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Вивчення іноземних мов, досконале володіння ними у час високих 

технологій стало важливою складовою успіху сучасної людини та 
необхідним чинником самостійного і різнопланового розвитку. Стрімкі 
зміни, що відбуваються в українському суспільстві, осучаснення 
освітньої системи, досягнення в галузі теорії та практики навчання 
іноземних мов ставлять перед освітньою системою України необхідність 
оновлення змісту та методів застосування інноваційних підходів до 
викладання іноземної мови за професійним спрямуванням. Завдяки 
новітнім технологіям, стало можливим вивчення мов шляхом 
використання різноманітних онлайн сервісів. Використання сучасних 
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технологій, зокрема Інтернет, під час вивчення іноземних мов стає більш 
привабливим для студентів вищих навчальних закладів, так як вони 
отримують необмежений доступ до цікавих країнознавчих матеріалів, 
що вигідно відрізняється від статичних застарілих текстів у підручниках. 

Вивченням питань інноваційних методів навчання англійської мови в 
контексті трансформації іншомовної освіти займаються О. Альошина,  
А. Біліченко, О. Коваленко, В. Кунченко, О. Остапчук та ін.  

Проблемою використання новітніх інформаційних технологій в 
освітньому процесі вищих навчальних закладів освіти займаються такі 
вітчизняні й зарубіжні науковці, педагоги та методисти, як  
Дж. Андервуд, О. Андрєєв, С. Бєлова, А. Вернадський, В. Беспатько,  
І. Булах, В. Вороніна, Р. Гуревич, А. Дабагян, Т. Кашицин, П. Майєр,  
В. Романюк, В. Солдаткін, В. Тихомиров, Т. Ящур.  

Використанням елементів дистанційного навчання студентів вищих 
навчальних закладів займаються Т. Коваль, С. Смірнова-Трибульська,  
М. Прадівляний. Питання створення курсів у системі Мооdlе, що 
базуються на теорії соціального конструктивізму розглядають  
М. Крослінг, П. Роджерс, А. Томітіна, Ю. Тріус й І. Герасименко. 

З точки зору сучасних вчених, програмне забезпечення поряд з 
використанням Інтернет, застосування спеціальних комп’ютерних 
програм стає інтегральною одиницею процесу навчання. До цієї групи 
технологій можна віднести такі спеціалізовані програми, як:  

– комп’ютерні курси (Reward, The Business);  
– електронні словники і перекладачі (Macmillan English Dictionary, 

Lingvo, Prompt);  
– тестові оболонки, з можливістю для викладача створювати власні 

тести; 
– професійний софт, прикладами якого є такі програми, як 

PowerPoint, яка використовується для підготовки презентацій, слайд шоу 
і PR-акцій, створення портфоліо тощо [1, с. 22]. 

Мета дослідження полягає в з’ясуванні і обґрунтуванні основних 
переваг і перешкод он-лайн систем і платформ для вивчення та 
викладання іноземної мови. Для дослідження та аналізу нами було 
обрано дві он-лайн платформи. Об’єктом дослідження є он-лайн 
платформи для вивчення та викладання іноземної мови Moodle і Busuu. 

У ході дослідження з’ясовано, що у XX-му столітті широке 
поширення викладання іноземних мов спричинило інтенсивну розробку 
різних методів навчання. У залежності від основної мети, серед них 
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розрізняють методи навчання (ре)продуктивного і рецептивного 
володіння мовою. Серед перших найбільш значними є усний метод 
Палмера, аудіо-лінгвальний й аудіовізуальний методи [1, с. 57]. 

Погоджуємося із науковцями Г.А. Чередніченко, Л.Ю. Шапран, які 
визначають змішане навчання («blended learning») як систему навчання / 
викладання, яка поєднує в собі найбільш ефективні аспекти та переваги 
викладання в аудиторії та інтерактивного або дистанційного навчання і є 
системою, що складається з рівних частин, які функціонують у 
постійному взаємозв'язку один з одним, утворюючи певне ціле [2, с. 13]. 
Підкреслимо, що змішане навчання стимулює формування та навички 
самонавчання і пошуку необхідного матеріалу та інформації. Практика 
говорить, що найбільший ефект досягається лише при поєднанні 
традиційного очного та дистанційних навчань. 

Так, Moodle спроектовано з урахуванням досягнень сучасної 
педагогіки, а центральний акцент зроблений на взаємодії студентів і 
широкого використання дискусій. Студенти мають можуть здійснювати 
редагування своїх облікових записів, додавати світлини та змінювати 
особисті дані, ознайомлюватися з нагадуваннями про події у курсі, 
завантажувати виконані завдання, переглядати результати проходження 
тестів та курсів, спілкуватися з викладачем через особисті повідомлення, 
форму та чат. Кожен модуль курсу містить лексичні і граматичні вправи 
різних типів. На ресурсі Bussu можна знайти англомовного 
співрозмовника. Онлайн-уроки виконані у простій та цікавій формі зі 
зрозуміло озвученими фразами, картинками, інтерактивними вправами 
та можливістю взаємодіяти з іншими користувачами. 

Опрацьований матеріал дає можливість виділити в структурі 
досліджуваних нами он-лайн платформ спільні переваги, а саме 
вдосконалення навичок читання та аудіювання, адже системи 
пропонують вивчати мову на матеріалах, що дуже цікаві для 
користувачів, зокрема: аудіокнигах, піснях, відеозаписах та текстах. 
Проте система Bussu має певні недоліки, зокрема незначну кількість 
граматичних вправ, через що не вийде добре вивчити граматику, до того 
ж кількість лексики є також обмеженою, а тому навряд чи вдасться 
здобути широкий словниковий запас. Також, як і на Moodle вправи на 
Bussu перевірятиме носій мови. 

Отже, зібраний та проаналізований нами фактичний матеріал 
свідчить про те, що обидві платформи для вивчення іноземних мов 
враховують мету навчання та аналіз потреб студентів.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ КОЛЬОРІВ  

НА ЛЮДИНУ 
 
Вивчення різних аспектів колористики студентами закладів вищої 

освіти у сучасному світі є невід’ємною частиною освітнього процесу 
навчання художників. Колір – це могутній інструмент, який вливає на 
чуттєву сферу людини. Властивості кольору вивчали такі видатні діячі 
як В. Бецольд, І. Гете, Е. Делакруа, Леонардо да Вінчі, М. Ломоносов,  
І. Ньютон, В. Оствальд, Ф. Рунге, А. Хельцель, Г. Цойгнер, М. Шеврель 
та ін. Вагомий внесок у дослідження колористики зробив Й. Іттен. 
Особливості психологічного впливу кольору на людину досліджували  
К. Ауер, К. Бондарева, М. Волков, Г. Горева, О. Ільїна, В. Кандінський, 
С. Кравков, О. Леонтьєв, В. Мєдвєдєв, О. Рац, Г. Фрилінг та ін.  

Мета статті спрямована на узагальнення та уточнення психологічного 
впливу кольору на людину, а також формулювання рекомендацій щодо 
використання конкретних кольорів для досягнення певних вражень від 
творів образотворчого мистецтва та дизайну. 

Без кольору неможливо уявити наше життя. У кожної людини є 
суб’єктивне сприйняття того чи іншого відтінку, свої кольорні 
уподобання. Науковці та митці давно звернули увагу на те, що кольори 
можуть викликати різні емоційні стани. 


