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С. М. Галсцькнй
Національний університет «Острозька академія»

О С О Б Л И В О С Т І О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЇ Е К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н О Г О  
Д О С Л ІД Ж Е Н Н Я  Ф О Р М У В А Н Н Я  К О М У Н ІК А Т И В Н О Ї 

К О М П Е Т Е Н Т Н О С Т І М А Й Б У Т Н ІХ  В И К Л А Д А Ч ІВ  ІН О З Е М Н И Х
М О В  ЗА С О Б А М И  ІН Ф О Р М А Ц ІЙ Н О -К О М У Н ІК А Ц ІЙ Н И Х  

Т Е Х Н О Л О Г ІЙ

Експериментальне дослідження формування комунікативної 
компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно- 
комунікаційних технологій передбачає спеціально організовану діяльність з 
перевірки наукової гіпотези щодо ефективності авторської моделі та

4 /



виявлення причинно-наслїдкових зв’язків між рівнем сформованості 
комунікативної компетентності досліджуваних (залеж на експериментальна 
змінна) та  моделлю формування (незалежна експериментальна змінна). 
Доведення коваріантності, взаємозалежності експериментальних змінних і є 
провідною метою наукового експерименту як методу зміни предмету» 
дослідження у контрольованих умовах (Загвязинский, Агафоиов, 2001, с. 157) 
упровадження моделі формування комунікативної компетентності; 
емпіричної перевірки результативності теоретично обґрунтованих положень 
(Букам, Попова, Клименюк, 2009) щодо ролі інформаційно-комунікативних 
технологій у процесі формування комунікативної компетентності майбутніх 
викладачів; оцінку рівня ефективності упроваджених авторських інновацій 
(Курило, Хриков, А даменко, 2013) -  моделі, форм і методів формування 
комунікативної компетентності.

М ета педагогічного експерименту -  експериментально перевірити 
вплив інформаційно-комунікативних технологій на процес формування 
комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов.

В основу дослідж ення покладено експериментальну гіпотезу  про те, 
що: застосування інф ормаційно-ком унікативних технологій  у процесі 
професійної підготовки майбутніх викладачів інозем ної мови сприятиме 
зростанню  рівня їх  комунікативної компетентності.

Обрані мета й гіпотеза дослідно-експериментальної роботи 
визначаю ть ї ї  з ав д ан н я  як систему конкретних дій із досягнення 
поставленої мети для перевірки гіпотези:

- спроектувати програму й методику педагогічного експерименту для 
визначення впливу інформаційно-комунікативних технологій на рівень 
комунікативної компетентност і студентів;

- вивчити актуальний стан сф орм ованості комунікативної 
компетентності майбутніх викладачів іноземних мов у процесі професійної 
підготовки;

- упровадити у процес навчання експериментальних груп модель 
формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів 
іноземних мов засобами інф ормаційно-комунікативних технологій;

-досл іди ти  результативність авторських інновацій  через повторну 
діагностику й порівняння результатів контрольних і експериментальних 
груп.

Для побудови програми педагогічного експерименту нами було 
проаналізовано педагогічну літературу з проблем організац ії наукових 
дослідж ень: Ю. В. Борисової, С. У. Гончаренка, А. М. Єріної,
А. В. Коржуєва і В. А. ГІопкова, О. В. К руш ельницької, Є. М. Хрикова, 
О. В. Адаменко, В. С. Курила та інших. О сновними компонентами 
програми дослідно-експериментальної роботи с: гіпотеза, мета, завдання, 
етапи, експериментальна база, генеральна й вибіркова сукупності, методи і 
методики дослідження.
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М етодологічними засадами експерим ентальної роботи, за 
В. Горбуновою , є  принципи: наукової парадигми, індуктивно-
дедуктивного мислення, гіпотетичного мислення, валідносгі висновків, 
об ’єктивності, інструментальної адекватності (Горбунова, 2005). 
Д отримання означених принципів визначає ет апи  організації 
експеримент ального дослідж ення  щ одо формування комунікативної 
компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами 
і нформаці йно-комунікаці йн их технологі й:

1) Організаційний етап: на основі результатів аналізу наукової 
літератури щодо сутності, змісту та структури комунікативної компетент
ності виділити критерії, показники та рівні комунікативної компетентності 
майбутніх викладачів іноземних мов; підібрати діагностичний 
інструментарій, що відповідатиме обраним критеріям і характеризуватиме 
комунікативну компетентність з огляду на проблему дослідження;

2) Констатувальний етап: визначити актуальний стан сформованості 
комунікативної компетентності студентів -  учасників експериментальної 
роботи за допомогою  обраного інструментарію ; охарактеризувати наявні 
тенденції застосування інф ормаційно-комунікаційних технологій  у 
професійній підготовці майбутніх викладачів іноземних мов;

3) Ф ормувальний етап: упровадити у процес професійної підготовки 
майбутніх викладачів іноземних мов експериментальних груп авторську 
моделі ф ормування комунікативної компетентності засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій;

4) П ідсумковий етап: оцінити рівень ефективності упроваджених 
інновацій через порівняння результатів повторної діагностики студентів 
контрольних і експериментальних груп; сформулю вати висновки щодо 
змін у структурі та  рівнях ком унікативної компетентності учасників 
експерименту в традиційних і змінених ум овах  навчання.

Виділені етапи відповідаю ть меті й завданням експериментальної 
роботи та відображаю ть основні кроки її  реалізації.

М ет одика організації дослідж ення  відображає сукупність обраних 
методів діагностики, що максимально відтворюю ть обрані теоретичні 
підходи, спрямовані на перевірку визначених часткових гіпотез та 
відповідаю ть спроектованим критеріям , показникам і рівням 
комунікативної компетентності майбутніх викладачів. Цей взаєм озв’язок 
представлено у таблиці І .

Тобто, представлені у табл. І методи діагностики визначаються 
змістом експериментальної роботи, ї ї  гіпотезою  та критеріями й 
показниками комунікативної компетентності майбутніх викладачів 
іноземних мов.

Отже, спроектована програма експериментальної роботи спрямована 
на вивчення характеру впливу інформаційно-комунікативних технологій 
навчання на процес формування ком унікативної компетентності майбутніх 
викладачів іноземних мов.
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Таблиця І
Методи діагностики сформованості комунікативної компетентності

засобам и ін< ю рм ац ій н о-ком ун іїсати ви и х  техн ологій
Показники Метод діагностики Завдання діагностики

к. ІІМ (мотиваційний) Анкета
«Мотиваційно-
стимулювальїшй
компонент
формування
комунікативної
компетентносгі»

Визначення рівня та характеру 
мотивації майбутніх викладачів 
іноземних мов до формування 
комунікативної компетентності

П„ (пізнавальний) Індикаторний метод 
оцінювання 
комунікативної 
компетентності 
майбутніх філологів

Оцінити рівень мовних, 
іншомовних, лексичних, 
соціокультурних, навчальних, 
дослідницьких, організаційних і 
рефлексивних здатностей 
студентів

Гід (діяльніший) Тест-опнтувальник
соціально-
комунікативної
компетентносгі

Вивчення прояву особистіших 
характеристик студентів, шо і 
визначають рівень успішності в 
спілкуванні

К2 Пс (самостійності) Аналіз виконання 
студентами творчих 
навчальних завдань

Оцінити рівень самостійності та | 
пізнавальної активності молоді у 
процесі вирішення навчальних 
завдань

Гіт (творчості) Дослідити особливості навчальної 
та фахової творчості майбутніх 
викладачів

ГГ, (технологічності) Визначити рівень технологічних 
знань і умінь студентів

к , П* (форми, методи) Експертне
опитування ролі ІКТ
у процесі
професійної
підготовки
майбутніх
викладачів
іноземних мов

Оцінити ефективність форм і 
методів навчання, заснованих на 
ІКТ

Гі3 (засоби) Охарактеризувати ІКТ як засіб 
навчання майбутніх викладачів 
іноземних мов

П; (інновації) Дослідити характеристики ) 
інноваційності у застосуванні ІКТ

Я к видно з обгрунтування програми й побудови методики 
педагогічного експерименту', достовірність отриманих результатів буде 
забезпечуватися о б ’ємом і способом побудови вибіркової сукупності; 
врахуванням структури комунікативної компетентності у процесі 
діагностики рівня ї ї  сформованості; використанням комплексу 
діагностичних методів, які дозволяю ть більш о б ’єктивно описати 
актуальний стан професійної підготовки майбутніх викладачів іноземних 
мов із застосуванням інформаційно-комунікативних технологій; 
застосуванням м етодів математичної статистики для перевірки валідності 
одерж аних результатів.
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