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Херсонська державна морська академія

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОРСЬКИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Анотація. У статті розглядаються приклади використання Інтернет-ресурсів для формування комуні
кативної компетентності курсантів морських спеціальностей. Зазначається, що вимогою часу є викорис
тання у навчанні студентів ЗВО електронного інформаційно-комунікативного педагогічного середовища, 
у якому постає потреба розміщення ефективних Інтернет-ресурсів. До сервісу, який дозволяє використо
вувати відео, ми відносимо YouTube. Відмічається, що найбільш зручні способи додавання файлу відео 
формату на платформу MOODLE – за допомогою веб-посилань або сервісу «Сторінка». У статті перера
ховуються переваги використання відео ресурсів у формуванні комунікативної компетентності морських 
фахівців. У дослідженні також описується використання SCORM пакетів, набору файлів із зовнішніх 
Інтернет-ресурсів. Підсумовується, що використання ефективних Інтернет-ресурсів здійснює позитивно 
впливає на формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців морської справи.
Ключові слова: комунікативна компетентність, морські фахівці, Інтернет-ресурс.
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THE USE OF INTERNET RESOURСES IN THE FUTURE MARITIME  
PROFESSIONALS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION

Summary. The article examines examples of the Internet resources’ use for the formation of the future mar
itime professionals’ communicative competence. It is noted that the call of the times is the use of eLearning 
environment. To form the communicative competence of future maritime professionals, eLearning environ
ment needs the arrangement of effective Internet resources. To the service that allows you to use the video 
files, we refer YouTube website. To create an electronic video catalog of the necessary video materials in the 
study of English for professional purpose on the MOODLE platform you can use the various resources offered 
by the platform. It is noted that the most comfortable and efficient ways of adding YouTube video files into the  
MOODLE platform is via web links or the Page service. The article outlines the advantages of using video re
sources in the formation of future maritime professionals’ communicative competence. The study also describes 
the use of SCORM package as a set of files from external Internet resources. The example from LearningApps.
org service (Web 2.0 application) is described. It is noted that this service supports learning and teaching pro
cesses with small interactive modules (gamification activities). The advantages of such activities’ usage are as 
follows: interactivity, ease of use, motivation, etc. Other elements of the MOODLE platform that are embedded 
and helping to build communicative competence are as follows: Forum, Chat, Seminar, Task, Lesson and Big
BlueButtonBN. Summing up, the use of effective Internet resources positively affects the formation of future 
maritime professionals’ communicative competence. The prospects for further research are seen in the study 
and use of English language electronic courses in the professional direction of the BigBlueButtonBN confer
ence system, which allows you to create a virtual lesson in the real time classroom.
Keywords: communicative competency, maritime professionals, Internet resource, LMS MOODLE.

Постановка проблеми. Широкої популяр
ності у наш час набуло використання Ін

тернет-ресурсів через можливість поєднання аудіо 
та відео візуалізації. Перед викладачем сучасного 
закладу вищої освіти (ЗВО) постає проблема вио
кремлення найбільш ефективних Інтернет-ресурсів 
та їх розміщення у електронному інформаційно-ко
мунікативному педагогічному середовищі ЗВО. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз праць свідчить про те, що питання з ви
користання Інтернет-ресурсів було предметом 
досліджень багатьох вчених. До науковців, які 
вивчали вплив Інтернет-ресурсів, ми відносимо 
наступних: Биков В., Богачков Ю.М., Жук Ю.О. 
[8], Осадчий В.В. [11], Соколюк О.М. [12], Жабє
єв Г.В. [10], Demas S. [1], Jervis A., Steeg T. [4] 
та ін. Вчені, що досліджували роль Інтернет-ре
сурсів у формуванні комунікативної компетент
ності студентів – це Gui Y., Shaykina O., Minin M., 
Hendriks V., Maor D. та ін. У своєму дослідженні 
про розвиток комунікативної компетентності сту
дентів Vurdien R. [7] зазначає, що велику роль 
відіграють відеоконференції. Однак, викорис

тання Інтернет-ресурсів у формуванні комуніка
тивної компетентності майбутніх морських спе
ціалістів не було досліджено повною мірою.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Спираючись на вищезга
дане, треба зазначити, що раніше приділялось 
недостатньо уваги формуванню комунікативної 
компетентності морських спеціалістів за допо
могою Інтернет-ресурсів через хибну думку, що 
вони не можуть стимулювати навички говоріння. 
У контексті дедалі більшого використання новіт
ніх технологій у навчанні англійської мови за 
професійним спрямуванням майбутніх морських 
фахівців, постає проблема організації, розміщен
ня та використання найбільш ефективних Інтер
нет-ресурсів у електронному інформаційно-кому
нікативному педагогічному середовищі ЗВО.

Мета статті – проаналізувати приклади ор
ганізації, розміщення та використання найбільш 
ефективних у формуванні комунікативної ком
петентності майбутніх моряків Інтернет-ресурсів 
у електронному інформаційно-комунікативному 
педагогічному середовищі ЗВО.
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Виклад основного матеріалу. У наш 

час Інтернет охопив усі галузі суспільства. 
У викладанні англійської мови за професій
ним спрямуванням постає проблема пошуку 
найбільш ефективних Інтернет-ресурсів, які 
б мотивували студентів до навчання, залуча
ли їх до співпраці, були простими у розумінні 
та користуванні.

З метою організації навчально-методичних 
матеріалів Херсонської державної морської ака
демії (ХДМА) у електронному просторі було ство
рено інформаційно-комунікативне педагогічне 
середовище ХДМА на базі платформи MOODLE, 
яке дозволяє не тільки класифікувати матері
али, що були раніше розроблені викладачем 
за допомогою зовнішніх Інтернет-ресурсів, але 
і створити нові за допомогою широкого кола ді
яльностей MOODLE.

Сервіс YouTube пропонує широкі можливос
ті у перегляді та створенні відеоматеріалів. До 
переваг використання відео при вивченні ан
глійської мови за професійним спрямуванням 
ми відносимо візуальну та слухову презентацію 
матеріалу; порівняно з текстом, відео є більш 
цікавим, мотивуючим та ефективним. Проте на 
пошук якісного відеоконтенту до свого електрон
ного курсу викладач витрачає багато часу.

Для створення електронного каталогу потріб
них відео матеріалів при вивченні англійської 
мови за професійним спрямуванням на плат
формі MOODLE можна використовувати різні 
ресурси, які пропонує платформа (Книга; Напис; 
Сторінка; Тека; Файл; RecordingsBN та URL по
силання). Найбільш зручним, на нашу думку, 
є використання на сайті ресурсу «Сторінка», яка 
дозволяє за допомогою редагування HTML коду 
відео з YouTube, вмонтувати потрібне відео або 

декілька відеофайлів на віртуальну сторінку 
електронного курсу MOODLE.

Зручним ресурсом є також веб-посилання, 
яке, не засмічуючи пам'ять курсу, що в більшос
ті випадків лімітована, дозволяє додавати поси
лання на потрібне відео. Приклади використан
ня на електронному курсі «Морська англійська 
мова» відео-посилань можна побачити на рис. 1.

До інших Інтернет-ресурсів, які задіяні у фор
муванні комунікативної компетентності майбут
ніх морських спеціалістів, ми відносимо дiяльність 
«SCORM пакет», яка дозволяє імпортувати готові 
файли з інших ресурсів. Так, сервіс LearningApps.
org (додаток Web 2.0) дозволяє створити або ви
користовувати створені іншими користувачами 
сайту контрольовані (Знайти пару, Класифікація, 
Числова пряма, Просте упорядкування, Фрагмен
ти зображення, Вікторина, Перший мільйон, Пазл 
тощо) та напівконтрольовані (Заповнити пропус
ки, Вільна текстова відповідь) вправи. Приклади 
розміщення пакетів SCORM із авторськими гей
міфікованими вправами з теми «Морські вантажі» 
дисципліни «Англійська мова за професійним спря
муванням» представлені нами на рис. 2. До переваг 
використання гейміфікованих вправ вищезазначе
них типів ми відносимо: інтерактивність, зручність 
та простоту використання, мотивацію тощо.

До інших елементів платформи MOODLE, 
які є вбудованими і допомагають сформувати 
комунікативну компетентність, ми відносимо 
наступні: Форум, Чат, Семінар, Завдання, Урок 
та BigBlueButtonBN.

Висновки і пропозиції. Таким чином, ви
користання Інтернет-ресурсів (зовнішніх сайтів) 
у електронному інформаційно-комунікативному 
педагогічному середовищі ЗВО допомагає сфор
мувати комунікативну компетентність студентів, 

 

Рис. 1. Приклади використання сервісу YouTube на електронному курсі
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Й підвищує інтерес до навчання, залучає до роботи 
та є вимогою часу. Перспективи подальших роз
робок ми вбачаємо у дослідженні та використан
ні на електронних курсах з англійської мови за 

професійним спрямуванням системи для про
ведення конференцій BigBlueButtonBN, що до
зволяє створювати віртуальний урок в аудиторії 
у режимі реального часу.

 
Рис. 2. Приклади використання SCORM пакетів (набору файлів із зовнішнього сайту learningapps.org)
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