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Анотація

Проаналізовано та обґрунтовано теоретичні засади процесу
формування в студентів культури Інтернет-комунікації. Обґрунтовано
погляд на Інтернет-комунікацію як на процес взаємообміну інформацією,
яка має життєвий сенс, смислотворчий процес, у ході якого створюється
спільність і формується само сприйняття. Розкрито сутність феномену
«культуру Інтернет-комунікації», який розуміємо як складник загальної,
професійної культури педагога, що відбиває ступінь оволодіння знаннями
комп’ютерного Інтернет-середовища, технологіями й етичними нормами
взаємообміну інформацією, уміннями і навичками встановлення взаємодії
у комп’ютерних мережах та використання їх у практичній діяльності
відповідно до ціннісних установок і орієнтацій. Обґрунтовано методику
формування в студентів культури Інтернет-комунікації у закладах вищої
освіти.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: комунікація, професійно-педагогічна комунікація, 
навчальний процес, компетентність студентів у здійсненні професійно-
педагогічної комунікації.

Annotation

The theoretical foundations of the formation process of students’ culture
of Internet communication are analyzed and substantiated. The view of Internet
communication as a process of information exchange, which has a vital
meaning, a meaningful process, in which the community is created and the
perception is formed, isjustified. The essence of the phenomenon «Internet
communication culture» is disclosed, which is understood as a component of the
general, professional culture of the teacher, reflecting the degree of mastery of
knowledge of the computer Internet environment, technologies and ethical
norms of information exchange, skills of the interaction establishing in computer
networks and their use in practice in accordance with the values and
orientations. The methodology of formation of students’ culture of Internet
communication in higher education institutions is substantiated.

KEYWORDS: communication, professional-pedagogical communication,
educational process, competence of students in carrying out of the professional-
pedagogical communication.


