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ВИКОРИСТАННЯ ДВОСТОРОННЬОЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В НАВЧАННІ 
ІНОЗЕМНИХ МОВ В НЕМОВНИХ ВНЗ (VIBER, SKYPE, WEB-CONFERENCES)

Анотація. Стаття присвячена дослідженню використання двосторонньої дистанційної взаємодії між ви-
кладачем та студентами під час навчання іноземних мов у немовних ВНЗ. Наголошується на тому, що 
дистанційне навчання є формою організації навчального процесу, яка дозволяє активним її учасникам 
(об’єкту та суб’єкту навчання) досягати цілей навчання, здійснюючи навчальну взаємодію принципово й 
переважно екстериторіально шляхом використання сучасних комп’ютеризованих програм та мобільних 
додатків, таких як Viber, Skype, Web-conferences. У дослідженні зроблено висновок про доцільність вико-
ристання сучасних засобів дистанційної взаємодії між викладачем та студентами; узагальнено принципи 
роботи із комп’ютеризованими програмами (мобільними додатками) Viber, Skype, Web-conferences для 
підвищення якості навчання студентів немовних ВНЗ.
Ключові слова: дистанційне навчання, навчальний процес, засоби двосторонньої взаємодії, комп’ютерна 
програма, мобільний додаток.
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USE OF TWO-WAY REMOTE INTERACTION IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES  
IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES (VIBER, SKYPE, WEB-CONFERENCES)

Summary. The article is devoted to the study of the use of two-way remote interaction between lecturers and 
students during foreign language training in non-linguistic universities. It is emphasized that distance learn-
ing is a form of organization of the educational process, which allows its active participants (the object and 
subject of training) to achieve the goals of training, carrying out educational interaction in principle and mainly 
extraterritorially through the use of modern computerized programs and mobile applications, such as Viber, 
Skype, Web-conferences. The study concluded the feasibility of using modern means of remote interaction 
between lecturer and students; summarizes the principles of work with computerized software (mobile appli-
cation) Viber, Skype, Web-conferences to enhance learning of non-linguistic students. Technical development 
of both software and hardware opens up wide opportunities for using computer programs and mobile applica-
tions Viber, Skype, Web-conferences for testing, training grammar skills, spelling skills, reading, translation 
and working with text. The use of the above-mentioned two-way distance learning tools allows students to be 
active, motivated, and engaged participants in interactive interaction rather than passive listeners of the dis-
tance learning course. During the use of two-way remote interaction, the formation of cognitive abilities of the 
individual and the team takes place. The problem of two-way distance learning for students of non-linguistic 
universities should be fully reflected in the system of their professional training, since knowledge of a foreign 
language is the personal basis of their professionalism. The experience of conducting English classes using 
Viber, Skype and Web-conference shows that such classes are an effective means of improving the foreign lan-
guage communicative competence of students. The use of Viber, Skype and Web-conference is possible not only 
for improving foreign language communicative competence, but it is also effective for improving other foreign 
language competences, in particular socio-cultural competence.
Keywords: distance learning, educational process, means of two-way interaction, computer program, mobile 
application.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В даний час зміни, що відбу-

ваються в соціальній, економічній, культурній 
сферах життя сучасної України, в значній мірі 
впливають на стан і роль такого предмета гума-
нітарного циклу, що викладається в немовному 
вузі, як іноземна мова. Сьогодні, коли все більше 
розширюються контакти з зарубіжними країна-
ми, росте співпраця з іноземними партнерами 
в різних сферах науки, культури, встановлюють-
ся міжособистісні контакти, на ринку праці все 
більш затребуваними стають фахівці, які, окрім 
високого рівня професійної підготовки, можуть 

демонструвати досить високий рівень загальної 
культури, в тому числі, знайомі з культурною 
спадщиною не тільки своєї країни, але і з культу-
рою інших країн і народів; при цьому, здатність 
вільно спілкуватися однією іноземною мовою 
(бажано вільне володіння двома або навіть трьо-
ма мовами) сприймається як природна складова 
культурного вигляду сучасного фахівця-випус-
кника немовного ВНЗ. Необхідність досягнення 
високого рівня навчання іноземної мови потре-
бує від викладачів немовних ВНЗ використову-
вати різні підходи дистанційної взаємодії серед 
яких слід виділити використання мультимедій-
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них засобів навчання, як інтерактивні on-line 
технології (Viber, Skype, Web-conferences) у про-
цесі дистанційного навчання у немовних ВНЗ 
роль яких з кожним роком зростає.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науково-теоретичне підґрунтя для аналізу акту-
альних проблем викладання іноземної мови у не-
мовних вузах було закладено в роботах Є.О. Аба-
шевої (дистанційні технології у вищій школі), 
С.Ю. Ніколаєва (теорія та практика дистанцій-
ного навчання), В.В. Ягупова (проблеми дистан-
ційного навчання у рамках безперервної освіти 
військових), М.М. Солдатенка (дистанційне на-
вчання з використанням динамічних моделей). 
Дистанційні технології навчання в сучасній осві-
ті досліджувалися В.Ю. Биковим. Особливий ін-
терес для даної роботи представляє дослідження 
В.П. Беспалька про інтерактивні технології на-
вчання, зокрема, системи CLMC moodle. Сучас-
ний стан дистанційного навчання у ВНЗ Укра-
їни та проблеми якості дистанційного навчання 
досліджувалися А.Ф. Верланем. Пильний інте-
рес вчених до проблем дистанційного навчання 
дозволив відокремити особливості, технології 
та принципи екстеріоріальної взаємодії.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Сучасний стан розвитку дис-
танційного навчання викликає інтерес вчених 
до дослідження цього питання. Слід зазначити, 
що якість дистанційного процесу навчання за-
лежить безпосередньо від використання різних 
засобів дистанційної взаємодії між викладачем 
та студентами. Не дивлячись на велику кіль-
кість досліджень в галузі проблем використання 
дистанційних засобів освіти, особливості вико-
ристання двосторонньої дистанційної взаємодії 
в навчанні іноземних мов в немовних ВНЗ (Viber, 
Skype, Web-conferences) залишається недостат-
ньо дослідженим питанням з точки зору особли-
востей використання on-line технологій у процесі 
дистанційного навчання. Принципи роботи із 
комп’ютеризованими програмами (мобільними 
додатками) Viber, Skype, Web-conferences досі не 
було вiдокремлено.

Метою статті є всебічний розгляд особли-
востей та принципів дистанційної взаємодії 
у навчанні іноземних мов у немовних ВНЗ шля-
хом використання комп’ютеризованих програм 
та мобільних додатків, таких як Viber, Skype, 
Web-conferences.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. У світлі цих подій останнім часом як за 
кордоном, так і в Україні все більше уваги при-
діляється проблемі викладання іноземних мов 
з урахуванням потреб майбутніх фахівців. До-
цільна і методично виправдана, таким чином, 
професійна, комунікативно-направлена підго-
товка з іноземної мови у вищому навчальному 
закладі. Ідея професійно-орієнтованого навчан-
ня не нова і протягом багатьох років є одним 
з центральних об'єктів наукових досліджень у ві-
тчизняній і зарубіжній науці. Не можна, однак, 
стверджувати, що основні положення цих дослід-
жень безперечні і догматичні: змінюються умо-
ви використання знань, умінь і навичок випус-
кників вищих навчальних закладів, відповідно 
змінюються вимоги до рівня і змісту підготовки 

майбутніх фахівців, що відбивається у відповід-
них професійних програмах дистанційного на-
вчання з іноземної мови.

Дистанційне навчання, на думку В.Ю. Би-
кова та В.М. Кухаренко є формою організації 
навчального процесу, яка дозволяє активним 
її учасникам (об’єкту та суб’єкту навчання) до-
сягати цілей навчання, здійснюючи навчальну 
взаємодію принципово й переважно екстерито-
ріально (тобто на відстані, яка не дозволяє і не 
передбачає безпосередньо навчальну взаємодію 
учасників віч-на-віч інакше, ніж коли учасники 
територіально перебувають поза межами можли-
вої безпосередньої навчальної взаємодії та коли 
в процесі навчання їхня особиста присутність 
у певних навчальних приміщеннях навчального 
закладу не є обов’язковою) [5, с. 65].

Зростаюча з кожним роком суспільна потреба 
в знанні іноземної мови і фахівцях, які володі-
ють однією або декількома іноземними мовами, 
призводить до того, що система мовної підготов-
ки в мовному вузі орієнтована на навчання мови 
з використанням нових концепцій, методик і тех-
нологій. У сучасному світі всі сфери діяльності 
людей схильні до впливу нових інформаційних 
технологій (НІТ). Активне використання НІТ 
у сфері освіти сприяє формуванню інформацій-
ної культури особистості, підвищує ефективність 
навчально-виховного процесу та якість профе-
сійної підготовки студентів. Ці цілі досягаються 
за допомогою продуктивного використання мо-
більних додатків або комп’ютерних програм як 
засобу навчання та інструменту інтелектуальної 
діяльності [3, с. 3].

Впровадження сучасної комп'ютерної техніки 
в процес навчання іноземним мовам в немов-
ному вузі дозволяє здійснити швидку передачу 
інформації, її обробку та зберігання; забезпе-
чити індивідуальний темп навчання; підвищи-
ти самостійність і відповідальність студентів  
[2, c. 4–5]; спонукати їх до самоосвіти; вибудувати 
навчання відповідно до інтересів і потреб студен-
тів, що підвищує їх мотивацію; зробити навчан-
ня творчим, емоційним, привнести в навчальний 
процес елемент імпровізації [8, c. 34]. В резуль-
таті процесу інтеграції комп'ютерних технологій 
в освіту, сучасні інформаційні та телекомуніка-
ційні технології стали широко використовувати-
ся як засіб інтенсифікації навчального процесу 
[9, c. 18], зокрема, при навчанні іноземної мови 
студентів немовних спеціальностей. Технічний 
розвиток як програмного, так і апаратного за-
безпечення відкриває широкі можливості за-
стосування комп’ютерних програм та мобільних 
додатків Viber, Skype, Web-conferences для про-
ведення тестування, тренування граматичних 
навичок, навичок правопису, вміння читання, 
перекладу і роботи з текстом.

Використання вищезазначених засобів дво-
стороннього дистанційного навчання дозволяє 
студентам бути не пасивними слухачами на-
вчального дистанційного курсу, а активними, 
мотивованими, захопленими учасниками інтер-
активної взаємодії. У ході реалізації дистанцій-
ного курсу, як творчої діяльності, студенти орі-
єнтуються на планування власної мовленнєвої 
поведінки, розвивають вміння контролювати 
власні дії та оцінювати дії інших. Таким чином, 
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студенти є постійними активними суб’єктами на-
вчання. Вони не обмежуються простим сприй-
няттям повідомлення від викладача та реакцією 
на нього, а й намагаються висловити своє став-
лення до висловлювання, тобто завжди намага-
ються проявляти власні особистісні характерис-
тики. Викладач, при цьому, доброзичливо реагує 
на виступи студентів, враховуючи властивості 
їх особистості та психотип. У ході використання 
двосторонньої дистанційної взаємодії відбуваєть-
ся формування пізнавальних здатностей особис-
тості та колективу. Розглянемо кожен із засобів 
двосторонньої дистанційної взаємодії.

Viber – додаток-месенджер, який дозволяє 
відправляти повідомлення, здійснювати відео- 
і голосові VoIP-дзвінки через Інтернет [11]. Ви-
ходячи з того, що Viber (як і інші месенджери) 
може передавати текстові повідомлення, картин-
ки, відео– та аудіоповідомлення, то викладачеві, 
який працює зі студентами як стаціонарів, так 
і студентів заочної форми навчання, слід вико-
ристовувати цю здатність для організації поза-
навчальної діяльності студентів з метою засво-
єння лексики з соціокультурного простору, де 
постійно з'являються нові реалії і слова, що їх 
позначають (наприклад, товари, послуги, торгові 
марки, про які нас інформують рекламні роли-
ки і т.д.). Зміст цієї пізнавальної стратегії (word 
pick-upping) полягає у формуванні у студентів 
готовності і здатності розширювати свій словни-
ковий запас за рахунок усвідомленого сприйнят-
тя англомовних вкраплень і запозичень, якими 
рясніє сучасна українська мова.

Як показує наш досвід, велика кількість слів 
іншомовного походження мало сприяє форму-
ванню лексичних навичок у студентів, які почи-
нають вивчати англійську мову. Бачити англій-
ські слова у себе на футболці, в рекламі і в побуті 
не означає розуміти їх значення. Пропонується 

наступний алгоритм роботи, який можна зміни-
ти в залежності від навчальної ситуації: 

1. У месенджері створюється група.
2. Студенти приєднуються до групи.
3. Викладач формулює завдання: в навко-

лишньому соціокультурному просторі виявити 
і сфотографувати реалію, яка забезпечена англо-
мовною номінацією або коментарем англійською 
мовою; викласти фотографію в групі і запропо-
нувати переклад, скориставшись функцією «До-
дати опис до фото».

4. У учасників групи формулюється установка 
пропонувати свій варіант перекладу в разі незго-
ди з запропонованим формулюванням.

5. Періодично на занятті викладач звертаєть-
ся до групи і дає коментарі, щоб стимулювати 
інтерес до діяльності і відстежувати активність 
учасників. 

Ефективність зазначеного виду роботи буде 
вище, якщо заздалегідь визначити правила. На-
приклад, використовувати цю групу тільки для 
виконання цього завдання, а не для вирішення 
інших побутових, організаційних та інших питань. 
Приклад використання Viber у навчанні студентів 
немовних ВНЗ представлений на рисунку 1.

Запропонована форма організації навчаль-
ної діяльності з розширення лексичного запасу 
дозволяє вирішувати не тільки предметні зав-
дання, а й загальнопедагогічні, а саме, вчить 
здійснювати спільну навчальну діяльність, під-
вищує автономність навчання, розвиває відпо-
відальність за результати свого навчання у сту-
дентів немовних спеціальностей.

Skype – безкоштовне пропрієтарне програмне 
забезпечення з закритим кодом, що забезпечує 
текстовий, голосовий і відеозв'язок через Інтер-
нет між комп'ютерами (IP-телефонія), опціональ-
но використовуючи технології пірінгових мереж, 
а також платні послуги для дзвінків на мобіль-
ні та стаціонарні телефони [10]. Застосування 
Skype-технології у процесі навчання студентів 
немовних ВНЗ як стаціонарної форми навчання, 
так і заочної форми навчання дозволяє: – інди-
відуалізувати процес навчання; – створити ком-
фортну атмосферу спілкування; – спілкуватися 
з носіями мови / однолітками; – вчитися у про-
фесорів зі світовим ім'ям; – обмінюватися інфор-
мацією в реальному часі (відео-заняття, обмін 
текстовими файлами і т. д.) – подолати мовний 
бар'єр; – розвивати навички сприйняття іншо-
мовного мовлення на слух; – збільшувати слов-
никовий запас; – покращувати граматичні нави-
чки; – виробляти правильну вимову; – посилити 
мотивацію вивчення іноземної мови. У навчаль-
ному процесі використання Skype-технологій 
можливо для проведення: – консультацій; – ін-
дивідуальних і групових занять; – мережевих 
елективних курсів з іноземної мови; – вебінарів; 
-веб-квестів; – олімпіад; – аудіо/відео конферен-
цій і телемостів, як з українськими, так і з за-
рубіжними однолітками. Приклад використання 
Skype-технології представлений на рис. 2.

Таким чином, Skype є допоміжним технічним 
засобом навчання студентів немовних ВНЗ, що 
надає можливість впровадитися в середовище 
спілкування. Використання Skype-технологій 
дозволяє поповнити словниковий запас актив-
ною і пасивною лексикою сучасної іноземної 

 
Рис. 1. Приклад використання програми Viber
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мови, розвинути вміння діалогічного 
спілкування, підвищити ефектив-
ність вивчення іноземної мови.

Web-conference – це бесіда, що 
протікає в режимі реального часу, 
учасники якої, перебуваючи на будь-
якій відстані один від одного, можуть 
чути і бачити один одного за допомо-
гою відеомоніторов [1]. Ці нові засоби 
комунікації дозволяють створювати 
«віртуальні» середовища навчання, 
які більше наближені до ситуації 
«звичного» навчання, ніж до ситуації 
традиційного дистанційного навчан-
ня. Хоча ці засоби і не можуть повніс-
тю змоделювати умови «звичного» 
навчання, Web-conference техноло-
гії можуть створити для учня серед-
овище, яке раніше було недоступне 
поза аудиторією. Приклад використання Web-
conference технології у межах позааудиторного 
заняття з англійської мови зображено на Рис. 3.

Отже, перш, ніж почати практичне заняття 
з іноземної мови зі студентами як стаціонарів, 
так і студентів заочної форми навчання із вико-
ристанням Web-conference, викладачеві необхід-
но ознайомитися з технічною інформацією, що 
стосується відеоконференцзв'язку, і згодом вміти 
користуватися всіма компонентами системи про-
ведення відеоконференції.

В організації та методиці вдосконалення ко-
мунікативної компетенції важливо передбачити 
наступні аспекти спілкування під час викорис-
тання Web-conference. Заняття з використанням 
Web-conference, як правило, є заключним в за-
своєнні тем усного мовлення, тобто це заняття 
досить неординарне і проводиться всього кілька 
разів на навчальний рік. Тому необхідно надава-
ти особливого значення важливості проведеного 
заняття.

Необхідна попередня підготовка студентів 
до проведення заняття з використанням Web-
conference: познайомити студентів з метою прове-
дення заняття, пояснити особливості спілкуван-
ня з носіями мови, в якому вони беруть участь, 
і налаштувати їх на комунікативну практику, 
так би мовити, «живцем».

Характер мовної взаємодії. Важливо нала-
штувати студентів на активне спілкування, щоб 
вони більше задавали питань, прагнули до по-
шуку додаткової інформації. Взаємодія – най-
цінніша у використанні Web-conference, тому 
студенти повинні прагнути не тільки задавати 
питання, а й пропонувати свої варіанти вирішен-
ня обговорюваної проблеми.

Для того, щоб Web-conferences принесли ре-
альну користь для комунікативної компетенції 
студентів, необхідно у них виробляти впевне-
ність у собі, дати їм можливість досягти мети, 
яку вони поставили перед собою у вдосконаленні 
комунікативної компетенції. Студенти повинні 
бути впевнені, що їх витрачені зусилля безпосе-
редньо впливають на підсумок проведеної кон-
ференції і вони мають право очікувати позитив-
ного результату.

Перше заняття з використанням Web-
conference особливо відповідальне, оскільки сту-
денти психологічно не готові до його проведення, 

і не слід очікувати, що вони будуть активно бра-
ти участь у відеоконференції. На першому занят-
ті повинен мати місце інструктаж, щоб допомог-
ти студентам зрозуміти особливості інтеракції 
та активної комунікації. Щоб спростити подо-
лання телевізійного стереотипу, необхідно перед 
початком конференції підготувати студентів до 
того, що їх чекає реальна комунікація з реаль-
ними носіями мови, тільки лише за допомогою 
відеоконференцзв'язку.

Чіткий і короткий інструктаж на початку 
першого заняття багато в чому знімає труднощі 
в проведенні відеоконференцзв'язку, зокрема, 
така особливість, як затримка аудіовідеоінфор-
мації. Необхідно попросити студентів звести до 
мінімуму сторонні звуки і рухи на другому плані 
і пояснити, як вести себе при аудіозатримці. За-
галом зміст підготовки студентів до проведення 
сеансу відеоконференцзв'язку можна сформу-
лювати наступним чином: конкретизувати мету 
проведення відеоконференцзв'язку; визначити 
етикет поведінки при проведенні відеоконферен-
ції; розподілити ролі між студентами для того, 
щоб вони були максимально залучені в полілог.

Щоб спровокувати інтеракцію, необхідно за-
лучати учасників до конференції, щоб вони не 
втратили інтерес. Важливо також налаштовува-
ти студентів на розмову, щоб інтенсифікувати ко-
мунікативну взаємодію. Перед першим сеансом 
відеоконференцзв'язку доцільно ознайомити сту-
дентів з правилами поведінки. Можна написати 
на дошці інструкції, яких необхідно дотримува-

 
Рис. 2. Приклад використання Skype-технології

 
Рис. 3. Приклад використання  

Web-conference технології



«Молодий вчений» • № 2 (78) • лютий, 2020 р. 102

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

тися в ході відеоконференцзв'язку, в яких спосте-
рігаються принаймні три частини.

У вступній частині відеоконференцзв'язку ви-
кладачеві необхідно: 1) чітко і ясно сформулю-
вати тему проведення відеоконференції, назва-
ти коло навчальних питань, які передбачається 
розглянути (вирішити); 2) визначити різновид 
відеоконференції (установча, вступна, оглядова, 
підсумкова та ін.); 3) сформулювати мету прове-
дення відеоконференції, віддиференціювати осо-
бливості форми проведення заняття та його роль 
у загальній структурі вивчення дисципліни.

В основній частині відеоконференції виклада-
чеві необхідно: 1) постійно контролювати і під-
тримувати увагу аудиторії. З цією метою бажано 
використовувати проблемні питання, завдання 
і завдання; 2) розвивати мислення студентів; 
зміст, організація і методика проведення відео-
конференції повинні формувати у студентів такі 
операції мислення, як аналіз і синтез, узагаль-
нення і систематизація, класифікація і типізація 
та ін.; 3) після розгляду кожного навчального пи-
тання викладачеві необхідно зробити короткий 
висновок, підвести підсумки, акцентувати увагу 
на найголовнішому. При цьому цей висновок 
повинен служити переходом до наступного на-
вчального питання.

У заключній частині викладачеві необхід-
но: 1) зробити висновок за підсумками заняття. 
Необхідно ємне і яскраве повторення ключових 
питань відеоконференції. Доцільно повторити 
ключові тези, визначення та найважливіші по-
ложення теми, підкреслити продуктивність їх 
розгляду для подальшого вивчення іноземної 
мови та вдосконалення комунікативної компе-
тенції; 2) дати студентам завдання для самостій-
ної роботи для підготовки до чергового заняття 
(прочитати в підручнику, виписати зі словників, 

знайти на мапі, отримати в бібліотеці, знайти 
в мережі Інтернет та ін.).

Для поліпшення якості наступного сеансу 
відеоконференцзв'язку після кожної конферен-
ції необхідно опитати учасників для оцінки про-
веденого заняття. Оцінювати і покращувати не-
обхідно не тільки технічну складову, а й роботу 
викладача, інструктора і самих студентів. Якщо 
не провести оцінку проведеного заняття, надалі 
буде важко вдосконалити методику проведення 
заняття-відеоконференції з використанням тех-
нології Web-conference.

Висновки і пропозиції. Проблема дво-
стороннього дистанційного навчання студен-
тів немовних ВНЗ повинна знаходити всебіч-
не відображення в системі їхньої професійної 
підготовки, оскільки знання іноземної мови 
є особистим підґрунтям їх професіоналізму. Тому 
забезпечення в немовних ВНЗ умов, необхідних 
для формування мовної компетенції з іноземної 
мови слід розглядати як одне серед основних за-
вдань підготовки майбутніх спеціалістів.

Досвід проведення занять з англійської мови 
з використанням Viber, Skype та Web-conference 
показує, що такі заняття є ефективним засобом 
вдосконалення іншомовної комунікативної компе-
тенції студентів. Варто також відзначити, що вико-
ристання Viber, Skype та Web-conference можливе 
не тільки при вдосконаленні іншомовної комуніка-
тивної компетенції, очевидно, що воно ефективне 
і для вдосконалення інших іншомовних компетен-
цій, зокрема соціокультурної компетенції.

Здобутки щодо організації використання 
двосторонньої дистанційної взаємодії виклада-
чів та студентів засобами Viber, Skype та Web-
conferences можуть бути використані для удоско-
налення педагогічної майстерності викладачів 
немовних ВНЗ.
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