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Education is an essential part of every person’s life. Some people consider distance 

learning the most effective type of education, while others do not agree with this point of view. 

Distance learning means that students are separated from teachers and peers, they learn remotely 

and do not have face-to-face learning with teachers, instructors or other students. Students 

believe that distance learning does not develop communication skills. In distance learning, 

personal contact of students with each other and with teachers is minimal, and sometimes 

completely absent. 

Distance learning is a method that is based on the use of modern methods of obtaining 

information [6]. Students, because of the quarantine, had to switch to distance learning. This is 

something new and unusual for them.  

Distance education [2; 3] is no longer surprising; abroad it is generally a familiar form of 

education. Many students choose this form of study for advanced training or for a second 

education. For some institutions this is a new breath of air. 

During the pandemic COVID-19, distance education has become the most relevant form of 

education in universities and at schools. Coronavirus pandemic made students study online. Of 

course, it was very difficult at first. Services could not stand the load, teachers and students got 

used to learning from a distance. One of the main problems is that some students do not have a 

computer or laptop, or their equipment is old. They are faced a lot of difficulties. For example, 

not every student has a computer and a web camera, that is why some of them have to attend all 

classes using their phone, which is not very convenient (as they think). Another problem is 

unstable internet connection. Many students live in the village and their Internet often works 

poorly.  

Distance education has a lot of difficulties. Firstly, a computer screen is a real obstacle and 

distractеr in assimilating new knowledge. Information is perceived better when people have a 

direct eye-to-eye contact with their teacher. Secondly, a lot of motivation is needed. Not 

everyone succeeds in maintaining the desired pace of learning without outside supervision. 

Thirdly, from the constant work at the computer, eyesight and health deteriorate. The fact that 

teachers and students spend most of the day at the computer leads to frequent headaches. The 

biggest problem in online education is the harm of gadgets to health. 

We may also encounter Internet problems. Despite the fact that the Internet is growing at a 

tremendous rate, there are people who still do not have a network connection.  

It is important for a teacher, teaching in the classroom, to feel how students understand the 

material and to promptly adjust the educational process, repeat difficult moments again, and 

provide additional clarifications on some issues. With distance learning, this connection is lost.  

Distance education has its pros and cons [1; 9]. 

Of course, there are many advantages to this teaching method [8]. 

Having tried distance learning, some students realized that this form of education is not 

very convenient. To their mind, there are more disadvantages than pluses in it, but they are still 

present. Now they can sleep in the morning and not think about sleeping in class. Also, if 

something is not clear on the subject, they can try to look on the Internet. There is an unlimited 

time to complete the tasks, and at any moment they can go and have a rest, instead of waiting.  

Nowadays there is an ability to learn from anywhere. Students think they can study in 

pajamas. No need to spend money on the way to the university. They can work and study.  
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Distance education has great prospects. It justifies itself and is really convenient. Though 

this training has many positive sides, there are also difficulties. First of all, distance education is 

different from the usual classes at the university. One of the negative aspects of distance learning 

is the lack of personal communication with the teacher, and that's the problem. Furthermore, 

students may not always have the necessary technical equipment: a computer or Internet access. 

Another disadvantage of distance education is that not every student has a strong motivation and 

self-organization, because distance education is about self-education – the student's ability to 

work independently. That is why many students find it difficult to force themselves to study the 

educational material on their own. Also, many students don’t have self-discipline, and that is 

why it is very difficult for them to tune in to their studies and hand over assignments on time. 

On the whole, all difficulties of distance education depend on the person himself, on his 

attitude and perception of learning. 

Distance learning requires students and teachers to have a completely different approach 

than regular daytime lessons or periods. As demonstrated by practical experience, this is a very 

demanding form of education. Fundamental issues and difficulties include: students and many 

teachers have little or no experience with this form of teaching, teachers feel they can use the 

same pedagogical and didactic practices as in full-time teaching, teaching requires students to be 

highly motivated and able to deal with time efficiently, complex and demanding preparation of 

teaching and study materials, the need for thorough technical security. As opposed to full-time 

teaching, it is necessary to provide an extensive preparation for the distance and combined 

forms. Students must already have all study materials, assignment of correspondence tasks, 

technically prepared control systems, means of communication and so on. However, this requires 

a lot of work both technically, methodically and didactically. 

One of the reasons for choosing distance learning is that students can study and work. 

Other causes include efforts to expand qualifications, increase chances in the labour market, 

increase awareness of information and communication technologies. Many students thought that 

distance learning would be more comfortable and less demanding for students. That is not true, 

of course. Graduates of the full-time and distance forms of studies must have the same 

knowledge and skills.  

Students had not any practical experience with distance learning before. 

The Internet is a large-scale opportunity, it is not only a source of information, but also a 

means of creating and running a business, getting quality education. 

Despite the convenience of distance education, this type of learning also has certain 

disadvantages. 

Like any system, distance education has many problems, here are some of them. First of 

all, it is the inability of teachers and students to switch to this format of education, due to their 

individual characteristics, the availability and ability to use computer technology and Internet 

resources. 

Secondly, it is the social isolation that we feel when sitting in front of the monitor. 

Students don't have the opportunity to build relationships with teachers, group mates, 

communicate with them.  

Students, participating in distance learning do not meet friends, classmates, and teachers. 

They find some material not clear, and Internet don’t give answers to all their question. Many 

students have also faced the problem of not downloading sites. Because of the huge number of 

people who visit the site every day, it stops opening or is loaded for a long time. Another major 

problem is tasks. Many students have shock and want to go back to school and return to the 

normal way of life that they used to. 

This is also a heavy load for teachers and students, the teachers need to sit at the computer 

all day to check the assignments, and the students need to complete them. It is difficult to 

understand the student’s mood through the monitor screen, how they understand the material, 

what material needs to be repeated again, when to give additional explanations on some issues, 

change the pace of presentation. Due to overload in the work of platforms, interruptions occur, 
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this is very confusing. Not all children have enough motivation to study. Not everyone manages 

to maintain the desired pace of learning without outside supervision. There is no live 

competition; the student has no opportunity to compare his intermediate knowledge and results 

with other students.  

Students consider the main disadvantage of distance learning to be a large amount of 

homework. Therefore it is very difficult to find time for hobbies and entertainment. Also 

sometimes there are difficulties with the Internet. They also don’t like the innovation from our 

university. Among the things they don’t like they name the new emails, which the educational 

department created for them. Students consider it wildly inconvenient. Such innovations are very 

impractical and require improvement to their mind. If the student doesn’t have a computer or 

laptop nearby, he cannot access the Google Meet platform through his phone. They still hope 

that distance learning is a temporary measure. They would like to go to the university at least in 

the next semester. 

Distance education came unexpectedly for all of us and became more and more popular 

due to the increasing availability of the Internet. This led to many difficulties that people were 

not ready. First of all, we can say that not everyone has the opportunity to buy all the necessary 

equipment to learn. There are also people who are still not connected to the network, because it 

is an additional cost for them. Lack of live communication between students and teachers 

contributes to the deterioration of the quality of education. At this time, students lose motivation 

and desire to learn. Self-discipline disappears, and as a result independence and responsibility. 

There is also a lack of constant control, because for some it is a stimulant. 

Difficulties of Distance Education. 

The problems of teachers include the fact that some of them simply do not fully know how 

to work with a computer, but this is not the only problem, because there is a more global one – a 

huge number of tasks that teachers are required to check for students. 

In addition to checking knowledge, teachers must find material for lectures, prepare tests 

for credit, which takes a lot of time. A huge disadvantage is an unstable Internet connection, and 

in this regard, various network lags may occur during training, which interferes with training. 

Everyone lacks the physical presence of students in the classroom, in a distance mode it is 

impossible to fully assess the student’s involvement in the process, how he assimilates the 

material and whether he is present at all in class. This is really not easy, self-study is entrusted to 

the student. For some students the whole process of distance learning is a kind of disadvantage. 

First, discipline, it is very difficult for students to pull themselves together outside the work 

environment, when the students are at home, everything immediately becomes lazy, students 

have to force themselves to sit down to study. And secondly, there is no contact with the teacher, 

for better perception it will be better for both the teacher and the student to have eye contact. 

So among the difficulties of distance education bad internet connection and a lot of tasks in 

Moodle are emphasized. 

Thus, we can conclude that distance learning, like any other form of knowledge 

acquisition, has many advantages and disadvantages.  

Our university has little experience in distance education, but every day this system is 

being improved. 

On the whole, all the shortcomings depend on the person himself, on his attitude and 

perception of learning. And we can turn every shortcoming into dignity. Sometimes the 

disadvantages are the search for a reason not to do something. But now traditional full-time 

education is gradually being introduced. The 1-st and the 4-th year students have an opportunity 

to appreciate it. 

In conclusion, we can say that online learning has, of course, many advantages as well. But 

as we can see, there are many disadvantages. Most students consider that we must learn to 

combine university and online education. The whole world support mixed education (both online 

and offline).  
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Among the suggestions we can name the introduction of dress code (not to see the students 

in their pajamas) at our lectures, and the background (which must be well-ordered, because it is 

not pleasant to see the bed and the pillows not made). 

In general this kind of education is perspective and promising. Internet communications 

empower people in education. Among the positive effects of distance education we can name – 

computerization and digitalization. It is our future. Those, who don’t adapt and don’t keep up 

with the times, wouldn’t be able to find job in future. Most of our students are ready for distance 

learning. Pandemic 2020 is a stress-test to show how we are integrated and are able to cope with 

the problem of lockdown. In future it will be easier for us to do it again. 
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Сьогодні, в час пандемії, особливої актуальності набуває проблема організації 

навчання в дистанційному або змішаному режимі в закладах освіти різних рівнів, зокрема 

у ЗВО. Для цього існує чимало технологій, платформ тощо. Наприклад, в Ізмаїльському 

державному гуманітарному університеті разом з іншими активно застосовується 

платформа дистанційної освіти Moodle. Взагалі Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment) – це «модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне 

середовище, яке називають також системою управління навчанням (LMS), системою 

управління курсами (CMS), віртуальним навчальним середовищем (VLE)» та ін. [1]. 

Проблема організації навчання в системі управління курсами Moodle була в центрі 

уваги багатьох учених і продовжує викликати науковий інтерес у дослідників.  

Наприклад, Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук описали систему 

електронного навчання закладів вищої освіти на базі платформи Moodle [2], 



Актуальні проблеми навчання іноземних мов в умовах дистанційної освіти 

8 

Є. В. Долинський показав можливості застосування навчального середовища Moodle при 

вивченні іноземної мови та перекладу [3], Л. В. Бахмат, О. О. Бабакіна репрезентували 

специфіку використання платформи Moodle для вивчення англійської мови [4], 

Н. Р. Грицак проаналізувала особливості застосування електронного навчального курсу 

«Антична література» під час підготовки студентів-філологів [5], І. О. Афанасієвська й 

Я. О. Усова продемонстрували деякі можливості платформи Moodle у вивченні 

професійної англійської мови [6], В. Б. Шевченко показала роль електронної навчальної 

платформи Moodle у проведенні англомовного тестування [7] та багато інших. 

У цій розвідці пропонуємо до розгляду наукової спільноти наш незначний досвід 

організації вивчення синтаксису російської мови здобувачами вищої освіти спеціальності 

014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.02 Мова і література, освітньої 

програми Середня освіта: мова і література (російська) за допомогою віртуального 

навчального середовища Moodle в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. 

Зокрема, розглянемо особливості проведення лекційних і практичних занять, проміжного 

контролю з цієї дисципліни на четвертому курсі у сьомому семестрі. 

Однією з важливих фахових навчальних дисциплін для студентів, які опановують 

освітню програму Середня освіта: мова і література (російська), є курс сучасної російської 

мови з практикумом. Згідно з навчальним планом у сьомому семестрі здобувачі вищої 

освіти цієї освітньої програми опановують синтаксис складного речення, зокрема, теорію 

складного речення та складносурядне речення.  

Мета курсу – ознайомлення здобувачів вищої освіти із сучасним станом розробки 

теоретичних проблем синтаксису складного речення взагалі й, зокрема, складносурядного 

речення; навчання аналізу й зіставлення різних теоретичних синтаксичних концепцій; 

оволодіння студентами навичками аналізу складносурядного речення та прийомами і 

методами їх навчання у закладі загальної середньої освіти тощо.  

Розроблений нами курс «Сучасна російська мова з практикумом» для здобувачів 

вищої освіти названої освітньої програми розміщений на університетській платформі 

Moodle за посиланням http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=341 (див. рис. 

1):   

 
 

Як і більшість курсів віртуального освітнього середовища Moodle, курс «Сучасна 

російська мова з практикумом» для 44І групи складається з таких розділів, як 

інструкційний, лекційний, практичні заняття, самостійна робота та проміжний контроль. 

Інструкційний розділ створеного нами віртуального курсу містить програму 

дисципліни, її основні поняття, чат, у якому ми в призначений час обговорювали зі 

здобувачами вищої освіти названої освітньої програми проблемні питання, що виникали у 

них під час підготовки до практичних занять, а також посилання на онлайн-зустрічі з 

курсу в Google Meet, за яким проводилися лекційні й практичні заняття. 

У лекційному розділі курсу «Сучасна російська мова з практикумом», незважаючи 

на те, що лекції читалися онлайн, ми все ж розмістили їх тексти на випадок, якщо 

здобувач вищої освіти у відведений у розкладі час не зміг із об’єктивних чи суб’єктивних 
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причин бути на занятті, або якщо щось із прочитаної лекції було не зафіксовано під час 

онлайн-зустрічі, або для повторного ознайомлення з теоретичним матеріалом.  

Тематика лекційних занять у сьомому семестрі з курсу «Сучасна російська мова з 

практикумом» (10 год.) така: «Сложное предложение как единица синтаксиса»; 

«Грамматическое значение и структура сложного предложения»; «Сочинение и 

подчинение в грамматическом строе русского языка»; «Сложносочиненное предложение»; 

«Структурно-семантические типы сложносочиненного предложения». 

На практичні заняття навчальним планом на сьомий семестр відведено 14 год., на 

яких ми детально розглядали теоретичні питання теорії синтаксису складного речення 

російської мови, складносурядного речення, виконували різноманітні вправи, особливу 

увагу звертали на завдання творчого характеру, які розвивали мовну й мовленнєву 

компетенції здобувачів вищої освіти, а також аналізували складносурядні речення, 

складали їх схеми, співвідносили подання теоретичного матеріалу у вузівській граматиці 

та шкільній, зверталися до шкільної програми з тим, щоб з’ясувати, яка термінологія 

застосовується у закладах загальної середньої освіти на позначення тієї чи іншої 

синтаксичної одиниці тощо.  

Практичні заняття в системі Moodle були організовані таким чином, щоб студенти 

якомога частіше виявляли свої творчі здібності, розвивали мовну та мовленнєву 

компетентності для подальшої професійної діяльності в закладах загальної середньої 

освіти.  

Виконані домашні завдання студенти завантажували до платформи Moodle, ми їх 

перевіряли, давали розширений коментар та виставляли оцінки до віртуального журналу.  

У ході керування курсом ми бачили свої ж недоліки в його оформленні, намагалися 

покращити його, наповнювали новими завданнями, робили акцент на детальному 

роз’ясненні, як саме потрібно виконувати ту чи іншу вправу тощо.  

В розділі самостійної роботи курсу майбутні бакалаври цієї освітньої програми мали 

змогу ознайомитися з питаннями для узагальнення матеріалу з дисципліни, темами для 

самостійного опрацювання та питаннями, які допоможуть здобувачам вищої освіти 

ступеня бакалавр ефективно підготуватися до успішного проходження проміжного 

контролю у вигляді модульної контрольної роботи.  

Розділ «Проміжний контроль» ми наповнили тестовими завданнями різного типу, 

зокрема на множинний вибір, правильно / неправильно, коротка відповідь тощо. Як 

показали результати проведеної модульної контрольної роботи, всі студенти впоралися із 

завданням на достатньому рівні, тому, на наш погляд, можна говорити про ефективність 

застосовуваного нами підходу до викладання цієї дисципліни за допомогою платформи 

Moodle.  

Відзначимо, що здобувачі вищої освіти цієї освітньої програми значно краще 

виконали завдання контрольної роботи в онлайн-режимі, ніж раніше, коли знаходилися в 

аудиторії.  

Для прикладу покажемо, як виглядає тест у віртуальному освітньому середовищі 

Moodle (див. рис. 2): 

 

 
У восьмому семестрі, який щойно розпочався, ми продовжуємо працювати з цими ж 

здобувачами вищої освіти над проблемами синтаксису складнопідрядного речення, 

безсполучникового складного речення, складного речення з різними видами зв’язку, а 
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потім перейдемо до опанування складних питань синтаксису тексту, зокрема, складних 

форм організації монологічного та діалогічного мовлення, складного синтаксичного 

цілого, абзацу, періоду, крім того, розглянемо експресивні конструкції в синтаксисі тексту 

(сегментовані та парцельовані конструкції), способи передачі чужого мовлення (пряме 

мовлення, непряме мовлення, невласне пряме мовлення, цитата), а також діалогічну 

єдність. Тож, проблема застосування платформи дистанційного навчання Moodle в закладі 

вищої освіти має перспективу свого дослідження й потребує певного часу для розв’язання.   

Таким чином, організація вивчення синтаксису сучасної російської мови 

здобувачами вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 

014.02 Мова і література, освітньої програми Середня освіта: мова і література (російська) 

в закладі вищої освіти за допомогою віртуальної платформи дистанційного навчання 

Moodle вже має свій досвід, специфіку, вимагає залучення додаткових Інтернет-ресурсів з 

метою розвитку та вдосконалення у студентів загальних і фахових компетентностей, 

необхідних і достатніх для здійснення майбутньої професійної діяльності. 
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According to the Internet resource Wikipedia – «Electronic learning (English E-learning, 

short for English Electronic Learning) – is a system of learning through information and 

electronic technologies. 

https://moodle.org/mod/page/view.php?id=8174
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There is a definition given by UNESCO experts: «e-Learning – learning through the 

Internet and multimedia. E-learning includes e-textbooks, educational services and 

technologies». [1] 

In fact, e-learning began with the use of computers in education. 

With the development of IT technologies, e-learning is improving – new forms are 

emerging, e-learning resources are being filled, the number of users is growing, this format is 

being actively implemented in educational institutions in the study of various disciplines. 

The use of e-learning in the study of a foreign language in schools and higher education 

institutions is no exception. At the same time, this format of foreign language teaching can be 

considered successful and promising, as electronic resources provide an opportunity to create for 

students a close to natural language environment, which is not available due to the specifics of 

the subject. 

The relevance of e-learning has grown significantly during the Covid-19 pandemic. Thus, 

the Ministry of Health of Ukraine, the Ministry of Education of Ukraine, the Cabinet of 

Ministers of Ukraine have introduced anti-epidemic restrictive measures, which include distance 

learning for higher education institutions, suspension of full-time educational process in schools 

in certain periods or in some cases» [2]. 

Thus, the only form of education that made it possible to continue the educational process 

was distance learning, to which both students and teachers had to adapt. 

I believe that in the future, when resuming classes in classrooms and classrooms, teachers 

will actively use the experience gained during the «forced quarantine» distance learning, 

improve and implement a mixed form of learning, and certain opportunities for multimedia, 

interactive technologies will be relevant and necessary. 

In the modern methodology of teaching foreign languages, the use of multimedia 

technologies, interactive learning is given a significant role. 

What is meant by these concepts? 

«Multimedia – data, or content, which are presented simultaneously in different forms: 

sound, animated computer graphics, video. For example, one object may contain, in addition to 

text – audio, graphics and video information, as well as, perhaps, – a way to interact with it. This 

is achieved through the use of a set of hardware and software». [3] 

«Interactive learning is learning that takes place under the condition of constant, active 

interaction of all participants in the learning process. It is co-learning, mutual learning 

(collective, group, collaborative learning), where both the student and the teacher are equal 

subjects of the learning process, they understand what they are doing» [4]. 

Thus, they are interactive (dialog) systems that provide simultaneous work with sound, 

animated computer graphics, video frames, static images and texts. In this case, the user 

(schoolboy, student, person interested in learning), is usually given an active role. 

Today, probably the most accessible of the multimedia, interactive tools should be 

considered the so-called electronic textbook, as an appendix to which will be a visual multimedia 

material on disk, or which will contain a link to the Internet resource with submitted materials, 

applications, tasks. 

As a recent user of the Wider World Student's book, I can mention its undoubted 

advantages: 

- carefully selected or developed by teachers materials adapted to age, level of language 

proficiency, 

- clarity of the submitted material (use of illustrations, sound, video, animation, etc.). 

- controllability on the part of the teacher (the presence of tests makes it possible to control 

the assimilation of the material. 

- ease of use. 

The next «unlimited», constantly filled source of additional materials in the study of 

foreign languages can be noted a large number of Internet programs on the Internet. They are 

undoubtedly interesting, diverse, dynamic, focused on consumers of different interests and ages. 
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Can be used by both teachers to prepare lessons and students who are interested in learning the 

material. 

For myself, I would group them primarily into two groups: those trained by professional 

teachers and «amateur», which may contain the authors' own views, have gaps in teaching, be 

narrowly focused, be trained «non-specialists». 

Therefore, when using public Internet resources by teachers, the main problem is the 

problem of selection, adaptation of these resources to the requirements of the educational 

process, their improvement to achieve the best effect. 

As an example of different presentation and possibilities, I will give two Internet resources: 

- http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ – a resource presented by the British Council, 

developed for students by English language experts. 

- http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-interactives/letter-generator-

30005.html The Letter Generator tool is designed to help students learn to identify all the major 

parts of a business or friendly letter, and then generate letters by entering information into letter 

templates. They differ in the target audience, different levels of user involvement. And if the first 

actually contains ready-made material adapted to the age of the student, the other requires the 

teacher to adapt, to develop methods of student control. 

Successful sources of additional materials and exercises in the study, repetition, 

consolidation or control of any topic or in preparation for the EIT can be considered the 

following: 

- https://learningapps.org/ – created to support teaching and learning through small public 

interactives). These practical classes are created on the Internet and can then be used in the 

school. Teachers are required to adapt to the learning process. 

- https://zno.osvita.ua/ – there is a possibility of instant self-check. The site for passing EIT 

tests online and preparing future entrants for external independent assessment was created by the 

leading Ukrainian educational Internet resource Osvita.ua. The ZNO Online website contains 

tests taken by entrants during the external independent evaluation in 2009-2020, as well as 

versions of the tests offered to entrants to higher education institutions of Ukraine during the 

pilot external independent evaluation in 2009-2020. 

- https://usefulenglish.ru/idioms/ – website for learning idioms and phrasal verbs in English 

Training materials with exercises on this site describe the use of standard literate English. 

Examples of usage, words and phrases, idioms and stable expressions in different situations in 

oral and written language are given. 

- https://www.uopeople.edu/ – People's University (UoPeople) is the first non-profit, 

American-accredited online university dedicated to opening access to higher education 

worldwide. 

- https://ocw.mit.edu/ – free online courses from the Massachusetts Institute of 

Technology. 

- https://prometheus.org.ua/about-us/ – Prometheus Mass Open Online Course Platform is 

the first and largest free education project for everyone in Ukraine. Prometheus was founded in 

2014. The project is constantly evolving and growing, increasing the number of available courses 

and introducing the latest teaching methods for all. 

- http://ukped.com/ – A very interesting site where you can find not only tips on pedagogy, 

lesson plans, methodological literature, but also learn about the latest news about educational 

processes around the world. 

- https://www.twirpx.com/ – Very useful site, here you can find a lot of rare textbooks and 

other useful materials. 

- http://www.shkola.ua. – The site offers an electronic library of school textbooks, 

interactive online lessons, essays, solutions, contacts of Ukrainian schools. Examples of test 

tasks and contacts of Ukrainian universities are provided on the site for school graduates. The 

online resource also offers news that covers events in the field of education. 
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As it is possible to systematize educational Internet resources proceeding from various 

criteria, I would carry out one more grouping on two groups: 

- specialized sites for language learning, which have ready methodological developments 

(videos, texts, tasks, reference books) and 

- auxiliary resources that can be used to prepare lessons – to create presentations, comics, 

cartoons, videos on ready-made templates, etc. 

Among the latter – online services for creating animation: Animatron, PowToon, online 

services for editing music (audio-joiner) and video (app.clipchamp), online services for creating 

comics (Storyboardthat, Makebeliefscomix, Pixton), online services to create a video 

(http://goanimate.com/videomaker/quickvideo), a program for creating Power Point 

presentations and other online services. Many of them do not require professional knowledge of 

the operator and artist, give the opportunity to create visual material in minutes on ready-made 

templates, have the ability to save on a web server. 

The number of Internet resources and their diversity allows them to be grouped according 

to different criteria. Thus, methodologists and teachers for the preparation of lessons and lectures 

in a foreign language can use:  

- comprehensive resources for learning a foreign language (for example, 

https://www.duolingo.com/, https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/, others); 

- methodological sites developed by Ukrainian teachers, which contain ready-made 

developments of foreign language lessons (https://naurok.com.ua)  

- video lessons for learning English. Example site to use – 

https://www.oxfordonlineenglish.com/ – contain free video lessons of English vocabulary, 

business English, English grammar, spoken English lessons, writing lessons in English, English 

pronunciation lessons; 

- educational resources in English, designed to study other subject areas (economics, 

history, medicine, natural sciences, etc.). An example is a channel https://www.ted.com/ – which 

contains original lectures of teachers, realized by professional animators; 

- local lore or linguistic online resources that contain descriptions of cultural features or 

linguistic specifics of the country whose language is being studied   

https://americanenglish.state.gov/culture-music-and-game-resources;  

- Internet libraries, museums, excursion sites (http://onlinebooks.library.upenn.edu/);  

- video tutorials from YouTube channels for learning English. Due to their diversity, 

different level of training and literacy of lecturers, I suggest paying attention to specialized 

resources prepared by professionals (for example, the development of zno.ua courses contain 

publicly available original video tutorials, in particular – http://bit.ly/37fYT6x – material for 

learning new phrases for based on the movie «Star Wars: Skywalker. Ascent». 

However, such resources (in addition to comprehensive resources for learning a foreign 

language, prepared by domestic specialists) need to be adapted and refined by teachers for use in 

lectures and lessons. The teacher must select the resource according to the age of the student, his 

psychological capabilities, according to the resource program of language learning, develop a 

form of control – testing, presentation, report, group work, and so on. 

All this is complicated by the large number of materials, the dynamics of their content and 

changes, different levels of quality, complexity and capabilities of resources. Thus, today the 

problem of determining safe and recommended by the Ministry of Education resources for 

learning a foreign language is relevant. 

An interesting resource for e-distance learning of foreign languages are also mobile 

applications, for example, https://apps.apple.com/us/app/khan-academy-kids/id1378467217 .  

However, it is necessary to understand both their advantages and disadvantages, the main 

of which is the lack of communication with teachers and other students. Therefore, such 

programs can be used only comprehensively, to perform certain tasks, with the obligatory further 

work on mastering the material in groups, with the teacher, etc. 
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Teachers have undoubtedly already properly assessed the possibilities of interactive 

learning technologies. They allow you to train different areas of language learning; combine 

them with traditional forms of education; help to create new dialogue situations, automate 

learning and control processes; contribute to the implementation of an individual approach to 

students. 

Among other things, their use is also caused by the dynamic development of Internet 

technologies, especially multimedia computer programs. With the development of computer 

technology and the Internet, new ways and opportunities to acquire knowledge have opened up. 

Recent advances in high technology open up the widest opportunities for foreign language 

teachers to further improve the learning process. 

At the same time, today we can identify the main problems of using interactive distance e-

learning in foreign language teaching: 

- to work in the mode of distance e-learning requires qualified personnel who own a 

computer and Internet technology, – when choosing a resource it is necessary to take into 

account the technical readiness of the student (the presence of a computer capable of supporting 

the proposed resource), 

- the chosen resource must be high quality and competent, 

- the use of the selected resource should not infringe copyright, 

- the resource must be free, 

- the resource must be safe for the student and meet the requirements of the Model Law on 

the Protection of Children from Information Harmful to Their Health and Development [5], 

information legislation, protection of motherhood and childhood, 

- the resource must be adapted and adapted to the requirements of the curriculum and the 

tasks to be achieved. 

Therefore, as noted above, today the problem of determining safe and recommended by the 

Ministry of Education resources for learning a foreign language becomes relevant. 
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В умовах політико-економічної нестабільності сучасного світу все гостріше 

відчувається потреба в широко освічених людей, здатних критично мислити, 

опрацьовувати великі обсяги інформації, приймати розумні рішення. Домогтися цього 

можна тільки особливою увагою до якості освіти, адже якість освіти – ключовий аспект 

сучасної психолого-педагогічний науки, тому, метою психолого-педагогічної підготовки 

фахівця є розвиток тих властивостей і якостей особистості, які характеризують його як 

суб'єкт діяльності і які відносяться до основних сфер його майбутньої діяльності. Зокрема, 
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розглядаючи різні підходи до проблеми розвитку особистості засобами іноземної мови, 

належить з’ясувати ступінь розвиваючого впливу цієї дисципліни на інтелектуальну, 

мотиваційну і емоційну сфери цієї особистості. 

Як показують дослідження навчання рецептивних видів мовленнєвої діяльності, не 

підкріплене практикою усного та письмового мовлення є недостатнім для впливу на 

інтелектуальну сферу студентів і обмежує досягнення розвиваючих цілей. Освітня 

сутність іноземної мови багато в чому ідентифікувалась з вихованням патріотизму та 

інтернаціоналізму, формуванням певних ідеологічних орієнтацій. 

Л.С. Щерба одним з перших він показав можливість розвитку особистості в єдності 

мислення, уяви, пам’яті і мовної діяльності. Не заперечуючи важливості мовної імітації і 

довільного запам’ятовування, вчений висунув тезу про необхідність врахування творчої 

сутності мовної діяльності, формування абстрактного мислення, підвищення 

інтелектуального навантаження учнів на заняттях з іноземної мови [1]. 

Отже, оволодіння іноземною мовою розвиває мислення, пам’ять, мовну здатність, 

удосконалює слухові, зорові і моторні відчуття, покращує мовне прогнозування, довільне 

володіння узагальненими прийомами мовленнєвої діяльності з опорою на аналіз і синтез, 

порівняння та узагальнення. Стає очевидним, що розумові процеси можна формувати, 

якщо направляти мовну діяльність на рішення інтелектуальних завдань і організовувати її 

відповідно до предметно-смисловим їх змістом. 

Таким чином, оволодіння іноземною мовою і розвиток інтелектуальної сфери є 

єдиний процес, і завдання навчання іноземної мови як засобу спілкування залишається 

неповною без завдання навчати іноземної мови і як засобу розумової діяльності – пошуку 

відповідей і рішень, визначення понять, формулювання суджень, умовиводів, узагальнень, 

тобто послідовності інтелектуальних актів. Складовими розвитку інтелектуальної сфери 

студентів засобами іноземної мови є: розвиток мовної та мисленнєвої діяльності, 

загальних методів мислення, мовленнєвих навичок, пізнавальних умінь і процесів, умінь 

вчитися, активізація механізмів самостійної інтелектуальної діяльності. 

Слід зазначити, що при вивченні іноземних мов особливу значимість мають такі 

складові мотиваційної сфери, як пізнавальна, інтелектуальна потреба, потреба в 

досягненні цілей і спілкуванні. Пізнавальна потреба в даному випадку пов’язана з 

професійними мотивами, так як за допомогою іноземної мови студенти розширюють свої 

професійні знання і кругозір. Потреба в отриманні нових знань за фахом стає мотивом 

мовної діяльності тоді, коли учні усвідомлюють, що іноземна мова є засіб вилучення з 

іноземної літератури особистісно значущою, професійно цінної інформації. Практичне 

використання цієї інформації при виконанні мовної діяльності викликає почуття 

задоволення пізнавальної потреби і позитивно впливає на ставлення учнів до іноземної 

мови. 

Інтелектуальна потреба як складова мотиваційної сфери студента також може бути 

реалізована засобами іноземної мови. Мова являє собою систему, побудовану в результаті 

високого рівня абстрагування. Все різноманіття іншомовної мовленнєвої практики втілено 

в обмеженому наборі абстрактних правил, які потрібні для практичного оволодіння 

іноземною мовою, але самі по собі ще не забезпечують досягнення даної мети. Необхідно 

формувати у студентів конкретні мовні вистави – мовні моделі, тобто для успішної мовної 

діяльності вони повинні навчитися самостійно думати, міркувати і виводити такі 

орієнтири – правила мовної діяльності. Таким чином може бути реалізована їх 

інтелектуальна потреба. 

Мотивація спілкування пов'язана з основною особливістю іноземної мови як 

навчального предмета, що носить яскраво виражений комунікативній характер. Цілі 

розвитку названої мотивації впливають з основної мети навчання іноземної мови – 

підготовки студентів до спілкування на нерідній мові. Чим більш розвинена 

комунікативна функція студента, тим явніша можливість реалізації всіх аспектів його 
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комунікативної мовленнєвої діяльності. Більш того, чим більш ця функція розвинена в 

індивіда, тим в  більш складні види комунікативної діяльності він може втупити. 

Отже, під час формування мотивації спілкування необхідні визначення системи 

соціальних ролей, забезпечення функціонально-цільового боку спілкування. Довірчі 

міжособистісні відносини педагога і студента формуються в ситуації кооперації і 

співробітництва, полегшують процес засвоєння, допомагають уникнути стресу і подолати 

бар’єр у спілкуванні. Оволодіння нормами мовної поведінки, тобто соціалізація студентів 

у ситуаціях, що становлять міжособистісні параметри спілкування, є досить тривалим 

процесом. У той же час, розглядаючи оволодіння іноземною мовою як штучний процес 

соціалізації, важливо визнати, що час, що відводиться на заволодіння ним діючими 

програмами вищих навчальних закладів, виявляється достатнім терміном для того, щоб 

навчитися орієнтуватися в ситуаціях спілкування, необхідних у професійній діяльності, і 

оволодіти всіма адекватними даній ситуації мовними засобами. 

Отже, цілями розвитку мотиваційної сфери в ході мовної психолого-педагогічної 

підготовки є: формування пізнавальної та інтелектуальної потреб, потреби у досягненні і 

спілкуванні, а також умінь ставити цілі навчальної діяльності і домагатися їх виконання. 
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Зміни у суспільстві, зокрема світова пандемія, вплинули на те, щоб активно 

розпочати дистанційне навчання у вищих та середніх закладах освіти, і таким чином 

змусила викладачів, вчителів, студентів та батьків до вдосконалення технічними засобами 

навчання, передачі навчальної інформації та отримання результатів виконаних завдань, 

сприйняття та опанування навчальним матеріалом з певної дисципліни, висвітлення 

презентації проектів  

Дистанційне навчання імпонує більшій кількості людей для здобуття освіти, зокрема 

вищої, проте існує низка недоліків на які варто звернути увагу, щоб усунути їх та знайти 

компроміс для успішного вивчення навчальної дисципліни дистанційно. Розглянемо такі 

недоліки дистанційної системи навчання: обмеження безпосереднього спілкування 

студентів з педагогами, відсутність прямого доступу студентів до викладача, постійна 

самомотивація студентів, ізольованість дистанційного навчання, обмеження доступних 

спецкурсів навчання для оволодіння спеціалізацією, необхідність постійного і надійного 

доступу до новітніх технологій навчання та Інтернет мережі, обов’язкова акредитація 

освітніх програм дистанційного навчання, обмеження щодо працевлаштування, 

непередбачені додаткові витрати, обмеження щодо вдосконалення умінь і навичок усного 

спілкування студентів.  

Обмеження безпосереднього спілкування студентів з педагогами. Звичайно, 

дистанційне навчання не дає безпосереднього, прямого спілкування студентів із 

викладачем протягом опанування навчальною дисципліною. Ми маємо на увазі атмосферу 

викладання і сприйняття навчальної дисципліни в аудиторії: вмінням студентів триматися 

протягом діалогічного мовлення та опанування психологічним станом під час 

безпосередньої очної співбесіди, зокрема відповіді на поставлені питання та висвітлення 

навчального матеріалу. Так, існує чат у платформах дистанційного навчання, який надає 
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можливість надіслати повідомлення і висвітлити свою думку як письмово, так і усно за 

допомогою технічних пристроїв, але ніяка машина сучасних технологій з найновішими 

засобами оснащення для передачі інформації, не спроможна замінити людське пряме 

спілкування, передати атмосферу очного навчання в аудиторії, психологічний стан 

студентів, коли вони відповідають. Таким чином, обмеження прямого спілкування 

студентів з викладачами у дистанційному навчанні, стає причиною побоювання учнів 

втратити контакт з педагогом, зокрема поставити йому питання під час навчального 

процесу у випадку незрозумілого матеріалу або після закінчення заняття, щоб з’ясувати 

інформацію щодо вивчення навчальної дисципліни, як це можна зробити у традиційній 

системі навчанні.  

І.Г. Власенко зазначає, що при тривалому дистанційному навчанні, студенти 

перестають правильно формувати свої думки, висловлюватись та вести дискусійне 

обговорення [1, с. 12]. Це вказує на те, що студенти обмежені у спілкуванні з педагогом, 

відчувається недостатність діалогічного мовлення у процесі дискусії щодо вирішення 

навчальних ситуацій, що притаманне традиційній системі навчання у вищих закладах 

освіти.  

Відсутність прямого доступу студентів до викладача. У нашому дослідженні ми 

розрізняємо прямий доступ до викладача щодо отримання його вказівок, настанов та 

відгуків, коли відбувається очна діалогічна розмова в аудиторії і миттєвий зворотний 

зв'язок у процесі викладання навчальної дисципліни. Прямий доступ вказує на пряме 

комунікативне спілкування студентів із викладачем протягом опанування навчального 

матеріалу, зокрема на діагностування рівня якості засвоєних ними знань відразу в 

аудиторії, оскільки можна поставити студентам запитання, або запропонувати 

неформальну тестову роботу для швидкого опитування. Таким чином, діагностування 

рівня якості знань студентів може відбуватися в аудиторії миттєво і водночас 

виставлятись оцінка успішності. Студенти можуть з’ясувати проблемні завдання з 

навчального матеріалу та отримати відповіді на поставлені запитання. 

У процесі дистанційного навчання, прямий доступ студентів до викладача відсутній, 

бо студенти змушені чекати відповіді педагога до тих пір, поки він не перевірить їхні 

роботи і не надішле бали, як результат визначення рівня якості їхніх знань. Зазвичай, 

роботи надсилаються електронною поштою до викладача, перевіряються і за допомогою 

зворотного зв’язку повідомляється відповідь. Враховуючи сучасні технології навчання, 

студенти можуть отримати результат відразу, але для цього потрібно скласти відповідні 

тести і запрограмувати відповіді, проте не всі платформи дистанційного навчання надають 

таку функцію. Усні відповіді на питання можуть також надсилатись голосовими 

повідомленнями, але всі вони потребують відповідних знань, умінь і навичок для 

правильного запису та відтворення звуку. Таким чином, у процесі дистанційного навчання 

потрібно спілкуватися за допомогою спеціальних технічних засобів, а для такого зв’язку 

студентів з викладачем необхідно мати трохи більше часу, щоб прослухати запис, 

записати нове повідомлення, надіслати його викладачеві та зачекати відповіді на 

поставлене запитання. Враховуючи кмітливість та обізнаність наших українських 

студентів, вони мають можливість і час для консультації з товаришами, пошуку відповіді 

у підручнику та в Інтернеті, оскільки зворотній зв'язок студентів із викладачем не 

потребує миттєвої відповіді, зокрема очного або прямого з ним спілкування. Отже, 

можемо зазначити, що прямий доступ студентів до викладача відсутній у процесі 

дистанційного навчання. 

Постійна самомотивація студентів протягом дистанційного навчання. 

Дистанційне навчання – це спосіб отримати вищу освіту на відстані за допомогою 

сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій. Оскільки, студенти-

старшокурсники вже стараються знайти роботу на ринку праці і розпочати свою трудову 

діяльність, тому для них дистанційне навчання – це спосіб отримати вищу освіту без 

відриву від виробництва. Для них важливо навчатися у зручний час, але такий підхід може 
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призвести до опанування навчальним матеріалом несистематично, до схильності 

відкладати неприємні справи, а саме до виконання домашніх завдань пізніше, потім, саме 

тоді, коли виникне натхнення і бажання їх зробити, бо саме зараз є справи, що приносять 

більше задоволення або швидкий результат.  

І.В. Власенко влучно підкреслює, що можливість навчатися у зручний час може 

перетворитися не на систематичне навчання, а на постійну прокрастинацію цього виду 

діяльності [1, с. 12]. Такий підхід до вивчення навчальних дисциплін певною мірою 

нагадує заочну форму навчання. Оскільки дистанційне навчання є гнучким, тому для його 

проведення необхідна хороша організація, планування навчального процесу, 

відповідальна робота у вивченні навчального матеріалу і постійна самомотивація, бо без 

неї не всі студенти можуть виконувати саме ті завдання, які необхідні для ґрунтовного 

опанування навчальною дисципліною усвідомлено, продуктивно і працювати з 

максимальною самовіддачею. Отже, самомотивація студентів – це постійний і динамічний 

процес, який визначає їхню організованість, активність, наполегливість, здатність до 

ґрунтовного вивчення навчальної дисципліни і спонукає до виконання різного типу 

завдань, опанування навчальним матеріалом, пошуку сучасної навчальної інформації для 

підвищення самоосвіти і вдосконалення знань, умінь, навичок, необхідних для досягнення 

цілей обраної майбутньої професії. 

Ізольованість дистанційного навчання. Дистанційне навчання є ізольованим 

навчанням не дивлячись на те, що ми перебуваємо у віртуальній аудиторії, наповненій 

студентами і динаміка взаємодії з ними змінюється із вдосконаленням навчальних 

програм з дисципліни, поліпшенням комп’ютерних та інформаційних технологій, 

підвищенням рівня якості онлайн-освіти. Не зважаючи на те, що студенти певною мірою 

відсторонені від традиційної форми навчання, проте у них є можливість надсилати 

електронні листи, розміщувати повідомлення на дошках оголошень, брати участь у 

онлайн конференціях та групових онлайн дискусіях.  

Хоча викладач не сидить перед студентами і не дає інструкції віч-на віч, але їм все 

одно потрібно виконати завдання вчасно та надіслати відповіді, опановувати навчальним 

матеріалом, бо існують певні терміни здачі завдань. Тут немає компромісів, тому студенти 

мають бути організованими і більше уваги приділяти самоосвіті, вдосконаленню рівня 

якості знань, умінь, навичок. Саме тому, ізольоване дистанційне навчання найкраще 

підходить для зрілих студентів, які не можуть дозволити собі традиційного навчання.  

Ізольоване дистанційне навчання у вищих закладах освіти це здобування освіти у 

разі неспроможності студентів відвідувати навчальний заклад, а саме через хворобу; 

довготривалі відрядження або подорожі; участь у спортивних та художніх програмах, 

зокрема конкурсах, змаганнях тощо. У випадку, коли навчальний заклад не забезпечує 

кваліфікованого викладання навчальних дисциплін з обраного фаху, тому більшість часу 

студенти проводять у бібліотеках і вивчають навчальну дисципліну самостійно. 

Обов’язкова акредитації освітніх програм дистанційного навчання. Акредитація 

освітніх програм – це оцінювання рівня якості освітньої програми та освітньої діяльності 

закладу вищої освіти за цією програмою, на предмет відповідності стандарту вищої 

освіти, спроможності виконання вимог стандарту, а також досягнення заявлених у 

програмі результатів навчання відповідно до критеріїв визначення рівня якості освітньої 

програми [2]. Оскільки навчальні заклади працюють у режимі дистанційного навчання, 

тому важливо, щоб освітні програми і робочі навчальні програми дистанцій навчання 

відповідали вимогам стандарту вищої освіти і забезпечували якість освітньої діяльності. У 

випадку, якщо відсутня акредитація навчальної програми дистанційного навчання, тоді є 

великий ризик, що навчальний заклад може видавати шахрайські, недійсні дипломи про 

освіту і вони не будуть визнаватися роботодавцями на ринку праці в країні та за її 

межами. Акредитація освітніх програм є однією із основних вимог забезпечення якості 

освіти та реалізації прав студентів щодо її отримання, незалежно від форм власності та 

сфер управління. Отже наявність документу про акредитацію програми навчання є 
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основним доказом про права навчального закладу освіти законно надавати освітні послуги 

студентам, зокрема видавати диплом, що засвідчує про завершення вивчення навчальних 

дисциплін вищого закладу освіти згідно із законодавчими вимогами та здобуття обраної 

спеціальності і спеціалізації відповідного фаху.  

Обмеження щодо працевлаштування. Сьогодні, роботодавці намагаються 

самостійно приймати на роботу фахівців, які отримали документ про освіту і здобули 

певну спеціальність та спеціалізацію. Деякі з них влаштовують співбесіди, щоб з’ясувати 

рівень якості знань, умінь, навичок майбутнього співробітника. Роботодавці зацікавлені у 

процвітанні своєї корпорації, фірми, підприємства, тому вони влаштовують конкурси, 

різного виду випробування для кандидатів на певну посаду. Більшість роботодавців 

визнають дистанційне навчання, зокрема здобуті уміння і навички із обраної 

спеціальності. Проте, певна частина роботодавців скептично ставляться до дистанційного 

навчання, тому вони висувають умови, щоб конкурсанти мали досвід роботи і стаж 

трудової діяльності, бажано за напрямом активності певної корпорації, фірми, 

підприємства куди влаштовується на роботу фахівець. Студенти вільні у виборі місця 

роботи, але якщо вони мають бажання працювати у конкретного роботодавця після 

закінчення закладу освіти, тоді повинні бути впевнені, що їх візьмуть на роботу. Тому 

бажано завчасно вести переговори із роботодавцями, бо саме вони наймають на роботу 

спеціалістів і несуть відповідальність за нарахування і виплату заробітної платні, а також 

за утримання та сплату податку на доходи фізичних осіб до бюджету, нарахувань до 

фонду оплати праці, та інші обов’язки передбачені законами.  

Непередбачені додаткові витрати на дистанційну освіту. Важливо побудувати 

сучасну вищу освіт, зокрема дистанційну, у в контексті цивілізованого розвитку і 

міжнародних вимог до освіти XXI століття. Нині існують державні та приватні заклади 

вищої освіти, які впроваджують дистанційну освіту, здійснюючи фінансування за рахунок 

коштів державного або місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не 

заборонених законодавством. У зв’язку з наявним обмеженням державного фінансування, 

заклади вищої освіти збільшили обсяги надання платних освітніх послуг, тому студенти 

стали основним вкладником коштів у бюджети цих навчальних закладів, зокрема вишів. 

Нині дистанційна освіта розвивається дуже активно і передбачає можливість 

отримати необхідні знання віддалено від навчального закладу. Таким чином, студенти 

мають можливість працювати, знаходячись у різних куточках країни, і виконувати 

відповідну місію: нести військову службу на кораблі чи у військовій частині, бути у 

тривалому відрядженні чи відпустці, брати участь у змаганнях чи конкурсах і т.д. Саме 

тому викладачам доводиться надсилати навчальні матеріли заздалегідь, щоб студенти їх 

вчасно отримати і виконали завдання з навчальної дисципліни, встигли їх надіслати до 

зазначеного терміну, і це призводить до додаткових витрат та обслуговування. 

Дистанційний процес навчання побудований на використанні різних новітніх освітніх 

технологій, зокрема комп’ютерів, проте не завжди є можливість ними скористатися, щоб 

виконати запропоновані завдання та їх надіслати, тому і з’являються додаткові фінансові 

витрати на дистанційну освіту. 

Обмеження щодо вдосконалення умінь і навичок усного спілкування студентів. 

Спілкування у процесі вивчення навчальних дисциплін завжди приносить емоції радості, 

хвилювання, роздратування, страждання як викладачам, так і студентам, і є невід’ємною 

умовою педагогічної діяльності у ході викладання навчальної дисципліни та опанування 

навчальним матеріалом. Метою усного спілкування у процесі дистанційного навчання є 

обмін різного виду інформації, досягнення взаєморозуміння і забезпечення взаємодії між 

педагогами, колегами, студентами. Дистанційне навчання не дає студентам можливість 

працювати над навичками усного спілкування і вони не отримують практики словесної 

взаємодії з викладачами та іншими студентами, бо використовуються технічні засоби 

зв’язку у процесі комунікації, які не завжди точно передають звуки, слова. Новітні освітні 

технології можуть використовуватись як допоміжні засоби передачі інформації для 
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ґрунтовного вивчення навчальної дисципліни, але для вдосконалення умінь і навичок 

усного спілкування вони не можуть замінити постать викладача, його ораторські 

здібності, комунікативні вміння у процесі викладання навчальної дисципліни. У ході 

спілкування необхідно враховувати, що мовленнєві навички за своєю природою є 

механічними, а комунікативні вміння мають творчий характер, тому вдосконалення умінь 

і навичок усного спілкування студентів відбувається індивідуально та поступово.  
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Education always combines the youth upbringing and training, therefore, in essence, it 

works for the future. The future always grows from the past through modern, taking into account 

the peculiarity of the society development, which is due to the evolution in education. And no 

matter how complicated and contradictory were the processes of its development and 

improvement, it occupies a leading place in the field of social development in many world 

countries. 

Ancient Greek philosopher Aristotle pointed out that upbringing should be treated with 

special attention both in higher education establishments and in the family as well, because each 

family is a part of the state. The scientist emphasized on that the family should initially involve 

children into education, culture and instill universal human standards of public life, along with 

all state and social institutions that should support parents’ efforts. 

Thus, a lot of optional and compulsory education establishments, including the distance 

ones, are being opened in the United States. The optional institutions include different types of 

schools, and compulsory ones include colleges, universities, in particular two-year community 

colleges, technical schools or schools distance education. The students receive a degree and 

Associate degree in these education institutions. If students show a desire to study at a higher 

education institution, then the two-year college courses are credited to them. American students 

get bachelor’s degree from 4 to 5 years of study if they have got 120 credits. According to the 

statistics, students receive this amount of marks during four years of college education, in 

particular 32% of state higher education institutions and 52% of private ones [1]. The US 

graduates get the Master’s degree after 3 years of study. It provides more thorough subjects’ 

study, scientific work writing and the implementation of scientific research or project. The 

highest degree in the USA higher education is Doctorate degree / PhD, and the students get it 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#Text
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after 5-7 years of studying at a higher education establishment having passed examinations on 

special subjects and defended the dissertation [1]. 

Hence, US higher education institutions become the main focus of higher education in the 

United States. Solving problems in the US higher education system shows that Americans have 

reformed education and successfully applied the concepts of individual educational programs. In 

particular, programs related to business administration or the DBA (The Doctorate of Business 

Administration Program) are required to obtain Bachelor’s and Master’s degree, and certainly for 

career growth. DBA programs include the following topics for mastering: research methodology, 

corporate leadership, business theory, and more. As social sciences help US university students 

understand education and economy system better, in particular business, leadership and the 

interaction of these systems within the community, so the topics for the acquisition of a 

professional level in higher education institutions can be offered by both communities and 

government.  

The first social programs were introduced by US President Franklin D. Roosevelt in 1933. 

The far-sighted politician has understood deeply the necessity for radical measures to create an 

anti-crisis mechanism in the country for carrying out social reforms aimed at overcoming the 

economic crisis or the Great Depression in America, covering 1933-1934. The program of anti-

crisis measures received the name «New Deal» in the history of the USA. The major reforms of 

this course were carried out in the first «hundred days» of his presidency, when the federal 

government strengthened the state regulation of the banking and financial sectors, abolished the 

gold standard, in particular, banned the free exchange of paper money for gold, and established 

numerous organizations to assist in the events of emergency situations, expanded the scope of 

public works and introduced an assistance system to farmers. That’s why in 1934 the Law on the 

security circulation was adopted, which gave way to the provision of equal conditions for all 

participants in the trading market and free access to information about the company’s activities. 

The adoption of National Industrial Recovery Act of 1933 was very important, which entered the 

history of the United States under this title (NIRA). This law provided the right for associations 

of enterprises to formulate, and the president to impose sanctions on the «code of fair 

competition» that envisaged a legal norm, namely: the volume of production, prices and rules for 

the sale of goods, working conditions [2]. 

In 1935, the United States created a social security system that provided retirement benefits 

to citizens of old age and unemployment benefits as well. The tasks of the «New Deal» program 

included the transfer from the federal level of the state funds for the payment of social assistance 

to the elderly, the unemployed, families with dependent children, pregnancy and maternity 

benefits, blind care and coverage of the cost of medical services. 

Janush Shirmer points out that the «New Deal» program launched the radical changes in 

the US domestic policy, including strengthening the control of the economy and monetary 

reserves by the federal government. He emphasizes that the integrated social programs were 

launched at that time, and the trade unions became widely recognized. In the period of the «New 

Deal» covering the years 1930-1940, when the US Congress adopted a large number of laws 

covering all spheres of socio-economic and political life of the country, it is possible to 

recognize the period of the launch of social programs, since it was in 1935 that along with the 

launch of a broad program of assistance to farmers. Thus, the creation of social assistance 

programs indicates economic adjustment in the country. 

By overcoming the economic crisis, the United States has adopted a new government 

program aimed at «War on Poverty», in particular to fulfil the tasks of adopted «Economic 

Opportunity Act (1964)». The period of social program development during the 1950-1960-s is 

characterized by the struggle against poverty because poverty in the country was at level of about 

19% [3]. Thus, the federal government of the United States carries out certain measures directed 

to reducing the poverty rate in the country, namely the formation of federal funds management 

unit for fighting poverty. That period of such social programs as «Medicare», «Powerful start», 
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«Workers’ Corps places» and «Food stamps» were developed and adopted. These programs still 

exist today. 

«Medicare» is the social insurance programs aimed at providing targeted social assistance, 

in particular health insurance services provided to persons aged 65 and over, which are fully 

financed from the state budget. «Powerful Start» is the program for educational and medical care 

for children aged 3 to 5 from low-income families. The programs «Workplace Corps» and «Food 

Stamp» are tied to the federal poverty figures that are calculated and set annually by the US 

Department of Health. 

By overcoming economic crisis Americans did not pay enough attention to education 

issues, so the report «The Nation in Risk», which was presented to the US Congress in 1983, 

shook the whole country because of its truly highlighted quality and level of education in 

America. Gradually, the main task was to control the rapid growth of education expenditures, 

effective resource management, and the productivity of educational institutions and education 

itself.  

The USA politicians and teachers were aware that an international comparative study of 

student achievements could be applied to individual levels of success in different education 

systems. The International Association of Studies has helped to attract the US influential 

stakeholders to students’ knowledge assessment as a criterion for determining the effectiveness 

of the entire education system by publishing the results of the Second International Assessment 

Process in Mathematics, which underlined the low level of student achievement in the United 

States. 

In order to increase the USA students’ knowledge level, the US Department of Education 

established the National Committee in 1983 as well as made several recommendations for the 

reorganization of the education process. In particular, the main ones were: to expand the 

academic day and year, to form a new basis for the curriculum in order to raise the knowledge 

standards in each subject. According to the results of the USA students’ assessment, the higher 

requirements were expressed in the test for students’ assessment. 

In 1998, the specialists of Education and Business released the Education Manifest «The 

Nation is Still in Risk», which highlighted the results of reforms, including achievements and 

disadvantages. The national disgrace is the results of the 3
rd

 International Competition in 

Mathematics and Natural Sciences, in which American senior students ranked within 21 

proposed places: the19
th

 in mathematics and the16
th

 in natural sciences [4]. Thus, the United 

States continues to reform education as evidenced by the adopted laws, in particular, «On 

National Education Objectives» (1990), «On Improving Preschool Education» (1990), «On 

Preventing Student Deaths from Schools» (1991), and others. US educational programs are 

accompanied by social programs. US social programs are differentiated according to the relevant 

requirements at the federal, state, local and private levels. They help to provide food, shelter, 

education, healthcare and money to US citizens through primary and secondary education, 

higher education grants etc. The social security system is sometimes considered as social 

assistance program and has certain characteristics, since social security programs are designed to 

support the population (e.g. when professionals are not able to continue working). 

Social education programs in the United States are referred to social benefits designed for 

helping American students to study at Higher Educational Establishments. Social education 

programs can be federal and state as well, which include financial assistance, health and medical 

services, food assistance, housing subsidies, education subsidies, and utilities. The US 

government grants scholarships, subsidized loans to most students. Those who do not receive 

any assistance can get a state-guaranteed loan, since the cost of training has increased 

significantly. Many Americans are afraid that they may be excluded from Higher Education 

Establishment for delayed tuition fee or training services. That is why progressive democrats 

have suggested steps for increasing financial assistance and subsidizing students. 

Today there are well-known teacher education programs (TEA), doctoral programs in 

political science and international relations, and many others encouraging young people to study. 
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The Teacher Training Program (TEA) is the US Department of State’s Education and 

Culture Program administered by the International Research and Exchanges Board (IREX). The 

TEA program provides unique opportunity for teachers from Euro Asian and South Asian 

comprehensive schools to deepen their competence in the subjects they teach, improve their 

teaching skills, learn more about the United States. 

The participants of the program visit the United States to take part in the 6-week advanced 

training program at one of the US universities. The training program includes studying and 

intensive training on methods of teaching subjects, curriculum development, approaches and 

methods of teaching in home countries’ conditions of the participants, leadership in education, as 

well as training on the Internet and electronic processing of texts for their usage in the process of 

conducting subjects they teach [5]. 

The Doctoral Program in Political Science and International Relations contributes to 

enhancing the quality of applied research qualification. This innovative and comprehensive 

program provides students with modern methodology and theory of training in politics and 

international relations. The objectives of the program are to improve students’ skills necessary 

for research, in particular to raise the knowledge level theory and applied sciences, train students 

for independent and original research in the field of political science and international relations. 

This social program involves two stages of raising the specialists’ knowledge level, that is 

writing course work (project), preparing and conducting lectures at initial courses of 60 ECTS, 

as well as a research component devoted to the preparation of a doctoral dissertation of 180 

ECTS. Doctors’ degree acquires to cover knowledge and skills that enables development and 

further implementation of the most ambitious tasks in the field of politics and international 

relationships. 

After getting Doctorate degree, the scientist is considered to have obtained solid 

knowledge of social sciences, theories, concepts, research methods etc. They are able to apply 

their theoretical knowledge into practical activities. This program provides both theory and 

empiric research. Students can get Doctorate degree in four years of study. These programs 

include making out personal training plan; 30 credits of special research including research in 

ethics; 10 credits for general competency studies, in particular university pedagogy, 

management, managerial negotiation and scientific communication; international mobility, 

namely: research collaboration or participation in international conferences. The completion of a 

scientific study and search presupposes writing a doctorate thesis, which includes reviewed 

scientific publications or manuscripts accepted for edition as well as a final report (an article on 

the basis of the scientific work); or a doctorate dissertation that is completed scientific research 

which meets relevant scientific criteria, in particular, includes newly scientific knowledge in the 

field investigated and defended research results [6]. 

Thus, there is a lot of different social programs in the USA including the program for 

distant education and they all interact with accepted educational laws, revealing the essence of 

the educational process. The Social Science Program aims at providing knowledge based on the 

Social sciences and the Humanities studying human conditions and activities. The program also 

aims at developing the ability to formulate, analyze, give reasons and solve problems in different 

subject areas. Usually, in social programs, the general purpose of the program is supplemented 

with additional aim, that is to develop the ability to understand the inter-relationships between 

Economics, the Humanities, Social sciences and others as well for further studies.  

Taking into account that Higher Education in Ukraine is the basis of intellectual, cultural, 

spiritual, social and economic development of society, it must be acquired as a result of 

consistent, systematic, purposeful knowledge achievement, ensuring the comprehensive 

development of the student personality. Higher education has developed and reformed mainly on 

the tasks of state development and perceived as an integral structural element of the state system. 

It is worth remembering that education and training students is always combined, so it has to 

work for the future. 
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In order to improve the learning process meeting the needs of students, the necessity of 

specialists for professional provision in various fields of production and modernization of Higher 

Learning Institutions should be taken into account. 

All the teaching staff at any Higher Education Establishment is its intellectual potential, 

and its competence depends on the level of students’ acquisition of knowledge and skills which 

contributes to their intellectual development, the formation of ability to respond more quickly to 

economic and political changes in society. 

The basis of social programs in Ukraine and in the United States are the principles of 

practical orientation and optimal sufficiency; scientific knowledge; systematic; sequences; 

autonomy. The social science programs in Ukraine and in the USA provide a broad education, 

which gives knowledge in many different areas and serves as a foundation for acquiring new 

knowledge in the area of the Humanities, Languages and Social sciences. The social programs 

indicate that higher educational establishments as social institutions are responsible for 

implementing the program, serving qualitatively to the population being results of the 

achievement. Highly educated and qualified specialists are the indicators of level of education 

and development of the country, its professional, scientific potential and competitiveness that is 

also to ensure high level of implementation not only traditional educational and research 

functions, but also, new innovative and entrepreneurial ones. There should be given special 

attention to the strategic development of the country, rational use of national resources, 

strengthening of the country’s competitiveness in the international community as well as welfare 

of people in the market economy conditions of Ukrainian society. 
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Дистанційне навчання останнім часом стає пріоритетною формою організації 

навчально-виховного процесу у закладах освіти, у тому числі й музичного профілю. 

Вирішення проблеми підвищення ефективності дистанційного навчання дозволяє 

розвʼязати такі пріоритетні завдання сучасної освіти, як активізація пізнавальних мотивів 

майбутніх фахівців, формування їхніх загальних та спеціальних компетентностей, 

особистісних якостей та професіоналізму. 
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 Неабиякого значення в оптимізації функціонування дистанційної освіти набуває 

проектна діяльність, яка дозволяє актуалізувати теоретичні знання, практичні вміння, 

деякі особистісні якості та професійну майстерність. 

 Аналіз наукових джерел свідчить, що ця проблема досліджувалася в таких 

напрямах, як-от: теоретичні концепції музичної освіти (О. Бортнікова, Г. Ніколаї), 

реалізація потенціалу дистанційного навчання (І. Лапшина, Л. Штихно), інструментарій 

організації проектної діяльності учнів та студентів (М. Князян, О. Хромченко). 

 Утім питання про забезпечення ефективності дистанційного навчання засобами 

проектної технології потребує більш ґрунтовного висвітлення. 

Як відомо, проектна діяльність орієнтує на проведення учнями та студентами 

певної пошукової роботи, критичну оцінку отриманої інформації, її аналіз та 

узагальнення, генерацію ідей та розробку конкретного матеріального продукту свого 

дослідження. 

Акцентуємо й на тому, що саме проектна діяльність є важливим методом 

формування готовності майбутніх музикантів до самоосвітньої діяльності засобами 

англійської мови. Самоосвіта майбутніх молодших спеціалістів музичного мистецтва 

базується на прагненні до пізнання та творчості, бажанні досліджувати інформацію про 

життєвий і творчий шлях видатних музикантів, а такий науковий пошук може 

здійснюватися саме у форматі проектної діяльності.  

Окрім цього, виконуючи проекти, студенти оволодівають важливими для 

самоосвіти особистісними якостями, наприклад, організованість, самостійність, 

дисциплінованість, інтелектуальна ініціативність, критичність мислення, сила волі тощо.  

Значущим є також і те, що у студента, який бере участь в проектній діяльності 

іноземною мовою, формуються вміння аналізу, порівняння, систематизації, класифікації 

різних положень, позицій із наукових англомовних джерел. Окрім зазначених вище, 

майбутні молодші спеціалісти музичного мистецтва оволодівають вміннями писати 

анотації, реферати, доповіді, робити критичний огляд інформації із галузі 

мистецтвознавства, розробляти презентації, чітко й ґрунтовно висвітлювати власні ідеї, 

визначати перспективи розвитку мистецтва й культури, аналізувати власні досягнення та 

надавати оцінку виконаній роботі. 

Має сенс підкреслити й те, що організація проектної діяльності в умовах 

дистанційного навчання має певні суттєві особливості: 

– у звʼязку з відсутністю можливості безпосереднього спілкування викладачів і 

студентів від викладача вимагається розробка чіткого алгоритму дій тих, хто навчається. 

Такий алгоритм має забезпечити максимально повне розуміння того результату, котрий 

має бути досягнутий після виконання його кожного етапу та кроку; окрім іншого, він має 

містити конкретні вимоги щодо термінів виконання дій; 

– укладення системи методів он-лайн діагностики досягнень студента, рівня 

сформованості його знань, умінь, особистісних якостей; 

– підбір засобів заохочення та мотивування, що дозволяє подолати психологічні 

барʼєри, певний занепад, острах, невпевненість у власних силах за відсутності контактів, 

емоційної підтримки з боку викладача. 

Принципово важливою, на наш погляд, є систематичність звітування викладачеві 

про проміжні результати виконання проекту, що й дозволяє швидко його скоригувати на 

основі своєчасного он-лайн консультування. 

У процесі навчання англійської мови нами була розроблена та впроваджена 

система проектів, котра спрямовувала студентів на аналіз музичних творів, розробку 

методичних рекомендацій з різних аспектів викладання мистецтвознавчих навчальних 

дисциплін, наприклад з музичного виховання учнів, навчання народної музичної 

творчості, роботи з хором. Такий підхід дозволив актуалізувати не лише професійні 

важливі знання, а й сформувати англомовні знання та вміння, репрезентуючи результати 

проекту саме англійською мовою.  
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Відповідно до зазначених вище особливостей проектної діяльності за умов 

дистанційного навчання методичний інструментарій її організації передбачав декілька 

сегментів, перший з яких містив детальну та повну програму всіх дій студента, другий – 

методи діагностики проміжних та прикінцевих результатів, третій – засоби заохочення 

(наприклад, можливість відвідати он-лайн концерт, організований викладачами та 

студентами, взяти участь у зустрічі з відомим митцем, колективній он-лайн екскурсії (в 

музеї, театрі, галереї), отримати відмінну оцінку за ефективне виконання певної ланки 

проєкту, наприклад, ґрунтовну аргументацію теоретичних засад дослідження відповідно 

до його теми), четвертий – презентація результатів проєкту, його колективний аналіз й 

оцінювання в он-лайн режимі. 

Варто наголосити, що неабияким потенціалом в підвищенні ефективності 

мовленнєвої діяльності студентів має проектна діяльність з культурології. Ця навчальна 

дисципліна сприяє інтеграції різних знань: історії України та світу, музичного, 

літературного, театрального, кінематографічного, архітектурного, скульптурного 

мистецтва, живопису тощо.  

Наприклад, за темою проекту «Музичне мистецтво в українській культурі ХІХ 

століття» студенти в колективній діяльності мали розкрити особливості національно-

культурного відродження, зокрема схарактеризувати внесок у розвиток культури відомих 

музикантів цієї доби М. Аркаса, С. Гулак-Артемовського, М. Лисенка. Були утворені 

групи, кожна з яких висвітлювала таке: життєвий шлях видатних композиторів; їхній 

творчий шлях; аналізувала найбільш відомі твори; їхній уплив на музичне мистецтво. 

Продуктом такого проекту була підготовлена презентація за тим чи іншим аспектом, 

окресленим вище. Протягом он-лайн заняття всі презентації обговорювалися, студенти 

ставили запитання, обирали презентацію, котра найбільш повно відображала інформацію 

про композитора. 

Викликала інтерес студентів і проектна діяльність за темою «Географія музичної 

України», яка передбачала підготовку буклету про музичні події в різних містах нашої 

країни протягом року. Кожна з груп студентів була зорієнтована на те, щоб розкрити 

найбільш відомі музичні події у певному регіоні, висвітлити історію культурних заходів, 

місця, в яких вони проводилися (філармонії, театри, концертні майданчики тощо), обрати 

найкращі фотоматеріали, систематизувати всі отримані дані у вигляді буклету для 

туристів. 

Аналізу, порівнянню, синтезу знань майбутніх фахівців слугував проект 

«Взаємовплив літератури та музики в мистецтві України ХІХ століття», який передбачав 

такі дії: розкрити внесок у розвиток української культури видатних письменників і поетів 

І. Котляревського, Є. Гребінки, Г. Квітки-Основʼяненка, Лесі Українки, І. Франка, 

Т. Шевченка;  драматургів І. Карпенка-Карого, М. Кропивницького, М. Старицького, 

П. Саксаганського; схарактеризувати вплив літературного мистецтва на музичне й 

навпаки; підготувати твір-роздум. 

Поглиблення й систематизація знань спостерігалися й у результаті виконання 

проекту «Художній образ у музиці, літературі, хореографії» з аналізу того, як 

репрезентовані в музиці класичні художні твори західноєвропейської літератури (Е. Т. А. 

Гофман «Лускунчик і Мишачий король», О. Дюма «Дама з камеліями», П. Меріме 

«Кармен»). Алгоритм дій студентів у он-лайн режимі був таким, як-от: прочитати 

зазначені літературні твори, подивитися відповідні опери, балети, фільми, написати 

критичний аналіз того, як представлено образ головних персонажів у різних видах 

мистецтва.  

Отже, протягом дистанційного навчання має сенс упроваджувати методичний 

інструментарій організації проєктної діяльності, що складається з таких основних 

сегментів, як детальне програмування дій студента, утворення комплекту методів 

діагностики результатів, засоби заохочення й мотивування, презентація результатів 

проекту, його колективний аналіз й оцінювання. 
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Підвищити конкурентоспроможність медичного працівника, зокрема лікаря, можна 

за умови отримання ним якісної вищої медичної освіти. Тому невід’ємною частиною 

реформ у медичній галузі є і трансформація системи надання освітніх медичних послуг. 

Згідно Стратегії розвитку медичної освіти (реалізація якої запланована впродовж 10 років) 

з 2019 року здобувачі освіти третього року навчання обов’язково складають єдиний 

державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ), одним із сегментів якого є іноземна мова 

професійного спрямування. З 2020 року пріоритетною обрана англійська мова, що дає 

змогу у професійній діяльності реалізуватись лікарю як фахівцю: брати участь у 

міжнародних конференціях, обмінюватись практичним досвідом з науковцями світу, 

надавати консультації як в Україні так і за її межами. 

Згідно Аналітичної довідки до результатів складання ЄДКІ, яка надана Центром 

тестування при Міністерстві охорони здоров’я України, серед зареєстрованих 8040 

здобувачів освіти складали іспит 7723 особи, серед яких іспит з англійської мови за 

професійним спрямуванням не склали 286 (3,7%) [1]. Зазначимо, що для англійської мови 

кількість правильних відповідей повинна бути на рівні 30,5% від загальної кількості 

тестових завдань.  

Міністерство охорони здоров’я України рекомендує при підготовці до іспиту 

акцентувати увагу на таких розділах при вивчені англійської мови, як-от: базова лексика 

на тему здоров’я на прийомі у лікаря; лексика з анатомії; словник медичних термінів; 

діалоги «лікар-пацієнт»; вправи для підвищення професійного рівня англійської [2]. 

Досягти позитивних результатів при складанні англійської мови за професійним 

спрямуванням можна за умови впровадження в освітній процес інтерактивних методів та 

прийомів. 

Досліджуючи аспекти підготовки майбутніх лікарів нами виокремленні певні 

компоненти, серед яких важливе місце займає процедурно-функціональний, що включає 

такі елементи, як-от: технологічні вміння, котрі виявляються у здатності працювати з 
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комп’ютером та використовувати ІТ-технології; комунікативні вміння, що реалізуються 

при спілкуванні з учасниками НДД та в професійній діяльності; організаторські вміння, 

які актуалізуються під час планування наукового дослідження та організації етапів НДД; 

іншомовні професійно-мовленнєві вміння, що проявляються у володінні іноземною 

мовою (мовлення, аудіювання, говоріння, читання, письмо); рефлексивні вміння, які 

передбачають самооцінку, самоконтроль діяльності. Задля оптимізації вивчення 

англійської мови майбутніми лікарями у режимі дистанційного навчання важливо 

використовувати два напрями організації їхньої пізнавальної діяльності: по-перше, це 

розробка та впровадження он-лайн занять і, по-друге, спрямувати майбутніх фахівців на 

самостійну роботу із інтернет-ресурсами. Зокрема, ми пропонуємо здобувачам освіти  

долучатись до англомовних сайтів, відео-лекцій, вебінарів, дискусій, семінарів, тренінгів у 

режимі он-лайн, що сприяє  розвитку загальних та медичних компетенцій: комунікації, 

спілкування, розуміння англійської; опрацювання медичних довідок, рецептів та іншої 

медичної документації; вивчення архівних історій хвороб, починаючи з опису первинного 

звернення пацієнта і до встановлення діагнозу та призначення лікування; рекомендації 

щодо профілактики захворювання; вивчення анатомії та гістології не лише з допомогою 

анатомічних атласів, а й з інтегрованими вправами, тестовими завданнями, відео; писати 

коментарії та ділитися корисною інформацією з іншими; сприймати матеріал через 

ілюстрації та графіку; опрацьовувати рентгенівські знімки з архівів з встановленням 

діагнозу та його перевіркою; класифікувати інформацію та виокремлювати важливе; 

брати участь в обговоренні матеріалів та документів у сфері охорони здоров’я; 

знайомитись з інноваціями в медицині та їх практичним використанням; опрацювання 

наукових публікацій. Такими платформами є Studer Group, Healthcare IT News, Patient 

Safety & Risk Solutions, Kenhub, MEDizzy, Learneratv.com, Dr Najeeb lectures, Armando 

Hasudungan lectures, The Medical Futurist, блог Well та інші, для роботи з якими потрібно 

зареєструватись і можна отримувати анонси про цікаві та корисні заходи. 

Як нами зазначалось, ефективним у зменшенні кількості здобувачів освіти, які не 

склали тест з англійської мови, є впровадження в освітній процес завдань для 

дистанційного навчання, інтегрованих із спеціальними медичними дисциплінами, що 

сприяє зацікавленню предметом та акцентує увагу на належному володінні англійською 

мовою. Нам імпонує думка науковця М. Князян, яка досліджуючи чинники, що впливають 

на низький рівень зацікавленості студентів до науково-дослідної роботи, виокремлює 

рівні володіння англійською мовою [3]. Ми пропонуємо в процесі дистанційного навчання 

англійської мови майбутніми сімейними лікарями розділити завдання на три рівні 

складності, де 1 рівень – початковий, 2 – достатній, 3 – високий. При підготовці завдань 

початкового рівня потрібно спрямовувати майбутніх лікарів на вивчення медичної 

термінології, тому пропонуємо завдання такого змісту: 

1. Складіть словник термінів до теми «Кісткова система. З’єднання кісток» (Make a 

glossary of terms on the topic «Bone system. Bone junctions»). 

2. Зробіть малюнок будови спинного мозку та відділів головного мозку та підпишіть 

структурні елементи. (Draw a picture of a spinal cord structure and parts of the brain, sign the 

structural elements). 

3. Складіть схему утворення гормонів. (Make a chart of hormones formation). 

4. Назвіть нормативні документи, якими повинен керуватися лікар у своїй 

професійній діяльності. (Name the normative documents that should guide the doctor in his 

professional activities). 

5. Підготуйте резюме для влаштування на роботу. (Prepare a resume for employment). 

6. Опишіть етапи заключення декларації з сімейним лікарем. (Describe the stages of 

providing a declaration with a family doctor). 

7. Напишіть запитання та відповіді по темі «Електронний запис до лікаря». (Write 

questions and answers on the topic «making an online appointment to the doctor»). 
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8. Замалюйте будову міцели золю арґентум хлориду, стабілізованого арґентум 

нітратом та вкажіть складові. (Draw the structure of the argentum chloride micelle, stabilized 

with argentum nitrate, and indicate the components).  

Завдання достатнього рівня складності повинні містити сегменти пояснення, 

міркування, аналізу, тому пропонуємо використовувати такі завдання: 

1. Складіть таблицю із симптомами захворювань у разі гіпер- та гіпофункції залоз 

внутрішньої секреції. (Make a chart with the symptoms of diseases in case of hyper- and 

hypofunction of the endocrine glands). 

2. Поясніть взаємозв’язок органоїдів клітини між собою та їх значення в клітині. 

(Explain the relationship between cell organelles and describe their significance in the cell). 

3. Опишіть методику визначення групи крові. (Describe the method of determining 

blood type). 

4. Виміряйте артеріальний тиск та поясніть свої дії і результат. (Measure your blood 

pressure and explain your actions and results). 

5. Проведіть інструктаж з питань охорони праці лаборантів. (Describe the safety 

policies on labor protection of laboratory assistants). 

6. Підготуйте теоретичний опис одного з питань лекції «Біофізика зору». (Prepare a 

theoretical description of one of the questions of the lecture «Biophysics of vision»). 

7. Розрахуйте калорійність чіпсів. (Calculate the energy value of chips). 

Щодо 3 рівня, то він має включати інтегровані завдання нестандартного характеру, 

які потребують застосування здобувачами освіти медичних (спеціальних, фахових) та 

загальних  знань: 

1. Складіть діалог «лікар-пацієнт» на тему трансплантації органів. Compose a 

«doctor-patient» dialogue on organ transplantation. 

2. Підготуйте презентацію по темі «Роль мікроелементів для життєдіяльності 

організму». Prepare a presentation on «The role of microelements for the body». 

3. Підготуйте проєкт щодо профілактичних засобів населення до захворювання на 

COVID 19. Prepare a project on prevention measures for COVID 19.  

4. Складіть рекомендації, щодо спілкування лікаря з пацієнтом по телефону в 

умовах пандемії. Make recommendations for the doctor to communicate with the patient by 

phone in a pandemic. 

Нижче наведемо деякі приклади завдань з Кроку 1: 

5. A 23-year-old woman presents to the emergency department complaining of bloody 

diarrhea, fatigue and confusion. A few days earlier, she went to a fast food restaurant for a 

birthday party. Her friends are experiencing similar symptoms. Laboratory studies show anemia. 

Which of the following would you most likely obtain for microbiologic testing? Cerebrospinal 

fluid: Stool; Bile, Blood, Urine. 

6. A 34-year-old-man visits dentist complaining of toothache. After a dental procedure 

that onvolved extraction of several teeth, he develops severe bleeding lasting more than 15 

minutes. Варіати відповіді: Hypoalbuminemia, Hypocalcemia, Hypofibrinogenemia, 

Trombocytopenia.  

7. A team of medical students is performing research on phases ol cell c\cle. During one of 

the mitotic phases the cell is nearly done dividing, the chromosomes decondense and two nuclei 

begin to form around them. Which of the following phases most likely lakes place in ihe cell? 

Аnswer options: Telophase, Prophase, Anaphase, Metaphase [4]. 

Отже, згідно запитів сучасного суспільства лікар повинен володіти фаховими 

компетентностями (серед яких чільне місце займає науково-дослідна складова), які не 

лише розвивають професійні якості, а й сприяють всебічному розвитку особистості, серед 

яких важливим є рівень володіння англійською мовою. Для її ефективного засвоєння, 

особливо в умовах дистанційного навчання, важливо не лише під час аудиторних занять 

застосовувати інтегровані вправи, а й розробляти та впроваджувати в освітній процес 

позааудиторні заходи для розвитку інтересу до англійської мови та успішної здачі Крок 1.  
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У умовах пандемії пріоритетною формою організації навчання іноземних мов є 

дистанційна, ефективність якої визначається тим, наскільки вона здатна мотивувати учнів 

та студентів до самостійної пізнавальної діяльності, сприяє розширенню знань та 

оволодінню стійкими вміннями у всіх видах мовлення (усній та письмовій рецепції або 

усному та письмовому продукуванні). 

Як свідчить досвід, зацікавленість у тих, хто навчається, актуалізують, насамперед, 

інтерактивні дистанційні технології, а також засоби, що мають оригінальний дизайн, 

системно презентують лексичний і граматичний матеріал, активізують творчість, 

передбачають критичну оцінку певних подій і висловлення власного погляду на них. 

Таким потенціалом відзначаються інформаційно-комунікаційні технології, володіння 

якими значно розширює можливості особистості та її індивідуальну ефективність. 

У звʼязку з окресленим вище змінюються й вимоги до сучасного викладача та 

вчителя. Сьогодні для результативного впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій педагог має вміти оперувати інформацією, обирати найкращі засоби її 

презентації учням/студентам, взаємодіяти з ними за умов відсутності безпосереднього 

контакту, розширювати власні знання про особливості функціонування загального 

інформаційного простору, програмне забезпечення, інформаційні ресурси як засоби 

активізації інтелектуальної діяльності та формування компетентностей тих, хто 

навчається.  
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Як ніколи раніше, важливими стали вміння ефективно використовувати глобальну 

мережу Інтернет для пошуку інформації з різноманітних електронних джерел з її 

наступним критичним осмисленням та впровадженням, самостійно розробляти електронні 

підручники, наочні дидактичні матеріали, проєктувати навчально-виховні заходи з огляду 

на специфіку їх реалізації в он-лайн режимі. 

Набуває значення й готовність педагогів до самоосвіти, що є передумовою 

підвищення результативності власної професійної діяльності. Зокрема, слід звернути 

увагу на здатність динамічно розширювати власні знання у галузі використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в методиці навчання французької мови та 

організації виховного процесу, оволодівати вміннями асимілювати інноваційний досвід 

своїх колег, застосувати накопичені знання як засіб професійного саморозвитку. 

 Задля підготовки майбутніх учителів французької мови до дистанційного навчання 

відповідно до окреслених вище вимог нами були розроблені та впроваджені протягом 

викладання навчальної дисципліни «Методика навчання іноземних мов у середній школі» 

дослідницькі завдання. 

Перш за все, здобувачі вищої освіти мали проаналізувати проблему забезпечення в 

інформаційному просторі безпеки та прав людини, невтручання в її приватне життя, 

захист інтелектуальної власності. Особливу увагу при цьому ми звертали на реалізацію в 

процесі дистанційного навчання принципу інформаційної екології, який передбачав 

дотримання етичних норм спілкування та взаємодії в он-лайн режимі. Результати 

дослідження обговорювалися в дискусійній формі на семінарському он-лайн занятті 

«Діджиталізаія викладання французької мови». 

Мотивувало здобувачів вищої освіти до наукового пошуку й завдання з розробки 

методичних прийомів налагодження позитивної взаємодії в он-лайн режимі з усіма 

учасниками освітнього процесу, що має відбуватися на засадах розкриття та розвитку 

творчих ресурсів кожного учня. Результатом виконання цього дослідницького завдання 

стало утворення методичних порад для вчителів-практиків. 

З метою формування у здобувачів вищої освіти вмінь вибору з Інтернет ресурсів 

певних методичних матеріалів, їх систематизації за окремими тематичними блоками, 

використання задля вирішення якоїсь педагогічної проблеми нами було запропоноване 

завдання з дослідження потенціалу інформаційно-комунікаційних технологій у 

формуванні вмінь у аудіюванні, говорінні, читанні, письмі («Apprendre le français avec 

TV5MONDE», «Enseigner le français avec TV5MONDE», «Bonjour de France», «Ciel 

Bretagne», «Les Zexperts») [1-5]. 

Наприклад, студенти мали проаналізувати таку технологію, як TV5MONDE з 

позицій як викладання, так і навчання французької мови («Apprendre et enseigner le français 

avec TV5MONDE» [1; 4]). Наголосимо, що ця технологія має широку систему ресурсів, 

котрі презентують інформацію в он-лайн режимі на сайті tv5monde.com. Майбутні 

педагоги були спрямовані на те, щоб підібрати інформаційні ресурси та вправи для 

формування навичок письма й читання для тих учнів, які мали рівень володіння 

французькою мовою А1. 

Такий сегмент TV5MONDE, як «Parlons français, cʼest facile !» [6], представляє собою 

сайт з веб-документами для вивчення французької мови; майбутні фахівці мали дослідити 

цей сайт та представити в групі аналітичне повідомлення про те, як сприяють 

формуванню пізнавальної мотивації до вивчення французької мови різні категорії даного 

сайту («Веб-документи», «Майстерні», «Ігри», «Виклики», «Службові записки»).  

Як відомо, у якості Інтернет-журналу може бути представлена технологія «Bonjour 

de France» [2], що містить вправи, ігри, тести, методичні картки та матеріали для 

викладачів французької мови як іноземної. Майбутні вчителі отримали завдання вибрати з 

усіх частин цієї технології («Граматика французької мови», «Словник французької мови», 

«Розуміння», «Розмовляти французькою», «Ділова французька мова», «Вивчення 

французької мови в ігровій формі», «Ідіоматичні висловлювання», «Країнознавство 
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Франції», «Підготовка до DELF», «Методичні картки», «Тренінг для вчителів») 

дидактичні матеріали та вправи задля організації уроку французької мови в он-лайн 

режимі за орієнтовними темами «Збереження навколишнього середовища», «Мій вільний 

час», «Спорт в моєму житті», «Подорожі».  

Зазначимо, що освітній блог «Les Zexperts : au service du FLE» [5] також 

використовується всіма, хто вивчає французьку мову як іноземну. Ця технологія містить 

матеріали, які систематизуються відповідно до таких категорій, як, наприклад, «Граматика 

FLE», «Минулий час», «Спілкування», «Розуміння усного мовлення», «Ігри», «Тести». 

Методично цінним є те, що інформація оновлюється кожного тижня, отже, студентам 

було запропоноване дослідницьке завдання схарактеризувати основні особливості 

організації інформаційного контенту в цьому блозі.  

Викликало жвавий інтерес у студентів і дослідницьке завдання з аналізу методичної 

цінності вправ інформаційно-комунікаційної технології «Ciel Bretagne» [3], що може 

розглядатися у якості мовної французької школи, котра є корисною не лише для дітей і 

молоді, але й дорослого покоління. Майбутні вчителі мали змогу знайти безкоштовні 

вправи з французької мови, які можна було використовувати он-лайн або завантажувати 

на свій комп’ютер. Зокрема, здобувачі вищої освіти оцінювали дидактичну потужність 

вправ для підготовки до екзамену DELF-DALF та до екзаменів з ділової французької 

мови. 

Таким чином, окреслені вище дослідницькі завдання мали на меті ознайомлювати 

майбутніх учителів французької мови з вимогами щодо роботи в інформаційному 

просторі, принципами інформаційної етики, формування вмінь студентів ефективно 

використовувати в дистанційному навчанні нові інформаційно-комунікаційні технології 

задля розширення знань учнів та актуалізації їхньої пізнавальної мотивації. 
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Современный мир уже не похож на мир 20-го века. Жизнь ускоряется, границы 

между государствами стираются, появляются новые профессии. Всѐ это открывает перед 

нами новые задачи. Появившийся в 2019 году вирус короны и дальнейшие, связанные с 

коронавирусом, карантинные меры усложнили уже и так нелѐгкие задачи, поставленные 

перед человечеством.  Хотелось бы особо подчеркнуть тот факт, что всѐ человечество, а не 

отдельные страны, поставлено перед новыми жизненными проблемами. 

Основной задачей, очень ярко проявившй себя в 2020 году, стала необходимость 

дистанционного обучения и дистанционной работы. Никогда ещѐ online learning и home-

office не были так популярны. Интернет платформы, предлагающие услуги заочного 

обучения, онлайн встречи и так далее, повысили рейтинг и доходы в десятки раз. 

Быстрое развитие дистанционного обучения имеет как положительные, так и 
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отрицательные стороны. С одной стороны, скорость, гибкость графика, отсутствие 

привязанности к одному определѐнному месту – это просто замечательно. С другой 

стороны, ограничение личного общения, недопонимания, возникающие в связи с этим, 

отсутствие физической подвижности и прикованность к компьютеру не очень хорошо 

отражаются на развитии общества. 

Не смотря на то, что практически все страны мира решают похожие задачи, их 

реализация очень сильно отличается даже среди стран-соседей (таких как, например, 

страны Европейского Союза или страны СНГ). 

Я проживаю в Германии уже 14 лет. За это время я очень хорошо ознакомилась с 

системой обучения в Германии и с дистанционным обучением, в том числе. 

Начну со школьного образования. В Германии нет понятия домашнего обучения 

школьников. Школьники обязаны ходить в школу. Это очень строго контролируется. Ни 

одного дня нельзя пропустить без уважительной причины. Даже если родители 

информируют учителя о важной причине (похороны, праздник и другие), учитель имеет 

право отказать. Если ребѐнок часто пропускает школу без важных причин, то его дело 

может попасть в ювенальную юстицию, и тогда семье придѐтся отвечать перед законом. За 

несколько дней до начала и после конца каникул в аэропортах дежурит полиция, чтобы 

дети не улетели и не пропустили последние дни школы. В случае непослушания 

родителей ожидают огромные штрафы. Этим, к сожалению, пользуются авиакомпании и 

поднимают цены во время школьных каникул в несколько раз. Ведь у родителей нет 

выбора, они могут взять отпуск только в эти дни.  

Думаю, вы можете себе представить, насколько сложен вопрос дистанционного 

обучения при таких строгих рамках обучения в школе. Даже сейчас, во время пандемии, 

политики считают, что посещение школы – это самое главное, что необходимо сохранить и 

нельзя запрещать. Дети учатся в масках и с открытыми окнами. 

Естественно, с такой политикой Германия была совсем не готова к дистанционному 

обучению в школах. Весенний локдаун прошѐл как большой эксперимент. Родителям 

пришлось быть учителями, не смотря на то, что у них есть ещѐ и своя основная работа. 

Большинство городских школ высылали распечатки заданий родителям, которые ребѐнок 

должен был проделать за неделю. Это было проблематично, так как учителя эти задания 

почти не контролировали, а у родителей тоже не хватало на это времени. В некоторых 

школах использовались мобильные приложения, но ограниченно. Особенно сложно было 

детям из бедных, малообразованных и – что понятно – плохо говорящих по-немецки 

семей. Преподаватели Германии так же считают, что из-за сокращения очных занятий и 

ограничений в школах часть школьников столкнется с серьезными проблемами в обучении 

и усвоении знаний. Это непременно затронет учеников, которые не имеют дома 

необходимого оборудования для учебы (компьютера и скоростного интернета). Также 

пострадают дети из специальных школ и школьники, не владеющие немецким языком на 

должном уровне. 

Существует цифровой пакет «Школа» (Digitalpakt Schule) (он предусматривает 

инвестиции в такие проекты, как скоростной интернет, планшеты, магнитно-маркерные 

доски, а также семинары и наем дополнительного персонала. Но пока этим пакетом 

фактически мало кто воспользовался [1]. 

В частных школах ситуация была получше. Эти школы, которых немного, работали с 

платными обучающими платформами, такими как, например, Microsoft Teams. Также 

использовались специальные приложения для мобильных телефонов. Учителя 

встречались со шкльниками в интернете и проверяли задания. В этих школах сложнее 

всего было работающим родителям младших школьников. Дети ещѐ не так хорошо могли 

работать за компьютером, и родителям нужно было много помогать. По опыту скажу, что 

ни учителя, ни школьники, ни их родители не хотят повторять весенний опыт обучения. 

Школа в Германии остаѐтся обязательной для посещения [2]. 



Актуальні проблеми навчання іноземних мов в умовах дистанційної освіти 

34 

Ситуация с высшими учебными заведениями, на удивление, похожая. Студент имеет 

очень много свободы по выбору занятий, которые он хочет посещать, если они 

соответствуют его модулям, но обучение проходит вживую. Сейчас, во время пандемии, 

многие университеты временно перешли на дистанционное обучение. Они используют 

для этого специальные государственные программы. Опять таки, дистанционное обучение 

застало немецкие университеты врасплох, так как заочное обучение не является здесь 

нормой. При государственных университетах нет заочного обучения. Заочное обучение 

предлагается только специальными частными университетами. Их немного. Они стоят 

огромные деньги. Дистанционно учатся в основном только хорошо зарабатывающие 

взрослые люди, которые решили по определѐнным причинам получить ещѐ одно высшее 

образование. Заочное образование в Германии (Fernstudium) ориентировано прежде всего 

на работающих студентов и молодых родителей. Такие профессии, как юрист, врач или 

педагог, можно освоить только по классической схеме. Среди специальностей, которые 

можно изучать дистанционно, преобладают инженерные и экономические науки, 

менеджмент, информатика и математика, реже – гуманитарные науки и языки. 

Дистанционный учебный процесс  предполагает самостоятельную работу с 

использованием учебных материалов на онлайн-кампусе. Общение с педагогами, 

кураторами и однокурсниками проходит через интернет. Личное присутствие необходимо 

лишь несколько раз в год, когда проводятся практические занятия, семинары, а также 

экзамены – либо в самом университете, либо в одном из его центров дистанционного 

обучения. Все остальное зависит только от самодисциплины, целеустремленности и 

внутренней мотивации. А это как раз те качества, которые немецкие работодатели ценят в 

сотрудниках с «заочным» прошлым, а некоторые компании и вовсе отдают таким 

кандидатам предпочтение [5]. 

Курсы повышения квалификаци, в отличие от основного образования, чаще всего 

проводятся дистанционно. Этим занимаются частные школы. Выбор школ и курсов 

огромнейший, но цены за курсы более чем кусаются. В принципе, курсов повышения 

квалификации, проходящих вживую, в Германии практически не осталось. В основном, 

живое общение предлагается  только на базисных языковых курсах. Частные школы и 

институты, занимающиеся повышением квалификации, изучением иностранных языков и 

так далее, в основном, работают следующим образом: они набирают онлайн группу 

учащихся и учителя, который получет почасовой гонорар и организуют курс. Таким 

образом, каждый желающий может принять участие даже в самых редких курсах. Ведь 

найти желающих на такой курс, как например «помощница зубного врача» или «язык 

программирования Ява» намного легче в рамках всей Германии, чем только в одном 

городе. Таким образом, все курсы заполнены необходимым для проведения курса 

количеством учащихся, и курсы могут стартовать чуть ли не каждую неделю. Каждая 

школа/институт программирует свою учебную платформу. Они различаются от школы к 

школе, но суть  остаѐтся одна.  

Занятия с целью повышения квалификации оплачиваются частным образом. Есть 

много курсов для работающих людей, которые проводятся по вечерам или на выходных. 

Также, существуют курсы для безработных. Их оплачивает центр занятости. Центр 

занятости инвестирует очень много в повышение квалификации безработных. Это они 

аргументирут тем, что лучше один раз вложить в человека много и устроить его на 

хорошую работу, чем потом платить ему долгие годы социальную помощь. 

Помимо курсов повышения квалификации, в Германии в последние годы очень 

популярным стал коучинг для ищущих работу или желающих сменить специальность. 

Раньше такие коучинги проводились в основном вживую. Сейчас очень много таких 

встреч проводятся с помощью таких программ как ZOOM и Skype. Считается, что Zoom 

безопаснее Скайпа, так как он не передаѐт никаких данных за пределы Европейского 

Союза. 

Важно отметить, что в Германии очень популярны онлайн курсы повышения 
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квалификации. При этом не важно, оплачиваются ли они частным образом или 

государством. Германия действительно живѐт по принципу «век живи, век учись». Не 

только частные лица инвестируют в себя, но и фирмы постоянно проводят и оплачивают 

дополнительные курсы для своих сотрудников. Уже нет возможности после окончания 

высшего учебного заведения просто монотонно работать на своей работе. Постоянное 

приобретение новых знаний – это само собой разумеющийся факт в современной 

Германии [4].  

Конечно, необходимость постоянного получения новых знаний, да ещѐ и с помощью 

компьютера, значительно осложняет продвижение в карьере людям более старшего 

возраста и малообразованным людям. Диджитализация рабочих мест делает ситуацию еще 

более сложной. Тема диджитализации очень важная на рабочем рынке Германии. 

Существует много разработок и исследований, посвящѐнных проблемам и перспективам 

диджитализации, ведь это – это наше будущее. Так что лучше идти в ногу со временем. 

Совершенно новое развитие после начала пандемии приобрели курсы, которые 

проводят с детьми. До пандемии большинство курсов проводилось с живым общением. 

Ведь дети – это не взрослые. Но оказалось, что дети очень быстро освоились с онлайн 

обучением и с удовольствием посещают курсы заочно. И не только языковые или другие 

учебные курсы, но и курсы танцев, театра и им подобные. Большинство таких курсов 

проводят частные преподаватели, которые получают почасовую зарплату от родителей. 

Самыми популярными платформами для работы с детьми остаются Zoom и Skype. 

В настоящее время появляется всѐ больше и больше новых онлайн платформ. 

Например, всѐ более популярными становятся Google, Meet Udemy, Lynda и другие. Их 

стало действительно очень много, и нам предлагается широкий выбор. Многие программы 

даже не нужно скачивать, а можно работать в браузере. Развитие дистанционного 

обучения начало набирать огромнейшие обороты. Стало ясно, это – наше будущее и 

обратного пути нет. 

Как вывод, скажу следующее. Базисное обучение в Германии (как школьное, так и 

университетское) всѐ ещѐ проводится вживую. За исключением ситуации пандемии. Но 

дополнительное обучение – не важно какого направления – проходит преимущественно 

онлайн. Дистанционное обучение – это наше будущее. Оно требует хорошей 

самоорганизации и мотивации, а также желания учиться новому. Пандемия ускорила 

развитие дистанционного обучения во всѐм мире. Возможно, это – одно из положительных 

последствий сложившейся ситуации.  
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        Активне запровадження технологій дистанційного навчання до навчального  процесу 

є перспективним та надзвичайно актуальним напрямком розбудови сучасної вищої освіти 

за умов карантину, а також інтегрування до європесьйкої, світової освіти. До проблем 

дистанційного навчання прикута увага багатьох вітчизняних науковців (В. Биков, 

Р. Гуревич, К. Корсак, В. Кухаренко, Л. Лещенко, М. Михальченко, В. Олійник, 

П. Таланчук, О. Третяк).  

        Дистанційне навчання визначається дослідниками як взаємодія педагога та студентів 

між собою на відстані, яка висвітлює всі притаманні навчальному процесу компоненти 

(мета, зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання) [1, с. 13]. 

        До перспектив та переваг при застосуванні саме дистанційної форми навчання можна 

віднести наступні [2, c. 30]: 

• загальнодоступність (студенти мають абсолютно рівні можливості щодо одержання 

освіти, в незалежності від місць проживання, стану здоров’я, матеріальної забезпеченості 

тощо); 

• відсутність потреби у відвідуванні лекцій, практичних, семінарів тощо у фізичному 

плані (студенти мають можливість навчатися у зручний час, місці, темпі, мають 

нерегламентований відрізок часу для освоєння знань тощо);  

• мобільність (студент має потенційну можливість використовувати широкий спектр 

джерел навчальної інформації (електронних бібліотек, банків даних, баз знань тощо);  

• демократизування зв’язку «викладач – студент»;  

• об’єктивність;  

• застосування провідних освітніх технологій (використання інноваційних досягнень 

інформаційно-телекомунікаційних технологій, що паралельно із процесом основного 

навчання даватиме змогу навчатися і роботі з ними);  

• індивідуалізування процесу навчання; 

• гнучке консультування;  

• сприяє само організуванню студентів, позитивно впливаючи на нього, нарощуючи 

його творчий, інтелектуальний потенціал, прийняття відповідальних рішень тощо; 

• інтегрування (експорт/імпорт новітніх світових досягнень в сфері надання освітніх 

послуг); 

• розширення, оновлення ролі викладача, який зобов’язаний координувати 

пізнавальний процес, постійно вдосконалюватися, розвивати власні курси, підвищувати 

рівень творчої активності та кваліфікацію, слідкувати за нововведеннями, інноваціями 

тощо. 

        За формою дистанційне навчання може бути синхронним, асинхронним або 

змішаним [2, c. 31]. Синхронне навчання – це такий метод навчання, у якому спілкування 

між викладачем та студентом відбувається у реальному часі. Наприклад, це може бути 

лекція, вебінар, онлайн-тренінг з використанням  Zoom, Google Meet або інших платформ 

чи месенджерів. При цьому, на відміну від традиційного навчання, викладач не завжди 

може здійснити контроль за самостійністю виконання завдань, та не завжди має 

можливості оцінити реакцію студентів. Асинхронне навчання – це метод дистанційного 

навчання, під час якого викладач і студент не зустрічаються й безпосередньо не 

контактують. Студенти самостійно обирають час і місце занять.  При асинхронному 

навчанні можуть використовуватися відео лекції, електронні курси, завдання і тести на он-
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лайн платформах, та інше. Змішані системи – це системи, які застосовують одночасно 

елементи синхронних і асинхронних систем. 

       Метою даної статті є аналіз досвіду, який отримано автором під час проведення 

навчальних дистанційних занять з  дисципліни «Академічне письмо англійською мовою» 

зі студентами-бакалаврами в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті в 

умовах асинхронного  режиму. 

        Дистанційне навчання в асинхронному форматі передбачає створення особливих 

умов, які забезпечуються єдністю трьох взаємозумовлених інтегрованих факторів: 

технологічного, педагогічного, організаційного. Це потребує використання 

інформаційного освітнього середовища, зокрема, різних он-лайн платформ. Для 

організації навчання в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті в умовах 

світової пандемії активно використовується популярна в освітньому середовищі вищої 

школи не лише України, а й світу, платформа електронного навчання – Moodle (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment), що у дослівному перекладі означає 

«модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище» [3, с. 7]. Ця платформа 

спрямована на організацію взаємодії між викладачем і студентом у межах дистанційних 

курсів.   

       Зупинимося на аспектах та особливостях, що виникають при дистанційному  вивченні 

академічного письма англійською мовою. 

      Мета викладання цієї навчальної дисципліни спрямована на формування  та розвиток 

англомовної комунікативної компетенції як сукупності знань, умінь і навичок, що 

забезпечують ефективну писемну комунікацію англійською мовою у науково-дослідній 

діяльності бакалаврів, а також ознайомлення здобувачів вищої освіти із теоретичними 

основами створення академічних письмових текстів та їх практичне відпрацювання. 

        У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен знати основні жанри 

писемного академічного дискурсу; основні терміни, структурно-композиційні, мовні, 

комунікативно-риторичні особливості різножанрових текстів англомовного академічного 

дискурсу; граматичні структури, необхідні для іншомовного реферування та анотування 

професійної літератури, правила англійського синтаксису, мовні форми, властиві для 

офіційних та розмовних регістрів академічного писемного спілкування. Здобувач вищої 

освіти повинен ефективно використовувати англійську мову для здобуття і передавання 

фахової інформації; самостійно працювати зі спеціальною англомовною літературою, 

критично мислити, аналізувати і синтезувати, оцінювати здобуту інформацію; 

продукувати і правильно оформлювати різножанрові наукові тексти англійською мовою 

(офіційні листи, резюме, есе, тощо) відповідно до сучасних вимог; демонструвати високу 

культуру англомовного академічного письма.   

       Для реалізації мети даного курсу в умовах асинхронного дистанційного навчання був 

розроблений електронний курс на платформі Мoodle з навчально-методичним 

забезпеченням. Специфіка дистанційної форми навчання впливає на відбір та 

структурування змісту поданої інформації. Підготовлені та викладені на он-лайн 

платформі навчально-методичні матеріали мають бути доступними, зрозумілими, 

компактними, сприяти мотивованому їх освоєнню студентами. Постають питання щодо  

способу організації учбового процесу в мережі, структуруванню змісту дисципліни,  

методів, організаційних форм та засобів навчання, які стануть ефективними для 

використання в дистанційному навчанні цього курсу. Розв’язання всіх цих питань 

уможливлює забезпечення якісного формування високої професійної компетентності 

здобувачів вищої освіти.          

       Навчаючи студентів сучасній англійській мові як засобу писемної комунікації для 

академічних цілей, формуючи відповідні навички, потрібно надати практику у цій 

діяльності для кожного учасника курсу. На нашу думку, дистанційна форма навчання 

вирішує цю проблему, тому що кожен студент за своїм комп’ютером змушений 



Актуальні проблеми навчання іноземних мов в умовах дистанційної освіти 

38 

виконувати усі завдання, вибираючи свій темп, час з урахуванням своїх здібностей і 

можливостей.  

       Безумовно, навчально-методичне забезпечення вивчення курсу  «Академічне письмо 

англійською мовою» в умовах дистанційної форми навчання має свою специфіку та певні 

особливості. 

        Навчальний процес за даною навчальною дисципліною був організований згідно з 

такими складовими як:  

- організаційно-підготовча стадія: реєстрація студентів на даний курс із зазначенням 

їх імен, адресу електронної пошти, телефонів, що є важливим моментом для викладача 

дистанційного курсу, так як забезпечує налагодження зворотного зв’язку; знайомство 

студентів з програмою курсу та вимогами викладача до вивчення навчальної дисципліни; 

- основна стадія включає вивчення теоретичного матеріалу, виконання практичних, 

контрольних завдань та тестів по поточній темі дисципліни; 

- заключна стадія – підсумкова оцінка повноти засвоєння всього матеріалу, що 

охоплює весь курс. 

       Для реалізації успішності навчання використовувались такі форми навчального 

процесу як практичні заняття, домашні завдання, тестування, індивідуальна робота 

студентів, консультації тощо. 

        Для ефективного проведення практичного заняття у кожному модулі крім питань для 

розгляду та вивчення надається теоретичний матеріал для опрацювання студентами, який 

може бути прикріплений у текстовому файлі, або надається посилання на веб сайти, де 

інформація подається у формі підручника чи відео-лекції. Тренування практичних 

навичок письма здійснюється при виконанні різноманітних практичних завдань, 

розроблених викладачем та за допомогою інтернет ресурсів, на які даються посилання у 

кожному модулі. 

       На протязі усього навчального процесу проводились консультації, як індивідуальні, 

так і групові. Для проведення консультацій в асинхронному режимі використовувались 

такі технології, як чат і форум, де студенти також могли практикувати навички письма. 

      Контроль знань та вмінь студентів здійснювався за допомогою тестів та написання 

різних типів академічних текстів. Тестування є одним із основних компонентів 

дистанційного навчання, яке здійснюється у режимі реального часу. Налаштування 

тестування в системі Moodle організовані логічно та є доволі гнучкими. Студенти одразу 

ж бачать на персональній сторінці результат своєї роботи і оцінку викладача.  

       Основні форми тестових завдань, які ми використовували у даному дистанційному 

курсі це: 

1. Завдання з вибором однієї або декілька правильних відповідей з наданого списку. 

Такий тип завдання найчастіше використовувався для перевірки знань з багатьох тем 

даної навчальної дисципліни. Наприклад,  «The Use of Logical Connectors», «Paragraphs 

and Paragraph Division», «Latin Expressions» та інші. 

2. Завдання на встановлення відповідності, де відповідь на кожне підзапитання має 

бути вибрана із заданого списку можливих відповідностей. Наприклад, контроль знань 

тем «English Academic Genres» та «English Academic Vocabulary» виконувався за 

допомогою такого типу тестів. 

3. Завдання відкритої форми. Воно дозволяє відповідь одним або кількома словами 

(фразою або реченням), які оцінюються шляхом порівняння з відповідними зразками, які 

можуть містити символи підстановки. Наприклад, працюючи над темою «Political 

Correctness» студенти надавали політично коректний відповідник до того чи іншого 

терміну. 

4. Есе. Дозволяє відповіді з декількох речень або абзаців. Результати оцінюються 

викладачем вручну. Письмова робота студента супроводжується коментарем від 

викладача. Оскільки написання різних типів текстів академічного жанру складає основну 

частину змісту викладання навчальної дисципліни «Академічне письмо», ця форма 
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завдання використовувалась найчастіше. Так, перевірка навичок письма з  тем «Summary 

Writing», «Formal Letter Writing», «Writing a Curriculum Vitae (CV)», «For-and-Against 

Essay», «Opinion Essays», «Essays Providing Solutions to Problems» здійснювалась за 

допомогою цієї форми. 

       Такі завдання використовувались для проміжного тестування, яке необхідно для 

виявлення руху студента від колишнього до нового рівня володіння матеріалом, для 

виявлення прогресу та прогалин в його учбовій діяльності. 

        На заключному етапі знань вивчення дисципліни проводиться написання модульної 

контрольної роботи, результати якої, надають конкретну інформацію щодо досягнень 

студента з усього циклу знань за даною навчальною дисципліною.  

        Он-лайн платформа  Moodle також  надає  можливість оцінити виконану роботу за 

весь період навчання з допомогою портфоліо, яке створюється в системі. У портфоліо 

розміщаються звіти про всі зроблені роботи, про отримані оцінки, а також про 

повідомлення в чатах і на форумах. 

        Зазначимо, що застосування інформаційно-комунікаційних технологій, а саме 

віртуальної платформи Moodle, дає змогу використовувати навчальні завдання, розроблені 

на принципах інтерактивності, проблемності, самооцінювання, що має суттєвий вплив на 

розвиток професійних та особистісних якостей майбутніх фахівців. Такий підхід дозволяє 

виховувати у студентів самостійне вибудовування власної стратегії у освоєнні певної 

навчальної дисципліни і освітній діяльності у закладі вищої освіти; також створює умови 

для доступу до навчальних занять у будь-який час та формує навички тайм-менеджменту. 

Викладач при цьому має можливість дистанційно спостерігати за роботою кожного 

студента, надавати  консультаційну допомогу. При цьому у викладача має бути високий 

рівень психолого-педагогічних знань у роботі в он-лайн просторі, високий рівень 

інформаційної культури, що в свою чергу, впливає на якість професійної підготовки 

майбутніх фахівців. Таким чином, он-лайн платформа Moodle дозволяє реалізовувати 

дидактичні принципи активності, наочності, свідомості, доступності та індивідуалізації. 

        Отже, досвід викладання навчальної дисципліни «Академічне письмо англійською 

мовою» у асинхронному режимі доводить, що для ефективної організації навчального 

процесу у дистанційному навчанні необхідно забезпечити електронний курс необхідним 

навчально-методичними ресурсом: базовими теоретичним матеріалом для ознайомлення і 

методично грамотного розроблення практичних завдань, що направлені на осмислення, 

розуміння нового матеріалу, закріплення і контролю. 

        Використовуючи платформу Moodle, викладач отримує у своє розпорядження 

сучасний потужний ресурс для презентування матеріалу, конролю і оцінюванню 

результатів діяльності студентів. 
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За останній рік освітні установи по всьому світу досягли дивовижних речей, щоб 

школярі та студенти могли продовжувати вчитися вдома.  В Україні  також зараз багато 

шкіл та університетів пропонують дистанційне навчання як важливий захід для 

стримування поширення вірусу.  Однак викладання та навчання вдома, зрозуміло, означає 

для більшості вчителів великі зміни та крок у невідомість.  Без реального кабінету, як ви 

можете перевірити, чи займаються учні,чи  прогресують вони?  Як викладачі та вчителі 

залишаються на зв’язку? 

Дистанційне навчання може бути легко реалізоване в контексті відеоконференцій, 

надання матеріалів, спільної роботи над документами, забезпечення та оцінки завдань. 

Коли навчальні заклади переходять у віддалене навчальне середовище, викладачі  

забезпечують онлайн-клас, який фактично поєднує завдання, файли та розмови на одній 

платформі і до якого можна отримати доступ через мобільний пристрій, планшет, ПК або 

браузер. Можливо проводити інтерактивні дискусії з групою, поділившись екраном, щоб 

презентувати тему, заохочуючи студентів задавати питання за допомогою функції чату.  

Подальше сприяння залученню студентів та цілеспрямованому навчанню може 

бути складним завданням, особливо для тих, хто вперше переходить на дистанційне 

навчання.  Ми проаналізували досвід викладачів та психологів, які намагаються створити 

здорове та ефективне навчальне середовище, де учні можуть рости у віртуальному 

середовищі, та вивели декілька загальних ефективних порад: 

1. Зверніть увагу на рівень здоров’я та рівень енергії студентів. Навчання вдома 

може стати новим досвідом для багатьох.  Заохочуйте їх зробити перерву між заняттями, 

щоб розім’ятися, перекусити або просто побути поза мережею. 

2. Залишайтесь зосередженими: знайдіть тихе місце, де ви зможете зосередитись на 

заняттях з мінімальним відволіканням. 

3. Залишайтеся на зв’язку: навчальні заклади важливі з соціальної точки зору.  Не 

бачитися з друзями особисто, студентам може бути важко. Допоможіть їм адаптуватися, 

допомагаючи планувати віртуальну обідню перерву. Це чудовий спосіб тримати 

одногрупників на зв’язку.  Якщо вони хворі або не можуть відвідувати заняття через якісь 

обставини, нагадайте їм змінити свій статус або встановити повідомлення про стан, щоб 

група могла це знати. 

4. Мотивуйте групи: щоб тримати високий рівень працездатності протягом тижня, 

можна створити сторінку групи для додаткових заходів.  Наприклад, провести конкурс 

перекладів та запропонувати студентам поділитися своїми творами в соціальних мережах.  

Мотивацію можливо стимулювати сильніше, даючи зворотній зв'язок у відкритому 

просторі соціальних мереж [1, c. 117-118]. 

5.Індивідуальні зв’язки з окремими учнями: дуже важко оцінити рівень студентів, 

як ідуть справи з окремими темами, не маючи  особистих контактів .  Тому дуже важлива 

індивідуальна взаємодія.  Підтримайте своїх студентів у чаті 1: 1 і створіть безпечне місце, 

де вони можуть задавати питання та отримувати додаткову допомогу. 

У наш час соціальні мережі відіграють важливу роль у сучасному житті.  Facebook, 

Twitter та інші соціальні мережі вже давно стали не просто майданчиком спілкування для 

молоді; тепер вони зарекомендували себе як важливі інструменти соціального 

дослідження та маркетингу. З цієї причини нам було б цікаво розглянути, як 

комунікативний, політичний, професійний та творчий потенціал соціальної мережі може 

використовуватися у навчанні іноземних мов. 
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Використання соціальних мереж дозволяє перетворити процес вивчення іноземних 

мов в захоплююче заняття.  Безсумнівно, студіювання підручників, заняття з викладачами 

грають важливу роль, але самонавчання і комунікація на мові, яку вивчаєш, можуть дати 

великі результати. Багато студентів віддадуть перевагу провести час в соціальних 

мережах, ніж за виконанням домашнього завдання або ж безпосереднього вивчення 

іноземних мов. Їм простіше посидіти в телефоні, погортати стрічку новин, поспілкуватися, 

в той час як освітній процес вимагає величезних зусиль над собою.  Більшість з них важко 

зацікавити в традиційному навчальному процесі, тому на зміну приходять нові методи з 

розважальною спрямованістю. 

На заняттях ви можете помітити, що інколи студентам нудно виконувати письмові 

завдання. Коли після цього вони отримують перевірені завдання, їх мало цікавить 

усунення помилок. Одним із заходів в умовах дистанційного навчання може стати групова 

сторінка в соцмережі, де роботу буде виправляти не викладач, а інші студенти за 

допомогою коментарів. Студенти повинні, наприклад, написати свої історії, 

проілюструвати їх та розташувати на сторінці. Це пов’язано з наступними аспектами 

курсу з німецької мови для вчителів та викладачів DLL 4 та DLL 7: Проекти на уроках 

німецької мови (написання коротких оповідань) [2, с. 126-157] та оцінка з боку однолітків 

на уроках німецької мови (взаємні відгуки про помилки через коментарі в мережі) [3, 

c. 145-147]. Показниками ефективності даного виду роботи на занятті виступають 

наступні критерії: 

- під час письмового навчання учні повністю використовують словниковий запас та 

граматичні структури, що відповідають їх мовному рівню; 

-  студенти активно коментують тексти, задають один одному додаткові запитання 

та відповідають на них; 

- тексти студентів мають менше помилок, ніж зазвичай, більш змістовніші та  

граматично коректні; 

- студенти можуть помітити помилки один у одного, проаналізувати їх, а потім 

правильно виправити; 

- студенти які дають оцінюють інших, можуть обґрунтувати рекомендовану оцінку. 

Доцільним такий вид роботи є для студентів першого та другого року навчання 

(німецька мова як перша іноземна мова), рівень мови яких відповідає рівню А1 – А2. Це 

сприяє не тільки вивченню мови, але і встановленню більш тісніших контактів з 

одногрупниками. Завданням може бути написати невеликі тексти, присвячені таким 

темам: «Це я!», «Моє навчання», «Моя робота по дому», «Хобі та вільний час». 

Після опублікування текстів та фотографій студенти коментують та оцінюють 

розповіді один одного згідно з такими критеріями: 1) фотографії, 2) ідея, 3) спосіб 

подання та коректність, 4) враження. Це становить максимум 20 балів (5 балів за один 

критерій). 

В ході проекту учні публікують свої розповіді та фотографії на задані теми.  Потім 

студенти активно коментують тексти один одного, відповідають на відгуки, задають 

додаткові запитання та обговорюють помилки.  Викладач, зазвичай, не втручається у 

письмове спілкування учнів, тільки іноді виправляє помилки.  Однак слід зазначити, що в 

текстах, написаних студентами в рамках цього завдання, завжди менше помилок, ніж 

зазвичай.  Крім того, студенти намагаються сформулювати свої коментарі до інших робот 

якомога правильніше та обґрунтувати свої бали.  Іноді виникають дискусії, в яких 

студенти доводять правильність обраного слова чи граматичної структури.  Нарешті, 

кожен учасник отримує бали за свої тексти та фотографії від інших учасників. 

Наприкінці бажано провести зустріч в онлайні для  обміну враженнями та обговорення 

труднощів, які мали студенти при виконанні проекту.  Також бажано поставити запитання 

щодо мотивації у навчанні. Після такого виду роботи більшість студентів дає позитивний 

зворотній зв'язок, вони хотіли б вдосконалити свої знання німецької мови за допомогою 

соціальних мереж і вважають цю ідею досить цікавою. 
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В ході проекту стає можливим встановити, що використання соціальних мереж під час 

письма позитивно впливає на навчальний процес та мотивацію учнів.  Доказом можуть 

бути такі факти: 

- студентам подобається такий вид роботи: більшість тих, хто навчається, хотіли б 

вдосконалити свої знання німецької мови за допомогою соціальних мереж; 

- студенти не лише використовують лексику та граматику, з якими вони вже знайомі 

на своєму мовному рівні, але також використовують слова та граматичні структури, які 

ще не опрацьовані. Вони самостійно розглядають нові граматичні правила, які потребують 

для вираження власної думки; 

- студенти роблять значно менше помилок у письмі, а їхні розповіді є більш 

правильними за змістом та граматикою, оскільки тексти бачать та коментують інші, вони 

переглядають та пильніше корегують написане до публікації; 

- учасники активно коментують та об’єктивно оцінюють фотографії та тексти 

інших.  Реакція студентів, їх активність та зацікавленість приводять до висновку, що 

соціальні мережі можна успішно та ефективно використовувати на заняттях з іноземної 

мови; 

- заняття можуть проходити не тільки в реальному, а й у віртуальному просторі; 

- робота в соціальних мережах додатково мотивує та приносить задоволення учням; 

- оцінка роботи інших студентів (оцінка партнерами) сприяє розвитку: більш 

точний свідомий аналіз письмового завдання, яке потрібно перевірити, проаналізувати, 

допомагає в набутті педагогічних компетенцій. Оцінювання, це не тільки добре знання 

матеріалу, але і  відповідальність за виставлені оцінки та можливість довести своє 

рішення. 

Соціальні мережі є не тільки способом вивчення мов, вони підвищують мотивацію 

до навчання в цілому, що відкриває нові перспективи для самостійної роботи студентів у 

виші. Зі сказаного вище випливає, що соціальні мережі можуть використовуватися як 

альтернатива традиційній освіти, в тому числі і під час навчання іноземної мови. 
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Пандемія короновірусу призвела до суттєвих змін у сфері освіти протягом 2020 

початку 2021 років у всьому світі. Через введений карантин всі заклади освіти були 

вимушені дуже швидко реагувати на нові умови навчання і по-новому  підходити до 

організації навчального процесу. З 16 жовтня набуло чинності розроблене в МОН 

«Положення про оновленні умови організації дистанційного навчання», в якому містяться 

короткі пояснення організаційних процесів дистанційної освіти. Варто наголосити, що 

багатьом закладам освіти пропонується застосовувати методи змішаного навчання – 

Blended learning. У зв’язку з усіма змінами в навчальному процесі постає важливе питання 
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щодо збереження мотивації не тільки в учнів і студентів, а й вчителів і викладачів в нових 

умовах навчання. 

Метою даної статті є дослідження мотивації, як основного ефективного чинника в 

умовах змішаного типу навчання. Проблема мотивації належить сьогодні до найбільш 

актуальних, тому що її специфіка залежить від особистих властивостей людини та 

особливостей діяльності, якою вона займається. А в нових умовах пандемії мотивація, на 

нашу думку, є одним з найголовніших компонентів у навчальній діяльності, активності, 

успішності, самоактуалізації і самореалізації своїх здібностей і талантів. 

Дослідження в галузі мотивації можна знайти у багатьох працях українських та 

зарубіжних науковців  Н. Арістова, Н. Білан, Т. Гончаренко, О. Карпова, Ю. Лавриш, 

В. Панченко, А. Петрова, Н. Пазюра, Н. Теличко, Шеверун, Н. Яременко, А. Маслоу, 

Г. Олпорта, К. Роджерса, М. Ксікзентміхалі та ін.  

Термін «мотивація» походить від лат. movere – «рухати», а його сутність полягає у 

спонуканні до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий 

поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність 

людини діяльно задовольняти свої потреби [4, с. 10]. Мотивація навчання – система 

зовнішніх і внутрішніх мотивів, які мають багаторівневу структуру, рівні сформованості 

якої можна оцінити за визначеними критеріями та показниками, що відображають 

ставлення учнів і студентів до навчального предмета, формування якої відбувається в 

кілька послідовних етапів [1, с. 12]. 

Навчальна діяльність має свою особливу структуру, до якої належать цілі, мотиви, 

предметний зміст, знання, навчальні дії, способи, методи, результат тощо. Всі ці 

компоненти тісно пов’язані між собою і взаємозумовлені, як і діяльність того , хто навчає, 

і того, хто навчається. Мотивація впливає на всі компоненти структури навчальної 

діяльності, стимулює процес індивідуальної переробки інформації, спрямовує діяльність 

учнів та вчителів на саморозвиток. Мотивація навчання постійно розвивається, що 

пов’язано з віком учнів та студентів, вчителів і викладачів, їх прагненнями або до 

підвищення компетенції, або до кар’єрного зростання [4, с. 194]. 

Мотивація є умовою для будь-якої людської діяльності та одним з основних 

чинників успішного навчання іноземної мови. Хочемо зазначити, що мотивація вивчення 

іноземної мови виникає не до початку спеціально організованої навчальної діяльності, а в 

процесі діяльності, якщо вона є цікавою, а студенти і учні − активними й ініціативними в 

цій діяльності. До того ж основним завданням навчання іноземної мови є формування 

комунікативної компетенції у суб’єктів навчання, без якої неможливо досягти високого 

рівня міжкультурного спілкування. Спілкування, в свою чергу, є діяльністю, яка мотивує 

до обміну інформацією, досвідом, знаннями, навичками, результатами навчання. Можна 

зробити висновок, що кожен етап навчання підсилюється мотивацією, яка дає можливість 

отримати задоволення від самої навчальної діяльності, успішно досягти поставлених цілей 

і оцінити результати. 

Метод змішаного навчання – Blended learning став сьогодні одним з провідних 

методів навчального процесу, якій допомагає під час карантинних заходів організувати 

безперервну роботу, безперервний навчальний процес, безперервне навчання іноземної 

мови. Цей термін з’явився біля 40 років тому в корпоративному середовищі, коли одна 

відома американська корпорація з виробництва космічної і збройної техніки винайшла 

спосіб підвищення кваліфікації своїх працівників без відриву від виробництва.  Сьогодні 

модель Blended learning можна назвати саме тим «рятівним кругом», який дозволяє 

підвищувати якість підготовки учнів та студентів в умовах карантину і  забезпечує 

безперервне навчання. Цей метод довго не міг поєднатися з традиційним методом 

навчання, хоча в деяких випадках саме він може посилити мотивацію навчання іноземних 

мов. Змішане навчання має цілу низку переваг: гнучкість моделі навчання, розвиток 

критичного мислення та здібностей до самостійної роботи, інтерактивність, інформаційна 

доступність  та різноманіття застосування навчальних матеріалів, збільшення обсягу 
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матеріалу для засвоєння, урахування темпераменту і репрезентативної системи суб’єкту 

навчання [6 с. 217]. Сучасні учні та студенти прагнуть навчатися швидко, ефективно та 

мобільно, з використанням цифрових технологій. Роль вчителя та викладача при такому 

навчанні дещо змінюється: на перший план виходить вчитель, який може мотивувати 

учнів до самостійної пізнавальної діяльності, може стимулювати різні види діяльності – 

мовленнєвої, комунікативної, продуктивної, репродуктивної, письмової, усної тощо. 

Новий тип учителя і викладача – це людина, яка здатна вчитися у своїх учнів, 

встановлювати з ними активний позитивний зворотній зв’язок, будувати гуманні стосунки 

з тими, кого навчає, бути їх духовним наставником [4, с. 244].  
Щоб діяльність того, хто навчає, була ефективною в умовах змішаного навчання, 

потрібно розвивати в себе такі позитивні мотиви: 

 любов до професії вчителя/викладача; 

 бажання передати свій досвід, ідеї, допомогти талановитим учням; 

 бажання знаходити порозуміння з представниками іншого покоління, прагнення 
зрозуміти молодь, її ціннісні орієнтування, інтереси, мотиви; 

 задоволення від результату власної діяльності, постійне тренування власного 
інтелекту, розуму; 

 бажання вивчати потреби, інтереси, мотиви сучасної молоді; 

 визнавати оригінальність та своєрідність думок і позицій нового покоління, 
поважати право іншого на відмінність; 

 прагнення до соціальної взаємодії нового типу; 

 прагнення зробити щось нове. 
Рівень вмотивованості (готовності) учнів/ студентів впливає на швидкість 

сприймання лексико-граматичних особливостей іноземної мови, на здатність самостійно 
помічати закономірності в мові, на здатність реагувати іноземною мовою в побутовій 
ситуації. Якщо дослідити мотиваційну сферу учнів і студентів в процесі навчання 
іноземної мови в умовах змішаного навчання, то можна визначити наступні мотиви: 

 бажання оволодіти не тільки іноземною мовою, а й іншою культурою; 

 природне прагнення до розвитку своєї особистості; 

 бажання оволодіти мовою на рівні носія мови, щоб навчатися за кордоном; 

 можливість підвищити свій соціальний статус, отримати визнання оточуючих; 

 прагнення продемонструвати свої здібності, інтелект, знання мови; 

 вміти знаходити спільне і відмінне в мовах і культурах, ототожнюючи себе з 
громадянином Європи; 

 бажання розуміти людей іншої культури. 
Мотиви тих, хто навчає і тих, кого навчають, диференціюються залежно від 

особистісних уподобань, здібностей, інтересів. Треба ще визначити, що мотивація буває 
зовнішньою і внутрішньою, і саме більшість людей живе неусвідомленою зовнішньою 
мотивацією.  

До зовнішньої мотивації належать: отримання вищих результатів, очікування 
похвали від інших, очікування підтримки і поштовху ззовні. До внутрішньої мотивації  
належать: сприйняття іноземної мови загалом, визначення кола своїх інтересів, вміння 
розпочати будь-яку роботу самостійно, орієнтуючись на власні потреби. Змішана система 
навчання може допомогти активізувати саме внутрішню мотивацію у суб’єктів навчання, 
яка стане двигуном ефективного навчання іноземної мови. Онлайн-контент (самостійне 
навчання) може бути організовано яскраво, пізнавально, з повними зрозумілими 
інструкціями щодо виконання самостійної роботи. На оффлан-заняттях вже не потрібно 
опрацьовувати теоретичну частину, переглядати відео чи вивчати додатковий матеріал, 
навпаки робота може бути зосереджена на комунікативному аспекті, роботі над груповим 
проектом, практичним вирішенням завдань, де буде потрібен вже опрацьований матеріал. 
Під час такої роботи учні/ студенти вже можуть самостійно оцінити наскільки добре вони 
онлайн опрацювали тему, як покращились їх результати, і чи потрібно їм повернутись ще 
раз до цього матеріалу.  
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Для того щоб система змішаного навчання – Blended learning була ефективною при 
вивченні іноземної мови, треба підтримувати мотивацію навчання і постійно відстежувати 
деструктивні чинники (відсутність готовності до напруженої інтелектуальної діяльності, 
недостатньо сформована мотивація вивчення іноземної мови, низький рівень 
лінгвістичних знань тощо), які здатні негативно впливати на цей процес.  

Щоб підтримати мотивацію навчання, потрібно: 

 створити «атмосферу причетності», яка буде стимулювати ініціативу учня, 
почуття відповідальності, підтримувати увагу та інтерес до іноземної мови; 

 опрацьовувати цікаву інформацію, яка б відповідала потребам учнів/ студентів і 
мала б комунікативну цінність; 

 моделювати проблемні ситуації, які вимагають розв’язання, використовуючи вже 
самостійно опрацьований мовний матеріал; 

 стимулювати, спонукати, заохочувати суб’єктів навчання до пошуку інформації, 
джерел, які знаходяться поза межами навчання; 

 створювати проблемні ситуації, які викликають бажання зрозуміти, з’ясувати, 
дізнатися нове, невідоме; 

 постійна підтримка та зворотній зв’язок між тим, хто навчає, і тим, кого 
навчають; 

 створення ситуації позитивного емоційного переживання від результатів 
навчання. 
Мотивація є сьогодні одним з  основних чинників ефективного навчання іноземної мови, 
особливо в форматі Blended learning. Онлайнові компоненти, які можна використовувати 
під час навчання іноземних мов, – лексико-граматичні тести, тексти, діалоги, пісні, 
відеофільми іноземними мовами, можливість прослухати диктора і себе тощо. Вони дають 
змогу вивчати іноземні мови більш ефективно, вдосконалювати мовну, мовленнєву та 
соціокультурну компетенції, що становлять іншомовну комунікативну компетенцію [6, 
с. 218]. Для активації мотиваційного навчання потрібно відмовитись від уніфікованих 
моделей навчання, створювати режим діяльності і комунікативної ситуації, враховувати 
інтереси, потреби і індивідуальні можливості учнів/студентів. Таким чином, можна 
зробити висновок, що обов’язковою умовою ефективності і результативності навчання 
іноземної мови є перетворення орієнтації учня/студента з зовнішньої мотивації (оцінка, 
престиж, бажання батьків) на внутрішню мотивацію (інтерес до пізнання, до пошуку, 
отримання задоволення від інформації, ідей, власної ерудиції, рівня володіння іноземною 
мовою тощо).  
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Дистанційне навчання та його зв’язок з комп’ютерними технологіями в сукупності 

відкривають багатообіцяючі перспективи для сфери освіти. Пандемія COVID-19 настільки 

різко підірвала систему освіти, що середнім та вищим навчальним закладам практично не 

залишалося часу на підготовку, в результаті чого і викладачам і студентам доводилося 

вирішувати дуже швидко, як адаптуватися до нового  навчального середовища. Викладачі 

та студенти дізналися багато нового про дистанційне навчання за останні кілька місяців. 

Наразі ми також переживаємо четверту промислову революцію високих технологій і 

цифрову еру, що стрімко розвивається, але дистанційне навчання все ще потребує 

вирішення. Розглянемо  деякі з поточних досліджень і роздумів про перспективи, переваги 

та недоліки, проблеми та майбутні можливості в сучасному дистанційному навчанні. 

Перш ніж обговорювати дистанційне навчання, треба звернути увагу на те, як цей 

термін визначався в минулому і як він визначається в даний час в літературі. Цей термін 

можна використовувати для опису будь-якої з безлічі навчальних ситуацій. Хоча це 

вважається новим терміном, дистанційне навчання існує вже понад 100 років. Одна з 

ранніх форм дистанційного навчання здійснювалася через заочні курси, розпочаті в 

Європі. Цей  метод залишався основним засобом дистанційного навчання до середини 

цього століття, коли навчальне радіо і телебачення стали більш популярними [5, с. 8]. У 

міру зміни технологій змінилося і визначення дистанційного навчання. Відеозаписи 

лекцій були стандартом в університетських та професійних курсах протягом останніх двох 

десятиліть [6, с. 11]. Аудіокасети та уроки, що надсилалися поштою, протягом деякого 

часу використовувалися в заочних курсах для викладання таких предметів, як іноземна 

мова. Сьогодні Інтернет та онлайн відео відкрили нові напрямки. Незважаючи на обіцянки 

і очевидні переваги дистанційного навчання, є проблеми, які необхідно вирішувати. Ці 

проблеми включають якість навчання, приховані витрати, неправильне використання 

технологій і ставлення викладачів, студентів та адміністраторів. Все це впливає на 

загальну якість дистанційного навчання як продукту. Багато в чому кожна з цих проблем 

пов’язана з іншими.   

Дійсно, багато викладачів середніх та вищих навчальних закладів зіштовхуються з 

проблемами, які раніше не виникали. Хоча студенти цього століття народжуються 

цифровими аборигенами, і багато досвідчених технічних інструкторів досить добре 

навчені роботі з онлайн-платформами, складність «дистанції» як і раніше може 

створювати безліч проблем. Багато навчальних закладів звертаються до дистанційного 

навчання як до альтернативного методу навчання або в якості доповнення до звичайних 

занять, або ж в якості запасного плану на випадок надзвичайної ситуації. І хоча 

інструменти дистанційного навчання вже кращі, ніж будь-коли, як і раніше, існують 

серйозні проблеми з впровадженням методів і технологій дистанційного навчання. На 

щастя, з правильною педагогікою і цифровими інструментами, такими як віртуальний 

клас, можна подолати проблеми дистанційного навчання. Вплив фізичної дистанції на 

студентів, результати навчання в аудиторії в порівнянні з онлайн навчанням  неоднакові. 

Викладачам інколи складно викладати навчальні матеріали своїм студентам, особливо 
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довгі і складні завдання. Фізична відстань також може ускладнити досягнення студентами 

рівня розуміння змісту курсу. Оскільки на навчальні матеріали студенти можуть реагувати 

не відразу, викладачам іноді важко зрозуміти чи запропоновані  завдання занадто складні 

чи занадто легкі для студентів.  Викладачі говорять про те, що «випадкові можливості» 

для спілкування, які існують в очній обстановці в аудиторії, не виникають в онлайн-класі. 

Через затримку зворотного зв’язку комунікація за допомогою технологій може стати 

перешкодою для оцінки успішності студентів. Оскільки спілкування часто відбувається 

асинхронно, очікування студентів щодо успішності також можуть різнитися між ними і 

викладачем. Оцінка онлайн-завдань може повністю грунтуватися на суб'єктивній оцінці 

зусиль і артистичності. Хоча така оцінка аналогічна на очних заняттях, складність виникає 

через те, що для кожного завдання потрібні очікування і стандарти. Запобігання 

відставання в успішності під час дистанційного навчання буде пріоритетним завданням. 

Мета номер один для навчальних закладів – забезпечити, щоб студенти оцінювалися в 

своїх онлайн-класах так само, як і на заняттях в аудиторії.  

Хоча зручність роботи з дому під час дистанційного навчання  здається радісною 

ідеєю, однак ця ідея може відлякувати викладачів від додаткового навантаження 

студентів, пов’язаного з підготовкою до онлайн-заняття. У більшості випадків модерація 

викладачів включає в себе часте читання і надання ефективного зворотного зв’язку 

кожному студенту. Крім того, питання від студентів можуть з’являтися в різний час 

протягом дня, через що викладачам складно розподіляти час для кожного студента і 

кожного завдання. 

Проте віртуальне навчання як і раніше забезпечує зручність і ефективність у наданні 

освітнього контенту без будь-яких фізичних обмежень, особливо в цей час кризи та 

пандемії. Крім додаткових переваг гнучкості і індивідуального навчання, онлайн-доступ 

означає легкий доступ до різних засобів масової інформації та навчальних інструментів, а 

також до освітнього контенту. Загалом технології повинні знижувати величезне 

навантаження на викладачів. Ось кілька порад, які можуть допомогти у віртуальному 

класі: потрібно використовувати переваги синхронної технології, оскільки багато 

проблем, з якими викладачі стикаються при дистанційному навчанні, є результатом 

асинхронного спілкування. Наявність способів синхронного спілкування може зменшити 

проблеми, пов’язані з відсутністю віч-на-віч зі студентами. Незалежно від того, чи йде 

мова про веб-конференції чи аудіо-уроки, проблему відстані можна «вирішити», 

отримавши зворотний зв’язок в реальному часі. Викладачі можуть заздалегідь виділити 

час для прямих запитань і відповідей або запланованої прямої лекції, на якій студенти 

можуть відразу ж відреагувати на зміст. Також можна створювати рубрики для студентів, 

за якими вони будуть слідувати. Рубрики – це хороший спосіб для викладачів уточнити 

свої цілі та очікування від завдання. В якості альтернативи, рубрики також можуть бути 

розроблені для формулювання стандартів рівнів успішності і використовуватися в якості 

керівництва до дії для оцінки успішності, при цьому стандарти повинні бути ясні і 

зрозумілі студентам.  

На відміну від очного навчання, дистанційне навчання дозволяє студентам в значній 

мірі складати свій власний розклад. Хоча це може здатися сценарієм дитячої мрії, однак  

багато студентів вважають відсутність структури складним завданням. Наприклад, деякі 

студенти, які навчаються вдома, не мають чіткого розкладу, тому вони відкладають на 

потім більшість завдань, знаючи, що зможуть працювати над своїми завданнями в будь-

який час. Інші відчувають себе винними через свою лінь. Крім того, багатьом студентам 

не подобається формат лекцій на дистанційних заняттях, тому що відсутність взаємодії з 

викладачем ускладнює розуміння  матеріалу. У той час як відсутність структури може 

бути проблемою, занадто багато структури також може мати неприємні наслідки. Суміжні 

відеокурси без перерв означають, що в студентів немає можливості перемикатися швидко 

з одного предмета на інший. Довге сидіння перед екраном теж може втомлювати.  



Актуальні проблеми навчання іноземних мов в умовах дистанційної освіти 

48 

Слід відмітити, що деякі студенти вчаться краще в своєму власному темпі. З іншого 

боку, інші студенти добре адаптувалися до зміни. Деякі вважають за краще можливість 

встановлювати власний розклад, робити перерви, коли вони їх потребують, і працювати, 

не виходячи з власного будинку. У той же час дистанційне навчання дозволяє студентам 

прокидатися пізніше, ніж в звичайний навчальний день. Додатковий сон допомагає зняти 

стрес, а також допомагає студентам зосередитися на роботі. Дослідження показують, що 

позбавлення сну найбільш гостро проявляється серед підлітків, у яких багато позакласних 

занять, таких як гуртки, заняття спортом і т.п. Нестача  сну заважає  їм встигати в 

навчанні, і оцінки часто страждають. Але завдяки більшій гнучкості в розкладі багато 

студентів надолужили недосипання. Дистанційне навчання також дає деяким студентам 

можливість зайнятися новим хобі. В середовищі онлайн-навчання студентам, можливо, 

доведеться подбати про себе, якщо вони не розуміють матеріал. Фактично, більшість 

можуть зв'язатися з викладачами тільки по електронній пошті, але вони рідко отримують 

негайну відповідь. В результаті студенти можуть пізно здати домашнє завдання і почати 

відставати. Студентам потрібен спосіб зв'язатися з викладачами і одногрупниками  в 

режимі реального часу, щоб отримати допомогу, коли вони її потребують, а не через 

кілька годин. Рішення для уніфікованих комунікацій, таке як додатки RingCentral, Zoom, 

Teams  забезпечують безпечний прямий обмін повідомленнями між студентами і 

викладачами в будь-який час дня, а також обмін повідомленнями для групових обговорень 

і спільної роботи. Якщо викладачі зайняті іншими завданнями, студенти можуть 

спілкуватися самі.  

 Студенти намагаються зараз визначити межі між своїм навчальним закладом та 

домівкою. Тепер, коли дім став місцем як роботи, так і відпочинку, багатьом студентам 

важко встановити здорові кордони між своїм  студентським та особистим життям. Багато 

з них борються з відволікаючими факторами, такими як соціальні мережі і текстові 

повідомлення від друзів. Багато хто також вважає, що  збільшений час роботи за 

комп'ютером виснажує. Однак у того фактору, щоб проводити додатковий час вдома, є і 

позитивний момент: возз'єднання з сім'єю. Деякі студенти вдячні за додатковий час, який 

вони проводять зі своїми батьками та рідними людьми і цінують додаткову підтримку при 

виконанні своїх студентських завдань. Особливо важливо для студентів  мати повноцінну 

перерву між заняттями, щоб відійти від своїх пристроїв і відпочити. Це допомагає 

запобігти стомлюваності від відеоконференцій.  

 Студенти відчувають, що їх робоче навантаження збільшилося. Вони також 

відчувають тяжкість, особливо в зв’язку зі скасуванням або перенесенням занять. Багато 

студентів вважають, що їм задають більше завдань, ніж зазвичай, тому що викладачі 

думають, що у студентів більше «вільного часу».  

Трапляється й таке, що у  деяких студентів немає доступу до надійних технологій. 

Цифровий розрив зараз більш очевидний, ніж будь-коли. Без необхідних інструментів для 

доступу до онлайн-занять  і завдань багато студентів турбуються про свою нездатність 

вчитися онлайн і про те, як це може вплинути на їх загальну успішність.  

На жаль, дистанційне навчання означає, що студенти пропускають багато заходів, 

таких  як спорт, танці, Дні студента... Навіть просту повсякденну взаємодію, таку як 

тусовка з друзями в їдальні, важко відтворити в Інтернеті. Для багатьох студентів ця 

відсутність соціальної взаємодії – одна з найбільших проблем віддаленого навчання. Хоча 

відеодзвінки і чати допомагають їм залишатися на зв’язку з одногрупниками і 

викладачами, багато хто вважає, що викладачі не використовують ці інструменти 

ефективно. Наприклад, деякі викладачі використовують платформи онлайн-навчання 

тільки для публікації завдань і проведення лекцій, замість того, щоб дозволяти студентам 

обговорювати свою роботу в групі і задавати питання. Розвиток технологій не веде до 

ефективного дистанційного навчання. Кращі практики дистанційного навчання залежать 

від творчих, добре проінформованих викладачів . 
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Отже,технологія дистанційного навчання, безсумнівно, буде продовжувати 

вдосконалюватися, а ціна буде падати, як це часто буває з технологіями, коли вони 

увійдуть в широке використання. Незважаючи на проблеми студентів з дистанційним 

навчанням, дослідження показують, що вони відносно задоволені тим, що отримують. Не 

дивлячись на потребу в поліпшенні, майбутнє дистанційного навчання здається світлим. 

Збільшення числа студентів, які відвідують заняття дистанційного навчання, наголошує на 

необхідності всебічного і продуманого розвитку дистанційної освіти, якщо такий вид 

навчання має стати освітньою моделлю майбутнього. 

Безперечно, розвиток дистанційного навчання буде продовжуватися і 

вдосконалюватися із розвитком інтернет-технологій і вдосконалення методів 

дистанційного навчання. 
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У світлі останніх подій пов’язаних з глобальною пандемією COVID-19, 

функціонування всієї системи освіти привели до найбільшого збою за всю історію 

розвитку освітніх процесів. Статистка показує, що порушення навчального режиму 

роботи торкнулося близько 1,6 мільярда учнів в більш ніж 190 країнах і на всіх 

континентах. 

Однак не можна не помітити, що криза стала стимулом і потужним поштовхом для 

інновацій в сфері освіти. Для забезпечення безперервного процесу навчання і професійної 

підготовки студентів, учнів шкіл стали застосовуватися нові підходи до самої системи 

викладання: від радіо і телетрансляцій уроків провідними вчителями країни до надання 

електронних платформ і комплектів матеріалів для вивчення як вдома самостійно, так і 

роботи в онлайн режимі разом з викладачем. 
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Онлайн режим або асинхронна форма освіти – це формат навчання, коли процес 

передачі знань або умінь не прив’язаний до певного місця і часу. Асинхронне дистанційне 

навчання стало популярним з розвитком інтернет-технологій і особливо стало активно 

застосовувати багатьма вчителями шкіл і викладачами вищих навчальних закладів в 

період пандемії COVID-19, 

Наша стаття присвячена навчанню іноземної мови з позиції філологічного аналізу 

тексту. Бо в світлі сучасних вимог до викладання іноземної мови актуальним є питання 

про необхідність володіння іноземною мовою для здійснення професійної діяльності на 

міжнародному рівні, в тому числі і в академічній сфері, де тенденції до інтернаціоналізації 

простежуються особливо яскраво. 

Філології як наука спочатку була пов’язана з вивченням літературних типів 

словесних творів, які протягом багатьох століть традиційно інтерпретуються в 

нерозривній єдності змісту і сенсу творів. В якості центральної одиниці виступає текст, 

який сприймається як «твір речетворческого процесу, що володіє завершеністю, 

об'єктивувати у вигляді письмового документа, літературно оброблене відповідно до типу 

цього документа; твір, що складається з назви (заголовок) і ряду особливих одиниць 

(прозових строф, см. гл. XLIX), об’єднаних різними типами лексичної, граматичної, 

логічної, стилістичної зв’язків, що має певну цілеспрямовану і прагматичну установку. 

Цілеспрямованість і прагматична установка тексту, що забезпечують цілісність і 

зв’язність його різних прозових строф, проявляються перш за все в формах викладу 

текстової інформації – власне авторської чи чужий» [4, с. 43]. 

Генезис мовностилістичних аналізу художнього тексту сходить до праць Л.В. Щерби 

і В.В. Виноградова. Спроби Л.В. Щерби визначити присутність виразних засобів мови в 

творі, їх роль і значення ототожнювалося з ідейним задумом всього твору, що 

позиціонував художній текст як іманентна явище. В.В. Виноградов запропонував ідею про 

перспективи аналізу мови художнього твору з позицій проекційного методу, що 

ототожнює розгляд мови як елемента загального літературно-мовного контексту [3]. 

Активізація процесу вивчення теорії лінгвістичного тексту спостерігається в 70-і рр. 

XX ст. Багатопланові дослідження детермінують ідею комплексного підходу до 

дослідження художнього тексту. В 2000 роках на перший план дослідники висуваються 

ідеї вивчення взаємодії мовних одиниць в рамках авторського тексту з метою повного 

розкриття авторської естетичної концепції. Особлива роль відводиться імплементації та 

комбінаторності стилістично елементів і структур, внутрішньої мовної організації тексту, 

взаємозв’язку мовного і смислового рівнів тексту з позицій ефективної реалізації 

авторської інтенції. Різноманітні підходи вивчення матеріалу дослідження обґрунтовує 

практику взаємодоповнююче застосування лінгвістичного та стилістичного аналізів 

художнього тексту. Це роботи зарубіжних і вітчизняних лінгвістів Н.С. Валгина, 

А.І. Горшковій, С.Г. Іллєнко, В.А. Кухаренко, І.М. Колегаєва, Л.Ю. Максимової, 

В.В. Одинцова, Г.А. Олейнкіової, Л.Ф. Тарасова, Н.М. Шанського та інші. 

На наш погляд, для аналізу мовностилістичних особливостей тексту, перш за все 

необхідно провести поетапний аналіз твору. При такому аналізі текст розглядається як 

якась багаторівнева система, в якій всі рівні можуть служити матеріалом щодо 

автономного дослідження і в той же час тісно пов’язані між собою. «Текст у цьому аналізі 

сприймається не як механічна сума складових його елементів, і «окремість» цих елементів 

втрачає абсолютний характер: кожен з них реалізується лише в ставленні до інших 

елементів і до структурному цілому всього тексту» [5, c. 11] . 

Програма курсу «Мовностилістичний аналіз тексту» призначена для вивчення 

мовних явищ у творах англійських, американських письменників і поетів 19-20 століть. 

Пропонований курс допомагає забезпечити більш високий рівень мовної підготовки 

здобувачів вищої освіти. Робоча програма включає в себе 14 лекцій, 32 семенарскіх занять 

і 72 години відводиться на самостійну роботу студентів. 
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Головним завданням пропонованого курсу є «вивчення образотворчих засобів 

художнього тексту, того естетичного ефекту, який дає їх синтез» [6, с. 24]. Дуже важливо 

знайти в тексті «ключові» стежки і фігури, які з одного боку, допомагають автору в 

здійсненні задуму і з іншого, читачеві осмислити і зрозуміти ту авторську інтенцію, яка 

закладена в самому стрижні твори. Такі стежки несуть стилістичну функцію викладу 

матеріалу, визначають той «виразний потенціал взаємодії мовних засобів в тексті, що 

забезпечує передачу поряд з предметно-логічним змістом тексту також ... і естетичну 

інформацію» [1, с. 42]. Метою вивчення дисципліни є: ознайомлення студентів із 

загальними положеннями та принципами лінгвістично-стилістичного аналізу  тексту, 

вивчення засобів реалізації образних можливостей мовних одиниць у тексті, поглиблення 

навичок володіння англійською мовою на базі інтерпретації творів різної функціональної 

спрямованності. 

Існує кілька підходів при вивченні лінгвістичного аналізу тексту. Зупинимося 

конкретно на такому вигляді, який найбільш часто використовується студентами ІДГУ. 

Схема даного мовностилістичних аналізу художнього тексту базується на підході, 

запропонованим Л.А. Новиков і передбачає собою аналіз, що складається з трьох частин. 

Перша частина аналізу - це дослідження основного змісту художнього твору з метою 

осягнути авторський задум, зрозуміти ідею, визначити авторську позицію 

(суб’ектівірованной або об’єктивовані) і побачити спосіб її викладу (від 3/1-го особи) в 

образах / персонажах. Тут необхідні спільні знання про текст, тобто знання, що лежать 

«поза цього тексту» і взяті з інших джерел: історична епоха, подія або факт, що 

послужили основою твору, прототипи героїв і т.д. 

Друга частина дослідження художнього твору – це аналіз і глибоке вивчення 

композиційної структури твору. Тут в першу чергу важливо побачити і зрозуміти принцип 

організації тексту, розглянути і проаналізувати композиційно-мовленнєву організацію 

тексту, визначити методи характеристики персонажів (прямий // непрямий), а також 

систему образів і їх розвиток. 

Третя частина – вивчення самих образотворчих засобів в їх ідейно і композиційно 

цілеспрямованої представленості в уже згадуваному тексті. Необхідно підкреслити, що 

тут мається на увазі не суцільний аналіз мови, тобто всіх його «ярусів» (лексики, 

граматики і т.д.), а виборчий аналіз, при якому особливий наголос робиться на 

стілістческіе домінанти тексту. Такими домінантами є одиниці, які «переважають у тексті, 

займають в ньому сильні позиції і беруть участь у формуванні його концептуального 

семантичного простору». Провідне місце серед подібних одиниць відводиться символам 

художнього тексту. Символ відноситься до виразного знаку, який, в свою чергу, є 

своєрідним провідником емоційно-естетичної та ціннісної позиції автора твору. 

На даному етапі аналізу студенти повинні глибоко усвідомити і проінтерпретувати 

авторську позицію і намір. Так як вичленення символу, його вміле знаходження досить 

складний шлях. Бо «зміст символу об’єктивно виявляє себе не як готівку, а як динамічна 

тенденція: він не даний, а заданий» [7, с. 379]. Цей сенс не можна роз’яснити, звівши до 

однозначної логічної формули. Його можна лише пояснити, співвідносячи з подальшими 

символічними зчепленнями, які підведуть до більшої ясності. Символу притаманне 

«метафоричний початок, що міститься і в поетичних стежках, але в символі воно 

збагачене глибоким задумом» [2]. Як зазначає А. Кв’ятковський, глибина символічного 

образу обумовлена тим, що «він з рівною підставою може бути прикладений до різних 

аспектів буття» [7, с. 263] Слід зазначити, що завдяки попереднім двом пунктам аналізу, 

студент може отримати загальне уявлення про текст і зрозуміти ідею і специфіку мовної 

структури твору і потім, аналізуючи стилістичні прийоми і засоби, авторські особливості 

зображення персонажів і подій, розкрити той ключовий момент внутрішньої організації, 

символ аналізованого тексту. Мета такого аналізу – виявлення «мовної оболонки 

літературного образу», створеної взаємодією різних мовних засобів. 

Звідси складається наступний ланцюжок аналізу: ідея  
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композиція (образи)                                       індивідуальний / авторська мова. 

 Така послідовність, на думку Л. А. Новикова, найбільш вдала і успішна на практиці. 

В асинхронному форматі навчання даний курс передбачає собою роботу і вивчення 

матеріалу на платформі Moodle, яка розроблена і широко використовується в режимі 

онлайн при навчанні студентів ІДГУ і в системі Google Meet, яка дає можливість 

практично продемонструвати свої роботи і обговорити спірні питання. Весь лекційний 

матеріал висвітлюється наживо і проходить на платформі Google Meet. 

Так, прослухавши лекцію на тему «лексичні-стилістичні прийоми англійської мови», 

яка пропонується студентам в форматі презентації, студенти наочно можуть бачити 

використання того чи іншого лексико-стилістичного прийому (епітета, метафори, 

порівняння, гіперболи та інших) в різних прикладах, взятих з різних англо-американських 

творів. Наступне лекційне заняття починається з роботи самих студентів, де вони наочно 

демонструють використання вивчених раніше мовних стежок і прийомів, демонструючи 

свої приклади, взяті з різних художніх джерелах. Дане положення демонструє активну 

участь студентів в процесі освоєння і використання досліджуваного матеріалу, що істотно 

полегшує наступні введення нового матеріалу. 

У свою чергу, весь лекційний матеріал в тезисной формі викладу разом із 

завданнями до семінарських занять, завданнями самостійної роботи представлений в 

електронному форматі на платформі Moodle. Тут студенти показують свої письмові 

відповіді на запропоновані питання і мовностилістичні аналізи художніх текстів, зроблені 

ними самостійно. 

Завдяки вмінням аналізувати текст іноземною мовою, студенти можуть зрозуміти 

особливості образного і ідейного плану тесту, осмислити мовну і структурну організацію 

тексту, визначити зв'язки і відносини мовних одиниць різних рівнів у уже згадуваному 

творі і усвідомити авторську стратегію естетичної концепції твору. 

Звідси можна зробити висновок, що даний підхід мовностилістичних аналізу тексту 

є в деякій мірі інтерактивну комунікацію між викладачем і студентом, що в більшій мірі 

відповідає цілям вивчення даного предмета і який включає в себе не тільки аналіз і 

вивчення рівнів мови (структурних, змістовних, композиційних і ін.), виявлення 

мовностилістичних особливостей твору, а й дозволяє студентам поглибити, розширити 

свої знання, вміння та навички, що сприяє підвищенню культури усного та писемного 

мовлення, що вивчається. 
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Надзвичайні обставини, що відбулися в світі, спричинені пандемією коронавірусу 

сприяли прискореній модернізації форми онлайн-навчання, і як наслідок, появи терміну 

«онлайн-навчання», під яким слід розуміти вдосконалену форму дистанційного навчання: 

використання презентацій в середовищі Power Point, програм тестування і розробки 

електронних курсів на різних платформах як єдину інтеграційну модель. В процесі 

навчання відбулося розширення функцій онлайн-навчання як інструменту освітнього 

процесу, що дало можливість викладачам брати до уваги при проведенні вебінарів різний 

рівень знань учнів, орієнтуючись на результати, досягнуті студентами на різних освітніх 

платформах. Таким чином, можна сказати, що спостерігається зміна пріоритетів при 

оцінці ролі онлайн-навчання в освітньому процесі. Онлайн-навчання перестає виконувати 

допоміжну функцію і поступово починає відігравати провідну роль в сучасній системі 

освіти [4, с. 103]. 

Мета даної статті полягає в розкритті особливостей дистанційного навчання 

англійської мови. 

В умовах існування інформаційного суспільства, поряд з традиційними формами 

навчання все частіше застосовують сучасні способи, які базуються на таких технологіях, 

як дистанційне навчання із застосуванням вебінарів, орієнтованих на індивідуальні 

потреби учня і рівень його знань, що дає можливість зробити освітній процес більш 

гнучким та універсальним. З розвитком інформаційних технологій, локальних мереж 

з'явилися нові можливості навчання, які дозволяють підтримувати освітній процес на 

належному рівні [2, с. 19]. 

Дистанційне навчання, яку має також інші терміни дистанційна освіта, електронне 

навчання і онлайн-навчання – процес передачі знань, формування умінь і навичок при 

інтерактивній взаємодії як між вчителем та учнем, так і між ними і інтерактивним 

джерелом інформаційного ресурсу, що відображає всі властиві навчальному процесу 

компоненти (цілі, зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання), здійснюваний в 

умовах реалізації засобів ІКТ. Дистанційне навчання спочатку було орієнтоване на 

нетрадиційних студентів, таких як штатні робочі, військовослужбовці та іногородні, а 

також людей, що живуть у віддалених регіонах, які не можуть відвідувати лекції в 

аудиторії. Проте, дистанційне навчання на сучасному етапі стало невід’ємною частиною 

освіти [5, с. 202]. 

Необхідно відзначити і ряд труднощів, що виникають при дистанційною формою 

шкільного навчання. Наприклад, обмежені можливості для педагогічної імпровізації, 

велика трудомісткість вчителя, самостійне осмислення учнями необхідної інформації і 

жорсткий часовий режим, при якому учні повинні отримувати завдання, швидко їх 

виконувати і встигати відправляти їх в строк. Займаючись через інтернет-платформи, учні 

нерідко можуть відволікатися на зовнішні чинники, ніж збивають темп заняття. Це явище 

негативно позначається на їх успішності. Деяким учням важче сприймати інформацію, 

отриману віртуально, тому що вони звикли до традиційної форми навчання. Ще одна 

виникла проблема – це технічна оснащеність і стабільність інтернету учителів і учнів. 

Наслідки цього є особливо тривожними для малозабезпечених сімей. Закриття освітніх 

установ посилює соціальну нерівність, тому що забезпечені сім'ї схильні мати більш 

високий рівень освіти і більше ресурсів для забезпечення альтернативних занять. Ще одна 

проблема безпосередньо стосується здоров’я людей. Оскільки всі стали проводити 

щонайменше 4-5 годин на день за монітором, підвищилася навантаження на очі. У зв'язку 

з цим лікарі рекомендують час від часу робити гімнастику для очей, щоб уникнути 
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негативних наслідків. Не менш важлива і психологічна складова. З огляду на, що все 

знаходяться довгий час в замкнутому просторі і без спілкування з однолітками, може 

виникати негативна поведінку, що в подальшому впливає на мотивацію і настрій учня [4, 

с. 104]. 

Тому, рівень ефективності будь-якого виду дистанційної освіти залежить від 

наступних факторів:  

- ефективна взаємодія вчителя та учнів;  

- освітні технології, що використовуються;  

- ефективність розроблених методичних матеріалів та засобів їх доставки;  

- ефективність зворотного зв’язку [2, с. 19]. 

Зупинімося на навчанні англійської мови в сучасному інформаційно-освітньому 

середовищі. Воно має свої особливості, які обумовлені специфікою предмета «Англійська 

мова». Особливості навчання предмету «Англійська мова» перш за все пов’язані з тим, що 

провідним компонентом змісту навчання іноземної мови є навчання різним видам 

мовленєвої діяльності: говорінню, аудіюванню, читанню та письму. Необхідно зазначити, 

що навчання іноземної мови є навчання певної діяльності і специфіка предмета полягає в 

оволодінні мовою, спілкуванням, в формуванні мовносмислової діяльності. Специфіка 

предмета «Англійська мова» співвідноситься зі специфікою дистанційного навчання, 

основними особливостями якого є мережева (віддалена) взаємодія всіх учасників 

навчального процесу і порівняно більший обсяг самостійної роботи, що проводиться в 

режимі «online», інтерактивність, відбір і структурування навчального матеріалу 

(автентичні тексти), педагогічні технології та ін [1, с. 650]. 

Для онлайн-уроків з англійської мови використовуються різні платформи. Серед них 

Zoom, Skype, YouTube і безліч інших, завдяки яким навчання в школах змогло перейти на 

дистанційне навчання. Дані навчальні платформи дають можливість виконувати практичні 

завдання і отримувати зворотний зв’язок. В онлайн-навчання включені як онлайн-лекції, 

так і матеріали для самостійного вивчення і домашнє завдання. Отримавши навчальні 

матеріали онлайн, виконавши завдання і відправивши їх на перевірку, школярі чекають 

виставлення оцінки. Будь-яке навчання передбачає контроль. Всі учні проходять 

проміжний і підсумковий контроль у процесі навчання. Дистанційне навчання не є 

винятком. Учням так само доводиться здавати тести, іспити і писати контрольні роботи [2, 

с. 18]. Робота з інформацією на основі читання текстів і перегляду відеоматеріалів на 

іноземній мові дозволяє використовувати ресурси Інтернету, розширюючи зміст 

підручника автентичної і актуальною інформацією (останні події в світі (спортивні, 

культурні, політичні і т.д.), тексти носіїв мови (мовлення політичних діячів на 

конференціях, семінарах, інформація провідних телепередач, фільми, відеоролики, 

електронні бібліотеки та ін.). Актуальна інформація сприяє підвищенню мотивації до 

вивчення іноземної мови. Потенційна кількість індивідуальних освітніх траєкторій в 

цьому випадку виявляється істотно більшим, ніж в традиційному навчанні. Однак в даний 

час далеко не будь-який текст з Інтернет-ресурсів вдається використовувати в 

навчальному процесі, так як не всі тексти придатні безпосередньо для навчальних цілей 

[2, с. 19]. 

До найбільш поширених дистанційних технологій навчання відносять:  

• CASE-технології, представлені у вигляді книжкового навчально-практичного 

посібника, що містить матеріал по дисципліні, що викладається, необхідну кількість 

контрольних завдань для самоперевірки, а також аудіо- та відеодиски як додаток;  

• мультимедійні технології; основні носії інформації в них – це навчальні курси на 

CD-ROM,  

інтерактивні підручники з мультимедійними вправами, призначені для вивчення на 

домашнього або офісному комп’ютері;  

• мережеві технології, за якими процес навчання здійснюється за допомогою 

звернення до навчального сервера за допомогою телекомунікаційного доступу. 
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Розрізняють три основних види дистанційного навчання іноземної мови: аудіосемінар, 

відеосемінари (телезаняття) і навчання через комп’ютерну телекомунікаційну мережу. 

Безперечно, що аудіо- і відео-семінари – це найдоступніші, найпоширеніші види 

дистанційного навчання [2, с. 20]. 

В ході дистанційної роботи можуть залучатися завдання з гейміфікацією, зокрема, з 

використанням різних додатків, таких як Lingokids (англійська мова). Це інтерактивна 

навчальна платформа, яка приділяє увагу розвитку таких мовних навичок, як вимова, 

лексика, алфавіт та ін. Учні отримають доступ до сотень ігор, завдань, пісень, аудіокниг і 

відеороликів. В даному додатку доступні 72 теми і навчальні матеріали розроблені 

досвідченими методистами. Кожен учень виконує завдання в додатку і висилає 

викладачеві скріншоти екрану свого смартфона або планшета для перевірки виконання 

завдання. Якщо в учня виникають питання або сумніви з тієї чи іншої теми, він може 

проконсультуватися з викладачем під час дистанційного заняття [3, с. 14]. 

Специфіка використання інформаційних технологій вимагає активної участі учня і 

вчителя, з одного боку, і особливих принципів відбору змісту матеріалу, методики, з 

іншого боку. Використання моделі дистанційного навчання іноземним мовам, необхідно 

здійснювати, зокрема, з педагогічних позицій, з урахуванням соціокультурних та 

психологічних особливостей учнів. 

Ефективне дистанційне навчання залежить від:  

 організації дистанційного процесу навчання,  

 методичної якості навчальних матеріалів, 

 професійних навичок вчителів, що працюють з певними програмами.  

Також важливо, щоб учень міг покладатися на високоефективний зворотний 

зв’язок і бути впевненим у правильності своїх дій. Зворотний зв’язок  повинен бути 

оперативним у формі зовнішнього оцінювання. 

Відзначивши особливості дистанційного навчання та технології, які 

використовуються, необхідно додати, що дистанційне навчання має як свої переваги, так і 

недоліки. Стосовно переваг, можна відзначити наступні:  

 навчання в домашній комфортній обстановці;  

 виконання завдань в зручному темпі;  

 підвищення інтерактивної «грамотності» (знайомство з різними освітніми 

платформами) [5, с. 328 ].  

До недоліків такого формату навчання можна віднести:  

 проблеми технічного характеру;  

 проблема самодисципліни / самоорганізації;  

 проблема взаємодії, зворотного зв’язку. 

Як відомо, дослідження дистанційних форм навчання давно привертало увагу як 

методистів-теоретиків, так і вчителів-практиків. Однак очна та дистанційна форми довгий 

час існували паралельно з явним пріоритетом першої. Ситуація, що склалася в зв’язку з 

введенням режимом самоізоляції, підштовхнула до стрімкого входження в навчальний 

процес саме дистанційного навчання. Завдяки технічному прогресу очні та дистанційні 

форми навчання змогли інтегруватися, взаємодоповнюючи, а в деяких випадках 

замінюючи одна одну. Завдяки компетентності вчителів в даній сфері, інтеграція стала 

можливою і не завдає шкоди освітнього процесу, а, навпаки, удосконалює і ефективно 

доповнює його [1, с. 18]. 
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It seems that everyone would like to be successful and happy. In this case, again, 

knowledge of a foreign language can help. The first is additional knowledge, the second is a 

specialist who speaks a foreign language and employers are willing to employ. Well, that’s not 

the main thing. The key point is the opportunity to plunge into a world of mystery and 

incomprehensibility, the opportunity to communicate with people and with another layer of 

worldview and mentality. It is common to learn English as the international equivalent of 

communication. But this does not diminish the importance of learning other foreign languages. 

Perhaps some would say that not everyone is capable of learning a foreign language. Yes! 

Unfortunately, the abilities of every human being are highly individual, more inclined to 

the exact sciences, more humane mindsets. But, of course, every person has the ability, and 

there’s hardly anyone who would disagree with that fact. Above all, these capacities must be 

developed, nurtured and strengthened. This is particularly easy for children, but adults who are 

not yet proficient in a foreign language can expect to learn at least one foreign language. Given 

that modern technology allows this to be done easily and play!  

Language is our main source of communication. It’s a way in which we share our ideas 

and our thoughts with others. Some people even say that language is what separates us from 

animals and makes us human. There are thousands of languages in this world. Countries have 

their own national languages in addition to the different local languages they speak and 

understand in different regions. Millions of people speak the same language, then only a few 

thousand. [1] 

The importance of English in today’s world is quite significant. Very recently it was in a 

foreign language for us, and today it is in an international language. In all countries of the world, 

learning English is of great importance. Almost everyone dreams of learning English at least at 

the initial level. Today, children begin to learn this language at pre-school age. Many do not 

understand; English is needed in the modern world. However, it is no secret that it plays an 

important role in employment today. People who want to find prestigious and well-paid positions 

must have a good knowledge of English. This is due to the fact that large firms often cooperate 

with foreign partners. Today, English is an international language. They must have sufficient 

knowledge to fully negotiate and conclude agreements with foreign partners. Travel to English-

speaking countries is possible only if you know and understand a foreign language. It’s no secret 

that today almost everyone wants to go abroad on vacation. English is not the only language you 

can communicate with people in English-speaking countries. 

English can be improved by continuous use, film viewing, reading books with high-level 

grammar, playing games and using new words. English could be improved by practice. As we 

know, practice makes a person perfect with good pronunciation and grammar. Most jobs in 

mailto:mrakocha1301.ru@gmail.com


Актуальні проблеми навчання іноземних мов в умовах дистанційної освіти 

57 

today’s world are based in English, such as the IT sector, the business area, the Center’s 

challenges and training jobs, and so on. So, students who aspire to good work should focus on 

their English language and its use, because their work depends on this simple structure. English 

is quite simple compared to other languages. English can be learned easily and with little effort. 

Generally, people can learn English easily if they try to define some rules and norms. Unlike 

many languages, English does not have a complex structure, and with the exception of a few 

areas of grammar, it is quite simple. The objectives of the foreign language training may differ; 

the means may of course depend on the objectives. 

There are countless sectors, where knowledge of a foreign language is possible but 

essential: law, economics, education and many others. All large companies with foreign partners 

require their staff to have a real command of English (at least!), not just a scrap that says you 

have attended some course, and in fact you cannot bind two words. Professionals who know 

several foreign languages will be paid a priori more, even if they have to work less often.  

However, the use of a foreign language is important not only in terms of career, but also at 

home. To start with, most instructions for goods purchased abroad often do not have translation 

into Ukrainian, but English always, and how nice it is to read and translate from the east, rather 

than go into an electronic translator or dictionary where clear and not always understandable 

phrases you try to explain written. You can always ask for directions if you are lost, understand 

the traffic signs, ask the shop salesman about the merchandise you are interested in, order the 

food in the café and just have a nice chat with the locals. Any language can be improved by 

continuous use, the more you practice, the more you can learn the language. You can watch 

videos of various speeches about communicative skills, role-playing, sections, debates and group 

discussions. Watch English news to update your knowledge and movies to get good climbing 

and listening skills. Watch films with subtitles, read newspapers, various articles on the Internet 

and good books to develop or improve hearing skills. [2] 

English plays a significant role in everyday life. English is used in banks, railway stations, 

bus stations, the educational sector, the medical sector, the private sector and so on. English is a 

trading language with other countries. Many students travel abroad for study and work. If their 

medium of communication is English, they can manage their communication with local people. 

And students are the main students in English, because if they want to have a good career, they 

have to have good English-language skills and confidence to face many people in their 

conversations. Without English, it’s very difficult to govern this ultra-modern world. 

English is considered the most frequently used language. More than 450,000 people 

consider it their mother tongue. Another 600-650 million people use English as a second 

language. It is believed to be spoken in many countries around the world. Knowledge of 

dictionary and grammar is essential for studying abroad. This is necessary if you want to find a 

prestigious and well-paid job. 

The great role of English in education. The role of English in today’s world is evident to 

students wishing to receive a decent education. His knowledge allows him to study at any 

university. The educational document obtained is quoted in all countries. It is no secret that with, 

for example, a diploma from the University of London, a graduate can get a prestigious job 

anywhere in the world. Almost any major library has books in English, and even many Internet 

resources also provide materials for preparing various examinations, such as BA English Guess 

Papers. Detectives, novels, poems and other works can be read in the original, knowing a foreign 

language. It is no secret that translation of books is not always accurate and literal. Originals of 

technical literature are no less valuable. The knowledge of English makes it possible to learn 

more about the equipment you are interested in. 

English is also important for the education sector. In many countries, children are taught 

and encouraged to learn English as a second language. Even in countries where it is not an 

official language, like the Netherlands or Sweden, we will find that many science and technology 

curricula are written in English. Since language is the dominant language in the sciences, most of 

the research and observations you find in any given scientific field will also be written in it. At 
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the university level, students in many countries study almost all their subjects in English in order 

to make the material more accessible to foreign students [3]. 

The role of English in the world of technology is invaluable. The importance of learning 

English can be attributed to the rapid development of technology. Every year, specialists from all 

over the world create new inventions. They are given names, most often English-speaking. 

Surprisingly, the words we know, like a laptop, a computer, a scanner, a mobile phone, and so 

on, come from English. Thanks to the rapid development of the Internet, representatives of 

different countries have started to work closely together on the Network. We use English to 

understand each other. 

With the development of technology, English plays an important role in many fields, 

including medicine, technology and education. It attracts people out of curiosity in its melody 

and structure. However, close to the melody and structure, this language is studied and studied 

daily by more people. First, the importance of English lies in the fact that it is a medium for 

communication in an interconnected and interdependent world. English is now called the 

international language and is also the second language of many countries. So we can understand 

the importance of communicating in this language. When we speak English, we can 

communicate with citizens from most countries of the world without any confusion in the 

expression of our feelings and thoughts. Another meaning of language is to create more 

possibilities for work. It is well known that in today’s world business is oriented towards the 

number of employees, and knowledge of English is one of those qualities. Therefore, if we know 

English and are well-versed in it, we will have a better chance of getting a job. 

The role of English in youth life. English plays an important role in the lives of adolescents 

and young people. Video games in English are very popular with gamers. It’s no secret that a lot 

of young people spend a lot of free time using them. Speaking English makes it easy to use not 

only games, but also applications. There are a lot of English words in young people’s speeches. 

The experts believe that this is due to stereotypes and ideas that have been created in adolescent 

society. 

Young people believe that the standard of living in America is much higher than ours. 

Using English borrowing in their speech, they have a certain approach to their ideal. Most often, 

specialists with foreign knowledge are needed in the fields of education and science. The highest 

level of English proficiency should be available to students who want to live their lives in 

information technology. Work for those who speak English is almost always in big companies. 

There are necessary translators. Some firms are willing to train potential candidates with their 

own funds. English is also a requirement for secretaries, as they often come into contact with 

international partners in large companies. You need foreign and tourist workers. [4] 

With a good understanding and communication in English, you can travel around the 

world. Since it is an international language for foreigners, it is easy to get help anywhere in the 

world. You can check it through online travel. Any travel booking site you can find will be 

English as a booking option. 

Knowledge of English will also help you in any business you choose to engage in. If you 

visit some offices, companies, government organizations or even mathematical or engineering 

companies, you will see the importance of English. Any big company will hire its professional 

staff after they know they’re fluent in English. Companies that want to work internationally only 

consider their staff well educated if they are good English speakers, writers and readers. 

Foreign languages play an important role in the life of an educated, ambitious person. With 

their help, we expand our horizons, communicate with people in other countries, engage in 

foreign cultures, take a career ladder and look at the world in a new way. English is also 

beautiful, melodic and easy to learn. English has one of the richest dictionaries in the world, but 

it has a simple grammar. Words are drawn to each other, forming concise and understandable 

sentences. International language should be simple and comprehensible. We may be very lucky 

that it was that kind of incoherent speech that brought the world together. 
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Knowledge of foreign languages is the step to success in today's world, where 

communication with foreign languages and the processing of vast amounts of information is 

increasingly important. The interest in language learning is traditionally great, because to 

paraphrase a well-known expression, one can safely say that one who speaks languages owns the 

world. In general, a person who speaks a language is a well-developed personality, has a better 

ability to learn a new, more free and more confident communication with people. [5] Every 

language is a key that opens the door to something of its own, to something new. For example, 

English is the official language of international business and commerce, the Internet and 

technology, science and the arts. 80% of the business language space is occupied by it. Each of 

us is increasingly confronted with it in dealing with partners at work and on vacation. 

Knowledge of English is no longer an amazing skill, but a necessity. 

 

Literature: 

1. Lingva. Inform. URL: https://www.ukrinform.ua 

2.  URL: https://katezymova.blogspot.com 

3. URL: clubinternational.com.ua 

4. URL: https://uk.Wikipedia.org 

5. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/26404 

 

 

СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА 

Лада Ростомова  

кандидат психологічних наук, доцент  

Одеський національний політехнічний університет 

rostomova1@gmail.com 

Олена Мітіна  

кандидат філологічних наук, доцент  

Одеський національний політехнічний університет 

olenamitina@ukr.net  

Христина Павлюк  

асистент кафедри англійської філології та перекладу 

Одеський національний політехнічний університет 

khrystia0906@gmail.com 

 

Перекладацька компетенція – це складна багатовимірна лінгвокогнітивна категорія, 

що включає професійні навички і вміння, що дозволяють перекладачеві здійснити акт 

міжмовної та міжкультурної комунікації. 

Говорячи про перекладацьку компетенцію, ми традиційно маємо на увазі поняття, 

яке характеризує професійну здатність перекладача здійснювати комунікативне 

посередництво в різних сферах діяльності. В останні десятиліття це поняття (translation 

competence) досить активно описується в рамках розроблюваних Радою Європи стандартів 

в галузі освіти, а також в статтях зарубіжних фахівців.  

У процесі досить довгої дискусії про зміст перекладацької компетенції з’явилася 

модель, що складається з декількох субкомпетенцій, що характеризують соціальні, 

комунікативні та власне текстові вміння перекладача. Абсолютно очевидним є зв’язок 

описуваної компетенції з відомим документом про рівні володіння іноземною мовою – 

Common European Framework of Reference for Languages [3]. Так, A. Бібі і Д. Енсінгер 

говорять про необхідність включення в поняття перекладацької компетенції лінгвістичної 

компетенції (лексичні, граматичні та дискурсивні знання, вміння, навички); 

екстралінгвістичної компетенції, що включає загальні знання, знання з теорії перекладу, 

теорії мови, культурні знання, знання спеціалізованих сфер перекладу; компетенції 

передачі інформації, що включають вміння розуміння, девербалізаціі, перефразування, 
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трансформації, планування процесу перекладу в цілому; професійної компетенції, яка 

описується як володіння сучасними технологіями отримання і використання інформації, 

знанням ситуації на професійному ринку праці; стратегічної компетенції, яка передбачає 

володіння вміннями концентрації уваги, вдосконаленням пам’яті, самокорекції, 

психофізіологічними якостями – психомоторними навиками, когнітивними здібностями, 

певними психологічними характеристиками [2, c. 101]. 

Різні дослідники виділяють різні компоненти перекладацької компетенції, але 

заслуга створення цілісної концепції перекладацької компетенції належить В. Н. 

Коміссарову: «У процесі створення професійної перекладацької компетенції формується 

своєрідна мовна особистість, яка володіє рядом відмінностей від «нормальної», 

неперекладацької особистості. Ці відмінності виявляються в усіх головних аспектах 

мовної комунікації: мовному, текстоутворювальному, комунікативному, особистісному і 

професійно-технічному» [10, c. 56]. В. Н. Коміссаров виділяє такі складові у професійній 

компетенції перекладача, як мовна, комунікативна, текстоутворювальна, технічна, а також 

згадує про необхідність наявності деяких особистісних якостей [10, c. 331]. О. В. 

Максютіна повністю приймає концепцію, в яку входить лінгвістична компетенція, 

екстралінгвістична компетенція, навички передачі інформації, професійна компетенція і 

знання інформаційних технологій, а також цілий комплекс психофізіологічних і 

стратегічних навичків [12, c. 46]. 

У результаті дискусій було визначено ряд компетенцій, найбільш повно передаючи 

зміст перекладацької діяльності, які представлені в загальноєвропейському документі 

«Competences for professional translators, experts in multilingual and multimedia 

communication» [6]. 

Документ розроблявся у процесі багаторазових консультацій з міжнародними та 

національними професійними організаціями перекладачів і адресований в першу чергу 

навчальним організаціям, які займаються підготовкою професійних перекладачів. 

Викладені в ньому компетенції і їх зміст слід розуміти і як цілі навчання, і як пріоритети в 

діяльності фахівців вищої професійної школи. 

Під «компетенцією» автори документа мають на увазі поєднання здібностей, знань, 

умінь, і поведінки, необхідних для виконання конкретних професійних завдань у 

конкретних умовах. Пропонується 6 областей компетенцій: лінгвістична, тематична 

(предметна), міжкультурна, технологічна, інформаційна та забезпечуюча перекладацькі 

послуги (translation service provision) [6]. 

У зв’язку з тим, що професійне середовище змінюється під впливом технологічних, 

економічних, і організаційних чинників, в епоху інформатизації суспільства в її рамках 

дослідники перекладу почали виділяти інформаційне перекладацьке середовище, яка 

представляє собою «сукупність комп’ютерно-опосередкованої комунікації та 

інформаційних технологій у вигляді програмно-апаратних засобів зберігання, обробки, 

передачі інформації, які використовує перекладач при вирішенні поставлених перед ним 

завдань» [9, с. 45]. 

Дослідники виділяють в рамках інформаційного перекладацького середовища 

автоматизоване робоче місце / електронне робоче місце перекладача, що об’єднує сервісні 

програми і словники, які дозволяють прискорювати і поліпшувати процес перекладу [1; 4; 

11 та ін.]. Таким чином, розглянуті інформаційні засоби входять в предметну підсистему і 

є важливим компонентом професійного перекладацького середовища. 

Цифрову компетентність автори розглядають як інтегральну характеристику 

«ділових, особистісних, і моральних якостей, що відображають системний рівень 

функціонування цифрових, інноваційних, і дослідницьких знань, умінь, досвіду, 

мотивації, здібностей, і готовності до творчої самореалізації в науково-цифровій 

діяльності» [11, с. 27]. Вченими використовується поняття «цифрова компетентність», яке 

розглядається як частина професійної компетентності і в структурному плані включає три 
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компоненти: цифрові знання, цифрові вміння, особистісні якості, забезпечуються 

дидактичними, організаційно-аналітичними, і особистісними здібностями фахівця [7]. 

Говорячи про професійно-цифрові компетентності, під даним терміном розуміється 

володіння «а) досвідом здійснення відомих і творчих способів цифрової діяльності – у 

формі професійно-цифрових умінь; б) досвідом навчально-цифрової діяльності, 

фіксованого у формі її результатів; в) досвідом здійснення емоційно-ціннісних відносин – 

у формі прояву вміння навчати цифровій діяльності на практиці [11, с. 28]. 

У наукових публікаціях розглядається цифрова компетентність як складова 

професійної компетентності. Відповідно до цього визначається цифрова компетентність 

як «здатність і готовність фахівця самостійно і відповідально розпізнавати, і вирішувати 

цифрові завдання і проблеми, що виникають у процесі його професійної діяльності, 

структуру якої зумовлюють цифрова культура, цифрове мислення, цифрова творчість, і 

цифрова рефлексія» [8, с. 13]. 

Цифрову компетенцію автори пов’язують зі сформованістю «збалансованих 

цифрових знань ..., а також спеціальних (кваліфікаційних, розпізнавальних, аналітичних) 

умінь і навичок, що дозволяють майбутньому фахівцю прогнозувати і мотивувати, 

стимулювати і активізувати процес цифровими засобами, психологічно орієнтуватися на 

цифровізацію, і бути готовим адаптуватися у нових умовах цифрового суспільства» [1, 

с. 204]. Ентоні Пім вважає, що «... нові перекладацькі технології – це не просто додаткові 

інструменти, а системи, що змінюють саму природу когнітивної діяльності перекладача, 

його соціальні відносини і професійний статус (« ... are altering the very nature of the 

translator’s cognitive activity, social relations, and professional standing») [5]. 

Рівень цифрової компетентності характеризує оволодіння учнями освітніми 

цифровими інформаційними технологіями, асимілює нові відкриття і розробки, що 

стосуються людського пізнання і практики не тільки в області інформатизації освіти, а й у 

різних професійних галузях, в залежності від напрямків і профілів підготовки майбутніх 

фахівців, дозволяє визначити освітні вимоги до особистості того, хто навчається. Ситуація 

з недостатньою цифровою грамотністю вчителів, від кваліфікації яких залежить цифрова 

релевантність підростаючого покоління, підтверджується і результатами інших 

досліджень. Так, за даними міжнародного опитування вчителів і директорів шкіл TALIS, 

проведеного в 2018 році в 31 країні світу, в переважній більшості технологічно 

процвітаючих держав менше половини шкільних вчителів задоволені своїми знаннями і 

навичками в сфері ІКТ. У Норвегії значення цього показника становить 36%, у Швеції – 

37%, у Франції – 29%, у Бельгії – 28%, в Австрії – 20%. Навіть для таких світових лідерів 

в області виробництва цифрових технологій, як США і Японія, ці показники знаходяться 

на рівні відповідно 45% і 28% [11, с. 53].  

Якщо взяти до уваги той факт, що і в англійській мові для позначення навичок 

існування в цифровому світі, крім терміна «digital literacy», дослівно перекладається як 

«цифрова грамотність», використовується ще цілий ряд понять, на виході ми отримуємо 

ще більшу термінологічну невизначеність. В результаті такі категорії, як «комп’ютерна 

грамотність» (computer literacy, cyber literacy), «цифрова грамотність» (digital literacy, 

digital fluency), «цифрова інклюзія» (digital inclusion), «цифрова компетентність / 

компетенція» (digital competency), «ІКТ-грамотність» (ICT literacy), «ІКТ-компетентність» 

(ICT competency), «медіа-» й «інформаційна компетентність» (media and information 

competency), «цифрові навички» (digital skills), цифрова обізнаність (digital awareness), 

цифрова продуктивність («digital performance»), інтернет-грамотність (e-literacy) та інші в 

роботах сучасних авторів використовуються як синонімічні і взаємозамінні, а найчастіше 

смисловий зміст, що вкладається різними фахівцями в одне і те саме поняття, навпаки, 

відрізняється дуже суттєво [11, с. 54].  

Зміст поняття «цифрова грамотність» слід розглядати з позиції сукупності трьох 

основних аспектів:  
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- проблемно-практичного, що виражається в адекватності розпізнавання і 

розуміння інформаційної ситуації, адекватній постановці, оперативному, правильному, і 

ефективному вирішенні виникаючих завдань і досягненні поставлених цілей в конкретних 

ситуаціях; 

- смислового, як вірного адекватного осмислення проблемної інформаційної 

ситуації в більш загальному інформаційному контексті;  

- ціннісного, що визначає здатність особистості того, хто навчається до адекватної 

оцінки інформаційної ситуації, її сенсу, цілей, завдань, і норм з точки зору особистих і 

загальнозначущих цінностей.  

Комунікаційна складова цифрової компетентності перекладача представляє 

здатність / готовність, і відповідальність перекладача мобілізувати свої вміння і знання 

для безпечного здійснення онлайн-комунікації в різних формах (електронна пошта, чати, 

блоги, форуми, соціальні мережі та ін.). 

В оновленому варіанті складу перекладацької компетентності на сайті 

Європейського Союзу представлений технологічний компонент професіоналізму 

перекладача, який включає аналогічний перелік знань і умінь перекладача: 

• продуктивно використовувати необхідні комп’ютерні програми, включаючи 

повний спектр офісного програмного забезпечення, і швидко адаптуватися до нових 

інструментів і нових цифрових ресурсів; 

• ефективно використовувати пошукові системи, інструменти на основі корпусів, 

інструменти текстового аналізу, та інструменти перекладу; 

• готувати, обробляти, і управляти файлами і іншими медіаджерелами як частиною 

процесу перекладу, наприклад, відео і мультимедіа; 

• освоювати основи машинного перекладу і його вплив на процес перекладу; 

• оцінювати релевантність систем машинного перекладу при перекладі і при 

необхідності впроваджувати відповідну систему в процес перекладу; 

• застосовувати інші інструменти для здійснення перекладу, такі як програмне 

забезпечення для управління робочими процесами [6]. 

Виняткова роль Інтернету в роботі перекладача пояснюється, на наш погляд, 

наступним. Як відомо, для того, щоб створити адекватний переклад, перекладач повинен 

мати чітке уявлення про зміст тексту, що перекладається. Причому розуміння значень усіх 

лексичних одиниць, морфологічних форм і синтаксичних конструкцій, що містяться в 

тексті – це необхідна, але не достатня умова такого розуміння. Виняткову роль і при 

перекладацькому аналізі, і в процесі самого перекладу грає контекстуалізація тексту, що 

перекладається, іншими словами, перекладач повинен усвідомити фрагмент реальності, 

відображений в тексті, і вписати його в широкий лінгвокультурний контекст. Перекладач, 

який не має постійного доступу до Інтернету, виявляється нездатним належним чином 

контекстуалізувати перекладені ним сучасні тексти, що значно знижує якість його 

перекладу. 

Процес перекладу локалізації сайтів Інтернету здійснюється перекладачами, що 

володіють не тільки широкими знаннями в різних сферах, але і знаннями в галузі 

інформатики, графіки, та архітектури інформації [6]. Серед основних напрямків 

застосування Інтернету в перекладацькій практиці дослідники виділяють 4 блоки: пошук і 

отримання замовлень, комунікація з колегами, робота з перекладацькими онлайн-

програмами, пошук інформації для вирішення перекладацьких завдань [7]. 

Перекладачеві важливо пам’ятати, що цифровий простір є публічним, це означає, що 

він повинен дуже акуратно ставитися до поширення будь-яких даних, будь-якої 

інформації, забезпечувати онлайн-безпеку при роботі з інформацією в Інтернеті. Технічна 

складова має на увазі безпечне та ефективне використання різного роду програмних 

засобів; інформаційно-організаційна – пошук, опрацювання, подання та зберігання 

інформації; комунікаційна – мережева взаємодія з іншими суб’єктами. 
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Интернет и Всемирная паутина с развитием цифровых технологий за последнее 

время внесла существенные изменения практически во все сферы нашей жизни. 

Образование в этом процессе не является исключением. Наш общий опыт работы со 

студентами в течение года в системе Google Meet показывает, что цифровая 

трансформация традиционного образования, с одной стороны, открывает новые 

возможности, а с другой, порождает серьезные проблемы, связанные с вопросами свободы 

и этики труда человеческой личности. Не затрагивая проблемы негативных последствий 

удаленного обучения (это тема отдельного обсуждения), актуализируем одно из 

приоритетных направлений дистанционного обучения – создание новых форм 

интерактивного обучения в формате онлайн лекции по гуманитарным дисциплинам. В 

качестве интерактивного вебинара предлагается лекция-визуализация по зарубежной 

литературе, одним из методов обучения которой является интермедиальность. Эта 
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специфическая форма культурного диалога позволяет существенно расширить спектр 

образной передачи художественной информации, а также моделировать во время лекции 

различные проблемные ситуации, нацеленные на совместный поиск решения 

преподавателя и студентов. Подобное диалоговое взаимодействие не только выводит 

лекцию из зоны монологического изложения материала, незаметно приучающего 

студентов к пассивному восприятию чужого мнения, но и способствует активизации 

мышления и развитию творческого воображения обучающихся.  

В качестве иллюстративного материала к методическим рекомендациям 

рассмотрим фрагмент лекции на тему «Модернизм как художественное направление 

конца ХIХ – нач. ХХ столетий», посвященный изучению одного из самых популярных и 

жизнеспособных течений модернизма – сюрреализму. Материал лекции прошел 

апробацию в студенческих группах на факультете иностранных языков. Цель занятия – 

осмысление философии и эстетики сюрреализма как культурологической категории, а 

также определение общих методологических принципов интермедиального анализа 

художественных произведений.  В первой части лекции освещаются такие вопросы, как 

причины возникновения сюрреализма, основные положения «Манифеста» Анри Бретона в 

системе теории бессознательного Зигмунда Фрейда, анализируются поэтические тексты 

Анри Бретона, Филиппо Супо, Луи Арагона в контексте основных художественно-

эстетических принципов сюрреализма. С намерением преодоления литературоцентризма 

во второй части лекции студентам предлагается несколько произведений из разных видов 

искусства (литературы, живописи, скульптуры), намечающих выход к пониманию 

целостного мира искусства сюрреализма не как к замкнутой структуре, но как 

разомкнутой системе, достаточно разветвленной коррелирующей внутри себя на разных 

смысловых уровнях.  Работа над сопоставлением вербального и визуального творчества 

сюрреалистов предваряется объяснением лектора термина интермедиальность со ссылкой 

на определения доктора филологических наук, автора монографии «Западноевропейский 

символизм и проблема синтеза искусств: опыт интермедиального анализа» [1] и 

многочисленных  статей по взаимодействию литературы и других видов искусств Натальи 

Викторовны Тишулиной. Внимание студентов сосредоточивается на том, что 

интермедиальность – это способ организации текста посредством взаимодействия 

различных видов искусств. Подчеркивается, что понятие «интермедиальность» 

употребляется как в узком, так и в широком значении. «В узком смысле 

интермедиальность – это особый тип внутритекстовых взаимосвязей в художественном 

произведении, основанный на взаимодействии художественных кодов разных видов 

искусств. В более широком смысле интермедиальность – это создание целостного 

полихудожественного пространства в системе культуры» [2]. Именно художественный 

«метаязык» культуры и предлагается освоить студентам в процессе занятия.  С помощью 

технических средств на главный экран рабочей платформы поочередно выводятся 

наглядные материалы: небольшое стихотворение Робера Десноса «Встреча» (1920), 

картина Сальвадора Дали «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната за секунду до 

пробуждения» и фрагменты скульптурной композиции Ванга Руилина «Звери из «Снов» 

под тяжестью мира».  

Встреча 

Проходите же! 

Вечер посохом белым замахнулся на пешеходов. 

Рога быка, вечера изобилия, вы ужасом усеиваете бульвары. 

Проходите же! 

Ослепительно завитый локон минут на часах. 

Битва засмерть. Судья считает до 70. 

Математик очнулся, молвив: 

«Мне очень жарко!» 
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Сальвадор Дали «Сон,  

вызванный полетом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения» 

 

 
Ванг Руилин «Звери из «Снов» под тяжестью мира» 

 

Интермедиальный материал сопровождается заданием для студентов: 

1. Выявить типологические схождения между произведениями разных видов 

сюрреалистического искусства;  

2. Прояснить, какими выразительными средствами осваивается и преображается 

действительность в литературе, живописи и скульптуре.  

Для установления типологических контактов между литературой, живописью и 

скульптурой была выбрана общая категория интермедиального анализа с учетом 

специфики художественных кодов произведений разных видов искусства. За основу был 

взят художественный образ, благодаря чему можно было проследить за соотношением 

элементов друг с другом в произведениях художественной культуры. 

В процессе сотворчества преподавателя и студента, осуществляющегося в 

диалогическом формате, проясняется, что общим для междисциплинарных произведений 

является сверхреальность, являющаяся порождением художественной натуры в состоянии 

транса. Обращаясь к стихотворению Робера Десноса ««Встреча», студенты, в первую 

очередь, отмечали спонтанный и алогичный характер стихов. Действительно, реальные 

образы пешеходов, математика, судьи у поэта образуют калейдоскоп сомнамбулических 

видений, наглядно иллюстрирующих метод автоматического письма сюрреалистов. В 

ходе обсуждения картины Сальвадора Дали «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг 

граната за секунду до пробуждения» акцентировалось внимание студентов на 

парадоксальном сочетании реальных и фантасмагорических образов, которые ранее 

выделялись в поэтических текстах, в частности, на образе Галы, супруги художника, и 

образах-фантомах: крупном гранате, из разлома которого выпрыгивает свирепая рыба, а 

из ее пасти  – два грозных рычащих тигра.  Интерес вызывает и причудливый образ слона 
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Бернини с тонкими и длинными ногами-ходулями, символизирующими, по мнению 

художника, зыбкость и неустойчивость сна. 

 Деформация образов, иррациональность прослеживаются и в скульптурной 

композиции Ванга Руилина из серии «Звери из «Снов» под тяжестью мира». Следуя 

сюрреалистической эстетике, он создает скульптуры животных с полетом безудержной 

фантазии: медные и каменные существа, вымышленные и похожие на реальные, несут на 

себе груз всего мира – горы, океаны, леса.  

В коллективном процессе освоения специфической формы диалога культур удается 

не только выявить общий художетвенный контекст сюрреализма, основу которого 

составляют необычность и алогичность образов, сочетание несочетаемого, 

ассоциативность, аллюзии, но и специфические средства выражения в каждом виде 

искусства: словесно-изобразительные в литературе, цвет и композиция в живописи, 

архитектоника форм, фактура материала в скульптуре. 

Таким образом, теоретическое и наглядное освоение процессов синтеза искусств в 

формате онлайн лекции позволяет расширить и углубить представления студентов о 

сюрреализме как эстетической системе, овладеть навыками интермедиального анализа 

художественных произведений, развить у обучающихся высокий уровень активности и 

личностное отношение к изучаемому материалу. 
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Перевернуте навчання (flipped learning)  являє собою методологію, яка надихає 

викладачів на оновлення традиційних методів навчання та впровадження нових 

технологій у їх класи завдяки використанню онлайн ресурсів, відеозаписів, екранізацій 

тощо. Пріоритет надається активному навчанню під час уроку, а традиційні лекційні 

матеріали та презентації нового матеріалу призначаються студентам для перегляду вдома. 

На думку закордонних науковців, які заохочують викладачів до застосування цієї 

педагогічної технології (Карі М. Арфстром, Кетрін Макнайт, Джесіка Ярброу та інші), 

перевернуте навчання полягає у створенні можливостей для активної участі студентів у 

процесі навчання. Це є «педагогічний підхід, при якому безпосереднє навчання 

переходить із групового навчального простору в індивідуальний навчальний простір, а 

отриманий груповий простір перетворюється на динамічне, інтерактивне навчальне 

середовище, де вчитель направляє учнів, коли вони творчо беруть участь у процесі 

навчання» [1, с. 5]. Описуючи особливості перевернутого навчання Джон Бергманн, 

Джеррі Овермаєр та Бретт Вілі зазначають, що заняття за такою технологією  

«поліпшують взаємодію між студентами та викладачами» та «підвищують 

відповідальність самих студентів за власне навчання» [2, c. 3]. 

Все більше вітчизняних педагогів підтримують використання принципів 

перевернутого навчання у викладанні своїх дисциплін. Наприклад,  П’янковська І. В. 
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описує свій досвід застосування цієї технології  у викладанні дисципліни «Лексичний 

менеджмент» та відзначає, що для організації перевернутого навчання важливими 

компонентами є методичне забезпечення самостійної роботи студентів, належний 

контроль за виконанням завдань та  використання Інтернет ресурсів [3]. Викладачі 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені  Богдана  Хмельницького 

доводять, що «ця освітня технологія дає змогу будь-якому студенту незалежно від 

початкового рівня сформованості його іншомовної компетенції домогтися високих 

результатів у вивченні іноземної мови у вивченні іноземної мови, оскільки матеріал 

вивчається вдома в комфортному режимі в умовах не обмеженого зовнішніми факторами 

часового проміжку» [4, с. 100]. 

Використання методології перевернутого навчання набирає особливої популярності 

в умовах дистанційної освіти, коли значну частину матеріалу студентам доводиться 

вивчати самостійно, а зустріч з викладачем має консультативний характер. Такий підхід 

потребує значних зусиль від викладача, який повинен заздалегідь підготувати відео чи 

презентацію для того, щоб студенти могли переглянути новий матеріал  перед уроком та 

підготуватися до занять онлайн. Але для студентів в умовах українських реалій, коли 

тимчасова відсутність інтернету та інші технічні негаразди можуть завадити 

продуктивному процесу навчання, такий підхід  є доволі зручним. Він «дає їм свободу 

щодо того, як, коли і де вони вчаться – і це дозволяє їм взаємодіяти з відеоконтентом у той 

спосіб, який їм найбільше підходить» [5]. Окрім того, це широкомасштабне 

диференційоване навчання дає змогу  кожному студенту  навчатися в  індивідуальному 

темпі, а викладачі можуть проводити більше часу зі слабкими студентами, дозволяючи 

сильнішим  учням самостійно працювати далі. 

В спільному дослідженні зарубіжних лідерів перевернутого навчання «Розширений 

огляд перевернутого навчання» [1]  представлено чотири основні принципи перевернутого 

навчання, на яких базується ця методологія.  Перший принцип називається «гнучке 

оточення» (flexible environment). Цей принцип дозволяє застосовувати різні режими 

навчання: індивідуальний підхід,  групову роботу або самостійне навчання. Це стає 

можливим завдяки тому, що створюються гнучкі простори, в яких студенти вибирають, 

коли і де навчатись. Крім того, викладачі, які використовують цей метод навчання, гнучко 

ставляться до студентських термінів навчання та оцінювання. 

Другий принцип стосується «культури навчання» (learning culture). У традиційній 

моделі, орієнтованій на вчителя, вчитель є первинним джерелом інформації. Модель 

перевернутого навчання спрямованна на залучення студентів до активної участі у 

формуванні своїх знань. Студенти самостійно ознайомлюються з новим матеріалом, а 

коли починається заняття, вони, співпрацюючи зі своїм викладачем та іншими учнями, 

уточнюють та  закріпляють своє розуміння вивченого самостійно матеріалу. Замість 

традиційного слухача студент перетворюється на активного учасника процесу навчання, а 

перевернута модель робить заняття продуктивнішим та привабливішим для обох сторін 

навчального процесу. 

Третій принцип базується на «інтенціональному контенті» (intentional content). 

Викладач повинен забезпечити такий зміст навчання, який допоміг би студенту не лише 

краще зрозуміти новий матеріал, але  й бути готовим реалізовувати набуті знання на 

занятті. Використання стратегій самонавчання та активного студентоцентричного 

навчання на уроці дозволяє студентам глибше зануритися у вивчення матеріалу та 

отримати більш повне розуміння змісту навчання. 

Четвертий принцип пов’язаний з поняттям «професійний педагог» (professional 

educator). Роль професійного педагога ще важливіша, і часто вибагливіша, у процесі 

перевернутого навчання порівняно з традиційним навчанням. Під час проведення таких 

уроків, викладач постійно спостерігає за своїми учнями, забезпечуючи безпосередній 

зворотній зв'язок, який є актуальним на даний момент. Оскільки час занять витрачається 

на практичну роботу та критичне мислення, викладач може легше виявляти прогалини у 
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знаннях студентів та працювати над їх усуненням у реальному часі, а не чекати до 

проведення підсумкового контролю, щоб зрозуміти, наскільки студент засвоїв матеріал [1, 

с. 19]. 

Організація перевернутого навчання потребує значних зусиль як від  викладача, так і 

від студентів. Всім доводиться вчитися використовувати нові  технології та опановувати 

нові вміння та навички. Проте, не можна не погодитися з дослідниками цієї методики, що 

студенти «стають більш відповідальними за результати навчання, оскільки через 

самостійну роботу вони мають кращі можливості опанувати матеріал, ніж просто 

виконати мінімум для оцінки; під час заняття є можливість зосередитися на більш цікавих, 

креативних видах діяльності, що включають когнітивні процеси вищого порядку та 

застосування набутих знань; використання інтерактивних завдань (діалогів, дискусій, 

дидактичних, рольових ігор тощо) на основі вивченого матеріалу заохочує студентів до 

кращого його опрацювання, підвищує мотивацію, дозволяє вчитися один у одного» [3]. 

Розглянемо використання принципів перевернутого навчання у викладанні 

дисципліни «Комунікативний курс англійської мови» для студентів 2 курсу магістратури 

немовних факультетів. Метою курсу є формування у студентів іншомовної  

комунікативної компетентності, необхідної для здійснення ефективного спілкування в 

академічному та професійно-орієнтованому середовищі. В умовах пандемії та 

неможливості забезпечення процесу навчання у традиційному форматі, організація 

навчального процесу  реалізується дистанційно з використанням сервісу Гуглмит (Google 

Meet) для проведення занять за розкладом онлайн та розміщенням навчальних матеріалів 

на платформі Мудл (Moodle), з якими студенти знайомляться до проведення заняття 

онлайн. На платформі Мудл до кожної теми курсу розміщено практичні завдання з 

інструкціями для їх виконання та інформація стосовно теоретичного матеріалу для 

самостійного опрацювання, необхідного для виконання практичних завдань. Практичні 

завдання пов’язані з використанням лексики та відповідних граматичних конструкцій у 

певних комунікативних ситуаціях. Перевірити правильність виконання практичних 

завдань студенти можуть за ключами до кожного завдання. Проведення практичного 

заняття онлайн передбачає обговорення проблемних питань, які виникли у студентів під 

час самостійного опрацювання навчального матеріалу, та виконання комунікативних 

завдань, метою яких є відпрацювання отриманих лексико-граматичних навичок у певних 

комунікативних ситуаціях. Наприклад, опрацьовуючи тему «Розповідь про ваші 

досягнення» (Reporting progress), студентам необхідно  самостійно ознайомитися з 

лексичним матеріалом стосовно використання слів-зв’язок для вираження причинно-

наслідкових відношень між діями (Linking words for explaining cause and effect) та 

повторити утворення та вживання таких часових форм як теперішній доконаний час 

(Present Perfect) та минулий неозначений час (Past Simple), які використовуються в 

англійській мові для вираження результативної дії. Самостійна робота студентів над 

темою передбачає роботу зі словником для перекладу нової лексики, ознайомлення з 

граматичним матеріалом у вигляді презентації  та виконання лексико-граматичних вправ. 

На онлайн уроці доцільно звернути увагу студентів на структурні моделі використання 

запропонованих для вивчення слів-зв’язок та зупинитися на особливостях вживання  

зазначених часових форм для вираження результативної дії в теперішньому та минулому 

контексті шляхом виконання додаткових вправ без підготовки. Для закріплення вивченого 

матеріалу студентам пропонуються завдання комунікативного характеру, спрямовані на 

практичне використання вивчених лексико-граматичних конструкцій у певних 

комунікативних ситуаціях. Для відпрацювання лексичного матеріалу студентам можна 

запропонувати ознайомитися з декількома резюме кандидатів на посаду вчителя 

англійської мови, вибрати найкращого кандидата та мотивувати їх вибір: Your company 

has decided to appoint an English language teacher to improve the language knowledge of your 

staff. Read these resumes and choose the best candidate for the post. While motivating your 

choice, use the linking words for explaining cause and effect. Для активізації граматичного 
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матеріалу студенти можуть розповісти про свої досягнення минулого року і цього року, 

які пов’язані з написанням їхньої магістерської роботи: You are Master’s Degree students in 

the last year of your studies. Tell us about your achievements last year and this year related to 

writing your Master’s Degree theses. When answering, use the Past Simple and the Present 

Perfect respectively. Щоб перевірити засвоєння матеріалу після самостійного вивчення та 

подальшого його відпрацювання на уроці в режимі онлайн, на платформі Мудл після 

кожної теми студенти виконують тест та отримують оцінку за тему. Перевірка знань 

студентів за допомогою тестування дозволяє уникнути суб’єктивного оцінювання та 

некоректного оцінювання з технічних причин, пов’язаних з якістю онлайн зв’язку. 

Таким чином, використання принципів перевернутого навчання не тільки сприяє 

активізації ролі студентів у процесі навчання, але й допомагає забезпечити повноцінний 

навчальний процес в умовах дистанційної освіти. 
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Сучасний етап у розвитку мовознавства характеризується посиленим науковим 

інтересом до питань лексичної семантики, взаємодії лінгвістичних та екстралінгвістичних 

факторів у структурі значень лексичних одиниць, їх здатності відображати специфіку 

національного світосприйняття (М. Ф. Алефіренко, І. О. Голубовська, О. П. Левченко, 

А. А. Лучик, В. М. Мокієнко, О. О. Селіванова, В. М. Телія, О. В. Тищенко, М. П. Фабіан 

та інші). Закономірністю вважається переорієнтація наукових досліджень на семантичний 

ґрунт, оскільки на сьогодні незаперечним є положення про примат мовного змісту над 

формою, про первинність лексичного в слові, про можливість застосування саме 

семантичного підходу до дослідження усіх рівнів мови. 

https://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/Extension-of-FLipped-Learning-LIt-Review-June-2014.pdf
https://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/Extension-of-FLipped-Learning-LIt-Review-June-2014.pdf
https://naub.oa.edu.ua/2016/застосування-технології-перевернен/
https://naub.oa.edu.ua/2016/застосування-технології-перевернен/
https://lesley.edu/article/an-introduction-to-flipped-learning
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Незважаючи на достатньо велику кількість дисертаційних розвідок, в яких розкрито 

функціонально-семантичні параметри лексикологічного зіставлення (Л. В. Бублейник, 

Л. В. Дробаха, І. Ф. Заваринська, Н. В. Іваненко, В. В. Катернюк, Т. Б. Крижановська та 

інші), змістовий підхід до типологічного вивчення лексики потребує подальшої розробки. 

В межах авторського наукового дослідження мовної об’єктивації аксіологічних 

категорій духовної культури українського, англійського та французького народів, яка 

репрезентована філософсько-світоглядними, науковими, соціально-політичними, 

моральними, релігійними, правовими та естетичними цінностями, основними завданнями 

статті є розкриття сутності процедури формалізованого аналізу лексичної семантики та виділення 

її найхарактерніших ознак. 

У сучасному мовознавстві формалізовані дослідження структури і системи мови 

проводяться з метою розв’язання практичних потреб – створення систем інформаційного 

пошуку, побудови штучного інтелекту, машинного перекладу тощо. Вперше 

формалізовані основи семантичної класифікації лексики були сформульовані й 

обґрунтовані науковими співробітниками відділу структурно-математичної лінгвістики 

Інституту мовознавства ім. О. О Потебні НАН України на чолі з відомим вітчизняним 

вченим М. М. Пещак [1]. Саме звідси пішли дослідження теоретичної та прикладної 

лінгвістики на матеріалах лексикографічних джерел, де найвиразніше розмежовуються 

явища мовлення і мови, а лексичні значення слів визначаються як мовні факти.  

Оскільки слово як знакова одиниця мови характеризується формою вираження і 

змістом, то їх співвідношення найяскравіше може бути представлене тлумачними 

словниками. 

Лексикографічна практика укладання тлумачних словників націлювала дослідників 

на вивчення лексичного значення слова не як ізольованого, а органічно-поєднаного 

елемента системи мови. Відповідно, тлумачні словники, котрі володіють найповнішими 

банками інформації слів, дозволяють здійснити аналіз мовних засобів їхнього вираження у 

«термінах семантичних складників» [2].  

Матеріалом наукового дослідження виступають організації аксіономенів
1
 сучасних 

української, англійської та французької мов, які кваліфікуються як ціннісно-обумовлені 

реєстрові одиниці лексикографічних джерел тлумачного характеру.  

Для вибору матеріалу дослідження системно-структурних особливостей лексичної 

семантики, вводимо формальний, суто мовний критерій – віднесеність слів, які 

аналізуються, до однієї частини мови – іменника, що дає змогу визначити й описати їхню 

семантику за допомогою: матричного аналізу семної структури аксіономенів при побудовi 

таблиць на першому етапі класифiкації матеріалу; моделювання схем лексико-

семантичних полів на основi матриць; аналізу полiв за математичною теорією графів; 

опису та комплекстного аналізу спiввідношень аксіономенів сучасних української, 

англійської та французької мов, їхніх зв'язкiв та особливостей. 

Цю методику слідом за М. М. Пещак та її учнями поглибила М. П. Фабіан, зокрема 

при дослідженні етикетної лексики в українській, англійській та угорській мовах [3, с. 19]. 

Матричний метод представлення семантичних відношень мiж аксіоіменниками 

сучасних української, англійської та французької мов служать у нашому дослідженні 

метамовою для опису об’єктів аналізу, а матриця – моделлю систем семантичних зв'язкiв, 

з одного боку, та семантичною структурою аксіолексики, з іншого. Ця модель фіксує 

семантичні зв’язки між словами на позначення цінностей у вигляді стовпчиків та рядків 

однакової довжини, де плюсом (+) позначається спiввідношення аксіономенів та їхніх 

значень. Місця аксіономенів в матриці строго фіксовані: слова з найвищим і середнім 

ступенем полісемії розташовані в густо заповнених її частинах, а моносеманти – в рідко 

заповнених місцях. Разом з тим функціональне навантаження мають як заповнені, так і 

                                                           
1
 Аксіономен (від грецького άξία – «цінність» і латинського – nomen – «ім’я, назва») є робочим терміном, 

упровадженим у науковий обіг автором для позначення філософсько-світоглядних, наукових, громадсько-

політичних, соціальних, моральних, релігійних, правових і естетичних цінностей. 
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незаповнені клітини матриці, а також віддаль між реєстровими словами та напрям по 

якому розміщені останні. 

Оскільки лексема виступає зовнішнім відображенням слова, то його внутрішній бік 

представлений семемою, яка є найменшою одиницею лексико-семантичного ярусу і 

рівнозначною окремому значенню слова. У парадигматичному аспекті семема вже не є 

найпростішою й неподільною, оскільки має свою структуру і містить ряд компонентів. 

На позначення компонентів змісту семеми використовуються різноманітні терміни: 

маркер (Дж. Катц, Дж. Фодор), фігура (Л. Ельмслєв), диференційна ознака (І. Арнольд), 

семантичний множник (Л. М. Васильєв, О. К. Жолковський), семантична ознака 

(Г. А. Уфімцева), семантичний примітив (Г. Вежбицька) та інші. У нашому дослідженні 

вводимо термін генералізована сема, під якою розуміємо конструкт рубрикового або 

підрубрикового словникового тлумачення зі скорочено-узагальненим змістом, що 

виводиться логічним шляхом із вихідної семеми і застосовується в моделюванні 

горизонтальної ланки матриці.  

Структурування аксіолексики сучасних української, англійської та французької мов 

передбачає видiлення її складу й внутрішньої органiзації, внаслiдок чого відбувається 

поділ досліджуваної лексики на ЛСП, мікрополя, лексико-семантичні угруповання та 

встановлюються синтагматичні й парадигматичні зв’язки мiж ними. 

Процедура збору фактичного матеріалу і виділення семного складу лексичних 

значень аксіоіменників полягає в таких послідовних етапах: 

1) з тлумачних словників української, англійської та французької мов методом 

ступінчастої ідентифікації виписуються іменники, у формулах тлумачення яких містяться 

експліцитні та імпліцитні вказівки на форми і засоби передачі аксіологічного знання, в 

результаті чого укладається картотека мовного матеріалу; 

2) за одержаною в такий спосіб картотекою аналізується кількісний та якісний склад 

слів на позначення цінностей, а також їхня семантика; 

3) на основі аналізу словникових дефініцій моделюється матриця, по горизонталі 

якої розміщується семний склад значень аксіономенів (генералізовані семи), а по 

вертикалі – їхній лексичний склад; наявність у лексичних значеннях спільної семи 

позначається знаком (+); 

4) списки слів та генералізованих сем у матриці групуються по спадній залежно від 

кількісного вираження сем, що сприяє максимальній концентрації слів на позначення 

цінностей в одному з кутів матриці і протиставленню цього кута протилежному по 

діагоналі як найменш заповненому; 

5) за матрицею моделюється схема ЛСП аксіолексики у вигляді графа, за допомогою 

якого від аналізу семної і лексичної структури як автономних мікросистем переходимо до 

вивчення співвідношень аксіономенів. При цьому ЛСП виступає як система, а слова на 

позначення цінностей – як її складники; 

6) одержані ЛСП аксіономенів української, англійської та французької мов 

вивчаються як самостійні системно-структурні об’єднання слів, що характеризуються 

тісними взаємовідношеннями з іншими полями досліджуваних мов. 

Описана методика дослідження поєднується з описовим, зіставним та типологічним 

методами, компонентним аналізом, польовим підходом, процедурою ступінчастої 

ідентифікації, статистичними підрахунками, математичною теорією множин, графів і 

моделювання. Різноманітність методів даного дослідження обумовлена складністю та 

багатоаспектністю аксіономенного фрагмента лексико-семантичної системи 

віддаленоспоріднених та неспоріднених мов – української, англійської та французької, що 

вимагало розробки спеціальної методики їх комбінованого представлення. В результаті 

застосування матричного методу картина польової структури аксіолексики значно 

ускладнюється, розкриваються внутрішні механізми й динаміка змістових взаємодій 

аксіономенів під впливом екстралінгвальних факторів. Це дає змогу сформулювати 

властивості й відношення, притаманні сучасним українській, англійській та французькій 
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мовам загалом, а відтак – визначити семантичні закономірності формування аксіолексики 

в кожній із досліджуваних мовних систем зокрема.  
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В умовах інформаційного суспільства, коли відбувається зростання обсягу знань, 

накопичених людством, підвищується інтенсивність оновлення знань, необхідних для 

використання у різних сферах людської діяльності, виникає об’єктивна необхідність 

розвитку та вдосконалення механізмів передачі інформації, що забезпечує можливість 

безперервного навчання великої кількості людей протягом усього життя відповідно до 

потреб особистості і суспільства. 

Поширення мережевих інформаційних технологій відкрили нові перспективи 

розвитку освітнього процесу сьогодення. Осучаснення всіх сфер життя людини диктує 

нові умови отримання освіти. На сьогоднішній день ситуація, що склалася у світі і країні, 

визначає актуальність вищезазначеної теми і ставить перед викладачем нові завдання – 

пошук, вдосконалення і використання інших форм і способів навчання. 

Появу дистанційної форми навчання різні дослідники відносять до різних періодів. 

Так, в одних джерелах ми зустрічаємо твердження, що дистанційне навчання з’явилося  

ще в XVII столітті, коли Яків Каменський ввів у систему освіти ілюстровані підручники, 

за допомогою яких можна було пізнавати ази загальних наук самостійно. Інші ж 

дослідники  вважають, що зародження «навчання на відстані» безпосередньо пов’язане з 

Ісааком Пітманом, який вперше використовував у навчанні стенографів поштові 

відправлення. Такий спосіб отримання знань був названий кореспондентським. 

Подальший розвиток дистанційне навчання здійснює з появою заочної освіти – у цій 

формі об’єдналося  кореспондентське і очне навчання. Ще один крок у  сфері  розвитку 

дистанційного навчання – це поява радіо і телебачення. З 1950-х років активно стали 

транслюватися різноманітні навчальні передачі. Це був значний прорив, аудиторія 

навчання зросла в сотні разів. Однак у телебаченні та радіо був істотний недолік – не було 

можливості забезпечити учасника освітнього процесу зворотнім зв’язком у реальному  

часі. Наприкінці 1980-х поява персональних комп’ютерів дала новий поштовх, пов’язаний 

зі спрощенням та автоматизацією процесу навчання. Комп’ютерні навчальні програми 

з'явились на перших комп’ютерах у формі ігор. У XXI столітті доступність комп’ютерів та 

Інтернету роблять поширення дистанційного навчання ще простішим і швидшим. 

Інтернет став революційним кроком, значно більшим, ніж радіо і телебачення. З’явилася 

можливість спілкуватися і отримувати зворотний зв'язок від будь-якого учасника 

освітнього процесу, де б він не знаходився. Поширення «швидкого Інтернету» дало 

можливість використовувати «онлайн» семінари (вебінари) для навчання. В Україні датою 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80
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офіційного початку запровадження дистанційного навчання можна вважати 21 січня 2004 

року, коли наказом № 40 Міністерства освіти і науки України було затверджено 

«Положення про дистанційне навчання», яке поклало початок запровадженню нових 

технологій у галузі освіти. 

Дистанційне навчання на межі другого і третього тисячоліть стало глобальним 

явищем і суттєво змінило структуру системи освіти у багатьох країнах світу. Поряд зі 

звичною очною і заочною формами навчання майже всі вищі навчальні заклади активно 

розробляють та запроваджують систему дистанційного навчання – особливу форму 

організації освітньо-виховного процесу, яка базується на використанні новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій та забезпечує ефективну інтерактивно-

інформаційну взаємодію між всіма учасниками освітньої діяльності незалежно від місця їх 

знаходження. Метою дистанційного навчання у вищій школі є надання можливостей 

студентам самостійно опрацьовувати навчальний матеріал та отримувати необхідні 

консультації в зручний для них час, де б вони не були. 

Дистанційне навчання іноземної мови у наш час може втілюватися 

найрізноманітнішими способами – від дистанційних занять з викладачами (Скайп, Вайбер, 

комп'ютерні аудіо- та відео-конференції) до інтерактивних програм і тренажерів. 

Необхідно підкреслити, що такі можливості, як перегляд фільмів і передач іноземною 

мовою, прослуховування радіо і таке інше, не розглядаються, оскільки в подібних 

випадках мова йде не про навчання, а про мовну практику. Навчання і практика повинні 

взаємодоповнювати, а не замінювати один одне. Навчання є системним процесом, 

спрямованим на передачу певних знань або вироблення навичок. У свою чергу, практика – 

це можливість перевірки, розвитку і закріплення отриманих знань в ході дистанційного 

навчання. Отже, завдання та цілі практики і навчання різні. 

Заняття з викладачами на різних платформах по суті зовсім не відрізняються від 

звичайних очних занять, окрім форми проведення. В такому випадку слово 

«дистанційність» за змістом дорівнює поняттю «віддаленість» – студент сидить не перед 

викладачем, а знаходиться на великій відстані. Це зручний спосіб для тих, хто 

консервативно налаштований у питаннях навчання або, роблячи акцент на самостійні 

заняття, все - таки потребує «живого» контакту і регулярного викладацького контролю. 

Ефективність будь-якого виду дистанційного навчання залежить від чотирьох 

факторів: 

 взаємодії викладача та студента, не зважаючи на те, що вони розділені відстанню; 

 педагогічних технологій, що використовуються викладачем; 

 методичних матеріалів та шляхів їх застосування; 

 зворотного зв’язку. 

Сучасна дистанційна освіта використовує у своїй роботі кілька форм: 

 чат-заняття (поширена форма додаткового навчання); 

 веб-заняття (безпосередньо інтернет-навчання); 

 телеконференції (найпопулярніший спосіб вчитися вдома). 

Кожна з форм має свої особливості. Якщо обрано онлайн-заняття, то навчання у чаті 

відбувається синхронно, викладач і студенти спілкуються у режимі онлайн. Під час веб-

занять часто використовуються форуми, де спілкування відбувається асинхронно. На 

таких форумах тема заняття може обговорюватися тривалий час, що дозволяє поглибити 

знання. Телеконференції допускають розсилку навчального матеріалу на електронні 

адреси студентів. Зауважимо, що при дистанційному навчанні зазвичай використовуються 

всі можливі форми занять у комплексі. Додатково проводяться консультації та 

обговорення за допомогою чатів, форумів тощо. 

Дистанційна форма може успішно застосовуватися при вивченні іноземної мови 

студентами на будь-якому етапі навчання. Ефективність такого підходу залежить, 

насамперед, від якості методичного наповнення, що супроводжує кожне заняття. 

Методичні матеріали для дистанційного вивчення повинні бути спрямовані на 
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самостійний розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів, набуття та 

тренування всіх необхідних лінгвістичних навичок, забезпечення необхідних умов для 

засвоєння нового мовного матеріалу з подальшим практичним використанням, 

спонукання до активного творчого пошуку. 

Електронна база навчальних матеріалів включає: навчальні плани та навчальні 

робочі програми дисципліни, силабуси, електронні підручники, навчальні посібники, 

тренінгові комп’ютерні програми, методичні розробки практичних та лабораторних 

занять, пакети тестових завдань, навчальні відеофільми та аудіо записи, телеконференції, 

посилання на освітні, наукові та інші ресурси, інформація з яких не входить до складу 

освітнього середовища, електронні каталоги бібліотек, глосарій, дистанційні електронні 

платформи. 

Особлива роль відводиться роботі викладача під час дистанційного навчання. У 

характеристиці викладача, за словами І. О. Зимньої, «завжди поєднуються когнітивна та 

аксіологічна площини. При цьому друга включає також два плани: загальнокультурні та 

предметно-професійні знання» [2, с. 23]. 

Викладач повинен знати свій предмет, володіти різними освітніми методиками і 

вміти вибирати такі стратегії навчання, щоб студенти засвоїли матеріал. Більш того, він 

повинен підготувати студента, щоб той був здатний здійснити комунікацію в рамках 

діалогу культур. Найважче викладачеві пристосуватися до того, що замість групи 

студентів доводиться мати справу із дистанційним співтовариством, в якому кожен 

студент повинен працювати індивідуально. Постійний контакт викладача зі студентами є 

основним засобом дистанційної форми навчання. В університетській аудиторії легко 

налагодити контакт зі студентами, але за цим важко спостерігати під час дистанційної 

форми навчання. Студентська аудиторія – неоднорідна за мотивацією до навчання, 

базовим рівнем знань та здатністю до сприйняття інформації. Все це вимагає від 

викладача особливо ретельної підготовки до заняття, вміння володіти віртуальною 

аудиторією. У зв'язку з швидким розвитком дистанційних технологій викладач потребує 

постійного підвищення кваліфікації як технічного, так і методичного характеру.  

Українське законодавство підтримує стрімкий розвиток дистанційної освіти. Про це 

свідчать різні положення та нормативні документи законодавства України стосовно цієї 

тематики, а саме Закон України «Про освіту», «Концепція розвитку дистанційної освіти в 

Україні», «Положення про дистанційне навчання», державна програма «Освіта» тощо. 

Будь-яке нововведення  –  це складний процес. По-перше, потребує уваги технічний 

бік дистанційного навчання, по-друге, сам процес навчання, по-третє, підготовка 

викладацького складу, тому не виключені певні помилки та неточності. 

Рік за роком дистанційна форма навчання стає все більш популярною. Замість слова 

« дистанційно» існувало слово « заочно», і ставлення до заочного навчання було дещо 

зневажливим. Одночасно з появою нових можливостей і технологій відбулася зміна 

понять, а тема дистанційного навчання стала багатьом зрозумілою і навіть затребуваною. 

Це і дивно: сучасний темп життя вимагає займатися вивченням іноземних мов 

дистанційно, не витрачаючи часу на дорогу і не пристосовуючись до графіка роботи. 

Розвиток Інтернету та інших віддалених технологій додав масу можливостей для 

дистанційного навчання і став провідним засобом із безліччю переваг, на відміну від 

очно/заочної форми.  

Які переваги та недоліки дистанційного навчання іноземної мови в цілому? 

Напевно, головна перевага – це зручність: скорочуються витрати на проїзд і 

проживання в іншому місті; всі матеріали для самостійного навчання, завдання для 

лабораторних робіт, посилання на вебінари отримуються через Інтернет. Не останнє місце 

займає мобільність, яка на сьогодні є однією зі звичних властивостей нашого життя, 

збагачувати знання можна будь яким чином: з викладачем, у розмовному клубі, у країні 

мови, що вивчається, у соціальних мережах або на безкоштовних мовних ресурсах. Ще 

одна перевага полягає у тому, що дистанційне навчання, зокрема on-line форма, надає 
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більше технічних переваг та економить на друкованих матеріалах. Також слід зазначити, 

демократичність дистанційного навчання, оскільки освіту можна отримати в будь-якому 

вузі світу. 

Комфорт і свобода у випадку с дистанційною освітою вимагають більшої 

самодисципліни, ніж очне навчання, тому можуть стати певним недоліком такого виду 

навчання. Деякі студенти припиняють вивчати іноземну мову, гадаючи що дистанційне 

навчання загалом – пуста справа. У випадку з дистанційним навчанням слід пам'ятати, що 

воно вимагає додаткового розвитку відповідальності та самоконтролю.  

Серед  мінусів слід підкреслити відсутність «живого» спілкування, неповторного 

студентського середовища;  нестачу спеціальних комп’ютерних знань; брак професійного 

технічного забезпечення тощо. 

Зважаючи на вищезазначене, переваг дистанційного навчання значно більше, ніж 

недоліків. Отже, дистанційна форма освіти дозволяє вчитися вдома за зручним графіком і 

у найбільш комфортних умовах. До того ж контроль знань при такій формі навчання 

також може здійснюватися дистанційно – студенти готують наукові роботи, проходять 

електронні екзаменаційні тести, складають іспити викладачам через відеоконференції 

тощо. Застосування інтерактивних технологій на занятті з іноземної мови передбачає 

активний творчий процес співпраці викладача та студентів, а також стимулює пізнавальну 

активність на занятті та після нього. 

 

Література: 

1. Биков В. Ю. Технологія створення дистанційного курсу: навч. посіб. К.: 

Міленіум. 2008. 324 с. 

2. Зимняя И. А. Педагогическая психология: учебник для вузов. 3-е изд., пересмотр. 

М. : Изд-во МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2010. 448 с. 

3. Кухаренко В. М., Рибалко О. В., Сиротенко Н. Г. Дистанційне навчання: умови 

застосування. Дистанційний курс : навч. пос. Х: НТУ «ХПІ», «Торсінг». 2002. 320 с. 

4. Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения: учеб. пособие для студ. 

высш.пед. учеб. Заведений. М.: Изд-ий центр «Академия», 2004. 416 с. 

5. Попов В. Методичні особливості навчальних матеріалів для дистанційного 

навчання. Післядипломна освіта в Україні. 2009. №2. С. 85-88. 

 

 

DISTANCE LEARNING: WAYS OF MOTIVATING STUDENTS 

Лариса Ткаченко  

викладач 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

l4.09.1962@gmail.com 

 

Distance education becomes one of the fastest growing approaches in higher education in 

Ukraine. This trend brings various changes and challenges to academic study. The ongoing 

efforts made by English teachers and various challenges they face in meeting distance learners’ 

needs are great, however, there are a lot of engaging devices  which are aimed at solving 

different tasks at English on-line lessons. Different examples of how various teaching devices 

may be employed for distance learners have been offered in this article. 

Online conversation lessons help students improve their listening and speaking abilities if 

the teacher provides them with a good listening environment, chooses subjects that interest the 

students and uses special exercises to develop their skills and motivate students’ desire to study 

English.  

Most students study English because they believe it will benefit them sooner or later. 

They see English as a means to earn more money, to fulfill certain education requirements, to 

travel abroad, to gain access to the culture of English-speaking nations, to meet more people. 
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Though students’ initial motivation may be quite strong, under the strain of learning English with 

all its complexities of pronunciation, syntax and vocabulary, their motivation may fade. That’s 

why a primary responsibility of an English teacher is to revive motivation. Otherwise students 

will fail in their attempt to bridge the gap in the communicative phase of language learning, and 

their hopes of speaking English fluently will never be realized. 

Important sources of motivation are those which reinforce the students’ desire to learn a 

foreign language. E. Stevick pointed out four major classroom sources of motivation: 

1. The joy of discovery. Students find it exciting to discover something about a new 

language by themselves. If the teacher directs his students to the point where they make a 

discovery about English rather than having it all explained to them, the benefit is more lasting, as 

the students are stimulated to make further discoveries. 

2. The satisfaction of control. Mastering new language material provides the students 

with a feeling of confidence and accomplishment, which sustains their enthusiasm.  

3. The joy of remembrance. When the students sometimes return to some material from 

an earlier stage of their language program, they have a chance to do something they already 

know well, and in this case to have some psychological rewards. Moreover, they realize how 

much progress they have made. 

4. The elation of use. If the teacher can provide some way for students to use English 

outside the classroom, whether through the contact with native speakers or writing to a pen pal in 

English, then they are provided with the best source of motivation – the elation that comes from 

truly communicating with native speakers. 

5. Motivation is crucial to the success of directed conversation practice where students 

are involved into true communication. Motivation makes the students want to converse. W. 

Rivers underlines the fact that motivation to communicate should be aroused and fostered by the 

interest of the task proposed for the students concerned. Such interest is followed by a genuine 

communication from one person to another, that is conversation, which can be defined as the 

informal interchange of thoughts and information by spoken words.  

6. Any conversation is composed of two activities: speaking and listening, when the 

interlocutor listens carefully to the speaker and makes a coherent response to the speaker’s 

utterance. He/she also fixes in his mind the information he/she considers useful to remember. An 

English conversation practice should be a time when everyone has a chance to talk, and also to 

master his/her listening skills.  

        There are a lot of popular activities which stimulate students to use their newly acquired 

English. Dialogues, improvisations, plays – are forms of role-playing, which is an engaging 

device involving students into conversation. All these devices can be employed at on-line 

English lessons too. For example, students have a task to create dialogues on the definite topic – 

a short conversation between two people- where they can improve not only pronunciation, 

grammar and memorization practice, but also communicative skills.  

       The teacher’s task is to turn this task into free communication, bringing more reality by 

introducing variations on specific dialogue lines. Students may give an answer consistent with 

reality or sharing their own experience. The teacher may have his students suggest different 

exchanges, which would be a logical addition to the conversation. It can also be the task to 

paraphrase some lines of the dialogue, or to have two students perform the conversation on their 

own. For instance, these may be dialogues, focused on everyday situations (going shopping, 

discussing hobbies, visiting popular places), or based on a specific grammar point : - Have you 

ever been to … ? – Yes, I have been there many times./ - No, I have never been to… . The task 

may be to clarify the meaning of a specific word or expression: - What do you call the place 

where you can borrow books? – A library. – Who works there? – A librarian) You may ask 

students to express very strong emotions, for example to discuss successful passing the 

examination and express your elation, or to apologize to your friend for having lost his expensive 

book. Students may highlight specific cultural traditions and customs of a definite country, or 

suggest humorous riddles.  
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        Jokes and riddles can serve as short, simple dialogues for listening and speaking practice  

at on-line lessons with students of different ages and proficiency levels. They are highly 

motivating because they give students a reason to listen, guess and laugh:  

-What question can’t be answered by you? – Are you asleep? However, when presenting 

humorous material, the items with universally known elements should be chosen: - How does an 

elephant get out of a telephone booth? – I don’t know. – The same way he got in.  

        Also teachers can help their students by presenting key words or phrases on the screen, or to 

explain that some words or phrases sound the same (or almost the same) but have different 

meanings: - How can you tell when an elephant is going on vacation? – I don’t know. How? – 

He packs his trunk. («Trunk» has two meanings: 1) the long nose-like part of an elephant; 2) a 

large rigid piece of luggage).     

       Certainly, students should not use puns or riddles offensive to anybody (riddles, concerning 

appearance, nation or religion). This kind of exercises challenges the students to express 

themselves in an imaginative way while remaining within the general form of the dialogue.  

       Improvisation is also a very good conversational technique in distance learning. It is a 

dramatic hypothetical situation in which two speakers interact without any special preparation. 

English students working with improvisations use the language in an inventive and entertaining 

form. However, improvisations demand a high degree of language proficiency and imagination, 

they should be used with advanced-level students. The situation should be clearly stated, easy to 

act out, and to have a dramatic story twist. When students are fairly fluent in English, they are 

able to create an interesting conversation around the situation and even complete it with 

appropriate facial expressions and gestures. This kind of conversation practice is fun for the 

participants and entertains the rest of the group who serve as the audience. 

        These situations should be simply stated and challenging to the students’ creativity. The 

teacher may select the ones he thinks his students would enjoy acting out. For example:  

         1). Your friend asks you to return the book that you borrowed from him several months 

ago. At first you cannot remember what you did with it. Then you explain why you kept the book 

for such a long time.  

        2). You are walking downtown with a friend of yours. Suddenly you remember that you have 

left some meat cooking on the stove at home.  

        3). You have bought a sweater and left it in the store by mistake. When you discover it is 

missing, you return to the store and ask the clerk if he has seen it. 

        4). You bought a lottery ticket and left it in your coat pocket. Your wife doesn’t know the 

ticket is there and she gives the coat away because it is so old. Later on you learn that you have 

a winning number. You ask your wife for the coat. 

       5). Your house has been robbed. You call the police. When the policeman comes, he asks you 

a number of questions.  

        The teacher may also ask his students to create their own situations and suggest the 

enactment to their fellow students. The performers should begin the improvisation immediately. 

The students may want to have time to prepare for the improvisation, but the teacher should 

explain the benefits of working out the conversation in a spontaneous manner, with no rehearsal, 

which is the main purpose of the improvisation exercise. 

       The students will probably be surprised by how well the conversation turns out. Even though 

a few pronunciation and grammar errors may occur, the conversation will most likely be 

coherent and entertaining with appropriate emotions and gestures. Certainly, the teacher should 

not interrupt or correct a student when he is involved in the improvisation, otherwise he may 

become unable to proceed with his spontaneous speech. Instead, the teacher can take notes 

during the performance and discuss the mistakes afterwards, pointing out the correct forms that 

were to be used. 

        Due to such improvisations, students will soon be able to create more meaningful, natural 

conversation in English. This device is also helpful to get over their shyness in speaking English, 

besides providing rewarding communication activity for speakers and listeners. 
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       Students may also enjoy participating in debates. They speak more fluently during a debate 

if they can represent their true feelings on an issue, speaking either on the «pro» side of an issue 

or on the «con» one. Teachers should have his students defend their actual opinions on an issue, 

this way the debate will be more satisfying and entertaining for learners. After the teacher 

describes the debate topic, he asks which students would like to be «pro» and which «cons» and 

then selects an equal number of students to speak on each of the two debate «teams». The 

students should have sufficient time to prepare their arguments, then they speak from their notes, 

but they should not read their presentation. After every member has presented his point of view 

and the team has summed up the opinion, class members in the audience can ask questions 

people on either team.  

       In choosing a debate topic for English conversation practice the teacher should find a subject 

that has elements of controversy but does not arouse uncontrollable emotions. For example, the 

following topics may suit to conversation practice: 

1) All schools should be co-educational. 

2) A universal language is possible. 

3) Distance education versus usual one. 

4) Childhood is the happiest time of life. 

5) It is better to marry for love than for money. 

6) The younger generation knows best. 

7) Television does children more harm than good. 

8) Civilization brings happiness. 

9) The educational system should be reformed. 

        10) Man should continue space exploration.   

        Some other tasks can be suggested for mastering communicative skills, for example, 

making questions. First, the teacher prepares short-form answers for five questions that can be 

answered by listening to the recording of a short audio or video recording of factual nature. S/he 

presents on the screen the answers to questions that can be asked concerning the listening task, 

e.g.: It’s quite possible; That seems very unlikely; Definitely not; It may sometimes happen, etc. 

After listening for the first time, the students are informed that they must make up questions for 

the answers on the screen. The students have some time to write down their questions and then 

listen to the recording once more in order to check their questions and correct them if necessary. 

Then individual students are asked to read his/her question that corresponds to an answer on the 

screen. In such way the students revise grammar and active vocabulary, master listening and 

speaking skills. 

       Another task is also very entertaining for students who study the topical vocabulary 

«Students’ Holidays». They are asked to recall their favourite holiday through their five senses: 

the smells, the sounds, etc. Then they recollect the location of their holidays: at the seaside, in 

the mountains, in the countryside, in the city or in the village. The should state several necessary 

conditions for a perfect holiday in such a location. For example, a holiday in the mountains may 

require: dry snow, no ice, blue skies, good boots and sunglasses, good companions. Then 

students take it in turn to point out the possible dangers or pitfalls of their partner’s holiday, 

using their «necessary conditions» as a guide. The other person has to suggest precautions they 

would take to avoid these problems. E.g.: «- What if you break your leg while you are skiing? – 

I’ll make sure I have full insurance before I go». Any unresolved problems can be discussed with 

other precautions being suggested. 

       This activity can be also used as a grammar exercise by giving a model before they start 

discussing possible dangers. For example, the teacher may ask them to make exchanges using 

first conditionals: «- What will you do if the snow is horrible and wet? It will be impossible to 

ski! – No problem, I’ll take lots of different waxes with me».       

       One more useful activity is «Emotions Task». The teacher asks his students if they know the 

meaning of the words describing emotions (both positive and negative), for example: joy, fear, 

excitement, hate, affection, grief, sadness, triumph, passion, shame, terror, worry ,relief, love, 
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pity  and s. o., which are presented on the screen. Then the teacher has the students think of 

different events from the first ten years of their life. They are asked to divide these memories 

into pleasant, unpleasant, or neutral ones. The words from the above list can help to describe 

these experiences. Students ask each other questions on these events from their childhood and 

share their emotions. 

       Later, the teacher may continue the discussion by getting the students to identify the 

emotions felt by people in news photographs (these photos should be prepared beforehand and 

shown on the screen): the sportsman’s joy winning at the competition or someone’s sorrow when 

being defeated, or the grief of an earthquake victim, and students share their suggestions. 

       The next activity is «Nice People». First, the students see on the screen the adjectives with 

positive connotations are given, e.g.: artistic, capable, cheerful, dependable, easygoing, efficient, 

flexible, generous, happy, intelligent, loyal, outgoing, perceptive, rational, sensible, sensitive, 

thoughtful, unselfish, versatile, witty. Then, the unknown words (if any) are explained by the 

teacher and the students start working. The task is to choose three adjectives for each person in 

class, for themselves, or for the teacher (if he likes). The students give their impressions of one 

of the students. After that, the teacher asks the students who were described what they think 

about their classmates’ choice of adjectives. 

       Similarly, «Man’s Character and Mood» can be discussed. The students get the task to 

discuss what factors can cause a person’s mood to change. One of the factors may be weather. 

Students are asked to discuss the preferences with their partners: what is their general mood, 

what they like or don’t like to do in this or that kind of weather. For example, in rainy weather, 

one student is lazy and relaxed, he likes to read a good book and doesn’t like go shopping. His 

partner may disagree with him, stating that he is usually calm and happy in rainy weather and 

likes to walk in the park but he doesn’t like to go to his studies. If the weather is windy, one 

student may report that his mood is adventurous and he likes to fly kites but he doesn’t like to be 

in a plane in such kind of weather. The partner may agree with him, or may present his 

preferences, stating, that he feels creative and is fond of watching the sea and painting the nature, 

however, he hates going on picnics. 

       When the conversational topic of the lesson is «Good Teacher», the teacher can use the 

following activity. On the screen the students see ten qualities of a good teacher.  The task is to 

rank them in order of importance. For example, while discussing Maintaining Discipline, some 

feel that this quality is the most important and it is in the first place, others are sure that 

discipline occupies the second place, and so on. The final result shows the spread of opinion and 

clusters of similar rankings. 

       At the next stage each quality is discussed in turn and students who give it a high or a very 

low ranking are called to explain why. The teacher asks them to be able to prove their point of 

view and to give examples to back up their statements. 

      Here are the ten qualities of a good teacher, which should be ranked by students: 

1. Keeps in contact with the parents of his/her pupils & lets them participate in the life of 

the school (primary or secondary school); 

2. Is able to maintain discipline & order; 

3. Allows the students share his/her own life with all its ups & downs; 

4. Works hard to remain up-to-date in his/her subject; 

5. Openly admits when s/he has made a mistake or does not know something; 

6. Is interested in his/her students, asks them about their homes, and tries to help where 

possible; 

7. Makes the students work hard& sets high standards; 

8. Is friendly & helpful to his/her colleagues; 

9. Uses a lot of different materials, equipment & teaching methods to make his/her lessons 

interesting & useful; 

10. Helps the students become independent & organize their own learning. 
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      This is a very valuable activity for students who are training to be teachers as it stimulates 

discussion about their expectations and self-image connected with their future profession.   

      These online conversation lessons help students overcome their shyness and improve their 

grammar and speaking skills. In order to become a successful teacher and to have motivated and 

successful students, it is necessary to employ modern technologies and methodical 

recommendations of the Ukrainian and foreign specialists. 
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Робота вчителя іноземних мов сьогодні дуже відрізняється від роботи вчителів будь-

яких інших шкільних предметів тому, що вчитель іноземних мов навчає спілкуватися, 

соціалізуватися,  вступати в діалог з носіями мови, яку вивчають учні. Тому роль вчителя 

теж змінюється, особливо під час дистанційного навчання.  

Проблема активного входження особистості у суспільство була предметом 

досліджень ще античних філософів. 3 розвитком суспільства вона не втратила своєї 

актуальності, а навпаки, стала більш різноплановою і набула глибшого змісту.  

«Роль учителя у сучасній українській школі змінюється. Його роль розглядається не 

як єдиного наставника та джерела знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, 

модератора, в індивідуальній освітній траєкторії дитини.» – зазначають концептуальні 

засади реформування середньої школі. 

Зміст соціалізації дитини визначається, з одного боку, усією сукупністю соціальних 

впливів світового рівня та культури своєї країни, загальнолюдських цінностей, а з іншого, 

– ставленням до цього самого себе, актуалізацією власного «Я», розкриттям творчих 

потенціалів особистості. Відтак, головним критерієм соціального розвитку дитини в 

цьому випадку виступає не ступінь засвоєння соціальних норм і правил поведінки, 

адаптованості до довкілля на piвні конформізму, а ступінь самостійності, ініціативності, 

креативності особистості школяра. Свідоме застосування відомих способів оптимального 

розв'язання соціальної проблеми, здатність до розсудливого пошуку шляхів виходу з 

важкого становища, – саме так діти усвідомлюють завдання дорослого, який прагне 

допомогти дитині успішно соціалізуватися в різних умовах життєдіяльності. 
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Вчитель зараз виступає у ролі т'ютера, наставника та коучера учнів, які приймають 

участь у міжнародних відео-конференціях 

Враховуючи той факт, що навчання у 21-му столітті – це неперервній процес (non-

stop education), вчитель здатен рeагувати на нові вимоги, формуючи творчу особистість 

учня, та створює систему, механізми й корпоративну культуру середовища, яке в змозі 

забезпечити потужний внутрішній потенціал учнів за допомогою навчання в динамічному 

середовищі. Знання перетворюються у вирішальний фактор боротьби за конкурентну 

здатність учнів як у школі, так і у майбутній професії. При цьому досягти успіху можна, 

якщо існують або створюються умови гуманності, толерантності відносин, демократичне 

відношення до усіх учасників навчання. Опора здійснюється на креативному потенціалі 

педагогів та учнів школи. 

Принципова новизна Нової української школи полягає в тому, що в учнів буде 

накопичено певний досвід, який здатний стати основою подальшого формування 

ключових компетентностей особистості, а саме: 

 отримання соціально-значимої інформації з різних джерел в основному з 

цифрових носіїв та їх осмислення; 

 використання отриманої інформації в типових життєвих ситуаціях, які 

передбачають вибір;  

 участь в проектній діяльності, іграх, соціальній практиці;  

 взаємодія з однолітками: в парах, малих групах, великих групах; взаємодія з 

дорослими, педагогами і працівниками школи, батьками. А також сьогодні є потреба 

навчати дітей співпрацювати з представниками різних oрганізацій (касах, клубах, службах 

допомоги і таке інше); 

 конструктивне вирішення конфліктних ситуацій в модельованих навчальних 

завданнях і у реальному житті;  

 спільна діяльність в навчальних соціальних проектах в школі, мікрорайоні, країні, 

світі;  
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Приклад 1: 

Знання та вміння є базою для успішної соціально-психологічної адаптації школярів в 

сьогоденні і майбутньому. Тому у школі №1 міста Ізмаїл з 2016 року проводяться 

міжнародні відео конференції, які допомагають українськім підліткам спілкуватися 

англійською та розуміти і знаходити шляхи вирішення різних проблем з однолітками 

таких країн світу як Великобританія, США, Індія, Ізраїль, Йорданія, Нова Зеландія, Італія, 

Польща і т.і. Використовуючи IT технології під час підготовки учнів до міжнародних 

відео-конференцій,учням пропонується:  

 знайти задану інформацію до конференції, використовуючи посилання, які дає 

вчитель-коуч, тьютор і ін.;  

 учні моделюють своє повідомлення; 

 учні зустрічаються, знайомляться та обговорюють нову інформацію з 

фасилітаторами, професіоналами (керівники підприємств, журналісти, музиканти, 

художники, крафтсмени і ін.); 

 працюють над створенням свого проекту або проекту в групі з вчителем-коучером; 

 створюють PowerPoint-презентацію за темою відео-конференції; 

 готуються до відео-конференції з огляду на мовні особливості сучасної англійської 

(фразеологізми, ідіоми, приказки і т.д.), про які повідомлює наставник. 

Ця програма з серпня 2016 року змінила назву на «Generation Global». Це доволі 

складна та відповідальна робота як з боку вчителя, так і з боку дітей, тому що 

обговорюються проблеми, про які діти або мало знають, або не мали можливості ні з ким 

обговорювати це раніше. На думку дітей, найцікавішими міжнародними конференціями 

були такі як «Art & Freedom of Expression» («Мистецтво та свобода самовираження»), 

«Essentials of Dialogue (Faith, Values & Communities)» («Діалог про віру, життеві цінності 

та рідний край»), «Essentials of Dialogue (estivals)» («Свята моеї країни та рідного краю»), 

«Нuman Rights: Hate Speech» («Права людини: мова ворожнечі»), «Women's Rights» 

(«Права жінок»), «Роwer and Infuence» («Сила та вплив»). Навіть для дорослої людини 

подібні теми для обговорення у прямому ефірі іноземною мовою – нелегке заняття, тому я 

дуже вдячна жінкам-лідерам нашого міста, митцям, журналістам, музикантам, людям, 

промислами, політичним діячам, які допомагали у підготовці дітей до цієї серйозної 

справи.  

Приклад 2: 

Участь у таких конференціях підштовхнула дітей на організацію та проведення 

декількох вечоpів і навіть фестивалю творчості «Весна в Європі». Фестиваль – це велике 

свято пісень, театральних постанов, танців, декламування прози та поезії, а також творчі 

конкурси на кращий переклад  з іноземної мови на рідну, прийняття участі школярів у 

створенні творчих саморобків, фото, малюнків, картин олією та вишивок. Цей фестиваль 

залишиться в пам’яті не тільки дітей нашої школи як демонстрація поваги та дотримання 

громадянських прав нашого багатонаціонального краю, фестиваль також викликав інтерес 

у громадян міста, тому що його транслювали на міському телеканалі (звучали мелодії, 

пісні та вірші українською, румунською, болгарською, молдовською, гагаузькою, 

російською, польською, німецькою, французькою, італійською, сербською, циганською, 

англійською мовами та виконувалися національні танці цих народів). Збереження 

самобутності культури народів, що населяють наш край, її багатства i pізнобарвність 

довели на практиці, що якщо в країні дотримуються громадянських прав людини, то це є 

гарантією того, що не з’явиться мови ворожнечі. Коли Україна прагне стати 

повноправним членом Європейського Союзу, треба виховувати покоління, яке поважає 

культуру та традиції всіх народів-членів Євросоюзу. Найбільше всього дітям 

запам’яталося свято Дня Подяки (листопад, 2017, 2019), де діти згадали iсторію 

походження цього свята на Американському континенті і відкрили для себе, що подібні 

свята святкують в усьому світі, а вперше його святкували у Древній Греції більш ніж 2000 

років тому. Оскільки наш край багатонаціональний, то про святкування Дня Подяки або 
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Дня Врожаю діти розповідали у віршах, піснях, постановах, мовами тих країн, звідки 

пішли їх сім’ї. Дуже яскравим, веселим та гучним був фестиваль «Новорічні свята в 

Європі і не тільки» (2019 рік), де діти розмовляли на івриті, англійською, німецькою, 

французькою, італійською, болгарською, російською, українською, румунською та 

польською мовами. Завдяки інтересу та співпраці студентів (колишніх учнів нашої школи) 

та викладачів Ізмаїльського Державного Гуманітарного Університету, які допомогли  як 

члени журі у всіх конкурсах фестивалів, а також у постановах студентів університету, 

фестивалі мали великий успіх.  

Приклад 3: 

Як вчитель англійської, яка є глобальною мовою, тобто мовою, що зрозуміла людям 

багатьох країн і всіх континентів, шукаю та знаходжу власні підходи у вирішенні питання 

соціалізації дітей. З початкової школи я навчаю та заохочую дітей до створення проектних 

робіт. Першим проектом, який ми створили у другому семестрі першого класу, був «Моє 

хобі та захоплення». Діти розкрились по-новому один для одного, і коло їх інтересів, книг 

для читання, фільмів для перегляду, інтерес до оточуючого миру зросли багатократно. В 

процесі створення проектів у групах діти навчалися стримувати свої емоції, виховувати 

толерантність, поступово зникала впертість, зростала креативність і, як результат, багато 

дітей стали відвідувати різні гуртки, художні та музичні школи тощо.  

Приклад 4: 

На сьогодні за плечима моїх учнів є участь та перемоги в міжнародних конкурсах 

(онлайн) «Охford Project Competition: THE FUTURE – 2017», «Generation Global: Рeаce 

Day Holiday – 2017». 

Приклад 5: 

  Восени 2017 з превеликим задоволенням більш ніж 50 учнів школи різного віку з 

різних класів прийняли участь у створенні короткометражного фільму «Рeace for Me Is...» 

який можна побачити на YouTube. У цьому ролику учні висловлювали свою власну думку 

що для них найважливіше в світі, як вони розуміють поняття «Мир у домі, мир у країні, 

мир у душі», і все це діти висловлювали англійською мовою.  

Приклад 6: 

Навесні 2018 року, старшокласники створили новий відео-ролик до дня Перемоги, 

який теж можна побачити на YouTube каналі «A Blue Sky for Me Is…». 

Приклад 7: 

У вересні 2018 року, учні середніх класів з великим задоволенням прийняли участь у 

міжнародному конкурсі написання ece англійською мовою «Моя Батьківщина – Місце Де 

Я Живу» («Му Hometown» за підтримки видавництва Оxford University Press).  У подібних 

конкурсах учні школи №1 м. Ізмаїл приймають участь раз чи два на рік. Треба зазначити, 

що участь у цих конкурсах проводилася на сайтах міжнародних програм та видавництв, 

тобто від дітей вимагалося вміння не тільки володіти англійською, a і блискуче володіти 

комп’ютером і робити презентації не тільки в Мicrosoft PowerPoint, a i oнлайн-презентації, 

як-от Роррlet. 

У зв’язку з пандемією та червоною зоною у місті Ізмаїл вчителі школи та міста були 

змушені почати навчання у вересні 2020 онлайн, змінилась роль вчителя  у навчальному 

процесі та у позакласних заходах. У кожного з учасників цього процесу мають бути 

розвинуті й так звані «м’які навички». Це критичне мислення, креативність, вміння 

працювати у команді, розв’язувати проблеми, ефективно комунікувати, ставити цілі й 

досягати їх. 

Для цього сучасна школа повинна використовувати в освітньому процесі активні 

методи пізнання. Активне навчання передбачає вихід за межі класу і за межі навчальної 

програми, привласнення результатів знань. У цьому випадку учень фактично відчуває, що 

працює на себе і отримує знання під свій запит. А умовний клас чи певне середовище є 

тим місцем, де він може їх перевірити, знайти спільників, гідну експертизу, тому йому 

туди цікаво приходити. 
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Звичайно, школа майбутнього – інституція, яка працює без примусу. Має й іншу 

парадигму оцінювання, де оцінка – це не покарання або чинний інструмент тримання в 

покорі, а просто адекватний зворотній зв’язок. Таке оцінювання ділиться на 

самооцінювання та валідацію з боку учителя. 

Подібна модель навчання передбачає й нові ролі учителя. Наприклад приватні 

школи, на відміну від державних, вже пілотують ці нові ролі. Наприклад, роль тьютора. 

Тьютор – це не викладач чи класний керівник. Це людина, яка скеровує учня та працює із 

його запитом, допомагає йому зрозуміти себе, поставити правильні запитання, уточнити 

їх, вибрати траєкторію руху та не сходити з неї. 

Інша роль учителя – ментор, який, на відміну від класичного педагога, не перевіряє 

знання учнів та не задає домашніх завдань. Ментор – це той, до кого учень приходить сам, 

щоб дослідити якусь тему і перевірити свої гіпотези. Ментор говорить з точки зору 

практика, відділяє істину від ілюзій, конструктивні рішення, які будуть працювати, від 

тих, які будуть неефективними і, таким чином, наблизити учня до результату. 

Інша роль учителя – фасилітатор. У школах нового покоління застосовується дуже 

багато групових способів пізнання і дослідження, а не сидіння «потилиця в потилицю» у 

класі. Це використання колективного інтелекту, вміння зібрати команду, працювати у ній. 

Фасилітатор – це той, хто відповідає за групову динаміку, хто вміє цей процес зробити 

ефективнішим. 

Звичайно, педагоги повинні бути обізнаними з усіма необхідними 

компетентностями, і відповідно до нових ролей, вміти обирати свою спеціалізацію. Якщо 

ж говорити про шкільні предмети як галузі знань, вони нікуди не зникають. Але нині вони 

постають не як певний склад, на якому розфасовані по коробках факти, а стають більш 

лабораторією, де факти не лежать на поличках, а у конкретних ситуаціях здобуваються 

шляхом зазирання у мікроскоп, здійснення обрахунків під час самостійної роботи в 

архівах… 

У цьому випадку педагог є не просто учителем-предметником, це людина, яка сама 

розвивається, окреслює проблеми більш високого рівня і залучає учнів у цей процес як 

гід, який веде за собою та показує, на що спроможна сучасна наука. 

Педагогам варто комбінувати усі ці три види освіти. Як я зазначала раніше, 

методологією шкіл нового покоління є активне навчання та навчання на основі 

учнівського запиту або Inquiry Based Learning (процес конструювання учнями знань 

шляхом формулювання власних запитань та пошуку відповідей на них, – ред.). 

Єврокомісія у своєму звіті про ключові компетентності, датованому лютим 2018 року 

якраз і визначає навчання на основі запиту як одну із провідних методологій освіти, яка 

допоможе досягнути того рівня компетентностей, на які розраховує ринок та світова 

спільнота. 

Реалізація Inquiry Based Learning досягається шляхом співпраці шкіл як класичних 

інституцій зі своїми обмеженими моделями, які вони успадковують, з новими 

динамічними інституціями, які надають найбільш актуальні освітні послуги.  

Сьогодні ми вже не уявляємо собі школи, повсякденних уроків без дистанційного 

навчання. У цього виду навчання та існування школи є свої прихильники та опоненти. На 

думку автора статті, без сучасних видів комунікації неможливо уявити життя, тому ми 

активно виступаємо за розумне використання дистанційного навчання у школі. 

Дистанційне навчання кардинально відрізняється від традиційних форм навчання. 

Розглядаючи дистанційне навчання як діяльність, опосередковану комп’ютерними 

технологіями, слід зазначити, що воно характеризується низкою психологічних 

особливостей порівняно з традиційними формами навчання. 

Використання комп’ютерних технологій у дистанційній освіті школярів, дозволяє 

покращити його пізнавальні процеси. Запровадження дистанційної освіти принципово 

змінює рольові позиції вчителя-учня. У традиційній формі навчання вчитель виступає як 

інтерпретатор знань. З розширенням освітнього простору функцію інтерпретації знань 
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бере на себе учень, а вчитель виконує роль координатора цих знань. Він консультує учнів, 

керує їхньою роботою у пізнавальному процесі, тобто бере на себе функції підтримки 

навіть професійної орієнтації учнів, особливо учнів старшої школи. 

Популярність дистанційної освіти зростає, оскільки вона має багато переваг: 

1) Перший – це маса. Кількість людей, які навчаються за одними і тими ж 

програмами в одному навчальному закладі, визначається лише характеристиками 

обладнання зв’язку. До речі, саме масовий та громадський доступ є мотивом появи 

дистанційної освіти.  

Вчителі школи користуються різними платформами для навчання учнів іноземній 

мові, наприклад Pearson Dinternal, Collins International, Vooks, Cambridge University Press 

та багато інших.  

2) Друга перевага дистанційної освіти – «Швидкість». Так, в вересні 2020, учням на 

сайті школи було запропонована участь у створенні відеороликів за темою «My Summer 

Holidays of 2020»/«Meine Sommerferien 2020»/«Мої літні канікули 2020». Були підведені 

підсумки, і кращі роботи побачили жителі міста Ізмаїл, і не тільки завдяки міському 

телебаченню під керівництвом Ірини Ігорівні Федоровій.   

3) Третя перевага дистанційної освіти – відносна дешевизна отримання знань. Однак 

чимало шкіл пропонують дистанційну освіту в чистому вигляді, навіть зі складанням ДПА 

та  ЗНО та отримання атестату. 

Отже, загалом, основними відмінностями та перевагами дистанційного навчання від 

традиційних форм навчання є: 

- Можливість тренуватися у зручний час, у зручному місці та в темпі. 

Нерегульований проміжок часу для оволодіння того чи іншого предмету. 

- Паралельно з отриманням знань середньої школи, діти мають змогу розвивати свої 

творчі, інтелектуальні, пошукові, спортивні, мовні та інші здібності та інтереси.  

- Можливість доступу до багатьох джерел освітньої інформації (електронних 

бібліотек, банків даних, баз знань тощо). Спілкування через Інтернет та електронну 

пошту, між собою та з викладачами. 

- Концентрована презентація навчальної інформації та різнобічний доступ до неї 

підвищують ефективність засвоєння матеріалу. 

- Використання в навчальному процесі новітніх досягнень інформаційно-

телекомунікаційних технологій та роботи з ними. 

- Усі учні мають рівні можливості для навчання незалежно від місця проживання, 

стану здоров’я, елітарності та фінансового забезпечення студента. 

- Дистанційне навчання розширює та оновлює роль викладача, який повинен 

координувати пізнавальний процес, постійно вдосконалювати курси, які він викладає, 

підвищувати творчу активність та мати відповідні навички до інновацій, та оволодіння 

ними. 

- Дистанційна освіта позитивно впливає на учня, збільшуючи його творчий та 

інтелектуальний потенціал завдяки самоорганізації, прагненню до знань, здатності 

взаємодіяти з комп’ютерними технологіями та приймати відповідальні рішення. 

- Однак, якість дистанційної освіти поступається ідеальній якості денної форми 

навчання, яка є кращою за рахунок залучення видатних викладацьких кадрів, які 

організовують індивідуальний підхід при навчанні та викладанні того чи іншого предмету, 

а також використовують найкращі видання, підручники, творчі зошити, портфоліо з 

предметів та різноманітні зошити з тестами, які пов’язанні формою та завданнями які 

з’являються у ДПА та ЗНО.  

Потрібно бути в курсі можливостей особистісного і професійного розвитку, які 

сьогодні є, а їх дуже багато. Звичайно частина сервісів для розвитку є платними і потрібно 

бути готовим інвестувати в себе. Але є інструменти, цілком доступні у мережі інтернет. 

Наприклад, онлайн–курси від провідних університетів чи інтелектуальних центрів світу, 

які можна пройти не виїжджаючи зі свого міста. 
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Сьогодні шкільний вчитель є не тільки носієм інформації та людиною, яка розвиває 

навички з того чи іншого предмету, але і коучем, ментором, тьютором, едвайзером  та 

фасилітатором. Надана таблиця демонструє як саме працює вчитель XXIст. в школі. 

Надана таблиця це яскраво демонструє. 
 Коуч Ментор  Тьютор Едвайзер Фасилітатор  

Фокус Робота в групі Індивідуальна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

Робота в 

групі 

Ціль Виконання 

конкретного 

завдання 

Розвиток 

якостей 

особистості 

Допомога у 

виборі 

індивідуальної 

освітньої 

траєкторії 

Написання 

кваліфікаційн

ої роботи 

Успішне 

досягнення 

цілей, поста 

ленної перед 

групою 

Часовий 

фактор 

Короткостроко

вий необхідний 

для виконання 

конкретного 

завдання 

Успішна робота 

ментора триває 

не менше року і 

більше 

На час 

навчання 

На час 

виконання 

кваліфікаційн

ої роботи 

На час, 

необхідний 

для 

досягнення 

конкретного 

результату 

Планува

ння  

Не вимагає 

чіткого 

планування 

Необхідний план 

для досягнення 

стратегічної 

мети 

 Планування 

навчання : 

досягнення 

цілей 

Планування 

консультації 

залежно від 

прогресу 

здобувача 

За планом 

Область 

застосув

ання 

Психологія 

бізнесу, освіта 

Освіта  Освіта Освіта Бізнес, освіта 

Роль  За чітким 

планом 

Без чіткого 

плану 

Без чіткого 

плану 

Академічне 

наставництва 

за планом 

За планом 

Відноше

ння 

По роботі  На вибір  На вибір  На вибір  По роботі 

Джерело 

впливу  

Посада  Якості 

особистості  

Посада, 

професіоналізм 

Авторитет в 

науці, 

професіоналіз

м 

Особистісні 

якості 

Індивіду

альний 

план 

Досягнення в 

групі 

Особистісний 

ріст 

Досягнення в 

освіті 

Написання 

наукової 

роботи 

Досягнення в 

групі через 

розкриття 

особистісних 

якостей 

Часові 

рамки 

Життя  Певне завдання  Середня і вища 

освіта  

Вища освіта Освіта, 

бізнес, 

психологія 

 

Психічне здоров’я є необхідною умовою успішної соціалізації особистості. В 

умовах, коли школярі проводять багато часу в Інтернеті чи різних соціальних сітях і 

деяким чином віддалені від інтересів та цінностей своїх батьків чи родичів, вони можуть 

опинитися у досить складному становищі, коли, не маючи достатнього життєвого досвіду, 

школярі можуть або наробити багато помилок, або опинитися aсоціальними навіть у 

власному підлітковому середовищі. 

Порівняльні результати частоти вживання синонімічного ряду  

в англійській та українській мовах (в порядку убування) 

Англійська мова Українська мова 

Coach 2280 Ментор 59 

Mentor 1769 Тьютор 9 
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Advisor 770 Коуч 7 

Facilitator 547 Фасилітатор 1 

Tutor 433 Едвайзер 0 

 

Розуміючи всю складність завдань, які поставлені перед школою в організації того, 

щоб дитина комфортно змогла стати частиною дитячого, а згодом і дорослого колективу, 

вчителі школи і зокрема вчителі англійської мови докладають багато зусиль для того, щоб 

допомогти дітям відчувати себе комфортно та бути затребуваними як у спілкуванні з 

однолітками, так і у своїй  родині. 

В умовах дистанційного навчання учні школи приймали участь у захисті роботи 

Малої Академії Наук, а також у конференціях Національної Академії Педагогічних Наук 

України, які проводились онлайн у зв’язку з пандемією. Вчитель сьогодні повинен 

швидко реагувати на будь-які зміни у житті суспільства, тому від вчителя, незалежно від 

його віку, потрібують володіти усіма гаджетами, а не тільки комп’ютером. Тому у школі 

була створена методична рада вчителів іноземних мов, робота якої відрізняється від 

звичайного методичного об’єднання. Це необхідність, бо без сучасного вчителя 

неможливо ефективна реалізація реформи Нової української школи.  

Сьогодні, коли відбувається реформування середньої школи і створюються 

концептуальні засади Нової української школи Міністерством освіти та науки України, 

школа розглядається з позицій відкритої соціально-педагогічної системи. Така 

гуманістично орієнтована школа має багатофункціональний характер, тобто opiєнтована 

на роботу з учнями, на розвиток їх міжособистісного і міжгрупового спілкування [4, с. 59], 

на засадах особистісно-орієнтованої моделі освіти. У рамках цієї моделі школа 

максимально враховує права дитини, її здібності, потреби та інтереси, на практиці 

реалізуючи принцип дитиноцентризму. «€ необхідність якомога більше наблизити 

навчання і виховання кожної дитини до її сутності, конкретних здібностей майбутньої 

життєвої траєкторії людини. Це явище я називаю дитиноцентризмом в освіті», – 

стверджує президент Національної академії педагогічних наук Василь Кремінь [1, с. 17].  

Розглянемо зміст роботи методичної ради вчителів іноземних мов (англійської, 

німецької) Ізмаїльської спеціалізованої загальноосвітньої школи №1 ім. О.В. Суворова на 

2020-2021 навчальний рік. Методична робота в школі у XІ столітті – це цілісна праця, яка 

заснована на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду і на конкретному 

аналізі навчально-виховного процесу, а також на системі підвищення кваліфікації та 

професіональної майстерності кожного вчителя, який сьогодні є коучером, наставником, 

діяльність якого спрямована на розвиток і підвищення творчого потенціалу усього 

педагогічного колективу. 

Роль учителя у сучасній українській школі змінюється. Вона розглядається не як 

роль єдиного наставника та джерела знань, а як модератора, тьютора, діючого коуча та 

фасилітатора в індивідуальній освітній траєкторії дитини (Концептуальні засади 

реформування середньої школи). 

Метою методичної ради вчителів іноземних мов в школі є перезавантаження 

діяльності вчителя під час реформування системи освіти в Україні. Ми повністю згодні з 

положенням та головним месенджером реформи Нової української школи, що «українська 

школа буде успішна, якщо до неї прийде успішний учитель» [1, с.18]. 

Принципи методичної роботи ради вчителів іноземних мов: 

1. Науковість. Керівник методичної ради разом з адміністрацією школи та 

провідними вчителями кафедри вибудовує систему методичної роботи на основі 

досягнень сучасної науки, як в Україні, так і в світі. Здійснює аналіз отриманої інформації, 

аналізує її та проектує в практичну площину відповідно до реальних умов. Саме це 

забезпечує інноваційність та креативність у роботі педагогів кафедри. 
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2. Актуальність. Підѓрунтям методичної роботи ради є урахування не тільки 

глобальних проблем, але й проблем, близьких даному колективу, тобто робота ради 

безпосередньо зв’язана із життям. 

3. Системність. Підхід до методичної роботи будується як цілісна система, 

оптимальність якої залежить від єдності мети, задач, змісту, форм і методів роботи з 

вчителями та спрямована на високий кінцевий результат. 

4. Послідовність, наступність, безперервність, масовість. Надані принципи 

передбачають повне охоплення вчителів різними формами методичної роботи впродовж 

навчального року, перетворюючи методичну роботу в частину системи безперервної 

освіти самого вчителя. Для цього прогнозуються та плануються як масові, так і групові й 

індивідуальні форми роботи вчителів. 

5. Творчий характер. Нестандартний творчий підхід до організації методичної 

роботи ради в школі сприятиме максимальній їх активізації. 

6. Конкретність. Передбачає урахування особливостей школи з викладанням 

іноземної мови з першого класу та викладання курсів англійської, американської 

літератур, технічного перекладу, країнознавство англомовних країн та диференційований 

підхід до роботи з учителями. 

7. Спрямованість. Керівник методичної ради націлює методичну роботу на пошук 

найважливіших, пріоритетних шляхів і напрямків зростання професійного рівня вчителів 

іноземних мов (англійської та німецької). 

8. Оперативність та гнучкість. Враховується мобільність методичної роботи, гнучке 

реагування на всі зміни, перебудову, в разі потреби, низки етапів методичної роботи ради. 

9. Підтримка та супровід вчителів іноземних мов в сучасному інформаційно-

освітньому просторі під час роботи школи дистанційно. 

Обговорення актуальних наукових и практичних підходів до розвитку та виховання 

обдарованих дітей і юні, обмін досвідом щодо використання інноваційних підходів у 

контексті розв’язання питань підтримки та супроводу обдарованих учнів у сучасному 

інформаційно-освітньому просторі. 

Складові методичної роботи ради вчителів іноземних мов (англійської, німецької) у 

Ізмаїльській спеціалізованій загальноосвітній школі №1 ім. О.В. Суворова це: 

1) план роботи методичної ради вчителів іноземних мов (англійської, німецької); 

2) структура методичної роботи з урахуванням вимог та потреб Нової української 

школи; 

3) форми методичної роботи; 

4) робота методичної ради кафедри іноземних мов; 

5) кількісно-якісні характеристики діяльності вчителів іноземних мов; 

6) вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду у 

практику роботи школи; 

7) наставницька робота з молодими педагогами; 

8) створення умов для самоосвіти; 

9) методичне та технічне оснащення кабінетів іноземної мови; 

Розповсюдження педагогічного досвіду вчителів Ізмаїльської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи №1 ім. О. В. Суворова (кафедри  іноземних мов) шляхом 

публікацій у міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних виданнях та інших з 

практики викладання іноземних мов у школі: 

1) Заохочення вчителів іноземних мов школи до співпраці з міжнародними 

вчительськими організаціями (TESOL, IATFL та інші) та публікація статей з практики 

роботи вчителя(ів). 

2) Розповсюдження педагогічних інновацій вчителів кафедри іноземних мов через 

співпрацю з Національною Академію Педагогічних Наук України, шляхом публікації 

статей у збірниках конференцій Національної Академії Педагогічних Наук України та 

приймаючи участь у всеукраїнських та міжнародних вебінарах Академії. 
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Зразок плану роботи методичної ради вчителів іноземних мов (англійської, 

німецької) 

 Колективні форми методичної роботи Координатори Строки 

проведен

ня 

1 Засідання методичної ради та семінари з методики та 

практики викладання іноземних мов в умовах 

дистанційного навчання (при необхідності проводити 

онлайн) 

  

2 Методичні семінари, конференції 

 з практики проведення уроків та навчання учнів онлайн 

(онлайн міська конференція) 

 розповсюдження досвіду роботи школи з обдарованими 

учнями в сучасних умовах (дистанційне навчання) під 

керівництвом Національної Академії Педагогічних Наук 

України 

 підготовка до ЗНО 

 критичне та творче мислення 

 ТЗН та Інтернет на уроках іноземної мови 

  

3 Майстер-класи (інтегроване та білінгвальне навчання)   

4 Тренінги (заняття)  

 Тренінг з проведення уроків на платформі Zoom, Google 

Class 

 Підготовка до ЗНО 11-х класів 

 Підготовка до ДПА 4-х класів 

 Підготовка до ДПА 9-х класів 

  

5 Робота з обдарованими дітьми  

 Конкурси тематичних відео за темою «Чому літні 

канікули 2020 були незабутніми?» 

 Переклади з іноземної мови на рідну 

 Проекти (шкільні, всеукраїнські, міжнародні) 

 Вікторини 

 Стінні газети, постери (конкурси за темами) 

  

 

6 Міжнародна співпраця  

 Відеоконференції у рамках «Generation Global» 

 Святкування Дня іноземних мов 

  

7 Мотиваційна Рада (вчителі- організатори позакласної 

роботи) 

 

Театральні вистави до: 

 Дня іноземних мов та року німецької мови в Європі; 

 Дня подяки; 
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 Зимового фестивалю мистецтв країн мов, що 

вивчаються; 

 Театральної вистави за одним з творів письменників 

країн мов, що вивчаються. 

  

8 Інструктивно-методична рада (наставництво) 

 Обмін досвідом  під час проведення тренінгів 

 Обмін досвідом під час проведення методичних 

семінарів 

 Майстер-класи на протязі року 

  

9 Заохочування вчителів до участі у методичних 

семінарах міста, області, України, світу, участь та 

членство у  міжнародних учительських організаціях 

(TESOL, IATEFL, Generation Global, etc.) 
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Due to the threat of COVID-19, institutions of higher education have opted to cancel all 

face-to-face classes and move their courses online to help prevent the spread of the virus. 

M. Bakia, B. Means and  R. Murphy in their book «Learning Online» consider four major trends 

in online learning in higher education: self-paced, adaptive instruction and competency-based 

learning; blended learning; learning analytics; and MOOCs. Defining blended learning as «the 

use of online learning in conjunction with traditional teacher-led forms of instruction», scientists 

(Bakia M., Means B., Murphy R.) suggest that «technology-enabled self-initiated learning will 

one day displace formal learning». The teachers nowadays are to understand that today’s 

students have been labelled as «digital natives» (Prensky M.) or «the Net generation» 

(Tapscott D.) are no longer the people our educational system was designed to teach 

(Prensky M.). They expect that the process of teaching and learning will be rich in digital 

technologies as their lives outside the lectures are abundant in digital technologies. The 

following technologies are considered as online learning: web resources, web-based applications 

and new collaboration technologies, including such online platforms as Blackboard, Moodle, 

Edmodo, Sakai. Online learning carries a stigma of being lower quality than face-to-face 

learning, despite research showing otherwise. Having analyzed more than a thousand empirical 

studies, the US Department of Education published the meta-analyses result study that 

demonstrate differences between online and face to face learning. The benefits of online learning 

in contrast to online learning are as follows: online students performed better than those on face-
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to-face instruction (Lei J., Zhao Y.); online learning reveals to be more beneficial to some types 

of students, such as undergraduates, graduates and professional students (Cavanaugh C.); 

combining online and face-to-face learning modes brought larger advantages for the learning 

outcomes when compared with face-to-face instruction (Lei B., Zhao Y.); collaboration in online 

learning had positive impacts on learners that worked independently (Cavus N.). To distinguish 

between the highly variable design solutions that have been developed researchers in educational 

technology have carefully defined such terms as distance learning, remote learning, distributed 

learning, blended learning, online learning, mobile learning. The efficacy of online learning 

highly depends on careful instructional design and planning, using a systematic model for design 

and development. Branch R. and Dousay T. in their Survey of Instructional Design Models 

showed that the design process and the careful consideration of different design decisions have 

an impact on the quality of the instruction.  Hodges Ch. and Moore S.  exploit the term 

emergency remote teaching (ERT) and define it as «a temporary shift of instructional delivery to 

an alternate delivery mode due to crisis circumstances». The authors attract the readers’ attention 

to the fact that this careful design process will be absent in most cases in these emergency shifts, 

particularly during the COVID-19 pandemic in contrast to experiences that are planned from the 

beginning and designed to be online. It involves the use of fully remote teaching solutions for 

instruction or education that would otherwise be delivered face-to-face or as blended courses and 

that will return to that format once the crisis or emergency is over. Everyone involved in this 

unanticipated shift to online learning must realize that these crises also create turmoil to 

students’ lives outside the university. Educators (Hodges Ch., Moore S.) recommend that 

flexibility with deadlines for assignments within courses should be considered.  

Knowledge technologies shape what is learned by changing how it is learned [6, p. 3]. 

Using new technologies students create an even more critical role for the teacher, who is not 

simply mediating the knowledge already articulated, but is more deeply involved in scaffolding 

the way students think and how they develop the new kinds of skills they need for the digital 

literacies [p. 4]. Working with  issues how students acquire competencies and skills that are 

foundational to learning in a socially and technologically complex society, Roger Säljö 

emphasizes that the so-called metalearning, the critical and productive learning, of how to use 

technologies presents one of the most important objectives of modern education. If educators 

want technologies to serve the needs of education and not to be technology-led, they have to 

verbalize what is wanted from technology, what it means to teach well and what the principles of 

organizing good teaching are, and how these will empower and motivate students to learn [6, 

p. 4]. Scientists (Laurillard D., Ramsden P.) underline that the ultimate goal of teaching is to 

enable students to learn, to cultivate independent thinkers who will not be influenced only by the 

will of the teacher. Ramsden P. defines learning as the tool that helps students expand and test 

knowledge. It means that more responsibility is placed with the teacher. In the UK the most 

recent review of higher education identified the aim of a university education in terms of 

inspiring and enabling individuals to develop their capability to the highest potential levels on a 

live-long term so that they grow intellectually. The necessity for the students to be well-equipped 

for work, be able contribute effectively to society and achieve personal fulfilment has to be high 

on the agenda. Each educator must keep in mind the idea suggested by Haggis T. and  Pouget M. 

that all students would like to be successful learners, but they need encouragement and 

opportunity to discover how to be the learner they could be. W. Perry states that the teachers 

cannot push learners to develop, get them to see or impact them, they only can create settings for 

the students. The same idea that the function of a university and teachers is to motivate and 

encourage student involvement in the process of learning is generated by Umbach P. and 

Wawrzynsk M. Having done research on students’ difference, Brent R. and Felder R. concluded 

that the ideal teaching style maintains balance that encourages all students in a group to study 

and develop. In her book «Teaching as a Design Science». Laurillard D. offers the following 

effective educational practices that engage students in their studies: collaborative learning 

techniques (role-play, simulation, project activities); academic writing which involves 

https://aect.org/survey_of_instructional_design.php
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integrating ideas and information from a variety of sources; cognitive activities (mind maps, 

visualisation, making associations); implementation of course-related interactions with the 

students such as discussing assignment grades, using email for communication, discussing career 

plans [6, p. 32].  

Having summarized the information and ideas of scientists mentioned above, we would 

like to enumerate some tips for educators to tap students’ aptitude: encourage students to work 

collaboratively; concentrate on life-long learning (Howell J.); guide students towards 

independent learning; encourage their reflection and self-regulation (Laurillard D.).  
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Комп’ютеризація у суспільстві та на освітньому просторі досягла значного рівня, а 

інформаційні ресурси дають можливість багаторазового використання і є загально 

доступними. Тому сучасні технології стають ефективним засобом у сфері освіти, вони 

допомагають покращити її якість, а практика професійного міжкультурного спілкування 

стає доволі розгорнутою та афективною. Розвиток технічного прогресу сприяє 

прискоренню обміну інформацією, полегшує можливості комунікації, у тому числі на 

рівні перекладу. Окремі інтернет-ресурси та онлайн-сервіси привертають увагу 

спеціалістів рівних галузей народного господарства, які цінують швидкість перекладу.  

Вітчизняні та закордонні вчені, серед яких ми можемо виділити практиків та 

теоретиків перекладу, підкреслюють зростаючу роль інформаційних технологій в різних 

сферах професійної перекладацької діяльності та обмірковують різні стратегії та методи 

для їх ефективного застосування [1, 2, 4]. Життя сучасного перекладача має нерозривний 

зв'язок з інформаційними технологіями, як на початковому етапі засвоєння професії, так і 

в подальшій професійній діяльності. Майбутній перекладач повинен мати добру 

підготовку в області міжмовної міжкультурної комунікації, знати особливості 

іншомовного інформаційного забезпечення та інформаційно-комунікативного супроводу 

різних напрямків і форм міжнародного спілкування. Впровадження інформаційно-

комунікативних технологій в освітній процес є вельми продуктивним, оскільки вони 

дозволяють намітити нові перспективи формування цілого спектру професійних 

компетенцій, від власне мовної до технологічної. Тому з початку нашого століття у 

багатьох розвинених країнах відмічаються спроби задіяти інформаційні технології у 

підготовці майбутніх перекладачів. Новий імпульс цим спробам додало поширення такого 

https://www.routledge.com/Learning-Online-What-Research-Tells-Us-About-Whether-When-and-How-1st/Means-Bakia-Murphy/p/book/9780415630290
https://www.routledge.com/Learning-Online-What-Research-Tells-Us-About-Whether-When-and-How-1st/Means-Bakia-Murphy/p/book/9780415630290
https://eric.ed.gov/?id=ED489533
https://eric.ed.gov/?id=EJ694412
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виду усного перекладу, як віддалений переклад відео- та аудіо-конференцій (distance / 

remote interpreting), оскільки технічні умови і ситуація його здійснення припускають 

використання комп'ютерних засобів (IP-телефонії) [1, с. 28]. 

Сучасні виклики потребують постійного оновлення методів викладання 

перекладознавчої науки, оскільки для того, щоб відповідати сучасним вимогам, здобувач 

вищої освіти має отримати нові знання, засвоїти певні навички і уміння, що передбачає 

вміле застосування інформаційних технологій. Усе це, а також міждисциплінарний підхід 

у навчанні потребують розробки новітніх способів навчання перекладу та удосконаленню 

того знання, що вже існує.  

Сьогодні переклад виконує головну функцію в процесі міжкультурної комунікації, 

дозволяючи людству долати труднощі в акумулюванні корисної та необхідної інформації. 

Порівняння мов як форм культури відіграє першорядну роль у процесі навчання 

перекладу [2, с. 26]. 

Традиційно в діяльності перекладача можна виділити наступний ряд компетенцій: 

комунікативну (лінгвістичну, прагматичну і соціолінгвістичну), спеціальну (базову, 

предметну, дискурсивну, соціокультурну, технологічну, стратегічну), соціальну та 

особистісну [3]. «Від рівня сформованості технологічної компетентності студента багато в 

чому залежить якість його професійної підготовки і подальшої професійної діяльності» [4, 

с. 98]. Інформаційні технології вже розуміються як невід’ємна частина процесу перекладу, 

і для збереження цієї діяльності в актуальному поле зору, слід впровадити ряд 

нововведень в процес навчання здобувачів вищої освіти.  

Критерії перекладацької компетенції випливають із функцій, які виконує переклад в 

сучасному світі. Він залишається потужним засобом спілкування між людьми, народами і 

культурами, що передбачає наявність відповідної мовної та культурної компетенції у 

цільовій і вихідній мовах. Також необхідним є володіння перекладачем певним 

когнітивним багажем та референційною компетенцією в конкретній галузі. При перекладі 

створюється новий текст, що має знайти своє місце у стилістичній системі іншої мови та 

культури [2, с. 25].  

Науковці вказують, що сучасний перекладач повинен володіти великими знаннями 

не тільки в галузі мовознавства, а й інформатики; знати основи і перспективи розвитку 

нових технологій; мати практичні навички та вміння використання інформаційно-

комп’ютерних технологій в перекладацькій діяльності; вміти здійснювати оптимальний 

вибір інформаційно-комп’ютерних технологій при прийнятті перекладацьких рішень [5]. 

 Як відмічає О. Чередниченко, сьогодні запорукою успішної роботи перекладача у 

конкретній галузі та професійній діяльності є його референційна компетенція, яка, однак, 

«неможлива без технічної компетенції, яка передбачає вміння користуватися 

різноманітними засобами добування інформації. Йдеться, зокрема, про доступ до 

електронних баз даних, які є в мережі Інтернет, уміння користуватися електронними 

енциклопедіями, термінологічними глосаріями, одномовними та багатомовними 

словниками, а також програмами машинного перекладу [2, с. 26]. 

За останні роки інформаційні технології міцно увійшли не тільки в наше 

повсякденне життя, але і в освітній процес, зокрема, у викладання іноземних мов. 

Впроваджуються вони і в підготовку перекладачів [3], проте мова йде головним чином 

про навчання письмового перекладу (робота з електронними словниками, базами пам’яті 

перекладів та системами машинного перекладу). Відмічаються і спроби відносно 

викладання усного перекладу. Про розвиток інформаційно-комунікативної 

компетентності усних перекладачів говорять в змістовному плані та у функціональному 

аспекті  [6, с. 67]. 

Н.Н. Гавриленко виділяє технологічну компетенцію, яка передбачає сформованість 

таких умінь, як: 1) володіння стандартними способами вирішення основних типів завдань 

в області лінгвістичного забезпечення інформаційних та інших прикладних систем; 

2) навички роботи з комп’ютером як засобом отримання, обробки і управління 
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інформацією; 3) вміння працювати з традиційними носіями інформації, розподіленими 

базами даних і знань; 4) здатність працювати з інформацією в глобальних комп’ютерних 

мережах; 5) вміння працювати з електронними словниками та іншими електронними 

ресурсами для розв’язання лінгвістичних та перекладацьких завдань [7, с. 45-48]. 

Якщо на початку зусилля програмістів було переважно зосереджено на утворенні 

спеціальних репозитаріїв аудіовізуальної інформації з аудіо- та відео файлами 

автентичних матеріалів медійного характеру, от-як: записи усних публічних виступів 

загально-політичної тематики [6, с. 67], то на наступному рівні розвитку репозитарії 

отримали оригінальні записи професійних виступів перекладачів з методичними 

вказівками щодо їх застосування, списками складних для перекладу термінів та ключових 

понять. Розміщений в них контент було адаптовано до використання під час аудиторних 

занять і для самостійної роботи студентів. Наприклад, мультимедіа-банк усних виступів 

Speech Repository 2.0., який було розроблено представниками Генеральної дирекції усного 

перекладу Еврокомісії [8]. Мультимедіа-банк усних також містить низку важливих 

публічних виступів, відеозаписи процесу роботи перекладача тощо. 

Іншим різновидом застосування інформаційних технологій в освіті та навчанні 

перекладу є розробка та застосування спеціального програмного забезпечення для 

тренування окремих форм перекладу, вживання трансформацій, розвитку фонового 

знання, корті мають сприяти формуванню у повному обсязі професійної перекладацької 

компетентності. Ми також маємо вказати на програмні засоби аудіо- та відео зв’язку 

Skype, Google Hangout, Adobe Connect, Viber та інші. Навички роботи з такими 

програмними засобами є необхідною умовою формування технологічної компетенції 

відносно професійного віддаленого перекладу аудіо- та відео конференцій, зустрічей, 

переговорів, які стають доволі популярними на ринку перекладацьких послуг [9, с. 243-

246].  

Причина актуальності навичок перекладу медійної інформації полягає в тому, що 

розвиток інформаційних технологій зробив наше сприйняття світу значною мірою 

залежним від того, як його подають медіа. Говорячи про підготовку перекладачів у сфері 

професійної комунікації, слід мати на увазі, перш за все той факт, що вони є провідниками 

міжнаціональної, міжкультурної та міжконфесійної комунікації. Аудіовізуальний метод 

при підготовці перекладачів передбачає використання відео та аудіо матеріалів і 

націлений на покращення пам’яті, концентрації уваги, що необхідні для розвитку навиків 

усного перекладу [10, с. 211]. 

Інтернет-медійна сфера представляє вид суспільної діяльності з обробки та 

систематичного поширення актуальної інформації через мережу Інтернет де аналізується 

специфічна мова, що функціонує в Інтернет-просторі, та здійснюється вплив на мовну 

свідомість масового адресата. В медійному Інтернет-просторі можна виокремити три види 

Інтернет-видань: Інтернет-версії друкованих чи електронних ЗМІ, сайти інформаційних 

агентств (агенцій), власне Інтернет-видання [11, с. 69-70]. Ми також можемо казати на 

Інтернет-телебачення, Інтернет-чати та сайти у соціальних мережах. Вони містять 

величезну кількість різноманітних текстів, дуже цікавих з боку особливостей їх 

перекладу. Базовим компонентом будь-якого виду мережевої масової комунікації є 

цифровані тексти, які можливо протиставити традиційним текстам, розглянути їх 

лінгвістичні особливості, вказати на складні для перекладу місця. 

Сучасне Інтернет середовище не просто формує нове поле інформаційної культури, 

воно дозволяє переглянути організацію навчальної діяльності, оскільки представляє 

собою платформу для соціальної взаємодії. Саме завдяки впровадженню інновацій в 

області програмного забезпечення стає можливим переносити акцент з комп'ютерних та 

медійних технологій на спілкування і співпрацю [12]. Наприклад, мережеві спільноти 

можуть стати платформою інтерактивної взаємодії зі студентами, інструментом 

організації та адміністрування навчального процесу та засобом реалізації методичних і 

педагогічних цілей при навчанні майбутніх перекладачів. Розгляд Facebook, Instagram та 
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Twitter показує, що вони являють собою, по-перше, корпус усної мови, тобто аудіо та 

відео матеріали, робота з якими за нашими спостереженнями, сприяє розвитку здатності 

сприймати мову різних стилів з різними акцентами, інтонацією, граматичним 

оформленням, а також закріпленню навичок аудіювання, поповненню словникового 

запасу, вдосконалення навичок перекладу. Інтернет-сайти дозволяють актуалізують 

перекладений лексичний, синтаксичний та стилістичний матеріал, надаючи йому більше 

автентичності. Відмінності мови перекладу і мови оригіналу вимагають всіляких 

трансформацій. Великий інтерес при навчанні перекладу виявляє термінологічна 

полісемія, наявність значень термінологічного характеру у загальновживаній лексиці, 

семантичні неологізми, так звана злободенна лексика, яку не фіксують словники. 

Особливу увагу також викликають визначення контекстуального значення слова та 

переклад образних виразів. 

Стрімкий розвиток суспільства веде до появи в мові нових реалій, а також понять і 

термінів, що їх називають. Без знання цих відмінностей неможливо зробити якісний 

переклад. Переклад текстів соціальних медіа сприятиме оптимізації навчального процесу, 

підвищенню мотивації студентів до вивчення іноземних мов, індивідуалізації та 

інтенсифікації навчання. 

Будь який перекладач повинен бути медіа компетентним. Це дозволить спроектувати 

уявлення про вміння розуміти, інтерпретувати і перекладати друковані та Інтернет-тексти. 

У сучасному уявленні медіа компетенція перекладача включає в себе різні компоненти: 

1) здатність розуміти, перекладати друкований текст та інтерпретувати візуальні статичні і 

динамічні зображення та звукові образи; 2) усвідомлення того, як організація значень 

зображення використовується для створення повідомлення; 3)здатність розуміти, як 

організовані різні мас-медіа і як вони використовуються для створення текстових та 

Інтернет повідомлень; 4) здатність розуміти, що різні відправники повідомлень 

знаходяться в певних контекстах з різними соціальними, культурними та особистими 

аспектами і цінностями та вміти відтворювати у перекладі означені особливості. 

Розвитком нової педагогічної парадигми передбачає перехід від трансляції готових 

знань до самостійної пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти, розвитку їх 

критичного мислення, вмінню бачити виникаючі в реальній дійсності проблеми і шукати 

шляхи раціонального їх вирішення, здатності працювати в команді і нести 

відповідальність за вміння використовувати новітні інформаційні технології у своїй 

професійній перекладацькій діяльності. 
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The effective professionally-pedagogical activity of a foreign language teacher in the 

context of rapid transition to distance learning because of the spread of the virus covid-19 made 

teachers of secondary schools and higher educational establishments of Ukraine face numerous 

challenges. A quarantine regime and the transition to the provision of distance educational 

services have become a serious stress-test for the majority of pedagogical workers of the country. 

A teacher, who can modify his professional activity and search for the ways of overcoming 

professional crisis, is able to respond to the challenges of modernity. The search for ways of 

reformatting of a teacher-philologist’s pedagogical facilitation is one of the vital issue of 

methodological plan in the field of foreign education. Pedagogical facilitation implies the 

creation of the necessary conditions for general understanding and making group decisions in the 

process of studying with an accent to an individual’s responsibility of each member of 

professional communication.   

The notion «teacher-facilitator» appeared in the middle of the 20th century in Karl 

Rodger’s and Jerome Freiberg’s personality theories, the key points of which are  presented in 

the book «Freedom to Learn» [3]. Later it was thoroughly comprehended in Robert Zaiontsa’s 

[5], Kiell Ruderstam’s [4], Serhii Bratchenko’s [1] works that were implemented in the 

educational process. The relevance of the topic of this research is connected with the necessity to 

find out foreign language teacher’s strategies as to professional organization of educational 

process and effective communicative space.  

Information-communicative and communicative-active function of a contemporary foreign 

language teacher is determined on the basis of professional skills to be a facilitator of 

communication, a coach as a specialist with set goals, priorities, explicit tasks and help to realize 

them, that is to be an educational process moderator, but not to be the only source of information 

about the peculiarities of grammatical, lexical and phonetic structure of the language of 
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education. Furthermore, not all the rooms have necessary technical equipment in the auditorium 

fund of schools and universities. In this sense the adoption of technological innovations through 

the use of educational online platforms (Google Classroom, Moodle), platforms for holding 

conferences (Zoom, Google Meet), the use of popular charts for rapid communication (Viber, 

Telegram, WhatsApp) give far more new methodological opportunities to a modern teacher, 

though they can’t completely substitute the effect of auditory collaborative work. At the same 

time exceptionally auditory work, held with the old techniques without using technical 

innovations (elementary of which are presentations, introduction of three-five minutes videos on 

the learning theme), don’t correspond to modern demands of academic process in the field of 

foreign language education. 

It leads to the search of efficient educational paradigms in the field of the organization of 

communicative interaction in the groups in the context of distance learning of foreign languages, 

combining effective use of technical resources with a teacher’s facilitative activity. An important 

task is a withdrawal from a directive character of education and creation of favourable conditions 

for mastering knowledge. The peculiarities of the relations «facilitator – pupil» are based on the 

understanding of equitable positions of the participants of educational process in the atmosphere 

of bilateral preferences and trust. The requirements to use the method of facilitation are the 

necessity to use artistic approach to solving new problems within a team work, acceptance of 

responsibility for the result by all the participants of the process. 

 What challenges does a teacher face in distance learning? Because of a constant being in 

digital space the first obvious threat becomes desocialization of the participants of 

communication. The overcoming of social gap between people can be achieved by a teacher 

facilitator during out classroom based consultations on online learning, when the necessity of 

assessing the quality of knowledge and style of communication between the participants of 

pedagogical interaction are definitely aimed at solving problematic issues. All kinds of 

extracurricular activity (arts competitions, round tables, greetings with holidays, etc.), that 

cannot be ignored during distance learning, are included. Facilitation and enhancing of 

education, studying and upbringing are achieved in this way due to non-official style of 

communication of a teacher and students. 

Methods of gamification of educational process (educational entertainment), that are still 

relevant in asynchronous learning on condition of active implementation of game elements at 

online lessons and in home tasks. Methods of gamification contribute to the increase of 

sociability, motivate the effectiveness of educational process. 

In order to overcome social gap between the participants of educational process in distance 

learning environment the fundamentals of personally-aimed learning and active introduction of 

developing strategies of psychological influence become more significant. In this aspect the 

category of mindfulness, as an important technique of pedagogical facilitation in the context of 

asynchronous learning, should become the principal one. The approach mindfulness, established 

in 1979 by professor of University of Massachusetts John Cabat-Zinn, was based on the use of 

meditative practice to relieve stress. The fundamental basis of his program Mindfulness-Based 

Stress  reduction were successfully used and added by the scientist’s followers, and in the 21
st
 

century there is a need for using them in the pedagogical process in the context of asynchronous 

education. A teacher-facilitator should pay a special attention to the mental health of the 

participants of educational process on the grounds of mindfulness approach, based on the 

techniques of concentrating of attention, stress management, conscious thinking, training of 

viable features of  character for the purpose of freeing from disturbing disorders, depressions, 

phobia and addictions. Mindfulness approach as an awareness and acceptance of current 

experience with openness, interest and balance offers the prospects of effective overcoming of 

emotional overloads, withdrawal from the state of chronic stress, making considered decisions, 

improving creative abilities, personal effectiveness and sleep quality.  
The teacher’s right to choose contemporary forms and new trends in teaching foreign 

languages (tem work, case method, developing, virtual, project methodology of teaching) in 
distance format apposes pedagogical science and learning practice, opens new opportunities for 
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realization of an individually orientated approach in pedagogy.  
Distance learning doesn’t presuppose the refusal from real-life communication. Moreover, 

team work, that provides effective pedagogical facilitation, is a source of career development in 
any production industry, as the ability to complete the tasks jointly is a foundation of advanced 
development of enterprises. Individual and team effectiveness in the classes for studying foreign 
language provides the development of future competitive specialist.  

 
 

Література: 
1. Братченко С.Л. Экзистенциальная психология глубинного общения. М.: Смысл, 

2001. 197 с. 
2. Замалиева С. А. Be Mindful: система тренировки внимания и управления 

стрессом. Центр Mindfulness. URL: https://mnfs.ru/o-proekte/ 
3. Роджерс К., Фрейберг Дж. Свобода учиться. М.: Смысл, 2002. 527 с. 
4. Рудестам К. Групповая психотерапия. М.: Прогресс, 1990. 238 с. 
5. Zajonc R. Social facilitation. Science. Vol. 149. No 3681(Julie 16, 1965). Pp. 269-274. 
 
 
CULTIVATING CRITICAL THINKING THROUGH DISTANCE LEARNING 

Tetiana Shyliaieva 
lecturer 

Izmail State University of Humanities 
izm.tatyana1965@gmail.com 

 
21

st
 century education is characterized by rapid change. We live and work in the age of 

advanced digital technologies, greater diversity and mobility. It is recognized nowadays that 
education needs to cover more than traditional subjects. Students need to learn the skills that are 
critical for life in the 21

st
 century. They are called «global skills», and critical thinking is one of 

them. Developing critical thinking skills in learners is an integral part of the Western education 
system which is open for «plurality of views, and encouraging originality and analysis, rather 
than memorization and quotation» [1, p. 771].  

But what exactly is critical thinking? A review of the literature shows that there is no 
agreed-upon definition. There exist a great number of definitions of the notion «critical 
thinking», which has become a «buzz word» in educational circles [2]. Siegel defines it as «the 
educational cognate of rationality», Norris and Ennis call it «reasonable and reflective thinking 
that is focused upon deciding what to believe and do».  Paul writes that critical thinking is 
«learning how to ask and answer questions of analysis, synthesis, and evaluation».  The ultimate 
objective for teaching critical thinking is to help students make correct judgements based on the 
careful weighing of available evidence [1, p.770]. Leading scholars on critical thinking Richard 
Paul, Linda Elder and Denise Halpern provide a helpful basis for developing a working 
definition of critical thinking. Incorporating elements from their work, we can define critical 
thinking as fair-minded thinking that is self-guided and self-disciplined, is purposeful and goal 
oriented, and performs at the highest level of quality [3].  

When students think critically, they actively engage in these processes: communication, 
analysis, synthesis, problem-solving, evaluation, reflection. To create environments that engage 
students in these processes, instructors need to ask questions, encourage the expression of 
diverse opinions, and involve students in a variety of hands-on activities that force them to be 
active participants in their learning. Teachers who develop critical thinking skills in their 
students prepare them for the world outside the classroom.  

Below, we present some teaching strategies and practical assignments that we have found 
to be effective in enhancing critical thinking in teaching foreign languages for university 
students. 

Critical thinking can be used while doing some reading tasks. Reading is a thinking 
process. Elder and Paul point out that «to learn well, one must read well» [4].  The book «New 
English File. Upper-Intermediate» presents a great number of texts which can be used for 
reading and discussion in order to develop critical thinking. Examples of such texts are «Extreme 
interviews» where students find out about the latest trend from America in which interviewers 
throw bizarre questions at candidates to see how they react. When students are engaged in 
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talking about the text they have to answer those bizarre questions about themselves imagining 
they are at a job interview. These might be questions like «On a scale from 1-10, how weird are 
you?», «If you were a car, what car would you be?», «What animal would you like to be 
reincarnated as?» When answering, our students will have to think «outside the box».  

While reading the text «Confessions of a Cyberchondriac» students learn to analyze the 
information from websites about illnesses and acquire a critical attitude to alternative remedies 
and miracle cures. They share their own experiences of looking for information on the Internet 
about the symptoms of illnesses (instead of going to the doctor).  The tasks train students to 
analyze information and form a balanced judgement, which includes the ability to evaluate the 
source and accuracy of information found either online or offline.  At our lessons students were 
engaged in different critical thinking processes, such as analysis of ideas, asking open-ended 
questions, discussion and reflection. Cottrell believes that critical thinking teaching benefits the 
development of critical thinking skills in terms of «improved attention and observation, more 
focused reading, improved ability to identify the key points in a text» [5, p. 1-2].  

On the Internet site of «The New York Times» you can find the rubric «Student opinion» 
which can be used for critical thinking discussions. The whole world is concerned about 
COVID-19, so the learners are offered such questions for discussion as «What weaknesses and 
strengths about our world are being exposed by this pandemic? How would you answer this 
question in terms of how your own family and community have been affected? How would you 
answer it more broadly, in thinking about your city, your nation or the world?» Then students 
are to read a number of articles on the topic and to answer the questions:  

 What problems have affected you or someone you know personally? That is, what do you 
see among your own family, friends, classmates and neighbors that point to an issue our society 
needs to fix?  

 What evidence of our strengths – whether through personal, group or institutional 
generosity, resilience or creative thinking – have you experienced?  

 The pandemic has made many global, national and local societal problems worse. Which 
of these problems worry you most? What underlying issues, if any, did this crisis make you see 
more clearly? 

 In crises, there are often opportunities. What do you hope will come out of this that might 
begin to fix or address the issues in our society that worry you most? [6].  

Some other questions are: «What Have You Learned About Yourself During This 
Lockdown? What Do You Miss Most About Your Life Before the Pandemic?» [7].  

Students should be given enough time for mediation and thinking before responding to 
challenging questions. They should also ask their questions and participate in the discussion. It 
does not matter whether students are asked to tackle the suggested questions in or out of the 
class, they can be given these assignments for independent work at home; the important thing is 
that they will have an opportunity to think critically about the questions.  

TED offers a lot of opportunities for interesting discussions and critical thinking 
development. TED is a nonprofit organization devoted to spreading ideas, usually in the form of 
short, powerful talks (18 minutes or less). TED began in 1984 as a conference where 
Technology, Entertainment and Design converged, and today covers almost all topics – from 
science to business to global issues – in more than 100 languages [8]. TED talks provide us with 
plenty of ideas that can change attitudes, lives and, ultimately, the world; therefore they can be 
used for working at critical thinking skills.  

While studying the topic «Ecology» we can watch the TED talk «Our campaign to ban 
plastic bags in Bali». Some years ago, two young girls decided they were going to do something 
about the plastic problem on their island of Bali. So they started a campaign to ban plastic bags 
and shared their ideas on TED. Their inspirational talk can make our students think about the 
question «What can you change in your community in terms of environmental protection? What 
campaign would you start in your city?» 

A very inspiring talk that is recommended for watching before your stressful situations is 
«Your Body Language May Shape Who You Are» [9].  After watching it students are asked 
some Socratic questions: What information from the video do you find useful personally for you? 
Do you agree with the statement that our nonverbals govern how other people think and feel 
about us? How do you understand «fake it till you make it»? How can you better prepare for a 
stressful situation using the information from the video? How does the information on the video 
relate to your studies including distance learning? Give an example to show the meaning of the 
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statement «Tiny tweaks can lead to big changes»? What generalizations can you make? 
The main point of Socratic questioning is that it helps learners in creating justifiable 

meaning using high levels of thought in discussion, provide practice in critical thinking, and 
encourage them in pursuit of their curiosity about the context of the ideas in question. Socratic 
questioning stimulates students’ thinking and assists them in creating their own way of thinking 
and judging [10, p. 27].  

If a teacher is short of time and cannot watch long talks with students, it is possible to find 
very short talks (2-5 minutes) which can give ideas worth discussing. For example «Try 
something new for 30 days» [11]. Students learn how to make small sustainable changes that can 
add a new habit or subtract a habit and change their life.  

With the help of the site edpuzzle.com  we can prepare an interactive task for students with 
critical thinking open-ended questions, interrupting their watching the video and making them 
think and answer the questions before watching the next portion of the information [12].  
Edpuzzle is a web-based interactive video and formative assessment tool that helps to create 
video lessons in some minutes.  It lets users crop existing online videos and add content to target 
specific learning objectives 

In  2013  Dmitry Voytko, an organizer of the TEDxOdessa conference made a site  
«Netpeak Journal» on which people share their life stories and ideas about the changes in their 
lives after listening to TED talks [13]. We can include our students in the discussion on the site.  

There is also a radio site «TED radio hour» [14].  They have longer talks which are more 
complicated to listen to and which can be used for students’ independent homework. They 
discuss topical issues like «Making amends» (What makes a true apology? What does it mean to 
make amends for past mistakes? This hour, TED speakers explore how repairing the wrong of 
the past is the first step toward healing for the future). 

Сritical thinking is cultural thinking. While studying the topic «Immigration to the USA» 
we watched some videos on YouTube (Why Do People Migrate?! 10 Different Types of 
Migration, New Immigrants Share Their Stories) [15, 16, 17]. Students were asked critical 
thinking questions like «Why would someone immigrate? What do you think is culture shock? 
What are your reasons for saying…..? Why would someone make that assumption?» Answering 
the questions the students learned to develop confidence in reason, to compare cultural values, to 
think independently, to make predictions or interpretations, to distinguish relevant from 
irrelevant facts.  The role of the teacher is to encourage and to reward learners, to keep 
discussions from becoming confusing. 

We can develop critical thinking skills using the flipped model of teaching for lecture 
material. For more than two centuries, traditional college and university instruction has relied 
upon the use of the lecture as the model for the college classroom learning environment. The 
lecture in its traditional sense has its value as a means of instruction and should not be 
overlooked. However, the lecture has not been without criticism. It is criticized as being too long 
to hold a student’s attention based on several authors’ claims that a student’s attention span 
usually declines after 10–15 minutes.  Schueler wrote: «As a means of imparting information, 
especially if habitually used, the formal lecture is probably the most ineffective and wasteful of 
all methods» [18, p. 92].  

Criticism of the lecture has given rise to other methods that university teachers have used 
for engaging students for the purpose of, and potential improvement of, student performance. 
One of them is the so-called «flipped classroom». The term is used to define the interchange of 
homework and. classroom activities. It was first used at an international conference on learning 
and teaching by J. Wesley Baker [19]. Flipped learning is a pedagogical approach in which direct 
instruction moves from the group learning space to the individual learning space. The teacher 
guides students when they apply concepts and engage creatively in the subject matter. It means 
that learning usually done in the classroom becomes homework while the tasks usually done at 
home become classwork.  Lectures are studied by the students on their own. Class time is spent 
using the material instead of simply comprehending the content of the lecture. 

 One of the benefits of the flipped classroom may be the promotion of critical thinking 
skills. Creating a learning environment that is active and collaborative as well as giving students 
the opportunity to practice important skills is vital for promoting critical thinking. The flipped 
classroom model emphasizes this kind of learning environment, which may facilitate the 
development of critical thinking in ways a lecture classroom does not.  

This concept is even more relevant now with the introduction of smartphone technology as 
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students now have technology with the capacity to access the Internet at any moment. With this 
type of access, any student has the opportunity to direct their own learning. So a teacher can give 
a lecture to students in the form of a pre-recorded video or a text file. In this way students are 
placed at the center of the learning experience. They study the content of the lecture at the time 
which is convenient for them, actively engage in knowledge construction. Then during the class 
they perform practical tasks and engage in discussions. This method allows the learner to 
construct knowledge through interaction with content and teacher.  

I completely agree with Saltanat Meiramova who writes that if we, teachers, help our 
students to become skilled in figuring things out – while reading, writing, speaking, and 
listening, while dealing with the problems of everyday life, while having to do with cultural 
differences – then they become more proficient in ways that make them independent, self-
directed learners [10, p. 26]. Additionally, students with sharp critical thinking skills can become 
adept problem solvers. As they venture into adult life, their capacity for assessing situations and 
responding thoughtfully will mature with them. 
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