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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ОРГАНІЗАЦІЇ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
У статті розглянуто особливості організації навчання іноземної мови у сучасних умовах. 

Новітні технології, які стають доступними широкому колу користувачів мережі Інтеренет, 

створюють нові можливості для запровадження різноманітних дистанційних форм навчання і 

сприяють розвитку базових компетентностей студентів, тому застосування цих технологій має 

стати одним із завдань інноваційної політики у закладах освіти. 

Ключові слова: дистанційне навчання, іноземна мова, онлайн-навчання, змішане 

навчання, освітній процес. 

 

Сучасний випускник повинен володіти навичками спілкування (як усного, так 

і письмового), а тому розвиток професійно орієнтованої мовної компетенції 

виходить на перший план у вивченні іноземної мови у закладі вищої освіти. 

У зв‘язку з вищевказаним, питання вибору завдань для індивідуальних та 

групових проєктів, а також текстів для аудіювання та самостійного опрацювання 

видається особливо актуальним. 

Сучасні вимоги до організації навчання та студентоцентрований підхід 

вимагають пошуку нових активних стратегій навчання для залучення студентів до 

процесу отримання знань та розвитку їх когнітивних здібностей.  

Як свідчать результати анкетування студентів та досвід вчених (Clark & 

Patrick, 2007, Valiathan, 2010 та ін.), навички критичного мислення можна 

розвивати через виконання практичних завдань самостійно та під контролем 

викладача. Такий підхід спирається на досвід та конструктивістські моделі 

навчання та заохочує викладачів до повного залучення студентів до навчального 

процесу, а тому освітнє середовище має бути організоване таким чином, щоб 

забезпечити здобувачам вищої освіти умови для доступу до інформації, а також для 

застосування засвоєних раніше знань та досвіду.  

Процес впровадження дистанційного навчання в систему освітив різних 

країнах має свої особливості [1]. Це залежить від державноїполітики країни: або 

дистанційне навчання визнається однією з форм отримання освіти разом з іншими 

формами навчання, або дистанційні освітні технології використовуються в 

системіосвіти як засобу навчання. Проте можливості дистанційного навчання, 

зокрема використання електронних ресурсів у навчанні на сьогодні є потужним 

інструментом подачі матеріалу, контролю рівня засвоєння знань студентами та 

розвитку когнітивних здібностей студентів. 
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Нові підходи до організації занять з іноземної мови у вищій школі мають 

інтегрувати методи навчання в Інтернеті, включаючи доставку матеріалів в 

Інтернеті через веб-сторінки, дошки для обговорень та / або електронну пошту з 

традиційним методом навчання. Педагогіка такої організації ґрунтується на 

припущенні, що при взаємодії викладача зі студентами віч-на-віч існує ряд переваг, 

а також на розумінні доцільності використання онлайн-методів у певних ситуаціях 

(карантин у вузі, інші ситуації, коли окремий студент не може відвідувати заняття у 

виші протягом певного часу). Таке змішане навчання використовується для опису 

моделі організації навчального процесу, яка поєднує різні заходи, засновані на 

методах, що включають аудиторії віч-на-віч, електронне навчання в режимі 

реального часу та самостійне навчання.  

Надання декількох онлайн-варіантів на додаток до традиційного навчання в 

аудиторії фактично збільшує можливості студентів навчатися, хоч і може складати 

певні труднощі для обох сторін-учасників процесу. Такими варіантами можуть бути 

інтернет-ресурси (програма Лінвотренажер, платформа PreZi, Google Classroom) і 

технології Веб 2.0., які забезпечують можливість для збільшення обсягу мовного 

спілкування іноземною мовою в очному і дистанційномунавчанні. 

Завдання викладача, на нашу думку, полягає в тому, щоб поєднати доставку 

навчального контенту через Інтернеті з найкращими можливостями взаємодії в 

аудиторії щоб персоналізувати навчання, дати можливість кожному студенту 

працювати у зручному для нього темпі і допомогти кожному визначити найбільш 

доцільні засоби для вирішення поставлених завдань.  

Ця практика інтегрує різні моделі викладання та стилі навчання, завдяки чому 

навчання в аудиторії  та онлайн-навчання покращують і доповнюють один одного. 

Така модель, як свідчить досвідвикладачів закладів освіти усіх рівнів, 

виявляється високоефективною в умовах 21 століття з їх викликами та 

можливостями доступу до джерел інформації і сприяє розвитку критичного 

мислення студентів, що є одним із завдань підготовки сучасного спеціаліста. 
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ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ ЯК ОДНА З КЛЮЧОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ 

ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ СУЧАСНОСТІ 

 
Розглядається один із найсучасніших підходів у методиці викладання іноземних мов – 

«перевернуте навчання», що являє собою різновид змішаного навчання. Акцентовано увагу на 

видах та основних перевагах «перевернутого навчання». Пояснюється основна мета застосування 

даного методу у вищих навчальних закладах. 

Ключові слова: змішане навчання, перевернуте навчання, електронні освітні ресурси, 

навички самоорганізації, нетрадиційний формат. 

 

Сучасні вимоги до організації освітнього процесу при підготовці майбутніх 

фахівців зумовлюють необхідність пошуку нових форм та методів навчання. Одним 

з таких підходів, який набув останнім часом великої популярності, є метод 

«перевернутого навчання» – (flipped classroom). Як відомо, при традиційній моделі 

організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах аудиторна робота 

проводиться у формі лекцій, семінарських або практичних занять, на яких студенти 

особисто відповідають на запитання викладача, демонструють вирішення домашніх 

завдань тощо. При здійсненні «перевернутого навчання» ситуація змінюється 

навпаки. Аудиторія отримує новий матеріал за новою темою заздалегідь у різному 

вигляді: відео, презентації, анімації тощо. До проведення аудиторних занять цей 

матеріал самостійно опрацьовують вдома. На наступному ж етапі, заняття з цієї 

теми проводяться у вигляді активної участі студентів в навчальній діяльності, 

відпрацюванні матеріалу, взаємодії з викладачем та одногрупниками. Студенти 

можуть працювати індивідуально або в невеликих групах. Різні групи можуть 

вивчати і досліджувати різноманітні аспекти однієї і тієї ж теми одночасно. 

Модель "перевернуте навчання" як один з компонентів сучасної технології 

змішаного навчання (Blended Learning) використовується дл яорганізації 

самостійної учбової діяльності студентів, для освоєння програмного або 

додаткового учбового матеріалу по іноземній мові.[1, 128 с.]. Для цієї моделі 

навчання характерне чергування компонентів денного і дистанційного навчання. 

При цьому реалізація дистанційного навчання здійснюється поза ВНЗ: викладач 

надає можливість доступу до електронних освітніх ресурсів для попередньої 

теоретичної підготовки вдома (наприклад, засвоєння граматичного матеріалу). На 

учбовому занятті організовується практична діяльність. У процесі роботи у режимі 

"перевернута аудиторія" зростає відповідальність студента, стимулюється розвиток 

його особових характеристик (активність, відповідальність, ініціативність) і 

навичок самоорганізації, управління часовими ресурсами. Застосовуючи модель 

"перевернута аудиторія", студенти, наприклад, мають можливість не лише 


