
The combinatio11 of the traditioпal алd iплovative mcthods is mixed ін 
«blenden.:d k..-amiлg»[ЗI \VI"Jere the usage or iшюvation technologics Ішmюr1ісаІІу 
ЇЛ1plcrnented inl<' studying proc~:;. Thc tеасІ1СГ use!' the positive experience o r our 
алd lorcigл scientL<>ts, moniton-:, controls enric l1es the content or studying. The 
expcr·ieocc or Engl~h teaciJer proves that tl1e combination or classical аІІd up-to-date 
mctl10dS іл tеаСІІілg i.s the lle\VCГ standart іл Mt:thods orTeaciІmg Laпguagc . 
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Інтегр<щія УкраЇІІІІ до rвроnейсмщх 111 cвiroвrrx СТJ>У"їУР· а також 
бурхливий розвиток інформаціііrшх техrюлоrііі відображаються ІІЗ всіх 
acnel\rax жtmя, ІІС BІІКJtro•retittям с іі сфера освЇ'ІltЬ(ІЇ діяльtІОС'І і. ІІа 

cьoroдrriшrriii деrrь модсрrrnацію с11стеми освіrІІ нашої криїrт все часті111е 
ПОВ'ЯЗ)'ІОТЬ З рОЗВІ ГГКОМ ЩІСТШІUіІіtЮ І'О ІІай'І!ШІІЯ , ЯКС р<УJГJІЯДD(їЬСЯ , ЯК ОДІІІІ З 
істощих фахторів пі,nвнщсюtя конr;урснтосnроможності rra prrrrкy освітtrі.х 

послуг. 

Снс1'Сма дrtcтarrцiiiнoro нaв•rrurrrя в rr aшiii держав і rtерс.'буває rta стадіі 
стrurовленrtя. тим не менш про їі важлrrвість та ttcpcrteктttвrticть свід•шть 
розробка шнрокої норма ntвно-nравової базн та все з рос raroчa кількість npat tь, 

включаю•ш й rtpatt.~ пprrcвя •tet ti nроблемам днстанttій t юrо rtавчання англійської 
мов11 в rrемовному закладі внщої ocвinr , у тому •нrслі іі на рівні дrtсертацій . 

Дrrстаrrціііна форма 11aв•rarrrrя вюна•rається як така форма oprart iзattii 
нав•нmьtrоrо nроцесу в ocвintix закладах. в рсзульт~11і якої забезnе•суЕ'Тhся 
реалізація дІІсr.mнійtюrо нш~·нщrrя т-.1 псрсдба•rасться можлнвість отримаrrrtя 

вrшусюнrкамrt докумеrr гів державвого зразкn 11ро відrrовідrrніі освіТ1Іііі або 

освітньо-кналіфікаційtшіі рівещ •. 
Днсr.trщійна освіта хврактсрюується: rну'Ікісnо, що 11роявняється у 

відсуnюсті rrеобхідrюсті відвЩуваrсttя регулярrснх заrсять та можІtttвості 
~tав•tа-н1ся ) зручшrіі час т-.1 у зручrсому мictJ.i: модульнісnо. що вІІявлясться у 
модульному rrpшщ11ni oprarriзaцii о~о.-рем11х курсів. а відтак і у сrвореrсні 
цілісного уявлення про окрему rtpeдмen ry r.mузь: napaлeJrьнicno, тобто 
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здійсненням навчання одно•ІаСІІО з nрофесійною діяльнісnо або з навчанням за 
інш11м напрямом); велнкою аудиторією, що передбачає одночасне звернення 
баrаn,ма студентамн до великої кінькос1·і джерел та уможливле~шя сn інкування 

студеІітів між собою та з викладачамн за допомогою телекомунікаційного 
зв'язку: економі•Ініс·по. яка полягає в зниження внтрат на підготовку фахівців 

шляхом ефектноного внкорнстаJшя нав•1альшrх nлощ та технічних засобів: 
техноло•·ічнісnо, що означає використання в ІІав••альному нроцесі нових 

досягнень інформаційних технологій: соціальнісnо, тобто рівними 
моЖJ1нвостяш1 отрнмаІІІІЯ освіти незалежно від таких факторів. як місце 

прожнвання. стан -здоров'я і соціальІІІ1Й ста1ус; інтернаціональнісnо. яка 
ВІІявляєn,ся у мажлнвості отримшшя освіти у ВНЗ інши~ краін без виїзду 

закордон та наданні освrтіх послуг іноземним громщиtнам: nознnІвІшм 

ВІІШ1ВОМ ІІЗ студеІ-ГЩ ЯК~1ії ІІОЛЯІ'ЗЄ у І1ЇДвнщеІІІІі ТВОрЧОГО Т'tl інтелектуальНОГО 

потенІtіалу; 1-ювою роллю викладача, яка 1азнає оновлеІіІ-ІЯ Т'd розшнрення ; 
я кістю. я ка не ІІОСl)'ІlаЄ"гься якості денної формІ1НЗВ'І<.ІІня за рахунок залу• •ення 

до ро·,робкн відловідІІих курсів найкращого nрофесорсько-внкладацького 

СКЛаду, ВНКОр11СТ3ІІІіJ1 ІІайсучаСНЇШІІХ Щ\ВЧЗJІЬfІО-МСТОДИ'ІШІХ матеріалів. 

введення снеціалізовано •·о контролю якості дистанціІїної освіти. Власне усі І.tі 
снец11фічні харЗКТСрИСТИКН ДІІСТЗJІІtійІЮЇ ОСВЇ'lІІ ЯВЛЯЮТЬ СОбОЮ Їі 110 '31\ТИВНЇ 
асnектн. але водно•Іас існує і ІІІfзка недоJІіків. які умовно можна роздіtшти на 

такі. що стосуються в першу ••ергу студеtгrів. та такі. що стосуються виклада•tів 
та установ. які запроваджуватимуrь нову форму навчаtшя . 

До nершої категорії відносяться: неста•tа соціальної взасмодії, яка с 
ПрЯМИМ ІІЗСЛідКОМ віртуаПЬІІОГО форМ31)' На8ЧЗНІІЯ ; ТСХІІОЛОГі•ІІІі fІрОбЛеМІІ, ЯКі 

шuї•1астіше ІІОJІяrаюn, у nобоюван11і tювнх техноJІОГЇЙ або їх відсутності: 
нортатнв11ість матеріалів за ра."<унок електронної форми ue зазв~1•1ай зручио, але 
не завжди стовідсотково краще, а11іж трающііїні nідручшІКІІ. 

Друга категорія вюІю•tає ·щкі недолікн. як: внсокі початкові ЇІ-Івестиціі без 

яких немоЖJнша розробка та занровадження з 1·адююго навчання; технологічІ-Іі 
питання, тобто наявнісn, І відповідність ІІаявного технічвого забезnе•ІеtІюІ 

nотребам нової форми tІавчшнІя: не11анежні ма1ерітш, які не підходяn, для 
застосуванвя в дистанційному І-tав•ІашІі: відсуn•іс·гь нсобхідІІого культурного 

прні'іняття - далеко не всі в нашій країні готові до нової форм11 ІІаВ•Іанвя та 
СІlриіімають їі серйозно, а тому во •ІевІщь І-І еобхідним ВІІЩ\Є"Гься проведення 

11евної підготов•юї робоп1 з майбушімн стуле•ггами. Не важко rюм rrипІ , що усі 

вище rІерелі•tені nунКТ11 в метОДІ1'ІИІІХ термінах є труднощами щ1 шляху до 
запровадження 11ової форми навчшшя. ІІа подолання ЯКІІХ необхідний час. 

фінансування та значна кіt1ькість праці науково-педагогі•ІІІІІХ співробі111иків. 
Тнм не менш. переваги с ваrомішимн за недоліки. а отже nотреба у системі 

дистаtщіііtюго навчання є наrаньною та стосуЄ"ГЬся всіх дисциплін без винятку, 
зокрема й англіііської мовІ'І . 

І-Іа сьо r·однішній день в нашіІї країні диспuщійне нав•н11Іня інозем11их мов 
знаходиться на етапі становлення та потребує. nерш за все. розробки rру~ггов•юї 
теоретн•1ної бази. Однак. нам не вдалося знаііn1 робіт з nроблем днстанціііного 
1 ІавчанJІЯ 8ІІГЛіііської мови у процесі фахової підготовки майбутніх юристів. що 
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свід•ІІІТь про ІІСобхідність нроведення досліджень у ніJ1 галуз і та розробюt 
осІІОВ побудови днста~щіііноrо курсу ІІазчашІя англійської мовв маіібутіх 
юр11стів. 

ТІІЕ USE OF CASE ST UDY IN TEACШNG ENG I.ISII AS А FACTO R ТО 
ENS І)RE ТНЕ EFFECTІVENІ<:SS 01• KNO\VLEDGE 

E.7ьвipa?)VIf00tt, 
ач ІІІІІІ!.'І ьа 11.~1 і iit ·ької 1юв 11 
A)·n 'яnсьtш .'іІІІиnія М! І 

Іі-)-п 'ящ:ьдО/ 11іської радn Харл:івс",ші ойлист і 

Wl1ik: k:aming а Гo •-cign laпguage рнріІs •ш,·е а ІоІ of probk:m . ..,, оне of \\ І1іс І1 
і:; а k)\v І110 ІіvаІкт. ТІ1і:; і.-; с:>р~іаІІу Іrщ: for 111~: English b:>OІlS . \YI'It:re the mаін 
part оГ Іhе lessoн ~ dt:dicaІcd 10 Іhе de\elopmenІ of' studeпt::;' ~k ill$ авd usage o f 
acqtІire<l LhC(')relical knO\VIe<lgc. Therefore, for et\SUring the eliectivenCS!; or 
kno\vledge every teacl~er !>houkl І11іпk of chaлging І11с Гоnпо; of lessoпs. For the 
purpose of de\·elopment of creative abilities о І' pupik tl1eir grad11al and systenmticaJ 
introduclioll ЇПІО indepeпdent cognitivc activily. SlІppOrl Of COOpcration between 
pt1pils and thc teacher il is not cnougl1 to use 011Іу Іhе traditio11al lessons. 

То cvoke intcrest amoпg studcпts in leaming Engli:;h, \ve should look for яuch 
inter~::sliпg алd eliective teaching metlюcl:; \\'hicl1 slimulatc sшdcІІts to becomc active, 
liЬcrnttX!. and at thc same Ііmе (ІО ІЮІ let U1Crn disturb cL'l.'isroorn bclшvior. Іп this 
сме, illnovati\-C rnethods агс \'3luablc for applicalion. Опе or tlle іІІПОVаtіvе 111Ctl10dS 
\Vhic ll providCS lhe quaJity leaching of foreigп Jaлguag(..'S is intemcliVe Jean1Ї11g. 

JпІemctive leaming is а pedagogical nюdel ІІtаІ encoш-ages stt•dents to Ьс part 
of tlte lesson instead of passive obscrvers, qtІietly sitting at а clcsk takit1g пotcs or 
rnemori:liпg ЇІlfornmtioп. Ptspils intcmcl \Yith 1І1е пmterial, e3ch otlx:r and the teachcr 
in ап active w<ty. T his teaching model is lcamer-<:CІlten:d ratl1er thaл teachcr
ceпtcrcd , cncotІrdging imagin<llion апd strengtltening thc p11pils' critical thinking and 
problenнюl\ring skills. 

One or the intcracti\'C tcchniques lltat bCCOil'lt::> popular, is thu case SllІd y. The 
esscncc of' the rnet•юd lies іп using !;рссіГІс cases storic:o; which prest-'111 realistic, 
complcx, апd coпtcxtuaUy rich situat ioпs апd onen involvc а dik.'mJna, сопПіс І, or 
prob\em tl1at рнріІs nшst negotiatc. 

Chiktren have the positive attitнde to this method, І11су considcr it as а game. 
Лs iпtcmctive teacl1ing mcthod, case study et\Sures the developrnent of l11e0retical 
positions апd developing skills or prncticaJ IJSC o f acquired tJюorctical nшterial. The 
casc study method сш1 Ьс successii.ІIIy used in І11с classroorn in the teacl1ing of 
foreiьтn languages, L1ecause tl1is method contains аІІ tl1e typcs of speecl1 activity: 
rcadiлg, speaking, \Vriting aJ1d listcniпg. Pupit-; have possiЬility to commuпicate in а 
loreigп laпguage dнring inІemction \\rrth their clasi>mates and tl~e teacher. 

Tt1L., method, in my оріпіоn. is thc most inІcresting алd motivalioпal. ТІ1е work 
witl1 t11e case can Ье divided Ьу tlx: teacl1er into Іюmе indepeпder11 апd class work. 
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