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УДК 377    Педагогічні науки 
 

ЕФЕКТИВНІ СТРАТЕГІЇ ВИКЛАДАННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 
 

Лещенко С.М., 

викладач циклової комісії іноземних мов 

Фахового коледжу «Універсум» 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

м. Київ, Україна  

В 2020 році людство зіткнулося з наймасштабнішим 

викликом сьогодення, аналогів впливу якого важко знайти в 

історії. Коронавірус увірвався в усі сфери життя, змінивши 

усталені норми та звичні алгоритми поведінки. Гостро і 

безапеляційно постало питання спроможності ключових сфер та 

суспільних інституцій функціонувати під час самоізоляції та 

карантину. Освітні заклади мали реагувати миттєво. Вимушене 

дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників 

освітнього процесу: і викладачів, і студентів. Організувати його 

якісно, з використанням цифрових технологій, вирішувати не 

тільки методичні, а й технічні проблеми виявилось зовсім не 

просто. Але викладачі філологічних дисциплін усіх регіонів 

України змогли подолати труднощі й вивести процес викладання 

на вищий організаційний рівень. 

Ідея дистанційного навчання полягає в тому, що взаємодія 

викладача й студента відбувається у віртуальному просторі: обоє 

вони перебувають за своїми комп'ютерами і спілкуються за 

допомогою Інтернету. 

Які ж переваги дистанційного навчання? До них можемо 

віднести: 

- гнучкість – викладач може коригувати вміст та методику 

викладання матеріалу з урахуванням рівня підготовки, здібностей 

студентів;  

- зручність – можливість навчання у зручний час, або ж 

проведення занять згідно розкладу у звичному оточенні;  
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- модульність – розбиття матеріалу на окремі функціо-

нально завершені теми, можливість проведення поточного зрізу 

знань з метою контролю рівня засвоєння матеріалу;  

- можливість одночасного використання великого обсягу 

навчальної інформації будь-якою кількістю студентів; 

-  інтерактивність – активне спілкування між студентами 

групи і викладачем під час онлайн занять; 

- більші можливості контролю якості навчання, оскільки 

викладач має змогу проводити тестування, дискусії, семінари 

та опитування в реальному часі; 

- економічна вигідність – знижуються витрати на проведен-

ня навчальної діяльності (не потрібно витрат на оренду приміщень, 

поїздок до місця навчання як студентів, так і викладачів та інше); 

- єдине освітнє середовище (особливо актуальне для 

корпоративного навчання); 

- відсутність географічних кордонів для здобуття освіти - 

різні курси можна вивчати у віддалених навчальних закладах 

світу. 

Під час дистанційного навчання використовуються такі 

інструменти: 

- дистанційні курси; 

- веб - сторінки й сайти; 

- електронна пошта; 

- форуми й блоги; 

- чат і ІCQ; 

- теле - і відеоконференції; 

- віртуальні класні кімнати тощо.  

Для організації та проведення групових онлайн занять 

викладачі українських закладів освіти мають можливість 

використовувати такі інструменти як Hangouts Meet, Skype, 

Webex, Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams. 

Серед недоліків дистанційного навчання можна зазначити: 

- необхідність сильної мотивації – деяким студентам 

складно самоорганізуватися і підтримувати необхідний темп 

роботи без зовнішнього контролю; 
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- відсутність соціальної взаємодії – дистанційна освіта не 

сприяє розвитку комунікабельності, навичок роботи в команді; 

- порушення принципів академічної доброчесності – 

викладач часто не має можливості простежити, чи студент 

самостійно виконав роботу; 

- технічні проблеми – деякі учасники навчального процесу 

не мають сучасних ТЗН, а інтернет-покриття може бути 

недостатньо якісним; 

- санітарні норми – освітяни та студенти часто змушені 

сидіти перед екранами занадто довгий час, що негативно 

впливає на здоров’я.  

Про важливість використання ТЗН на уроках іноземної мови 

говорилося і писалося дуже багато впродовж останніх тридцяти 

років. Ми, викладачі, маємо використовувати комп’ютери або 

мобільні пристрої (планшети, смартфони тощо), щоб зробити 

наші заняття інформативнішими, цікавішими, різноманітнішими, 

сучаснішими. Ми використовуємо технології, щоби надати 

можливість студентам чути носіїв мови, спілкуватися з ними, 

записувати власне мовлення, виконувати найрізноманітніші 

завдання та отримати доступ до мультимедійних ресурсів. 

Використовуючи комп’ютерні тести, ми маємо змогу відстежу-

вати навчальний прогрес тощо. Викладання англійської мови 

онлайн є природним продовженням процесу, започаткованого 

тоді, коли комп’ютер вперше потрапив до аудиторії. Вчителі 

мають доступ до широкого спектру інструментів для урізномуніт-

нення процесу викладання. Не варто забувати, що багато видів 

діяльності, які освітяни використовують на традиційних заняттях, 

можна адаптувати для використання у віртуальному класі. 

Як носії знань, ми завжди шукаємо різні види діяльності та 

матеріали, які, на нашу думку, могли б зацікавити наших 

студентів, і викладання онлайн нічим не відрізняється. Під час 

онлайн-уроку це може насправді бути дещо складнішим 

завданням, оскільки ми можемо не бачити міміки студентів та 

того, що відбувається навколо них. Хороша новина полягає в 

тому, що насправді є досить багато речей, які ми можемо 
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зробити, щоб залучити здобувачів освіти до активної роботи 

під час онлайн-сесії. Отже, є три основні види діяльності, які 

ми можемо використовувати.  

Перше -  демонстрація екрану. Це чудовий варіант, 

оскільки студенти відчують, що ми ніби там, сидимо поруч, 

контролюємо екран, показуємо їм те, що ми хочемо, щоб вони 

бачили. Ми можемо показати їм графіки, діаграми, фотографії, 

тексти або просто дати вказівки щодо виконання завдання за 

допомогою комп’ютера.  

Друге - аудіо чи відео. Ми всі знаємо, що коли ми показуємо 

відео на уроці, студенти, як правило, зацікавлюються, оскільки 

відеозаписи є чудовими інструментами у процесі навчання.  

Третє - чат. Ми можемо використовувати функції чату для 

спілкування зі студентами за допомогою тексту. Функція 

спільних нотаток на багатьох онлайн-платформах дозволяє нам 

це робити. Він також може слугувати чудовим інструментом, 

якщо у студента проблеми з динаміками чи мікрофоном. 

Робота в парі - це чудовий спосіб заохотити спілкування 

студентів між собою мовою, що вивчається, але може 

спричинити проблеми як у традиційному, так і у віртуальному 

класі. Наприклад, через різницю в темпераментах студент 

може неохоче працювати з конкретним одногрупником. 

Протилежним прикладом може бути ситуація, коли двоє 

студентів є хорошими друзями і завжди хочуть працювати 

разом, а коли вони це роблять, то постійно говорять про щось 

поза темою, розмовляють рідною мовою, і в результаті не 

виграють від роботи в парі. Це проблеми, з якими можна 

стикнутися в усіх типах навчальних занять. 

Якщо ви працюєте один на один зі студентом, робота в парі 

неможлива. Тим не менш, ви все одно можете максимізувати час, 

присвячений розвитку мовлення студентів і, таким чином, 

досягти тієї ж мети, що і при роботі в парі. Дайте їм час 

відповісти та задати відкриті питання. Надайте їм можливість 

взяти на себе головну роль у «парній» діяльності та працюйте з 

ними, як міг би працювати одноліток. 
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Робота в парах може  бути ефективнішою, якщо викладач 

реалізовує стратегію заміни пар для кожного виду діяльності. 

Коли студенти знають, що їм доведеться міняти партнерів, вони 

не будуть занадто прив’язуватися до однієї людини, а також не 

будуть надто розчаровані співпрацею з кимось, хто їм не 

подобається. Крім того, це дає сором’язливим студентам або 

студентам, які завжди прагнуть, щоб у розмові домінували інші, 

можливість більше говорити (особливо якщо вони в парі з іншим 

сором’язливим студентом). Подібним чином, особам, які є дуже 

балакучими, доведеться підлаштовуватися під співрозмовників. 

Загалом, чим більше людей, з якими студенти розмовляють, тим 

більше вони навчатимуться, і тим комфортніше вони будуть 

почуватись використовуючи іноземну мову загалом. 

При викладанні онлайн, викладачу бажано групову роботу 

спланувати та розподілити заздалегідь, до початку зустрічі. 

Поділити групу на пари для виконання кожного відповідного 

виду діяльності теж можна перед заняттям, при чому студентів 

можна ознайомити зі списком в чаті або надіслати його на 

пошту. Таким чином економиться час та створюється 

відповідна атмосфера.  

Якщо викладач використовує автоматизований генератор 

груп або інші методи довільного відбору, студенти можуть 

побачити, з ким вони працюватимуть, до початку сеансу. 

Наприклад, веб-сайт https://www.randomlists.com/team-generator 

миттєво рандомізує групи для вас, так що вам не доведеться 

робити це самостійно. Все, що вам потрібно зробити, - це 

скопіювати та вставити імена студентів (або ідентифікатори 

користувачів) у поле внизу сторінки, а потім вказати кількість 

груп, які ви хочете отримати для виконання того чи іншого 

завдання (генератор обчислить кількість студентів на групу), а 

потім натисніть "Return". Щоразу, коли ви натискаєте цю 

кнопку, будуть створюватися нові групи. Отже, якщо ви хочете 

миттєво та швидко поділити студентів на групи, підготуйте цей 

сайт і відкрийте його на одній зі своїх вкладок (із вже 

вставленими іменами студентів), а потім, коли настане час 
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розподіляти студентів по парах, повідомте студентам, що ви 

збираєтеся робити, і поділіться екраном. 

Під час вивчення мови онлайн у студентів може виникати 

розчарування та невпевненість у собі, оскільки брак 

словникового запасу може спричиняти труднощі у вираженні 

власної думки. Вони можуть відчувати себе ізольованими від 

своїх одногрупників та вас, їх вчителя. Тому підтримка 

викладача є надзвичайно важливою. 

Під час онлайн навчання ми, освітяни, не маємо можливості 

визначити, які процеси відбуваються в свідомості слухачів, але 

нам необхідно усвідомлювати, який матеріал є зрозумілим для 

студентів, а який сприймається важко. І тут на допомогу нам 

приходить тестування, яке (за умови правильного формування з 

урахуванням ментальних особливостей здобувачів освіти та 

специфіки навчальної дисципліни) є зручною формою контролю, 

діагностики, узагальнення, упорядкування та повторення 

вивченого матеріалу. На сьогоднішній день у світі існує багато 

навчальних електронних платформ (комерційних та безкош-

товних), і всі вони надають можливість проводити тестування 

онлайн. Окрім того існують платформи, на яких викладач має 

змогу самостійно складати тести. Назвемо найбільш поширені в 

Україні платформи дистанційного тестування: 

- GOOGLE ФОРМИ https://www.google.com/intl/ ru_ua/ 

forms/about/ - найпоширеніша, найшвидша і найпростіша в роботі 

платформа для створення та редагування тестів як на комп’ютері, 

так і на будь-якому мобільному пристрої. Сервіс безкоштовний. 

Єдина умова для використання – наявність аккаунту в Google. 

- https://quizlet.com/latest - навчальний додаток, створе-

ний в 2005 році в США, який надає можливість проводити 

навчання за допомогою ігор, навчальних карток та тестів. В 

сервісі можна працювати безкоштовно, але тоді функціонал 

буде обмеженим (наприклад, не можна додавати власні 

картинки чи записати аудіосупровід до завдання). 

- https://www.proprofs.com/ - потужна система, яка може 

використовуватися для створення онлайн-курсів, оцінювання, 
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проведення опитувань та тестування. Сервіс дозволяє вставляти 

презентації, текстові файли, картинки та аудіозаписи. Функціонал 

розширюється при оформленні комерційної підписки. 

- KAHOOT! https://kahoot.com/ - ігрова навчальна платфор-

ма, яка широко використовується в учбових закладах для 

створення вікторин з множинним вибором. Може використову-

ватися для перевірки знань студентів, для оцінювання, а також як 

ігровий момент для відпочинку під час занять. Можна 

використовувати під час онлайн навчання (викладач демонструє 

свій екран), а також при роботі в аудиторії (демонстрація 

проводиться на смарт-дошці). 

- https://www.liveworksheets.com/ - це інтерактивні work-

sheets, які економлять папір, чорнило та час, і їх цікаво 

заповнювати. Викладач створює обліковий запис і переходить на 

веб-сайт, щоб завантажити PDF-файл, а потім створює завдання 

на самому бланку, вводячи правильні відповіді. Студенти 

виконують завдання в інтернеті, і програма їх перевіряє та оцінює 

за десятибальною шкалою. Завдання можуть бути різноманітні: 

заповнити пропуски, множинний вибір, зіставлення, перетягу-

вання, з’єднання стрілками, можна прикріплювати звукові файли, 

посилання на відео в Youtube тощо.  

- https://www.easytestmaker.com/ - інтернет-генератор 

тестів, який допоможе вам створювати та керувати тестами. 

EasyTestMaker дозволяє створювати запитання з множинним 

вибором, з короткими відповідями, запитання True/False та 

інші типи тестів. Можна додавати інструкції та розділити тест 

на кілька розділів. Онлайн-тести автоматично оцінюються. 

Безкоштовна версія дозволяє створити 25 тестів без можли-

вості експортувати в паперовий формат. Комерційна підписка 

значно розширює можливості. 

- https://master-test.net/ - це безкоштовний інтернет сервіс, 

орієнтований в першу чергу на потреби викладачів, що 

дозволяє створювати тести. Ви можете створювати як онлайн 

тести, так і завантажити та проходити тест без підключення до 

інтернету. І для цього Вам не потрібно встановлювати на 
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комп'ютер додаткові програми. Основна ідея програми - 

проводити інтерактивне тестування знань студентів і учнів. 

- https://onlinetestpad.com/ - вітчизняна платформа, яка 

дозволяє створювати  завдання на вибір однієї та кількох 

правильних відповідей; завдання на встановлену числову 

відповідь та текстову відповідь; завдання на відповідь у вільній 

формі (перевіряється викладачем особисто після складання 

тесту); завдання на встановлення правильної послідовності; 

завдання на встановлення відповідності між двома списками 

елементів; заповнення пропусків у тексті, де перевіряється 

вставлене слово; заповнення пропусків у тексті із вибором 

правильної відповіді із списку та інші. Створивши тест, ви можете 

поділитися посиланням на нього, створити віджет (код) для 

вбудовування у свій сайт, блог чи форум. Також можна тест 

опублікувати і додати у велику бібліотеку тестів, створених 

іншими вчителями. Є можливість завантажити тест у форматі 

PDF для друку. 

- https://www.classtime.com/uk/ - теж українська платформа, 

що збагачує урок миттєвою візуалізацією рівня розуміння та 

прогресу усього класу в живому часі. Classtime пропонує плани 

для всіх: Безкоштовний, Преміум або Ліцензії для шкіл. 

Який інструмент би ми не обрали, варто пам’ятати, що 

тестування має бути ефективною формою повторення, узагаль-

нення та впорядкування вивченого, а контрольно-оцінювальна 

функція його є вторинною. Наше головне завдання – ефективна 

організація навчального процесу, орієнтованого на результат.  
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На сьогоднішній день етнопсихологічні особливості 

населення будь-якої країни виступають потенційно значущим 

механізмом розвитку всіх сфер соціально-політичного життя 

суспільства. Незважаючи на чисельність досліджень у галузі 

етнопсихології, залишається актуальним питання наскільки в 

реальності етнопсихологічні риси здатні слугувати державним 


