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ВИКОРИСТАННЯ TESTEACH У РОБОТІ ФІЛОЛОГА 
Бодненко Д.М., Журило І. О., Макаренко Д. В.,  

Совгиря О. В., Яблонська О. В. 
Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ 

 

Метою дослідження є дослідити значення ресурсу TESTeach для 

роботи філолога, зазначити переваги його використання та довести, чому 

саме цей ресурс є корисним для діяльності філолога. 

Попередні дослідження з даної теми не прослідковуються.  

Технологія дає вчителям широкий вибір, коли мова йде про 

створення уроків і заходів для студентів. Але не всі технології 

створюються рівноправно. Деякий з них обіцяє чудові речі, але потім не 

може виправдати. 

Світ ресурсу TesBlendspace виділяється. Ця платформа надає 

вчителям  простір для творчості, а також для доступу, модифікації, 

розробки та адаптації вмісту в Інтернеті - все це при залученні студентів. 

Його унікальні функції навіть можуть допомогти вчителям досягти 

слабких або відвернутих учнів, надихаючи їх відновлювати та 

відновлювати. Blendspace також працює у ситуаціях, коли технологія 

обмежена, як це відбувається в класах, багатих технологіями.  

У Великій Британії, наприклад, ресурс пропонує різноманітні 

можливості для професійного розвитку вчителів через Інститут Тес, 

залучає провідний ринок робочих місць вчителів та пропонує навчальні 

посібники для навчальних закладів через VisionforEducation та 

SmartTeachers. 

Філософія запуску нових ресурсів та матеріалів зараз актуальна не 

тільки для техніків. Кваліфіковані педагоги навколо всієї земної кулі саме 

зараз застосовують мотиви запуску до своїх класів: швидко створюйте 

щось нове та сучасне, збирайте відгуки від учнів, уточнюйте та 

повторюйте це у різних класах. Вам не потрібно прочитати книгу, щоб 

створити щось унікальне. Ви можете зробити своє навчання легшим для 

Вас та модернізованішим для учнів, за допомогою інструментів в ресурсі 

TES Teach, який надає вчителям та студентам можливість створювати 

інтерактивні, цифрові уроки для класу. 

TESTeach створений для підтримки та допомоги вчителям світу. 

Місія ресурсу полягає в тому, щоб забезпечити полегшене вивчення мов, 

допомагаючи педагогам знаходити необхідні їм інструменти та технології, 

а також підтримуючи їх протягом своєї кар'єри та професійного розвитку. 

Це дім найбільшої онлайн - спільноти вчителів у світі, де зареєстровано 7,9 

мільйонів зареєстрованих користувачів. Ця мережа є однією з найбільш 

відомих, які швидко розвиваються і залучає всі професії в усьому світі і 

допомагає підтримувати, керувати та надихати педагогів у всьому світі. 

Цей ресурс – провідний постачальник новин про освіту, аналізи та 
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публікації для вчителів, керівників шкіл та інших викладачів, які 

проходять через світове сімейство новинних сайтів, блоґів, програм, 

підкастів та найдовшого у світі журналу з питань освіти. 

Ресурс створює динамічний глобальний ринок, в якому педагоги 

можуть відкривати, ділитися та продавати оригінальні навчальні 

матеріали, TesTeach це так званий ресурс, який створює уроки, які можуть 

бути вільно та безкоштовно інтегровані та впроваджені. Також це відкрита 

платформа для управління класами, яка полегшує спілкування студентів та 

викладачів та робить її  співпрацю більш інтегрованою. 

Ресурс створює динамічний глобальний ринок, в якому педагоги 

можуть відкривати, ділитися та продавати оригінальні навчальні 

матеріали. TesTeach це чудовий ресурс для філолога-педагога, який 

створює уроки, які можуть бути вільно та безкоштовно інтегровані та 

впроваджені. Також це відкрита платформа для управління класами, яка 

полегшує спілкування студентів та викладачів та робить її  співпрацю 

більш інтегрованою. Даний ресурс та його можливості для філолога може 

охопити майже всі сфери навчальної та педагогічної діяльності. Безліч 

функцій надають багато переваг цьому сервісу серед інших. Немає сенсу 

користуватися безліччю окремих послуг саме у педагогічній діяльності 

філологів, якщо є можливість замінити все одним якісним та 

багатофункціональним ресурсом. Користуючись ресурсом ми змогли 

виявити певні недоліки – постійний доступ та робота з Інтернетом, 

важливість доступу до швидкісного Інтернету, неможливість завантажити 

створений урок для презентування його без Інтернету. 

У результаті дослідження основними перевагами TesTeach для 

роботи філолога можна вважати зручність, інтегрованість, всесвітній 

зв'язок, можливість вдосконалювати свою педагогічну майстерність, 

наочність,прямий доступ до інших ресурсів, можливість розвивати свій 

творчий потенціал,  інтерактивність, різноплановість. 

Отже, місія ресурсу, яка полягає в тому, щоб забезпечити чудове 

полегшене вивчення мов, допомагаючи педагогам знаходити необхідні їм 

інструменти та технології, а також підтримуючи їх протягом своєї кар'єри 

та професійного розвитку обов’язково досягнута та виправдана. 
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