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АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 
Новий закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. визначає 

наступні перспективи Болонського процесу на 2010–2020 рр.: вища освіта має 
базуватися на наукових дослідженнях, інноваціях та розвитку креативності. 
Має бути побудована дуже відкрита в міжнародному відношенні освітня 
система, де поєднуються конкуренція в світовому масштабі з політикою 
партнерства з іншими регіонами світу; подальший розвиток мобільності, 
досягнення участі не менш 20% всіх випускників у програмах мобільності до 
2020р.; всіляке заохочення вивчення іноземних мов [1].  

Після прийняття нового закону «Про вищу освіту» розпочався новий етап 
в навчанні іноземній мові. Перед викладачами вищих навчальних закладів 
висувається нова вимоги – наряду з іншими професійними компетенціями 
вільно володіти принаймні англійською мовою з метою викладання свого курсу 
як державною, так і іноземною мовами. Тому, на ряду з традиційними 
методами навчання англійської мови, потрібно використовувати більш 
прогресивні, актуальні форми навчання, які широко використовуються в 
європейських країнах. Необхідно впроваджувати інформаційні і 
телекомунікаційні технології в навчальний процес, які зможуть забезпечити 
високу ефективність отримання знань з іноземних мов, а також сприятимуть 
підвищенню зацікавленості студентів у навчанні. Питання технологій 
дистанційного навчання у процесі навчання іноземним мовам розглядаються у 
роботах В. М. Кухаренко, В. П. Свиридюка, Є. І. Дмітрієва, Є. С. Полат, 
К. Ю. Кожухова, Н. В. Майєра, Н. І. Муліна, О. О. Андрєєва, Ю. М. Горвіца та 
інших. Автори досконало дослідили процес навчання іноземним мовам під час 
використання дистанційної форми навчання. У той самий час, дистанційне 
навчання не дає досвіду інтерактивної роботи в колективі, оскільки це більше 
монолог, ніж дискусія. Тому ми вважаємо, що при навчанні іноземній мові 
більш доцільно використовувати не дистанційну а змішану форму навчання. 

Тому мета даної роботи – довести актуальність та доцільність 
використання змішаної форми навчання під час викладання іноземної мови у 
вищих навчальних закладах.  

Під змішаним навчанням (blended learning) прийнято розуміти об'єднання 
формальних засобів навчання – роботи в аудиторіях, вивчення теоретичного 
матеріалу – з неформальними, наприклад, обговоренням за допомогою 
електронної пошти й інтернет-конференцій. Змішана форма навчання органічно 
поєднує в собі як денні, так і дистанційні форми навчання. 

Для змішаної форми навчання характерні наступні риси: постійне 
двостороннє спілкування; студент активний, діяльний, залучений у навчальний 
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процес; студент знайомий зі структурою курсу; студент перебуває під 
постійним керівництвом; текст навчального посібника повинен мати 
мотиваційний характер; студент застосовує набуті знання й навички (наявність 
практичних, творчих завдань); завдання й вправи розміщенні по всьому тексту 
(для виявлення прогалин на будь-якому етапі); текст поділений на невеликі 
розділи; передбачені контрольні заохочувальні завдання; студент отримує 
відгуки про свої успіхи. 

Враховуючи вище зазначені риси кожен семестр повинен складатися з 
двох етапів: очного та дистанційного. Очний етап може виконувати наступні 
завдання: навчання працювати з дистанційною освітньою програмою, яка 
розміщена на платформах ILIAS, Moodle, інші; вирішення проблемних питань 
та практичні заняття; захист дипломної роботи, портфоліо, проектної роботи. 
Під час дистанційного етапу вивчаються теоретичні, практичні дисципліни, 
здається письмовий екзамен. В даних умовах відсутня небезпека, що студент 
лишиться безконтрольним та сам на сам з матеріалом для вивчення. Адже, в 
даному випадку, існує два шляхи роботи з викладачем та куратором курсу: 
через інтернет та безпосередньо в аудиторному режимі. 

Так, наприклад, перший модуль очного етапу може бути присвячений 
навчанню студентів працювати з дистанційною програмою, яка розміщена на 
освітній інтернет-платформі. Головними завданнями даного модулю є 
стимулювати до самоосвіти; надати чіткі та зрозумілі інструкції щодо 
використання освітньої платформи; переконатися, що студент засвоїв усі типи 
завдань та інструменти, запропоновані платформою; створити дружню та 
сприятливу до навчання атмосферу; познайомити між собою усіх учасників 
навчання; поділити усіх студентів на групи по 3-4 чоловіки з метою 
консультування та полегшення вирішення складних питань під час навчання.  

Електронні навчальні матеріали з іноземної мови під час дистанційного 
етапу переводяться в яскраву, захоплюючу мультимедійну форму із широким 
використанням графіки, анімації, звукових ефектів і голосового супроводу, 
включенням відеофрагментів та ін., що сприяє його глибокому засвоєнню. 
Особливістю електронного матеріалу, наприклад тексту лекції, є те, що вона 
повинна містити елементи мотивації, проблемні ситуації, запитально-
відповідну форму передачі інформації. При створенні електронного 
навчального матеріалу з іноземної мови потрібно керуватися наступними 
принципами: принцип квантування: розбивка матеріалу на навчальні модулі, 
що складаються з розділів, мінімальних за обсягом, але замкнутих за змістом; 
принцип повноти: кожний розділ повинен мати наступні компоненти: 
теоретична частина; контрольні питання (питання для роздумів); завдання для 
самостійного виконання; принцип наочності: кожний розділ повинен 
супроводжуватися презентацією з мінімумом тексту й візуалізацією, що 
полегшує розуміння й запам’ятовування нових понять, тверджень і методів. 
Практичне заняття дистанційного курсу може проводитися у вигляді ділової 
або дидактичної гри, аналізу виробничих ситуацій, роботи з документами, 
колоквіуму, дискусії, контрольної роботи. У структурі заняття самостійна 

https://mnu.mk.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=24&eid=233&displayformat=dictionary
https://mnu.mk.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=24&eid=257&displayformat=dictionary
https://mnu.mk.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=24&eid=243&displayformat=dictionary
https://mnu.mk.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=24&eid=287&displayformat=dictionary
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робота домінує. Викладач бере участь на стадії постановки завдання, при 
розробленні методичних вказівок і здійснює контроль [2]. 

Отже, освіта сьогодні має не просто формальне статусне значення. Освіта – 
це набуття нових знань, певний страховий поліс у майбутнє, частина 
безперервного навчання та підвищення свого професійного рівня. Тому 
українські освітяни повинні ширше використовувати новітні підходи до освіти, 
а вивчення англійської мови має бути державним пріоритетом. Саме під час 
навчання іноземній мові у вищих навчальних закладах змішана форма 
навчання – це чудовий приклад використання новітніх інформаційних 
технологій у поєднанні з перевіреними, вже знайомими для студентів, 
методами навчання. Тоді для молодого покоління українців відкриється 
насправді глобальний освітній простір. В іншому разі, ми опинимось на «задній 
парті» без шансу конкурувати на світових ринках праці. Очевидно, що, 
впроваджуючи в навчальний процес сучасні методи навчання, можна значно 
підвищити його якість, зробити навчальний процес більш гнучким, 
стимулювати студентів до самостійної роботи. Саме методи стимулювання 
студентів до самоосвіти в умовах змішаної форми навчання може бути 
предметом наступного дослідження. 
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ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  
ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Сучасна епоха гостро виявляє протиріччя у взаємодії суспільства і 

навколишнього середовища. Обов'язок берегти природу, її багатства є вимогою 
Конституції нашої держави. Щоб це стало нормою поведінки кожної людини, 
треба з дитинства виховувати почуття відповідальності за стан природи 
довкола. 

Спочатку з'ясуємо, що таке екологічне виховання. Досить часто серед 
педагогів переважає думка, що йде мова перш за все про суму знань з основ 
екології, тобто знань про довкілля. Другою основою метою екологічного 
виховання вважається ознайомлення дітей з життям природи. Звичайно, ці 
погляди правильні. Проте мета ековиховання набагато ширша і складніша – це 
оволодіння екологічною етикою у всіх сферах людської діяльності. Його слід 


