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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ТРЕНІНГУ СПІЛКУВАННЯ 

ТА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Анотація 

Потенціали здійснення дистанційних навчальних курсів, зокрема 

інтернет-тренінгів з розвитку комунікативної компетентності, є значними, 

розкриваючи для психологів та педагогів нові інструменти для групового 

навчання та психологічної роботи. Важливими організаційними складовими 

таких навчальних курсів є: розробка відповідного ресурсного навчально-

психологічного контексту – віртуального освітнього простору, моделювання 

учасників курсу, використання мультимедійних технологій, досвід ведучого в 

тренінговій діяльності тощо. Серед учасників здійсненого інтернет-тренінгу 

констатується наявність значимих змін у комунікативній компетентності 

між початком навчання та після його завершення. Показники різних методик 

дослідження, що відповідають за комунікативну компетентність, за час 

участі в інтернет-тренінгу у більшості учасників покращились. Робиться 

висновок про продуктивність використаних інноваційних навчальних 

технологій на основі застосування електронних комунікативних і 

мультимедійних можливостей мережі Інтернет. 
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FEATURES OF INTERNET-TRAININGS REALIZATION OF 

INTERCOURSE AND COMMUNICATIVE COMPETENCE 

Summary 

Potentials of remote e-learning educational courses' realization (internet-

trainings of communicative competence's development in particular), are 

considerable, exposing new instruments for group learning and psychological work 

for psychologists and teachers. The important organizational constituents of such 

teaching courses are the development of the proper resource learning-psychological 

context – virtual educational space, design the course's participants' model, use of 

multimedia technologies, trainer's experience in trainings and other. The presence of 

meaningful changes among the participants of the realizable internet-training is 

established in the communicative competence of probed between beginning of 

learning and after his completion. Indexes of research's different methods, which are 

responsible for a communicative competence, became better among most participants 

in times of participating in internet-training. Drawn conclusion about the 

productivity of the used innovative learning technologies on the basis of electronic 

communicative's and multimedia possibilities' application of the Internet. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТРЕНИНГА ОБЩЕНИЯ И 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Аннотация 

Потенциалы осуществления дистанционных обучающих курсов, в 

частности интернет-тренингов развития коммуникативной компетентности, 

являются значительными, раскрывая для психологов и педагогов новые 



инструменты для группового обучения и психологической работы. Важными 

организационными составляющими таких обучающих курсов являются: 

разработка соответствующего ресурсного обучающе-психологического 

контекста – виртуального образовательного пространства, моделирование 

участников курса, использование мультимедийных технологий, опыт ведущего в 

тренинговой деятельности и др. Среди участников проведенного интернет-

тренинга констатируется наличие значимых изменений в коммуникативной 

компетентности исследуемых между началом обучения и после его завершения. 

Показатели разных методик исследования, которые отвечают за 

коммуникативную компетентность, за время участия в интернет-тренинге у 

большинства участников улучшились. Делается вывод о производительности 

использованных инновационных обучающих технологий на основе применения 

электронных коммуникативных и мультимедийных возможностей сети 

Интернет. 
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ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Високої актуальності в сучасних гіпердинамічних умовах життя, науково-

технічного прогресу, соціальних трансформацій, змін і розвитку інструментів 

та способів міжперсонального спілкування набуває потреба у дослідженні 

можливостей організації інтернет-тренінгів з розвитку комунікативної 

компетентності, адже компетентність у спілкуванні стає однією 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. Значення комунікативної компетентності важко переоцінити, як і 

важливість її формування та розвитку з використанням, зокрема, сучасних 

інформаційних психолого-педагогічних технологій мережі Інтернет. 



Проектування продуктивних інтернет-тренінгів з комунікативної 

компетентності та взагалі дистанційних навчальних курсів повинно базуватися 

на концептуальних засадах ефективності дистанційного навчання. 

Контентна архітектура ефективної системи дистанційного навчального 

курсу передбачає дві частини. Перша – контент управління учіннєвою 

діяльністю, організації процесу навчання, тобто зовнішній контент, або, інакше 

кажучи – інтерфейс, оболонка. У проектуванні зовнішнього контенту  

провідними складниками є визначення, формування та підтримування 

(збереження) готовності до учіннєвої діяльності, педагогічний модуль, інтерфейс 

та діалогова взаємодія, побудова статичного профілю  та динамічної моделі 

учня, адаптація та індивідуалізація процесу навчання, створення навчальних 

спільнот тощо. Друга частина  контенту (внутрішній контент системи, зміст 

навчання, експертний модуль) передбачає формування відповідної системи 

здатностей і психологічних компетенцій (в нашому випадку – комунікативної 

компетентності). [10] 

В результаті здійснених попередніх досліджень ефективності 

психологічних інтернет-тренінгів, спрямованих, зокрема, на оптимізацію 

показників інтернет-залежності, агресивності, депресивності, а також на 

зростання показників самоактуалізації, було виявлено, що інтернет-тренінги 

демонструють свою ефективність як інноваційний інструмент здійснення 

групової психологічної та навчальної роботи у мережі Інтернет. [30;32;35] 

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. [11;32;36;37] 

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). [13;21;27;31] 

Модель учасника навчальних програм 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. [7;31;46;50] 

Розглянемо процес розробки моделі учасника таких програм на прикладі 

«Тренінгу комунікативної компетентності та успішного спілкування», що 

здійснювався нами у віртуальному просторі мережі Інтернет. Відповідно до 

цього, критеріальними параметрами об’єктивної реєстрації змін поведінки у 

спілкуванні учасників тренінгу з формування комунікативної компетентності, 

що сталися з ними під час його проходження, є наступні: 

1) визначення мети спілкування (який результат досягається, куди 

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

2) врахування наміру учасників спілкування (навіщо прагнемо до 

такого-то результату?); 

3) оцінка особливостей ситуації спілкування (де спілкуємося? коли? у 

якому стані знаходиться кожен?); 

4) звернення уваги на способи та стратегії комунікації (як кожен 

рухається до досягнення результатів?), що використовуються 

кожним співбесідником, для сприяння досягнення мети 

спілкування; 

5) вибір адекватних (тобто результативних і екологічних) конкретній 

ситуації та співбесідникам власних стратегій комунікації; 

6) готовність змінювати свою поведінку в процесі спілкування (вміння 

бути гнучким); 

7) отримання задоволення від спілкування. 

На основі результатів, отриманих у зв’язку з проведенням «Тренінгу 

комунікативної компетентності та успішного спілкування» та інших інтернет-



тренінгів, а саме відслідковування критеріальних параметрів об’єктивної 

реєстрації змін поведінки учасників, зроблений висновок про те, що модель 

учасника дистанційних навчальних програм може бути описана на основі 

наступної 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. 



Отже, базовою засадою опису та розробки моделі учасника «Тренінгу 

комунікативної компетентності та успішного спілкування» зокрема та 

дистанційних програм у мережі Інтернет взагалі 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. 

[8;16;31;38] 

Таким чином, розробка і застосування моделі учасника дистанційних 

навчальних проектів, що здійснюються у мережі Інтернет, відносяться до 

найважливіших складових організації сучасних інтернет-тренінгів. [2;4;22;23] 

Технології здійснення групової роботи у мережі Інтернет мають значні 

перспективи, що будуть лише розширюватися та поглиблюватися разом з 

подальшим науково-технічним прогресом в сфері мережевих технологій та 

комп’ютерних гаджетів. В результаті певних досягнень цього прогресу 

відбуваються і відповідні зміни у вищезазначених перспективах та їхньому 

науковому осмисленні. За останній час такі зміни відбулися у зв’язку з 

інтенсивною актуалізацією і розкриттям контексту та можливостей 

мультимедійного контакту суб’єктів комп’ютерно опосередкованого 

спілкування, полягаючи у створенні нової парадигми єдності різних видів 

спілкування («живого» і «комп’ютерного»). [15;39;40;45] 

Мультимедійні технології, такі як аудіо- та відеозв’язок, можливість 

використовувати музичній супровід, аудіо- та відеоролики, моделювання 

різноманітних об’єктів і процесів у 3D-просторі тощо, починають все більш 

активно, вже на масовому рівні, застосовуватися у мережі Інтернет в різних 

контекстах, таких як бізнес, розваги, навчання, консультування, психотерапія 

та ін. Набувають поступового поширення вони і в інтернет-тренінгах, адже і 

навчання та психологічна робота, що здійснюються через мережу Інтернет, 

починають переходити до нової парадигми. [29;44;47] 



Отже, однією з найважливіших складових організації сучасного інтернет-

тренінгу, що також одночасно являє собою новий концептуальний 

«мультимедійний» підхід у їхньому здійсненні, є поєднання в інтернет-

тренінгах «текстово-знакового» спілкування (комунікації, подання інформації 

та навіть побудови інтерфейсу) з «інтерактивно-мультимедійним» 

[14;19;30;32]. Такий новий концептуально-технологічний підхід у 

дистанційному навчанні та дистанційній психологічній роботі застосовується у 

тренінгу комунікативної компетентності використовується. 

Особливої важливості для здійснення дистанційних навчальних курсів 

набуває необхідність створення та розвитку віртуальних освітніх середовищ. 

Останні 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.[41;42] 

Актуальність формування і застосування віртуальних навчальних освітніх 

середовищ визначається, зокрема, такими чинниками: 1) забезпеченням 

широкого доступу суб’єктів навчання та освіти до джерел інформації; 

2) необхідністю впровадження у процес навчання та освіти сучасних 

комп’ютерних технологій, здатних сприяти забезпеченню комплексної 

різнобічної оцінки рівня успішності, продуктивного самостійного використання 

«зворотного зв’язку на зворотній зв'язок»; 3) потребою використання 

комп’ютерних мультимедійних засобів навчання та освіти, що дають можливості 

їхньої індивідуалізації та диференціації, сприяння формування професійної 

компетентності. [9] 

До основних переваг створення віртуальних навчальних і освітніх 

середовищ відносяться: 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; 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. [5;9;34] 

Розбираючи властивості проектування дистанційного навчального курсу з 

комунікативної компетентності, слід звернутися до проектування власне 

інтернет-тренінгів, враховуючи психологічні особливості останніх. 

Аналіз результатів і особливостей проведення інтернет-тренінгів різними 

авторами дозволяє зробити наступні висновки: 1) технічні можливості сучасних 

інтернет-технологій дозволяють здійснювати групову психологічну роботу в 

мережі Інтернет; 2) інтернет-тренінги здатні створювати контекст для 

досягнення бажаних результатів в умовах віртуальної взаємодії шляхом 

послідовного виконання поставлених завдань; 3) покроковий алгоритм 

проведення інтернет-тренінгів відповідає технічним можливостям інтернет-

технологій і дозволяє реалізовувати групову психологічну роботу в мережі 

Інтернет; 4) 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. [3;25;30;51] 

Слід відзначити характерну особливість інтернет-тренінгів: відсутність 

прямих, тобто безпосередніх, контактів між ведучим тренінгу та його 

учасниками, а також їх поміж собою. Спілкування в рамках таких тренінгів 

частіше за все здійснюється з використанням електронних засобів мережі 

Інтернет, тобто є комп’ютерно опосередкованим. Це, зокрема, створює 

необхідність у відповідній розробці та адаптації тренінгових програм та 

інструкцій до вправ. [20;26;34;49] 



На основі аналізу сучасної тренінгової практики і результатів здійснених 

нами досліджень були зроблені висновки про те, що на сьогодні до базових 

організаційних чинників здійснення продуктивних інтернет-тренінгів, зокрема  

тренінгу з розвитку комунікативної компетентності та успішного спілкування, 

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. 

[24;25;48;51] 

Таким чином, здійснення продуктивного інтернет-тренінгу з розвитку 

комунікативної компетентності ґрунтується на певних визначених 

організаційних чинниках. [1;6;12;43] 

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 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.[10;17;18] 

Враховуючи всі зазначені концептуальні засади дистанційного навчання у 

мережі Інтернет, а також змістовні та організаційні складові проектування 

електронних дистанційних навчальних курсів, був розроблений і здійснений 

інтернет-тренінг з розвитку комунікативної компетентності та успішного 

спілкування. 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 формується та/або покращується комплекс 

компетенцій і вмінь успішного спілкування, що вимірюється, зокрема, 

діагностичними методиками. 

Для здійснення емпіричного етапу дослідження необхідна організація 

групи учасників, які бажають сформувати та розвинути в собі комунікативну 

компетентність. Технологія залучення учасників до експерименту є наступною: 

через соціальні мережі, новини на сайтах (в нашому випадку – на сайті 

лабораторії нових інформаційних технологій навчання Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України), особисте спілкування та інші засоби 

пропонується взяти участь у дистанційному навчальному курсі (в нашому 



випадку – в інтернет-тренінгу з розвитку комунікативної компетентності та 

успішного спілкування) на добровільних засадах, використовуючи мотивацію, 

відповідну цілям та змісту тренінгу (в нашому випадку – мотивацію 

поліпшення стосунків з іншими людьми, формування здатностей 

компетентного, успішного спілкування з іншими людьми, власного 

самопізнання, самовдосконалення). 

Програмні можливості платформи Moodle дозволяють, при необхідності, 

мати постійний доступ до даних щодо проходження різних завдань інтернет-

тренінгу та діагностичних тестів для кожного окремого учасника, а також по 

всій вибірці учасників. Відповідні можливості надають змогу використати 

отримані «сирі» дані для подальшого математичного аналізу результатів 

дослідження. 

Таким чином, інтернет-тренінг з формування та розвитку комунікативної 

компетентності повинен здійснюватися на ґрунті поєднання відповідної 

методичної програми з сукупністю організаційних чинників, що включають 

(але не обмежуються ними) певні інформаційно-технічні умови, що 

забезпечують продуктивне дистанційне навчання та психологічну роботу. 

Поєднання таких чинників здатне забезпечувати дистанційний навчальний курс 

ґрунтовними потенціалами ставати ефективним інструментом розвитку 

комунікативної компетентності, розкривати себе як засіб професійного та 

особистісного зростання. 

Експериментальне дослідження – здійснення 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 

включав програмний пакет Moodle. 

Під час підготовки до здійснення інтернет-тренінгу, в процесі здійснення 

та після його завершення (на стадії обробки та аналізу даних) 



використовувалися наступні методи дослідження: теоретичний аналіз сучасних 

першоджерел з теми дослідження; діагностичні та контрольні тести з розвитку 

комунікативної компетентності та відповідних комунікативних навичок; 

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. 

Інтернет-тренінг з формування комунікативної компетентності ґрунтується 

на застосуванні цілого ряду суттєво значимих 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 

автора (більш ніж 11 років) в сфері побудови і здійснення навчальних, 

розвивальних, терапевтичних інтернет-тренінгів у мережі Інтернет, що також 

було необхідно для розбудови, апробації та корегування відповідних 

технологій дистанційного навчання для подальшого використання. 

В процесі здійснення інтернет-тренінгу комунікативної компетентності 

отримані дані фіксуються та аналізуються для виявлення істотних 

закономірностей з допомогою методів математичної статистики програми Excel 

і програмного пакету SPSS. 

Для дослідження продуктивності навчання під час інтернет-тренінгу на 

його початку та при завершенні застосовуються наступні діагностичні 

методики: тест «Визначення способів регулювання конфліктів» (також відомий 

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

Томаса), тест «Оцінка рівня комунікабельності» В.Ф. Ряховського, тест «Рівень 

конфліктності особистості», тест комунікативних вмінь Міхельсона (в адаптації 

Ю.З. Гільбуха). 

Як участь в інтернет-тренінгу, так і обробка даних здійснюється з 

використанням електронних технологій, вимагаючи роботи з комп’ютером і 



мережею Інтернет. Процедури первинної обробки даних повністю 

автоматизуються, здійснюючись на рівні програмних «скриптів», що були 

задіяні з боку сервера, на якому був розміщений інтернет-сайт дослідження та 

пакет «Moodle». Так само автоматизованою є видача результатів дослідження, 

що здійснюється для досліджуваних у зручному вигляді, та запис отриманих 

результатів у спеціальну інформаційну базу даних, необхідну для подальшого 

аналізу результатів з боку автора та адміністраторів дистанційного навчального 

курсу. 

Порівняльний аналіз результатів досліджуваних, отриманих за чотирма 

діагностичними методиками на початку та при завершенні інтернет-тренінгу, 

дозволяє зробити висновки щодо його продуктивності. Виокремлення 

результатів по вибіркам тільки чоловіків та жінок, досліджуваних у різних 

вікових групах, місцях проживання та з різним рівнем освіти дало можливості 

для розуміння відповідних тенденцій у різних соціально-психологічних 

аудиторіях. 

Серед представників наявної вибірки учасників інтернет-тренінгу з 

комунікативної компетентності та успішного спілкування можна констатувати 

наявність значимих змін у комунікативній компетентності досліджуваних між 

початком навчання у дистанційному навчальному курсі та після його 

завершення. Показники різних методик дослідження, що відповідають за 

комунікативну компетентність, 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. 

Зокрема, інтернет-тренінг з комунікативної компетентності та успішного 

спілкування, що базується на концептуальних засадах ефективності 

дистанційного навчання, виявив продуктивність як інноваційний інструмент 

здійснення групової психологічної та навчальної роботи у мережі Інтернет, 



довів перспективи свого використання у психологічній і педагогічній 

практиках, розкрив напрямок подальшого розвитку та вдосконалення 

відповідних навчальних, розвивальних і терапевтичних технологій. 

Інтернет-тренінги мають ґрунтовні потенціали для здійснення себе як 

інноваційного і разом з тим потужного навчального інструменту (сфера 

дистанційного навчання), як знаряддя побудови і розвитку віртуальних освітніх 

середовищ, а також як ефективного засобу зміни і оптимізації психологічного 

стану та особистісного зростання учасників (сфера дистанційної психологічної 

роботи). 
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