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законодавством ЄС і провести необхідні реформи в рамках обраного курсу.
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E-LEARNING AS A PROSPECTIVE MODEL FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES
DURING DISTANCE LEARNING
Електронне навчання як перспективна модель викладання іноземних мов під час
дистанційного навчання

One of the main aspects of improving the quality of education of international lawyers is the
introduction of innovative teaching methods. Today, distance learning is a forced step. A few years
ago, about 30% of all Ukrainian universities used distance learning in their educational process.
Today, this is the only possible type of training during a pandemic. After the first unsuccessful
steps, distance learning has become one of the most effective because it allows you to quickly
update the material, reach many students, has significant cost-effectiveness, interactivity, and the
lack of geographical boundaries for full-fledged learning.
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We have analysed many studies in the field of distance learning, but there is much that
should be done. O. Tarasova, Y. Dyachkova, P. Sagaida outlined a range of problems of distance
learning in Ukraine. [9]. V. Volovnyk and V. Nadtochiy investigated the theoretical and practical
aspects of the application of distance learning technologies [10]. V. Lukin, A. Kalensky, and V.
Vyshnyakov investigated the relationship and interdependence of the terms "distance education"
and "distance learning" [4]. V. Oliynyk analysed the state and prospects of distance education at the
present stage in the world [5]. R. Pokatilska chose the role of distance learning in the students’
independent work as the subject of her research [6]. Y. Bekesh, L. Matieshyn, Y. Serov analysed
the problem of using distance learning by leading universities of Ukraine, identified the main
elements, advantages, and disadvantages of distance education, as well as described the possibility
of access and openness of virtual learning sites of Ukrainian universities [1].
The purpose of the paper is to overview the experience of using distance education. Our
task, in this case, is to analyse the main issues and, as a result, more accurately prioritise distance
education during a pandemic.
Contemporary society pays much attention to the study of foreign languages, especially for
specialties where a foreign language is a significant component of the future profession. Students,
who study International Law at Borys Hrinchenko University in Kyiv, can learn two foreign
languages. It helps our students to use their knowledge in practice. They will be able to develop
international relations, participate in scientific conferences, cultural exchange between
representatives of different countries, and exchange information after graduating from the
university. Distance education is one of the forms of education recognised in Ukraine. It is
regulated by some regulations:
- Law of Ukraine "On Higher Education" of 01.07.2014, in which among the forms of
education in higher education singled outdistance;
- The concept of development of distance education in Ukraine, approved by the Resolution
of the Ministry of Education and Science of Ukraine of 20.12.2000;
- Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine "On approval of the
Regulations on distance learning" from 25.04.2013 No. 466 (as amended), which defines the
meaning of "distance learning" and "distance learning."
By distance education, we mean a set of educational services provided remotely from the
institution to students through specialised information and educational environment based on the
means of exchanging educational information using modern telecommunications technologies.
Distance learning is not a new form of work with students in educational institutions of Ukraine. To
understand the problems of teaching foreign languages to students of Ukrainian universities, we
need to study the experience of other countries.
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Distance learning is characterised by the formation of virtual universities in the USA. They
use advanced information, computer, and network technologies. There is no single system for
controlling distance education. That's why distance learning courses are offered not only by the
public but also by private higher education institutions [2].
The most famous open online university is Coursera. It is an online education project
founded by professors at Stanford University. It offers its students hundreds of free online courses
in various subjects from leading American universities. Upon successful completion, the student
receives a certificate of completion of the course.
The European model of distance learning, on the contrary, is characterized by mutual
accreditation of higher education institutions, high-quality educational standards, open nature of
universities, which allows students to choose a higher education institution and a list of disciplines.
Distance learning is funded mainly by European governments [7].
UNESCO defines e-learning as a way to obtain e-learning, as learning through the Internet
and multimedia. M. Rosenberg believes that e-learning involves the use of Internet technologies to
ensure the effectiveness of knowledge acquisition and is based on three top principles:
- work is carried out on a network;
- the delivery of educational content to the end-user is carried out using a computer using
standard Internet technologies [8].
Even before the pandemic, the e-learning MOODLE system was introduced at the Borys
Hrinchenko University of Kyiv. One of the basic concepts of the MOODLE environment is the
course. The training course in the MOODLE system is understood as a means of organizing the
learning process, control and accounting of students' learning activities. The e-course, in contrast to
the training course in the traditional format, is implemented through certain activities:
- Lecture – The Lecture module allows the teacher to deliver content and practical activities
in flexible ways. The teacher can use the lecture to create a set of one-level web pages or for
learning activities that offer different ways or options for the student;
- Sub-course - The module implements a simple functionality. With this module, you can
add sub-courses to the course, as usual activities. It allows you to divide your course into separate
blocks or create a more complex structure of courses;
- Tasks - The Task Module allows teachers to publish assignments, collect works, evaluate
them, and leave feedback on these works. Students can send any digital content (files), such as text
documents, spreadsheets, pictures, audio, and video files. In addition, you can allow students to
enter the answer directly in the editor on the site. Also, the task can serve as a reminder for students
what they need to do in the 'out of the e-course' for example, some creative work that cannot be
digitised;
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- Test - This module allows the teacher the opportunity to develop tests that may contain
questions of different types, including multiple-choice, matching, short answer, and numerical;
- Forum – The forum module allows participants to carry out asynchronous discussions, i.e.
discussions that take place over a long period. [3]
The course is divided into thematic, weekly sections. Note that the fundamental difference
between an e-learning course and an e-textbook is:
1) a clear structure of teaching materials;
2) the system of interactive interaction between teacher and student throughout the study of
the discipline;
3) schedule of bulk tasks;
4) control system of all types of educational activities.
The introduction of distance learning technologies in the educational process allows
expanding the range of educational material, information sources, types of independent work of
students. Distance learning contributes to such students' qualities as creativity, independence,
ingenuity, responsibility. Scientists point out some advantages of distance learning. That is a
flexible learning schedule and completing tasks, the ability to review the material again, the
geographical factor disappears, and the formation of independent learning skills. But there are also
disadvantages of such learning. That is the restriction of social communication among students, lack
of live communication with the teacher in the classroom, the insufficient technical security of some
regions of Ukraine.
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ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: ПРИНЦИПИ ТА ЗАСАДИ
ФОРМУВАННЯ ЗА ЧАСІВ ТОНІ БЛЕРА.
The politics of national identity: principles and foundations of formation under Tony Blair.
Із проголошенням суверенітету більшістю країн та орієнтацією на демократичний
режим, політичні процеси окремих держав стали викликати особливий інтерес у наукової
спільноти, засобів масової інформації та піддаватися пильному аналізу зі сторони експертівполітологів. Особливо така тенденція спостерігається у випадках, коли мова йде про країни
Великої сімки (G7), до складу якої входить і Велика Британія. Стратегічні рішення, що
приймаються правлячою верхівкою, стиль та методи правління, способи та підходи до
врегулювання глобальних проблем стають предметом для детального обговорення, а
наслідки таких рішень – історією.
Визначення британської ідентичності є питанням складним та суперечливим, яке
зазнавало значних трансформацій та ставало викликом для післявоєнних національних та
міжнародних тенденцій: розпад імперії, міграція чорношкірого населення та вихідців з Азії,
вступ до ЄС, деволюція, глобалізація тощо. Протягом десятиліть країна зіштовхувалась з
проблемою перевизначення та реконструкції “британськості” з метою створення сильної
національної держави. На межі століть інтерпретація британської національної ідентичності,
як сукупності історичного минулого та політичного майбутнього, здається надійним ґрунтом
з певним схоластичним консенсусом. Сучасна наукова британська спільнота не може дійти
одностайного висновку щодо змістовного наповнення концепту національної ідентичності.
Тут тісно переплітаються поняття культури, національності, громадянства тощо. Тому
питання британської національної ідентичності, її видозмін та принципів формування й
наразі залишається актуальним.
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