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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Пандемія COVID-19 принесла значні зміни в освіті 
у всьому світі протягом 2020–2021 рр. В Україні 
готовність до цього процесу була іншою. Існували 
різні технічні проблеми, такі як відсутність підклю-
чення до Інтернету, комп’ютерів чи навчальних 
матеріалів у мережі, а найголовніше – непідготов-
леність викладачів до дистанційного навчання. 
Перехід до дистанційної форми навчання спри-
чинив адаптацію викладачами ефективних мето-
дів навчання до умов дистанційної освіти. Нині 
актуальним є пошук освітніх технологій і методів, 

спрямованих на формування комунікативної ком-
петентності в межах сучасного підходу до підго-
товки майбутніх фахівців усіх спеціальностей.

Іншомовна комунікативна компетентність 
визначена Н.М. Бідюк як сукупність здібностей, 
знань, умінь, навичок, ставлень, цінностей, іні-
ціатив та комунікативного досвіду особистості, 
необхідних для розуміння чужих та продукування 
власних програм мовленнєвої поведінки, адек-
ватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування 
[1, с. 160]. Н.М. Ізорія тлумачить іншомовну 
комунікативну компетентність як інтегральну 
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Перехід до дистанційної форми навчання 
у зв’язку із пандемією COVID-19 спричи-
нив адаптацію викладачами ефективних 
методів навчання до умов дистанцій-
ної освіти. Теоретичний аналіз наукових 
праць дав змогу визначити, що студент-
ські дебати мають значний потенціал для 
розвитку критичного мислення, комуніка-
тивних навичок. Метою дослідження було 
перевірити ефективність застосування 
методу тематичних онлайн-дебатів для 
формування іншомовної комунікативної 
компетентності майбутніх правоохорон-
ців. В експериментальному дослідженні 
використані кілька взаємодоповнюючих 
методик, що дозволяли визначити рівень 
сформованості у майбутніх правоохо-
ронців іншомовної комунікативної компе-
тентності. Статистична обробка даних 
проводилася з допомогою програми SPSS 
10 for Windows, Excel. Результати педаго-
гічного експерименту виявили ефектив-
ність методу студентських тематичних 
онлайн-дебатів для формування кому-
нікативної компетентності майбутніх 
правоохоронців. Визначено, що за допомо-
гою методу студентських тематичних 
онлайн-дебатів можна розвинути такі ком-
петенції, як: готовність до роботи в колек-
тиві, здатність до узагальнення, аналізу 
та адекватного сприйняття інформації, 
уміння спілкуватися відповідно до мовних 
норм, аргументовано і ясно будувати усне 
і письмове мовлення. Дослідження дало 
змогу визначити, що існують певні мето-
дичні особливості використання методу 
студентських тематичних онлайн-деба-
тів у дистанційному освітньому процесі. 
Матеріали дослідження можуть бути 
використані викладачами під час роз-
роблення дистанційних онлайн-курсів, 
керівниками відділів координації дистан-
ційного навчання в закладах вищої освіти.  
Перспективою подальших досліджень вва-
жаємо вивчення ефективності тематич-
них онлайн-дебатів для підвищення рівня 
внутрішньої мотивації до навчання майбут-
ніх правоохоронців.

Ключові слова: дистанційне навчання, 
онлайн-дебати, іншомовна комунікативна 
компетентність, професійна підготовка, 
майбутні правоохоронці.

The transition to distance learning, in connection 
with the COVID-19 pandemic, has led lecturers 
to adapt effective teaching methods to distance 
learning. Theoretical analysis of scientific works 
allowed determining that student debates have 
significant potential for the development of criti-
cal thinking, communication skills. The purpose 
of the study was to test the effectiveness of the 
method of thematic online debates for the forma-
tion of foreign language communicative compe-
tence of future law enforcement officers. Several 
complementary methods were used in the exper-
imental study to determine the level of formation 
of future law enforcement officers’ level of foreign 
language communicative competence. Statisti-
cal data processing was performed by SPSS 10 
for Windows, Excel. The results of the pedagogi-
cal experiment revealed the effectiveness of the 
method of student thematic online debates for 
the formation of communicative competence of 
future law enforcement officers. It is determined 
that with the help of the method of student the-
matic online debates the following competencies 
can be developed: readiness to work in a team, 
ability to generalize, analyze and adequately per-
ceive information, ability to communicate accord-
ing to language norms, reasoned and clear oral 
and written speech. The research allowed deter-
mining that there are certain methodological 
features of using the method of student thematic 
online debates in the distance educational pro-
cess. The research materials can be used by lec-
turers during the development of distance online 
courses, heads of distance learning coordination 
departments in higher education institutions. The 
prospect of further research is to study the effec-
tiveness of thematic online debates to increase 
the level of internal motivation to train future law 
enforcement officers.
Key words: distance learning, online debates, 
foreign language communicative competence, 
professional training, future law enforcement 
officers.
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особистісно-професійну якість людини з певним 
рівнем мовної освіти, яка реалізується у готов-
ності на певній основі до успішної, продуктивної 
та ефективної діяльності з використанням кому-
нікативних та інформативних можливостей іно-
земної мови, забезпечує можливість ефективної 
взаємодії з навколишнім середовищем за допо-
могою відповідних мовних компетенцій [2, с. 4].  
На нашу думку, окремої уваги у формуванні комуні-
кативної компетентності заслуговує метод дебатів. 
Актуальність цього методу пояснюється вимогами 
сучасного суспільства. Нині важливо максимально 
розкрити індивідуальні здібності студента і сфор-
мувати на цій основі професійно і соціально ком-
петентну, мобільну особистість. Майбутній фахі-
вець має вміти робити професійний соціальний 
вибір і нести за нього відповідальність. 

Метод дебатів універсальний за своїм харак-
тером, оскільки може бути наповнений будь-яким 
вмістом, використовуватися під час вивчення 
будь-якого предмета. Дебати як технологія і метод 
мають свої особливості. Це не просто вільний 
обмін думками з будь-якого питання, а формалізо-
вана суперечка за певними правилами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дебати як метод навчання є предметом дослі-
джень низки вітчизняних і зарубіжних фахівців. 
Цей метод досліджували: Р.Х. Анг, Т. Архіпова, 
Т. Андерсон, В. Арчер, М. Брадшау, О.І. Ваганова, 
В. Вільхофт, Д.Р. Гарнісон, І. Гейко, Л. Києнко-
Романюк, Н. Клаксон, Х. Лиммерман, М. Омелі-
чева, А. Панченков, С. Поварнин, О. Пометун, 
Л. Пироженко, Джю Річардсон, Т. Ремех, О. Фран-
ківська та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на наявність 
досліджень із проблеми формування комуніка-
тивної компетентності майбутніх правоохоронців 
у системі вищої юридичної освіти, сьогодні зали-
шається актуальним пошук ефективних методів 
навчання в умовах дистанційної освіти. Це зумов-
лено важливістю розвитку комунікативних навичок 
майбутніх правоохоронців, здатності відстоювати 
та аргументувати власну думку із професійних 
питань іноземною мовою.

Метою нашої статті є обґрунтування та екс-
периментальна перевірка ефективності засто-
сування методу студентських тематичних 
онлайн-дебатів для формування комунікативної 
компетентності майбутніх правоохоронців.

Виклад основного матеріалу. 
У процесі дистанційного навчання викладачі 

використовують традиційні методи навчання 
в аудиторії, не адаптуючи їх до умов дистанційної 
освіти, що значно знижує ефективність навчання 
[6]. Також викладачі в міру особливостей дис-
танційної освіти цілеспрямовано не формують 
комунікативну компетентність майбутніх фахів-
ців, не знають, які методи є ефективними [8; 20].  

Дослідження [3; 4] зазначають, що ефективність 
формування комунікативних навичок майбутніх 
спеціалістів у період дистанційного навчання зна-
чно зменшилася.

Дебати – це відомий педагогічний прийом, який 
використовується для заохочення дискусії, моти-
вації студентів, і це призводить до більш поглибле-
ного розуміння предмета [12]. Роджерс-Естейбл та 
інші зазначають, що інтернет-дискусії можуть бути 
частиною трансформаційного навчального про-
цесу, щоб покращити свої знання з певної теми 
за допомогою соціального навчання [10]. Дебати 
часто використовуються як навчальна стратегія 
у вищій школі, але мало відомо про їх викорис-
тання в середовищі онлайн-навчання [11]. Дебати 
дозволяють осмислити наявне та набути нового 
емоційного, комунікативного досвіду [15]. 

О.І. Ваганова та інші [17] поділяють дебати на два 
типи: офіційні та неофіційні. Їх відмінність полягає 
в тому, що перші не мають правил, а другі перед-
бачають чітке регулювання. Найчастіше перший 
варіант використовується у професійній освіті [18].

Вчені Р.Х. Анг та інші вважають, що дебати 
є ефективними в оволодінні новими знаннями та 
навичками, такими як спілкування, критичне мис-
лення, робота в команді, які можуть бути пов’язані 
з процесами, узгодженими з навчанням дорослих, 
мотиваційними, рефлексивними та соціальними 
теоріями навчання [5]. Джю Річардсон та П. Айс 
порівняли ефективність трьох різних типів онлайн-
дебатів обговорення (відкрите обговорення, 
дебати та обговорення на основі конкретних 
випадків), для покращення навичок критичного 
мислення [14]. Д.Р. Гарнісон, Т. Андерсон, В. Арчер 
виявили, що дебати покращили рівень досягнень 
учнів у критичному мисленні [9]. В іншому дослі-
дженні П. Викс було розглянуте онлайн-диску-
сійне завдання в аспірантурі з питань лідерства 
і виявлено, що студенти, які займались онлайн 
мали більш високий рівень участі та успішності 
(тобто кращу роботу та вищі оцінки) за завданням 
порівняно зі студентами традиційного навчання. 
Автор також відзначив, що онлайн-дебати три-
вають довше, забезпечуючи можливість студен-
там вивчити тему інакше - і, можливо, глибше - 
ніж особисті дискусії. Автор дійшов до висновку, 
що онлайн-дебати можуть бути ефективними 
для збільшення залучення обговорення курсу 
та спонукання до складніших або глибших роз-
думів щодо проблем [19]. В.І. Мутіаранінгрум та 
Б.Й. Кахйоно виявили, що навмисне планування 
дебатів (наприклад, призначення ролей, очіку-
вання) допомогло студентам підготувати більш 
вдумливі та критичні аргументи. Автори також від-
значили гнучкість онлайн-дебатів, що дає змогу 
студентам та викладачу мати час для спілкування 
та роздумів над матеріалом [13]. Т.Д. Штойбер та 
інші визначили, що діяльність міжпрофесійних клі-
нічних дебатів позитивно вплинула на лікарів та 
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студентів фармації та покращила ставлення до 
міжпрофесійних команд [16].

В експериментальному дослідженні були вико-
ристані кілька взаємодоповнюючих методик, що 
дозволяли визначити рівень сформованості у май-
бутніх правоохоронців комунікативної компетен-
ції: методика «Самооцінка комунікативної компе-
тенції»; методика «Незакінчене речення»; метод 
експертних оцінок; методика «Постав питання до 
тексту» (С.К. Тівікова); методика оцінки комуніка-
тивних і організаторських здібностей (В.В. Синяв-
ський, Б.А. Федоріщин).

Достовірність отриманих висновків на основі 
використовуваних методик забезпечувалася 
зіставленням даних, отриманих за кожною окре-
мою методикою, а також репрезентативністю 
обсягу вибірки і статистичною значущістю екс-
периментальних даних. Були застосовані методи 
дослідження, адекватні предмету дослідження.

Для обробки результатів дослідження прове-
дено кореляційний аналіз за допомогою параме-
тричного методу порівняння двох вибірок – метод 
обчислення парного t-критерію Стьюдента для 
незалежних вибірок. Статистична обробка даних 
проводилася з допомогою програми SPSS 10 for 
Windows, Excel.

Суб’єктами дослідження були студенти спе-
ціальності 262 «Правоохоронна діяльність» 
18–19-річного віку, які навчаються на 2-му курсі 
на денній формі навчання. Експериментальною 
базою дослідження було вибрано Львівський 
державний університет внутрішніх справ. Розмір 
вибірки становив 50 осіб. Ця кількість була вихід-
ною для формування експериментальної групи 
(EГ) (n=24) та контрольної групи (КГ) (n=26). 

З метою діагностики було виділено критерії 
сформованості комунікативної компетентності май-
бутнього правоохоронця: ціннісно-орієнтаційний, 
когнітивний, комунікативно-діяльнісний. Ціннісно-
орієнтаційний критерій включає мотиви, цінності, 
пов’язані із взаємодією студентів, їх бажанням 
включатися в спілкування, розумінням важливості 
комунікацій для особистості студента і його май-
бутньої професійної діяльності. Когнітивний кри-
терій пов’язаний зі знаннями про способи кому-
нікативної діяльності. Комунікативно-діяльнісний 
критерій передбачає володіння майбутніми фахів-
цями комунікативною компетентністю та здатність 
використовувати її відповідно до умов професій-
ного та життєвого спілкування. Виділено три рівні 
сформованості комунікативної компетентності 
майбутніх фахівців (низький середній, високий), 
а також встановлено характеристику кожного рівня.

Експериментальне дослідження відбува-
лося під час вивчення дисципліни «Іноземна 
мова професійного спрямування». Організація 
дослідження була здійснена за три етапи протя-
гом  2020–2021 років.

На першому етапі − теоретико-пізнавальному 
(січень – травень 2020 року) було здійснено вибір, 
обґрунтування і теоретичне дослідження теми, 
а також вивчено досвід впровадження дистанцій-
ної освіти у період до пандемії. 

На другому – експериментальному етапі 
(червень – грудень 2020 року) було проведено 
педагогічний експеримент, в експерименталь-
ній групі онлайн-заняття були посилені за допо-
могою методу студентських тематичних дебатів. 
Дебати були проведені зі студентами на практич-
них онлайн-заняттях, тематика і ролі задавалися 
студентам наперед із метою їх якісної підготовки, 
керівництво на ведення дебатів було здійснено 
викладачами навчальних дисциплін. На цьому 
етапі було проведено післяекспериментальне 
вимірювання.

Третій етап – узагальнювальний (січень – вере-
сень 2021 року), він був присвячений обробці 
даних вимірювання, інтерпретації статистичних 
показників. На цьому етапі зіставлялись отримані 
результати з очікуваними, були розроблені реко-
мендації й оформлені результати дослідження.

З метою перевірки ефективності методу сту-
дентських тематичних онлайн-дебатів необхід-
ним було визначення початкового рівня сформо-
ваності комунікативної компетентності майбутніх 
правоохоронців за зазначеними у методологічній 
базі дослідження методиками. 

Аналіз результатів сформованості комунікатив-
ної компетентності студентів на етапі констату-
вального експерименту показав, що з 50 осіб, які 
брали участь у методиці «Самооцінка комунікатив-
ної компетенції», низький рівень сформованості 
визначено у 51% студентів; середній рівень – у 31%; 
високий рівень – у 12% студентів. У контексті цієї 
методики студенти оцінювали свій рівень сформо-
ваності комунікативної компетентності за 9-баль-
ною шкалою від 1 до 9. Найменший бал на основі 
самооцінки студентів був «виставлений» таким 
способам дії в комунікативній компетентності, як: 
готовність до використання однієї з іноземних мов 
(ОК-2); здатність і готовність до публічних висту-
пів, аргументації, ведення дискусії і полеміки 
(ОК-12); здатність і готовність застосовувати осно-
вні методи, способи і засоби отримання, зберігання, 
переробки інформації, готовність використовувати 
комп’ютер як засіб роботи з інформацією (ОК-11).

На основі проведеного констатувального етапу 
педагогічного експерименту було зроблено висно-
вок про необхідність формування комунікативної 
компетентності на основі використання методів 
онлайн-дебатів. Під час дистанційного навчання 
в період пандемії викладачі цілеспрямовано не 
формують комунікативну компетентність, поси-
лаючись на брак часу та умови дистанційного 
навчання, не вважають свій предмет визначаль-
ним для формування такого роду компетенції, не 
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повною мірою використовують арсенал інновацій-
них методів навчання в умовах дистанційної освіти. 

Аналіз результатів стану сформованості кому-
нікативної компетентності студентів свідчить про 
те, що комунікативна компетентність у студентів 
недостатньо розвинена для майбутньої професій-
ної діяльності та індивідуального розвитку. Вони 
мають слабке уявлення про культуру спілкування, 
організаторські та комунікативні уміння, відчувають 
труднощі в регулюванні своєї поведінки, не повною 
мірою прагнуть розвивати у себе якості, необхідні 
для повноцінного іншомовного спілкування. Осо-
бливо це складно в умовах не реального, а дис-
танційного спілкування. Студенти відчувають себе 
скуто в процесі міжособистісної взаємодії, публіч-
ного виступу, рідко вступають у діалог, бояться 
висловлюватись під час онлайн-занять; як пра-
вило, взаємодія з однокурсниками має шаблонний, 
формальний характер. У процесі онлайн-занять 
викладачами недостатньо застосовуються інтерак-
тивні методи навчання (ділові та рольові ігри, дис-
кусії, тренінги, кейс-методи, аналіз ситуацій тощо), 
що підтверджувало необхідність розроблення 
методики формування комунікативної компетент-
ності на основі методу тематичних онлайн-дебатів.

Визначення рівнів сформованості комунікатив-
ної компетентності майбутніх фахівців на основі 
застосування методу тематичних онлайн-дебатів 
у рамках експериментального етапу відображені 
в табл. 1, а в табл. 2 – приріст комунікативної ком-
петентності майбутніх фахівців. 

Аналіз результатів формування комунікативної 
компетентності майбутніх проавоохоронців у про-
цесі використання тематичних онлайн-дебатів дає 
змогу стверджувати, що у процесі формувального 
експерименту істотно зросла частка студентів, що 
володіють високим і середнім рівнем розуміння 
значущості і цінності оволодіння комунікативною 
компетентністю (ціннісно-орієнтований критерій). 

Значні зміни у когнітивному критерії, що характе-
ризує знання студентів про суть комунікативної 
компетентності. Частка студентів, що володіють 
високим рівнем сформованості комунікативно-
діяльнісного критерію, також збільшилася порів-
няно з контрольною групою (високий рівень: 
ЄГ –  50,00%; КГ – 38,46%), що свідчить про вміння 
вести діалог, співпрацювати, включатися в групову 
діяльність. Аналіз даних показує, що в контрольній 
групі не відбулося істотних змін в розподілі студен-
тів за виділеними критеріями. 

Висновки. Таким чином, в  педагогічного експе-
рименту виявлено потенціал методу студентських 
тематичних онлайн-дебатів для формування кому-
нікативної компетентності майбутніх правоохорон-
ців. Дослідження підтвердило: включення студен-
тів в активну позицію забезпечують метод дебатів 
при вирішенні навчальних і професійних задач, що 
істотно підвищує рівень сформованості комуніка-
тивної компетентності і якості навчання в цілому. 

За допомогою методу студентських тематичних 
онлайн-дебатів можна розвинути у студентів такі 
компетентності: готовність до роботи в колективі, 
здатність до узагальнення, аналізу та адекватного 
сприйняття інформації, уміння спілкуватись відпо-
відно до мовних норм, аргументовано і ясно буду-
вати усне і письмове мовлення. Дебати допомага-
ють розвинути навички, необхідні для ефективної 
взаємодії як у професійній сфері діяльності, так 
і в повсякденному житті, розвинути здатність до 
критичного мислення, вміння працювати в команді 
та зосередитися на суті проблеми. 

Існують певні особливості використання 
методу студентських тематичних онлайн-дебатів 
в дистанційному освітньому процесі. При розпо-
ділі ролей викладач повинен враховувати мовну 
підготовку та психологічні особливості учнів. Сту-
денти зі свого боку не завжди виявляють достатню 
вимогливість і справедливість в спілкуванні 

Таблиця 1 
Оцінка рівня сформованості комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців  

на основі використання тематичних онлайн-дебатів

Рівні
Ціннісно-орієнтаційний 

критерій Когнітивний критерій Комунікативно-діяльнісний 
критерій

ЄГ КГ ЄГ КГ ЄГ КГ
Високий 29,17 % 15,38 % 45,84 % 38,46 % 50,00 % 38,46 %
Середній 54,16 % 34,62 % 45,84 % 42,31 % 37,50 % 42,31 %
Низький 16,67 % 50,00 % 8,32 % 19,23 % 12,50 % 19,23 %

Таблиця 2
Оцінка абсолютного приросту комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців  

на основі використання тематичних онлайн-дебатів

Рівні
Ціннісно-орієнтаційний 

критерій Когнітивний критерій Комунікативно-діяльнісний 
критерій

ЄГ КГ ЄГ КГ ЄГ КГ
Високий 8,33 % 3,85 % 12,50 % 3,85 % 25,00 % 3,85 %
Середній 25,00 % 0 % 0 % 0 % -16,67% -3,85 %
Низький -33,33% -3,85 % -12,50% -3,85 % -8,33 % 0 %
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з партнерами. Під час дебатів учасники не завжди 
вміють володіти своїм емоційним станом, осо-
бливо в конфліктних ситуаціях, гнучко реагувати 
на різні непередбачені повороти в процесі гри.

Дебати – це сучасний і дієвий метод в роботі 
з організації онлайн навчання. Застосування цього 
методу є ефективним, тому що він дає можливість 
успішно застосовувати отримані теоретичні зна-
ння, закріплюють навички вільно вести діалоги 
і дискусії в рамках заданої професійної теми. 

Завдяки різноманіттю форматів дебатів, їх 
можна використовувати на різних етапах навчання 
і на будь-яких напрямках підготовки студентів. 
Дана педагогічна технологія підвищує мотивацію 
учнів до самостійного вивчення мови та спонукає 
до усвідомлених дій в комунікативних ситуаціях.

Успіх дебатів багато в чому визначається темою, 
що вбирає в собі, як мінімум, дві суперечливі пози-
ції. Педагог ретельно продумує завдання диспуту, 
передбачує можливі варіанти і, головне, висновки, 
до яких студенти повинні прийти внаслідок обго-
ворення. У педагогічному плані вкрай важливо при 
виборі теми дебатів подбати, щоб предмет заці-
кавленої розмови був досить серйозним, спонукав 
учасників до роздумів, до бажання знайти істину. 

Перспективою подальших досліджень вважа-
ємо вивчення ефективності тематичних онлайн 
дебатів для підвищення рівня мотивації до 
навчання майбутніх фахівців.
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