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ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Анотація. Сучасний світ тісно пов'язаний з різноманітними гаджетами та дівайсами. Складно уявити 
життя без смартфону або додатків. Так використання смарт технологій в навчальному процесі, а особливо 
це стосується вивченню англійської мови у медичному виші, відіграє велику роль. Застосування новітніх 
технологій вже стало звичайною справою та необхідністю в процесі викладання англійської мови. Це 
стосується як студентів, так і викладачів. Щодо викладачів, то використання додатків полегшує процес 
навчання та пояснення матеріалу, забезпечує ефективність навчального процесу, а також економить час 
на перевірку виконаних вже завдань. Організовує постійний зв'язок студентів та викладачів, у зручний 
для обох сторін час. Студенти мають більше можливостей приділяти уваги навчанню маючи різні засоби, 
знаходять інформацію швидше, використовують її доцільніше, опановують предмет краще. Це полегшує 
опанування чотирма важливими видами діяльності: аудіювання, читання, мовлення та письма. Сучасні 
технології навчання сприяють мотивації студентів при вивченні англійської мови, що є плюсом як для 
освітнього процесу, так і для використання apps (додатків). Мета викладача заохотити студентів до ви-
вчення англійської мови, використовуючи хмарно орієнтоване середовище.
Ключові слова: інформаційні технології, офіс 365, навчальні платформи, сучасні засоби навчання, 
мотивація навчальної діяльності, комунікація, співпраця.
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LEARNING ENGLISH THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY  
AT THE MEDICAL UNIVERSITY

Summary. The modern world is closely connected with a variety of gadgets and devices. It's hard to imagine our life 
without a smartphone or apps. So the usage of the information technology in the educational process, and especially 
in the field of English at the Medical University, plays an important role. This applies are for both students and 
teachers. For teachers, the usage of applications facilitates in the process of learning and explaining the material, 
as well as saving time to check completed tasks and constant communication between students and teachers at a 
convenient time for them. Learning English is not a quick process. During their studies, students acquire reading, 
writing, listening, and speaking skills. The tutor should act as the coordinator of the educational process, taking 
into account the dosage of information for students with different levels of preparation to facilitate language learn-
ing and increase the interest. The teacher must find an individual approach to each student before giving them the 
information. The usage of cloud services is the solution to this problem. To accomplish these tasks, it is possible 
to use a variety of Office -365 service programs, which should make language learning easier and more efficient. 
Students are more able to pay attention to learning by having different means, finding information faster, using it 
more appropriately, mastering the subject better. Modern learning technologies help to motivate students to learn 
English, which is the benefit for the educational process and the usage of apps. The goal of the teacher is to encour-
age students to learn English using a cloud-oriented environment. The latest technology in teaching is an individual 
approach to each student, flexible working hours, a convenient platform to use. Modern effective teaching methods, 
and the most important is to achieve the desired results in a shorter period of study. Students' ability to learn the 
material on their own, complete different kinds of complex online tests, and see the results of the accomplishments 
at each stage of mastering English. Cloud technologies in training have such advantages as performance of many 
types of educational work, control and evaluation online, saving of time in search of information.
Keywords: information technology, office 365, training platforms, modern learning tools, motivation for 
learning activities, communication, cooperation.

Постановка проблеми. У сучасному житті 
всі сфери суспільства, а особливо медицина 

все частіше застосовують англійську мову. В нашу 
сучасність важливим питанням є вивчення мови 
витрачаючи якнайменше часу та використовуючи 
найефективніші технології навчання. Попит на 
вивчення англійської мови вимагає використан-
ня доцільних інформаційних технологій та мето-
дів для опанування мовою ефективніше та вмін-
ня її застосовувати в професійній діяльності. 
Однією з головних умов формування готовності 
студентів до оволодіння англійською мовою є сти-
мулювання мотивації студентів засобами інтер-
активних та інформаційних технологій, оскільки 
без сформованого мотиваційного утворення не іс-
нує стану готовності до діяльності. Стимулювання 

у навчанні визначається як спонукання студентів 
до активної освітньої діяльності з використанням 
apps (додатків) та платформ, та ґрунтується на-
самперед на виробленні правильних мотивів за-
своєння знань. Враховуючи сучасні зміни до ви-
вчення англійської мови важко уявити практичні 
заняття без новітніх технологій та системи дій 
в освітньому процесі. Теперішній студент, а у май-
бутньому спеціаліст у галузі медицини має вільно 
орієнтуватися у просторі інформаційних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. На сьогоднішній день викладання ан-
глійської мови без використання smart дошки, 
комп’ютерів, навчальних платформ не буде кро-
ком вперед. Проблемами впровадження інфор-
маційних технологій в навчальний процес опіку-
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валися А.М. Гуржій, М.І. Жалдакова, Н.В. Морзе, 
В.Ю. Биков, О.М. Спірін, В.П. Зінченко та інші.

А.М. Гуржій наголошує, що електронні при-
строї мають незрівнянно більшу швидкість при 
їх використанні у роботі порівняно з іншими, ме-
ханічними [1, с. 11].

Застосування курсів онлайн у ВЗО сьогодні 
підтверджують слова А.М. Гуржій, що дистан-
ційна освіта, це повноцінна освіта, яка надаєть-
ся студентам на відстані засобами технологій. За 
словами А.М. Гуржій, дистанційне навчання має 
на меті надати студентові, що потребує професій-
ної підготовки в певній області знань доступ до 
всіх необхідних матеріалів, засобів і можливос-
тей для досягнення поставленої мети.

На його думку дистанційна освіта забезпечує 
масове навчання (про що свідчать МВОК (масові 
відкриті онлайн курси) на навчальних платфор-
мах), при цьому ціль досягається через індивіду-
альне навчання в рамках масового. Ми погоджу-
ємося з тим, що збільшення кількості учнів не 
позначається на індивідуальній роботі викладача 
з кожним студентом. Дистанційна освіта має спе-
ціально розроблені комплекси засобів, таких як 
електронні підручники, онлайн курси. Студенти 
мають зв'язок з викладачем при необхідності, що 
сприяє зростанню самостійної навчальної діяль-
ності студента. Інтерактивна форма взаємодії між 
студентом та викладачем покращує роботу, та на-
дає можливість перевірки виконаних робіт швид-
ше, з персональними поясненнями та окремими 
коректуваннями. 

М.І. Жалдакова пропонує розуміти під інформа-
ційною технологією навчання сукупність методів 
і технічних засобів збору, організації, зберігання, 
обробки, передачі, та подання інформації, що роз-
ширює знання та розвиває можливості по управлін-
ню технічними та соціальними процесами. Таким 
чином, на думку М.І. Жалдакової інформаційні тех-
нології (ІТ) навчання є педагогічна технологія, яка 
застосовує спеціальні способи, програмні та технічні 
засоби (кіно, аудіо- та відеотехніку, комп'ютери, те-
лекомунікаційні мережі) для роботи з інформацією.

Створення і розвиток інформаційного сус-
пільства передбачає широке застосування інфор-
маційних технологій в освіті, що визначається 
рядом факторів.

По-перше, впровадження ІТ в освіту істотно при-
скорює передачу знань і накопиченого технологічно-
го та соціального досвіду людства не тільки від по-
коління до покоління, а й від викладача до студента.

По-друге, сучасні ІТ, підвищуючи якість навчан-
ня і освіти, дозволяють студентам успішніше і швид-
ше адаптуватися до навколишнього середовища.

По-третє, активне і ефективне впровадження 
цих технологій в навчальний процес є важливим 
чинником створення системи освіти, що відпові-
дає вимогам інформаційного суспільства та про-
цесу реформування традиційної системи педаго-
гіки в світлі вимог сучасного соціуму [7, с. 22].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Використання мульти-
медійних додатків дозволяє викладачу зручно 
й ефективно візуалізувати статичну й динамічну 
інформацію, самостійно компонувати матеріал ви-
ходячи із особливостей конкретної групи студентів, 
теми та змісту практичних занять, що дозволяє до-
могтися максимального навчального ефекту.

Мета статті. Довести доцільність вико-
ристання сучасних інформаційних технологій 

у навчальному процесі при вивченні англійської 
мови у вищому медичному закладі.

Виклад основного матеріалу. Використан-
ня інформаційного середовища з метою навчан-
ня англійській мові є новим та перспективним 
шляхом в розвитку освіти, особливо це стосується 
студентів вищих медичних закладів. Практичні 
заняття не можуть обмежуватися тільки підруч-
ником, та дошкою і крейдою, медична англійська 
це не сухе викладання матеріалу, не зазубрю-
вання, бо це цікаві практичні заняття з викорис-
танням smart дошки, телефонів та навчальної 
платформи. Роль викладача на сучасному прак-
тичному занятті з англійської мови у медичному 
вузі – це тьютор з новітніми знаннями в області пе-
дагогіки, психології та інформаційних технологій, 
який вільно оперує технічними засобами. Саме 
інформаційні технології є двигуном навчального 
процесу кредитно-трансферної системи. Застосу-
вання ІТ сприяє активізації пізнавальної сукуп-
ності послідовної діяльності студентів та мотивує 
їх до підвищення працездатності, розумінню важ-
ливості опанування предмету англійської мови. 
Підвищує ефективність практичних занять та мо-
дернізує систему вищої освіти. Розвиток нових 
методів навчання з використанням комп’ютерних 
та інформаційних технологій організують освітню 
діяльність шляхом інтерактивної підготовки. Де 
інтерактивна передача знань є процесом постій-
ної, активної взаємодії всіх учасників навчання.

Використання Microsoft Office -365 в освітньо-
му процесі медичного вишу є стрибком у майбутнє 
для покращення викладання предмету англійської 
мови за професійним спрямуванням. Microsoft Office 
-365 це набір різних програм на основі платформи 
Microsoft Office, який надає можливість доступу до 
корпоративним соціальним мережам, хмарному 
сховищу, та покращує роботу викладачів та сту-
дентів у досягненні результатів, забезпечує спілку-
вання та співпрацю. Microsoft Office -365 включає 
в себе низку додатків та послуг, таких як Exchange, 
Lync, SharePoint, OneDrive, Outlook, Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote and Teams, Class Notebook. 
Додатки Microsoft Office -365 допомагають створю-
вати завдання для практичних занять, поширю-
вати інформацію в зручний час для всіх учасників 
освітнього процесу, дають можливість для інтерак-
тивного навчання. Одним з головних етапів роботи 
з хмарними сервісами є створення груп студентів. 
Доречним буде згадати використання офісу 365 на 
платформі edX, що вже стало невід’ємною частиною 
навчання студентів медичного вузу англійській 
мові за професійним спрямуванням. Завдяки офісу 
365 у MS Teams створюються групи студентів, де ви-
кладач розміщує завдання з різних видів діяльності 
(аудіювання, читання, письма, мовлення), та зазна-
чає час його виконання. Студенти виконують зав-
дання у зручний для них час, та у будь якому місці.

Використання хмарних сервісів удосконалює 
навчальний процес, надає доступ до тренуваль-
них матеріалів, активізує діяльність студентів, 
організує дистанційне навчання, а особливо це 
важливо, за браком часу, при підготовці до іспи-
ту КРОК-1, для студентів медичних вишів. Хмар-
но орієнтоване навчальне середовище (ХОНС) 
сприяє впровадження індивідуальної роботи 
з обдарованими студентами під час підготовки 
до олімпіад та наукових конференцій. 

Використання додатку Teams, наприклад, має 
можливість допомогти студентам 3 курсу медично-
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го вишу у підготовці до складання іспиту КРОК-1. 
Викладачем створюється група у додатку Teams, 
можна працювати зі всією групою, або з кожним 
студентом окремо. Викладач має змогу підготувати 
необхідну інформацію, розробити низку тестових 
завдань, підготувати відео контент та завантажи-
ти все як завдання для виконання студентами. 
Завдання може виконуватися будь де, але за ви-
кладачем залишається право позначити терміни 
виконання. Результати студентів автоматично ві-
дображаються на сторінці для перевірки опрацьо-
ваного матеріалу, а також учасники групи само-
стійно можуть бачити свій результат та просування 
за певними темами та завантаженим матеріалом. 
Викладач має можливість переглянути оцінки гру-
пи, прокоментувати виконане завдання та надати 
пояснення. Дуже зручним у використанні є робота 
з документом, до якого надається спільний доступ 
для заповнення або редагування всій групі.

Календар сервіс допомагає викладачу плану-
вати зустрічі зі студентами, сповіщати про поточні 
події, нагадувати про процес наближення заходів. 
Програмування плану зустрічей має більше мож-
ливостей на їх реалізацію, бо фіксується та сповіщає 
автоматично. Запланована зустріч може проходити 
у режимі онлайн, де всі учасники освітнього проце-
су приймають участь в обговоренні, це знімає страх 
виступати та доводити свої думки перед великою 
аудиторією. А характер та атмосфера колективно-
го обговорення проблеми онлайн створюють спри-
ятливі умови для розвитку навичок і умінь стисло, 
чітко та лаконічно висловлювати свої думки, уваж-
но вислуховувати думки інших і аргументовано 
відстоювати особисті погляди. Застосовуючи цей 
інтерактивний метод під час проведення практич-
них занять з англійської мови, викладач скеровує 

групу студентів на самостійне вирішення постав-
леної проблеми. Створення проблемних ситуацій 
та їх визначення сприяє розвитку креативності 
в пошуках спільного прийняття рішень. Так наро-
джується дискусія – найактивніша форма мислен-
ня, переваги якої для вивчення англійської мови 
беззаперечні. Навчально-пізнавальна діяльність 
групової дискусії відбувається у таких етапах: ство-
рення груп, визначення та обговорення проблеми, 
слухання іншого погляду, знаходження компромі-
су з іншими, що розвиває вміння висловлюватися 
англійською мовою. Таким чином інтерактивна 
форма навчання особливо вагома для вивчення 
англійської мови за професійним спрямуванням, 
адже перебуваючи у активній діяльності, студент 
постійно знаходиться у мовному середовищі.

Висновки та пропозиції. Застосування 
комп'ютерних інформаційних технологій у на-
вчанні є однією з найбільш важливих і стійких 
тенденцій розвитку світового освітнього процесу. 
Умови для саморозвитку та самореалізації сту-
дентів можливі при використанні хмарно орі-
єнтованого навчального середовища. Ці умови 
формують у студентів здатність навчатися про-
тягом життя, та бути конкурентоспроможними 
на ринку праці, прагнути до постійного й ак-
тивного накопичення знань. В процесі роботи 
з інформаційними технологіями та хмарними 
сервісами передбачається готовність студентів 
та викладачів до використання та володіння 
сучасними новітніми перспективними напрям-
ками, до розвитку просторової уяви. Вважаємо, 
що доцільність використання сучасних інфор-
маційних технологій у навчальному процесі при 
вивченні англійської мови у вищому медичному 
закладі виправдана.
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