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     Сьогодні, володіння іноземною мовою – необхідність для кожної 

сучасної людини, не кажучи вже про молодих осіб-випускників ЗВО, які 

бажають отримати роботу за фахом і бути конкурентоспроможними на 

ринку праці. Знання іноземної мови набагато підвищує шанси знайти 

престижну та високооплачувану роботу. Але,  що робити студенту, який 

вимушений поєднувати роботу з навчанням, якому катастрофічно  не 

вистачає часу для відвідування аудиторних занять з іноземної мови? В цій 
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ситуації стає актуальною можливість вивчати іноземну мову дистанційно, 

без безпосереднього контакту з викладачем.  

Незважаючи на те, що багато викладачів скептично налаштовані щодо цієї 

форми навчання,  дистанційна освіта все більш набуває популярності 

завдяки  її незаперечним перевагам.  

     Перш за все, у викладача виникає можливість використовувати в роботі 

електронні підручники, що знаходяться у відкритому доступі; відео та аудіо 

записи; віртуальну бібліотеку з виданнями таких серій як Basic Survival, 

Raymond Murphy, Face 2 Face, Headway, Opportunities, Round-up; електронні 

словники для більш якісного перекладу професійно-ориєнтованих  текстів, 

такі як Multitran, Prompt. 

     По-друге, з’являється можливість створювати on-lineтести з можливістю 

миттєвої перевірки знань та вмінь за допомогою програми Moodle, що є 

дуже зручним і економить час.  

     По-третє, окремо взяті дистанційні заняття можуть бути записані і 

відтворені в будь-який момент часу в тому випадку, якщо у студента 

виникає необхідність пригадати, уточнити, чи освіжити в пам’яті пройдений 

матеріал – тобто викладачеві нема потреби повторювати одне й те саме 

кілька разів.  

     По-четверте, викладач може скласти авторську програму з дистанційного 

навчання іноземної мови. Використовуючи дистанційну форму навчання,  

викладач має гнучкий графік роботи,  не прив’язаний до конкретного місця, 

сам може корегувати час і місце заняття, спілкуючись зі студентами по  

Skype, чи за допомогою вебінарів.   

     Вебінари, спрямовані на вивчення розмовної лексики з професійно-

орієнтованих тем, вважаються дуже актуальними, тому що, як правило, в них 

беруть участь кілька осіб, іноді ціла група, а заняття побудовані в ігровій 

вільній формі.  Зручніше поділяти кожен вебінар на декілька тем. Він 

обов’язково повинен включати в себе граматичні вправи, при цьому 
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студентам чітко пояснюються правила, які підкріплюються прикладами.  

Кожне заняття з лексики чи граматики повинне включати в себе перелік 

вправ, які викладач повинен заздалегідь вислати студенту по електронній 

пошті. В ході вебинарів є можливість в режимі реального часу виправляти 

помилки в мові студентів і давати їм поради.  

     Основними характеристиками вебінарів, що дає їм перевагу у порівнянні з 

інтернет-конференціями і семінарами, що транслюються в мережі – це 

легкість організації і інтерактивність цього заходу. Для бажаючих провести 

вебінар зараз існує широкий вибір платформ і сервісов, що надають як 

можливість трансляції і запису вебінару, так і різноманітні інструменти 

зворотнього зв’язку, а для потенційних слухачів вебінару навіть нема 

необхідності у спеціалізованих програмах. 

Крім того, є доцільним залучати зацікавлених та обдарованих студентів до 

web-квестів. Web-квест – це интернет-пошук, формат заняття, спрямований 

на розвиток пізнавальної, дослідницької діяльності студентів, за умови, що 

основна інформація добувається через ресурси мережі Интернет. 

Згідно з Б.Доджем, структура web-квеста повинна бути наступною: 

- вступ – опис головних ролей учасників або сценарій квесту, попередній 

план роботи, огляд всього квесту; 

- завдання – формулювання проблемного завдання, форми представлення 

кінцевого результату; 

- ресурси – перелік інформаційних джерел; 

- план роботи – опис процедури роботи, яку необхідно виконати кожному 

учаснику web-квеста при самостійному виконанні завдання (етапи); 

- оцінювання – опис критерієв і параметрів оцінювання web-квесту; 

- заключення – розділ, де підсумовується досвід, який буде отриманий 

учасниками при виконанні роботи над web-квестом. 

Найбільш ефективними формами захисту квест-проекту з іноземної  

мови вважається презентація з використанням PowerPointабо створення    
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тематичного веб-сайту. 

     Сучасні засоби дистанційного навчання синтезують у собі продуктивні 

педагогічні та інформаційні технології,  забезпечуючи тим самим 

передумови для впровадження принципово нового підходу до навчання в 

новому освітньому середовищі. Педагогічна технологія включає ретельне 

проектування, організацію і проведення навчального процесу з безумовним 

забезпеченням комфортних умов для студентів і викладача, засобом 

реалізації яких є інформаційні технології. 

Можливості дистанційного навчання допомагають викладачеві іноземної 

мови скласти індивідуальну програму для кожного конкретного студента 

відповідно до потреб студента і  конкретних цілей, що постають перед ним.  
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According to the UNO English is one of the international languages which is 

widespread. It is either official or the second language in a lot of countries. 

Undoubtedly it attracts scholars’ attention who have been carrying out its thorough and 

in-depth analysis from different angles. The notion “English for Specific Purposes” 

appeared in the 1960s while new trends and approaches began to occur with the 
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