних і перспективних для дистанційного навчання, 

що здійснюється дистанційно з використанням електронних мереж [15;20;29]. 

Залучення людини до віртуального освітнього простору, її активне 

перебування (навчання, психологічні зміни) в ньому, впровадження 

дистанційних технологій у процес розв’язування навчальних завдань сприяє 

розвитку мисленнєвої діяльності, підвищенню рівня самоорганізації учбової 

діяльності, формуванню мотивів учіння [13;17;32]. 

Значної уваги заслуговують розвивальні потенціали продуктивно 

організованих інтернет-тренінгів, що займають місце як один з провідних 

психологічних інструментів, який сприяє інтелектуальному розвитку і взагалі 

розвитку особистості [14;29;31]. Використання нових інформаційних 

технологій у групових навчанні та психологічній роботі, їх розгортання у 

віртуальному освітньому просторі або незалежно від нього несе в собі 

величезний психолого-педагогічний потенціал, будучи одним із засобів, що 

перетворюють навчання та взагалі життя людини на більш активні, свідомі, 

творчі, особистісні процеси [22;25]. 

Іншим актуальним питанням є психологічний вплив перманентного 

зростання функціонального значення електронних гаджетів, що 

використовуються для задоволення потреб та досягнення особисто значущих 

цілей, в той час як опосередкування ними різних видів людської діяльності 

набуває все більш масового характеру. Одним з таких видів діяльності вже 

давно стало спілкування. Загалом, у контексті інформатизації, рівень якої 

постійно зростає, зокрема враховуючи таки суттєві її характеристики, як 

техногенність, комп’ютерна опосередкованість і мультимедійність, здатності 

встановлювати контакти, розвивати взаємовідносини, обмінюватися діяльністю 

та досвідом починають відігравати особливу роль. 

Ефективність спілкування вказує на себе як на вкрай необхідне вміння, 

більш загально – фундаментально цінний особистісний ресурс, що забезпечує 

психологічний ґрунт для активної діяльнісної позиції суб’єкта в соціумі, 

активізації та здійснення ним різноманітних видів продуктивної діяльності, 



адаптації та формування ефективної позиції в світі постіндустріального 

суспільства з його наголосами на постійних інноваціях, обміні знаннями та 

конкуренції [9]. Особливе значення комунікативної компетентності дозволяє 

сприймати її як суттєвий компонент або навіть аспект суб’єктної активності, 

піднімаючи питання про їхній взаємозв’язок та роль, що вони відіграють по 

відношенню одна до одної. Підвищеної уваги заслуговує питання надання 

опису та розкриття значення комунікативної компетентності при розробці та 

здійсненні інтернет-тренінгів.  [6;9;21;28]. 

Комунікативну компетентність можна визначити в найбільш загальному 

розумінні як здатність до ефективного спілкування. Більш системний аналіз дає 

підстави описати комунікативну компетентність як таку комунікативну 

діяльність (та здатність до неї), що характеризується наявністю наступних 

компонентів: визначення мети спілкування (який результат досягається, куди 

рухаємося) – для себе і для співбесідника (або співбесідників); врахування 

наміру учасників спілкування (навіщо прагнемо до такого-то результату?); 

оцінка особливостей ситуації спілкування (де спілкуємося? коли? у якому 

стані знаходиться кожен?); звернення уваги на способи та стратегії 

комунікації (як кожен рухається до досягнення результатів?), що 

використовуються кожним співбесідником, для сприяння досягнення мети 

спілкування; вибір адекватних (тобто результативних і екологічних) 

конкретній ситуації та співбесідникам власних стратегій комунікації; 

готовність змінювати свою поведінку в процесі спілкування (вміння бути 

гнучким); отримання задоволення від спілкування. 

Зі свого боку, суб’єктна активність може бути розглянута як 

характеристика діяльнісного стану особистості, що (як форма діяльності), 

складається з наступних компонентів: цілеспрямованість, мотивація, стратегії 

досягнення цілі, рефлексія, емоції. 

Порівняльний розгляд складових комунікативної компетентності та 

суб’єктної активності вказує на їхню очевидну когерентність, що є підставою 

для висновку про те, що формування комунікативної компетентності повинно 



корелювати з розвитком суб’єктної активності через значну взаємну 

відповідність компонентів обох понять. Виникає актуальне завдання для 

подальших досліджень, що полягає у емпіричному виявленні та розкритті 

специфіки кореляцій між обома поняттями, зокрема, під час інтернет-тренінгів 

з формування комунікативної компетентності. 

Використовуючи багатий практичний досвід здійснення 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, 

розроблений і підготовлений на технологічній платформі «Moodle» 

дистанційний навчально-психологічний «Тренінг комунікативної 

компетентності та успішного спілкування». Тренінг, що знаходиться за 

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

ґрунтується на концептуальних засадах ефективності дистанційного навчання, 

розроблених у лабораторії нових інформаційних технологій навчання Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України [17;18]. 

Всі 7 виділених вище компонентів комунікативної компетентності були 

використані у «Тренінгу комунікативної компетентності та успішного 

спілкування», що здійснювався у віртуальному просторі мережі Інтернет, 

зокрема при розробці та використанні моделі учасника тренінгу. Відповідні 

критеріальні параметри об’єктивної реєстрації змін поведінки у спілкуванні 

учасників тренінгу з формування комунікативної компетентності були 

показниками ефективності здійсненого навчання та психологічних змін. 

Враховуючи головне завдання моделі учасника/респондента, спектр 

значимих можливих варіантів вибору виступає підставою для розробки і 

практичного здійснення навчального впливу [9;25;34]. 

Виявлення та розкриття змісту значимих складових спектру можливих 

варіантів вибору по відношенню до досягнення навчальної мети для вироблення 

подальшої навчальної дії в контексті досягнення відповідної мети забезпечує 



вирішення завдань опису, розробки і практичного застосування моделі 

учасника дистанційних навчальних програм [19;33;37].  

Отже, розробка і застосування моделі учасника дистанційних навчальних 

проектів, що здійснюються у мережі Інтернет на основі сучасних 

інфокомунікативних технологій, відносяться до найважливіших складових 

організації сучасних інтернет-тренінгів [7;10;32]. 

Важливим чинником ефективного здійснення дистанційної тренінгової 

роботи є досвід ведучого у здійсненні тренінгової роботи в «звичайних», тобто 

поза мережею Інтернет, умовах. 

У «Тренінгу комунікативної компетентності та успішного спілкування», 

що забезпечує розвиток суб’єктної активності, застосовується новий 

концептуально-технологічний підхід у дистанційному навчанні та дистанційній 

психологічній роботі, що ґрунтується на високій мультимедійності та 

інтерактивності діалогової взаємодії людини та навчальних комп'ютерних 

технологій [6;26;34]. Попередній концептуально-технологічний підхід частіше 

за все пов’язувався з протиставленням комп’ютерно опосередкованого 

спілкування та обміну інформації (тобто, в даному контексті, спілкування у 

широкому смислі) – таких, що здійснюються з допомогою комп’ютерного 

обладнання і охоплюють всі види обміну інформації через комп’ютерні мережі, 

в основному через Інтернет – і безпосереднього «особистого», «живого» 

спілкування та обміну інформації [28;40]. 

Нинішні тенденції розвитку мультимедійних комунікативних засобів (такі 

як відеочати, відеоконференції, моделювання спілкування у 3D-просторі тощо) 

вказують на застарілість зазначеного підходу, заснованого на протиставленні 

комп’ютерно опосередкованого та безпосереднього особистого спілкування, 

розкривають можливості для розробки і створення нової парадигми єдності 

різних видів спілкування – т.зв. «особистого» і «комп’ютерного» [22;27;32]. 

Оцінка тенденцій технологічного прогресу дозволяє вважати, що з часом межа 

між цими видами спілкування буде все більше розмиватися [8;21]. 



Проектування інтернет-тренінгів, в якому враховуються психологічні 

особливості учасників навчання – інший фундаментально важливий чинник 

їхньої (інтернет-тренінгів) продуктивної організації [23;33;35]. 

На основі аналізу результатів і особливостей здійснення інтернет-тренінгів 

різними авторами робляться такі висновки: технічні можливості сучасних 

інтернет-технологій дозволяють здійснювати групову психологічну роботу в 

мережі Інтернет; інтернет-тренінги здатні створювати контекст для досягнення 

бажаних результатів в умовах віртуальної взаємодії шляхом послідовного 

виконання поставлених завдань; покроковий алгоритм проведення інтернет-

тренінгів відповідає технічним можливостям інтернет-технологій і дозволяє 

реалізовувати групову психологічну роботу в мережі Інтернет; комплексний 

аналіз результатів роботи інтернет-тренінгів дозволяє зробити однозначний 

висновок про те, що на сьогоднішній день можливе проведення групової 

психологічної роботи в мережі Інтернет за наступних умов: наявність спеціально 

організованого інтернет-сайту, наявність технічної підтримки під час роботи 

інтернет-тренінгу, певний рівень комп’ютерної письменності у учасників 

інтернет-тренінгу, досвідченість і професіоналізм ведучого в області групової 

практичної роботи [36;40]. 

Аналіз сучасної тренінгової практики і результатів здійснених нами 

досліджень дозволяє зробити висновки про те, що на сьогодні до базових 

організаційних чинників здійснення продуктивних інтернет-тренінгів, зокрема  

тренінгу з розвитку комунікативної компетентності та успішного спілкування, 

що забезпечує розвиток суб’єктної активності, слід віднести наступні: 

технологічно функціональну та зручну для використання електронну навчальну 

платформу, зокрема на основі «Moodle»; чіткі, зрозумілі інструкції для всіх 

учасників інтернет-тренінгу; програму інтернет-тренінгу, що, бажано, 

перевірена практичною апробацією під час «звичайної» (поза Інтернетом) 

навчальної та/або психологічної практики; досвідченість у здійсненні подібних 

дистанційних навчальних проектів у авторів та адміністрації інтернет-тренінгу; 

як мінімум, певний рівень «комп’ютерної письменності» учасників інтернет-



тренінгу (навички володіння комп’ютером, користування мережею Інтернет – 

інтернет-браузером, електронною поштою, спілкуванням в інтернет-форумах 

тощо); наявність засобів для оперативної електронної комунікації учасників з 

адміністрацію тренінгу та між собою – інтернет-форуму, чату, електронної 

пошти, сторінок в соціальних мережах, відеоканалу в «Skype» тощо; 

оперативне реагування на повідомлення від учасників інтернет-тренінгу з боку 

авторів та адміністрації інтернет-тренінгу [35;36]. 

Результати здійснених (зокрема, наших) досліджень вказують на те, 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. Організація 

продуктивного дистанційного групового навчання та психологічної групової 

роботи з використанням технологій мережі Інтернет є можливою і при 

задіюванні певних чинників достатньо зручною [12;25;30]. 

Дистанційний навчальний курс складається з 20 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 та суб’єктної активності формується та/або покращується 

комплекс відповідних компетенцій і вмінь, що вимірюється, зокрема, 

діагностичними методиками. 

Здійснення емпіричного етапу дослідження ґрунтується на організації 

навчально-психологічної роботи у групі учасників, які бажають сформувати та 

розвинути в собі комунікативну компетентність та суб’єктну активність. Серед 

методів дослідження були застосовані теоретичний аналіз сучасних 

першоджерел по темі; діагностичні та контрольні тести з розвитку 

комунікативної компетентності та відповідних комунікативних навичок, що 

вимірюють також референтні показники суб’єктної активності; методи 



тренінгової роботи – мінілекції, відеозавдання, вправи на самоаналіз, вправи на 

моделювання ситуацій, релаксаційні вправи тощо; технології статистичної 

обробки даних за допомогою програмних пакетів SPSS і Excel тощо. 

Під час здійснення емпіричного етапу дослідження (1 березня 2014 року – 

30 жовтня 2017 року включно) дані щодо результатів інтернет-тренінгу 

комунікативної компетентності та розвитку суб’єктної активності автоматично 

зафіксовані для подальшого аналізу і виявлення істотних закономірностей. Для 

відповідних обчислень застосовуються методи математичної статистики у 

програмному пакеті SPSS і програмі Excel. 

Необхідним чинником дослідження продуктивності навчання та 

психологічної роботи, що здійснювалися під час інтернет-тренінгу, є 

застосування на його початку та при завершенні діагностичних методик: тесту 

«Визначення способів регулювання конфліктів» (також відомого як тест 

«Стратегія та тактика поведінки у конфліктній ситуації», або як тест 

К. Томаса), тесту «Оцінка рівня комунікабельності» В.Ф. Ряховського, тесту 

«Рівень конфліктності особистості», тесту комунікативних вмінь Міхельсона (в 

адаптації Ю.З. Гільбуха). За нашою моделлю когерентності розвитку суб'єктної 

активності та комунікативної компетентності, покращення показників 

комунікативної компетентності за вказаними методиками також вкаже і на 

розвиток суб'єктної активності. 

На момент завершення дослідження, 30.10.2017 року, навчання в 

інтернет-тренінгу з формування та розвитку комунікативної компетентності, 

що також забезпечує умови та сприяє розвитку суб’єктної активності, 

здійснили 249 учасників. На основі порівняльного аналізу результатів 

досліджуваних, отриманих за чотирма діагностичними методиками на початку 

та при завершенні інтернет-тренінгу, робляться висновки щодо його 

продуктивності. Всі методики дослідження продемонстрували очевидні зміни у 

показниках учасників інтернет-тренінгу, вказуючи на зміни як в комунікативній 

компетентності, так і суб’єктній активності, що розвивається засобами 

формування комунікативної компетентності. 



В результаті отримання даних дослідження був здійснений їхній 

математичний аналіз на основі використання програмного пакету «SPSS». 

На основі порівняльного аналізу результатів досліджуваних, отриманих 

за всіма діагностичними методиками, що використовувалися на початку та при 

завершенні інтернет-тренінгу, зроблені висновки щодо його продуктивності. 

Осмислення тенденцій у різних соціально-психологічних аудиторіях 

ґрунтується на виокремленні результатів по вибіркам тільки чоловіків та жінок, 

досліджуваних у різних вікових групах, місцях проживання та з різним рівнем 

освіти. 

На даний момент є підстави вважати інтернет-тренінги такою 

інноваційною навчальною технологією, що може результативно 

застосовуватися з представниками майже будь-яких вікових груп, починаючи, 

як мінімум, з людей юнацького віку, а завершуючи людьми зрілого віку (від 50 

років і старше). Відзначається виражена тенденція до зниження дисперсії у 

результатах дослідження серед представників всіх вікових груп за всіма 

методиками дослідження. 

Серед представників наявної вибірки учасників інтернет-тренінгу з 

комунікативної компетентності та успішного спілкування відзначається 

наявність значимих змін у суб’єктній активності та комунікативній 

компетентності між початком навчання у дистанційному навчальному курсі та 

після його завершення. Показники різних методик дослідження, що 

відповідають за суб’єктну активність і комунікативну компетентність, за час 

участі в інтернет-тренінгу у більшості учасників покращилися. 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. 

Серед представників наявної вибірки учасників інтернет-тренінгу з 

комунікативної компетентності та успішного спілкування, що забезпечує 

розвиток суб’єктної активності, 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, що відповідають за 

комунікативну компетентність і вказують на суб’єктну активність, за час участі 

в інтернет-тренінгу у більшості учасників покращилися. Є підстави для висновку 

щодо продуктивності використаних інноваційних навчальних технологій, що 

забезпечують дистанційне групове навчання на основі застосування 

електронних комунікативних і мультимедійних можливостей мережі Інтернет. 

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

продуктивним і зручним інструментом сучасних психології та педагогіки, 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 розвитку емоційного модусу інтелекту, креативності, для 

профілактики стресових станів, для гармонізації сімейних стосунків і т.п.), 

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) тощо. 

Теоретичні обгрунтування та емпіричні матеріали, аналіз і осмислення 

результатів сучасних досліджень дозволяють вважати дистанційне групове 

навчання та психологічну роботу (зокрема, інтернет-тренінги з розвитку 

суб’єктної активності засобами формування комунікативної компетентності), що 

здійснюється з використанням інноваційних інфокомунікативних технологій, 

такою, що сприяє розвитку суб’єктної активності. В світі, де рівень 

інформатизації комунікації та інших видів діяльності швидко зростає, різні 

інструменти сучасного дистанційного навчання – інтернет-тренінги, вебінари, 

інтернет-конференції, групові чати тощо, як і продуктивна організація цього 

навчання, повинні посідати у сучасних психології та педагогіці одне з 

найважливіших місць. Суттєве значення відповідного навчання пояснюється, 



зокрема, тим, що воно ефективно сприяє одночасному чи відносно одночасному 

руху учасників до поставлених цілей, залученню їх у навчальні процеси, у 

процеси здійснення психологічної роботи. 

 

 

ВИСНОВКИ 

В результаті дослідження, націленого на виявлення ефективності 

інтернет-тренінгів як сучасного інноваційного інструменту дистанційного 

навчання для розвитку суб’єктної активності його учасників, було доведено, що 

інтернет-тренінги можуть бути ефективними у відповідній сфері. Під час 

розкриття можливостей інтернет-тренінгу з формування комунікативної 

компетентності для розвитку суб’єктної активності його учасників, аналізу його 

психологічної специфіки та організаційних особливостей, було виявлено, що 

групова робота з формування комунікативної компетентності, яка здійснюється 

з використанням інноваційних інфокомунікативних технологій, сприяє 

розвитку суб’єктної активності. Ця залежність визначається, зокрема, 

когерентними психологічними структурами обох психологічних явищ 

(суб’єктної активності та комунікативної компетентності), що активується під 

час групового дистанційного навчання у мережі Інтернет та посилюється 

завдяки суб’єктно орієнтованому контексту навчання – віртуальним освітнім 

середовищам. 

Є підстави вважати, що існує прямий зв’язок між формуванням 

комунікативної компетентності та розвитком суб’єктної активності. Розвиток 

суб'єктної активності можливо здійснювати засобами формування 

комунікативної компетентності, зокрема у контексті дистанційної групової 

навчальної та психологічної роботи, побудованої на використанні сучасних 

інфокомунікативних технологій. 

Визначено, що суб’єктна активність – психологічне утворення, що 

характеризує властивий особистості спосіб цілепокладання, самоактуалізації та 

самореалізації, якість цілісного, автономного, такого, що саморозвивається, 



суб’єкта. Крім того, суб’єктна активність може бути розглянута і як 

характеристика діяльнісного стану особистості, що (як форма діяльності) 

складається з певних компонентів: цілеспрямованості, мотивації, стратегії 

досягнення цілі, рефлексії, емоцій. Відповідне визначення вказує на значну 

когерентність компонентів понять «суб’єктна активність» і «комунікативна 

компетентність», на спільну спрямованість їхнього формування та розвитку. 

Все більш значуще та актуальне психолого-педагогічне значення у 

віртуальному освітньому просторі зокрема та в сфері освіти і навчання загалом 

набуває дистанційна групова робота – навчальна та психологічна. Мережа 

Інтернет стає одним з найбільш ефективних засобів отримання 

систематизованих знань, умінь і навичок (наприклад, комунікативної 

компетентності тощо) як з погляду зручності, витрат часу і грошей, так і з 

погляду обсягу необхідної інформації. 

Розвиток суб’єктної активності під час формування комунікативної 

компетентності в навчально-психологічній груповій роботі у мережі Інтернет, 

осмислення специфіки цього процесу та подальша інтеграція розроблених 

технологій у віртуальні освітні середовища стають актуальним і важливим 

психолого-педагогічним завданням, вирішення якого здатне підвищувати 

цілеспрямованість і послідовність відповідного навчального процесу, сприяти 

його психологічній безпеці та гнучкості, ефективності для особистості в 

цілому. 

Дослідження різних інструментів дистанційного навчання у розвитку 

суб’єктної активності, як і особливостей зв’язку формування суб’єктної 

активності з комунікативною компетентністю, повинні бути продовжені та 

поглиблені. Особливо цінним підходом будуть емпіричні дослідження, зокрема 

формуючі експерименти, що розкривають психологічну специфіку та 

потенціали дистанційної групової (психологічної та навчальної) роботи, 

зокрема інтернет-тренінгів у форматі віртуального освітнього простору тощо, а 

також аналіз і осмислення отриманих результатів. Відповідний підхід 

дозволить не лише глибше розкрити специфіку можливих кореляцій між 



суб'єктною активністю та іншими психологічними феноменами (зокрема, 

комунікативною компетентністю), але й вкаже на практичні перспективи 

отриманих результатів, посприяє впровадженню нових концептуальних 

підходів до розробки навчальних інструментів і програм особистісного 

зростання для здійснення в інформаційному просторі мережі Інтернет на основі 

застосування сучасних інфокомунікативних технологій. Науково-практична 

робота у цьому напрямку цілком відповідає філософії та тенденціям 

суспільства, що перебуває на перехідній до інформаційної стадії свого 

розвитку. 
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