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визнають його як один із основних напрямів підвищення якості підготовки 
студентів.  

Переваги даної технології – це, насамперед, можливість вибудовувати 
індивідуальну навчальну траєкторію студента разом з викладачем, 
можливість безперервної співпраці студента з одногрупниками та 
викладачем, а також відповідальність самого студента за результати 
навчання. У середовищі blended learning викладачеві слід ефективно 
управляти блендом (поєднання аудиторної та самостійної роботи студента), 
стимулювати самостійну та групову роботу студентів, створювати онлайн 
підтримку для студентів. Студентам, у свою чергу, необхідно визначити 
кінцеву мету навчання, сформувати свій власний стиль навчання, виробити 
індивідуальну траєкторію навчання. 

Отже, система Blended Learning відповідає вимогам концепції 
модернізації сучасної освіти, яка має на меті застосування передових 
технологічних досягнень. Поєднання аудиторного та самостійного 
електронного навчання сприяє індивідуалізації навчального процесу, адже 
студент стає активним учасником навчального процесу, спроможним 
будувати «індивідуальну навчальну траєкторію» (Щербакова О.Л.) виходячи 
з власних потреб. Жива комунікація, аудіювання, перегляд відео, реальне 
мовне середовище – ключові складники у вивченні іноземної мови 
професійного спрямування з використанням аналізованої технології, яка дає 
змогу підвищити ефективність навчального процесу, сприяє формуванню 
компетентного спеціаліста, конкурентоспроможного у сучасних умовах. 
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Найбільш визначною подією у розвитку людства було започаткування 
дистанційного навчання. З кожним століттям відбуваються різноманітні 
зміни, але найзначніші етапи еволюції проявляються із виникненням нових 
електронних та інформаційно-комунікативних технологій. Сучасні умови 
вимушеного карантину теж внесли свої корективи у дистанційне навчання 
студентів сільськогосподарських ЗВО англійської мови, підтвердили 
нагальність та необхідність таких форм навчання. 
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Нові електронні та інформаційно-комунікативні технології допомагають 
викладачам забезпечувати якісний процес дистанційного навчання. 
Основними помічниками для ЗВО слугують інформаційні системи LMS 
(Learning management Systems) [2, с.11] та хмарні технології, які потребують 
постійного оновлення та володіння технічними навичками як викладачів так і 
студентів [1, с. 14]. Найпопулярнішими хмарними технологіями вважаються 
Google Docs і Microsoft Live@edu [1, c.15], а поширеною інформаційною 
програмою – LMS MOODLE [3, c.17].  

Хмарні технології Google Docs і Microsoft Live@edu допомагають 
зберігати велику кількість необхідної інформації, що потрібна для якісного 
навчання англійської мови. Відбувається постійна комунікація між 
викладачами та студентами. У викладачів та студентів є можливість 
залишати повідомлення, організовувати відео-чати (вебконференції), 
проводити презентації, що є дуже важливим інструментарієм для навчання 
англійської мови [1, c.15]. Завдяки ним студенти, що навчаються 
дистанційно, мають доступ до навчального матеріалу в будь-який зручний 
для них час.  

Платформа LMS MOODLE теж дозволяє зберігати інформацію для 
дистанційного навчання, але навчальний матеріал організовується 
систематично на курсі дисципліни, що вивчається. Окрім основного 
матеріалу розміщується додаткова література, посилання, глосарії до кожної 
теми та різні види індивідуальних завдань, які допомагають розвивати 
навички самостійної роботи [3, c.17]. 

Маючи доступу до корисної інформації, студенти можуть отримати 
практичні навички через виконання різноманітних мовних завдань та тестів і 
відразу отримати оцінку своїх результатів. У викладача в свою чергу є 
можливість прослідковувати активність студентів та надавати своєчасну 
допомогу у вигляді консультацій.  

Консультації, що проводиться викладачем стосовно результатів навчання, 
можуть мати інформаційний, терміновий, нетерміновий, корегуючий 
характер [5, c. 8]. 

Помічником організації індивідуальної роботи можуть слугувати різні 
відкриті освітні ресурси, які подаються у вигляді посилань на платформі 
MOODLE у списку додаткової літературу для певної теми курсу. Відкриті 
ресурси, що розміщені у відкритому доступі інтернету з навчальною або 
науковою ціллю і випущенні під ліцензію, пропонується як альтернатива 
студентам сільськогосподарських ЗВО для самостійної роботи [4, c. 31].  

Для вивчення англійської мови існує велика кількість відкритих освітніх 
ресурсів. До провідних сайтів можна віднести: Deep English, British Council, 
Study. com, – де розміщено всі види навальної діяльності за ступенем 
складності та темам. Вони сприяють покращенню рівня освіти і допомагають 
безкоштовно поширювати інформацію по університетам всьому світу. 
Студенти можуть вибрати тему, вид мовного навику (аудіювання, письмо, 
читання), рівень складності. Сучасні електронні технології в повній мірі 
проявили себе позитивно під час карантину 2020 р. і підтвердили свою 
користь для дистанційного навчання англійської мови. У різноманітних 
хмарних технологіях та на платформі MOODLE є можливість спілкування у 
процесі навчання через форуми і чати. Варто також відзначити хмарні 
платформи Google Classroom та Zoom, що допомагають реалізувати 
інформаційно-комунікативний підхід у навчанні іноземних мов та 
створювати реальні мовні ситуації під час дистанційного навчання без 
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перешкод. Така форма навчання нічим не відрізняється від проведення 
звичайного уроку в аудиторії. Завдяки функції «поділитись екраном», 
студенти отримують весь мовний матеріал з комп’ютера і робочого столу 
викладача. Тому, весь процес навчання англійської мови відбувається із 
залученням відео та аудіо. Роботу в групах та парах теж можливо 
реалізовувати під час конференцій за допомогою «кімнат для обговорення», 
при цьому викладач повністю відслідковує процес комунікації між 
студентами і реалізовує інформаційно-комунікативний підхід у навчанні. 

Отже, для організації системного дистанційного навчання студентів 
англійської мови у сільськогосподарських ЗВО, викладачу допомагають нові 
електронні та інформаційно-комунікативні технології. При правильному 
поєднанні самостійної та практичної роботи у електронних програмах та 
хмарних технологіях створюється ефективна система дистанційного 
навчання. Такий підхід дозволяє впроваджувати нові електронні технології, 
забезпечуючи максимально високий рівень якості освітніх послуг в умовах 
вимушеного карантину. 
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Ключовими поняттями компетентнісно зорієнтованої вищої освіти в 
Україні на сучасному етапі визнаються поняття «компетентність» та 
«компетенція». 

Як зазначено у Законі України «Про вищу освіту», «вища освіта – це 
сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів 
мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-
етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у закладі вищої освіти 
(науковій установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на 
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