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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКУ TELEGRAM У ПРОЦЕСІ
НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ
Бодненко Д.М., Місюк І.П, Нікуліна О.С, Остапенко М.В.,
Перевертень Л.О., Тютюкіна А.В, Шевченко І.С.
Київський університет імені Бориса Грінченка
Анотація. В статті розкриваються особливості використання додатку Telegram у процесі
навчання англійської мови майбутніх екологів. Предметом дослідження виступає додаток
Telegram у процесі навчання англійської мови майбутніх екологів. Об’єктом дослідження є
процес навчання англійської мови майбутніх екологів. При роботі над статтею використані
наступні методи: аналіз науково-педагогічної і методичної літератури щодо проблематики
статті; порівняння, вивчення та узагальнення педагогічного досвіду щодо покращення
процесу навчання у системі професійної підготовки. Сучасна система навчання зумовлює нові
тенденції розвитку освіти. Основу сучасного інформаційного суспільства складають не
традиційні матеріальні, а інформаційні ресурси, знання, наука, організаційні чинники,
здібності людей, їх ініціатива, креативність. З’явилась потреба у діяльних, обдарованих,
інтелектуально і духовно збагачених громадянах, тому основним завданням освітніх закладів
є розвиток індивідуальних здібностей учнів у процесі навчання і виховання. Згідно з
результатами дослідження, популярність серед молоді додатку Telegram може стати кроком на
шляху до появи нових методів та методичних технологій вивчення англійської мови в процесі
підготовки майбутніх фахівців у галузі екології.
Ключові слова: інноваційні технології , Telegram ,чат , Geo-chat , end-to-end-шифрування.

FEATURES OF THE USE OF TELEGRAM APPLICATION IN ENGLISH LANGUAGE
TRAINING OF THE FUTURE OF THE ECOLOGIST
Bodnenko D., Mysuyk I., Nykulina O., Ostapenko M.,
Pereverten L., Tyutyukina A., Shevchenko I.
Borys Grinchenko Kyiv University
Annotation. The article reveals the essence of the features of the use of telegram application
in english language training of the future of the ecologist. The subject of the research is Telegram
application as the tools in english language training of the future of the ecologist. The object of
research is the process of training of the future of the ecologist. In research used the following
methods: analysis of scientific, pedagogical, and methodological literature on the issues of the
article; comparison, study and generalization of pedagogical experience in improving the training
process in the system of vocational training. The modern system of education causes new
tendencies in its development. The basis of the modern information society is not the traditional
material, but information resources, knowledge, science, organizational factors, people's abilities,
their initiative, creativity. There is a need for active, gifted, intellectually and spiritually enriched
citizens, therefore the main task of educational institutions is the development of in dividual abilities
of students in the process of education and upbringing. According to the results of the study, the
popularity among young people of the Telegram supplement can become a step towards the
emergence of new methods and methodical technology of the English of training in the process of
training future specialists in the field of ecology.
Keywords: Innovative Technologies, Telegram, Chat, Geo-chat, end-to-end encryption

Вступ. Сьогодення все наполегливіше вимагає пошуку таких форм та методів
навчання, впровадження яких сприяло б активізації навчально-пізнавальної діяльності
учнів, підвищувало ефективність набуття учнями нових знань, розвивало творчу
активність, а також навички колективно злагоджених дій. Останнім часом масштаби
впровадження інноваційних технологій стрімко зростають. Використання інноваційних
технологій в навчанні – це наступний еволюційний крок до надання навчальному процесу
властивостей адаптивності, гнучкості, відкритості та мобільності. Тепер для того, щоб
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вчити, викладачу не обов’язково стояти біля дошки. Вчити можна скрізь: в приміщенні та
на відкритій місцевості, під деревом, на борту морського чи повітряного судна. Для цього
потрібно лише мати доступ до мережі Інтернет з довільного гаджета.
Метою дослідження є висвітлення особливостей використання додатку Telegram у
процесі викладання іншомовних дисциплін при підготовці майбутніх екологів.
Основна частина. Як і будь-який мобільний месенджер, Telegram має ряд переваг та
недоліків. Зконцентруємо увагу на особливості використання Telegram в освітньому
процесі навчання іноземнимних мов майбутніх екологів.
Додаток дає можливість об’єднувати до 200 осіб в одному чаті. Це дає можливість
викладачу\філологу ділитися необхідною інформацією з великою кількістю людей
одночасно, не витрачаючи часу та зусилля на пересилання інформації кожному члену
групи окремо.
Telegram пропонує ряд каналів, що тісно пов’язані з вивченням англійської мови. Ці
канали дозволяють вчителю ділитися цікавими посиланнями з групою студентів та
вдосконалювати вивчення мови.
Додаток дозволяє ділитися голосовими повідомленнями, що дозволить викладачу
навіть дистанційно звертати увагу на фонетику англійської мови.
Telegram дозволяє передавати файли будь-якого формату. Таким чином, учасники
освітнього процеу мають можливість ділитися підручниками, посібниками, відео та
музикою, що допомагає у вивченні іноземної мови та сприяє розвитку комунікаційний
здібностей майбутніх фахівців.
Студенти та викладач мають змогу спілкуватися з носіями мови, вивчати культуру та
мову від безпосередньої особи, що розмовляє мовою, що вивчається, оскільки платформа
Telegram існує по всьому світу та щодня все більше та більше людей реєструються у
мессенджері. Це сприяє інтернаціональному спілкуванню та можливості колаборації в
сфері екології.
Висновки. На підставі проведеного аналізу додатку Telegram можна зробити такі
висновки: оскільки робота викладача, ,робота філолога, та робота еколога тісно пов’язана
зі спілкуванням та комунікацією Telegram полегшує цю роботу адже він дає можливості не
тільки контактувати зі всією групою на відстані , передавати файли, посилання, а також,
оскільки платформа Telegram існує по всьому світу та щодня все більше та більше людей
реєструються у мессенджері - сприяє інтернаціональному спілкуванню. Впровадження
інноваційних технологій зокрема таких як Telegram месенджер , сприятиме не лише
професійному зростанню еколога, а також зробить процес навчання для студентів більш
різноманітним та цікавим.
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