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у свідомості візуальних, аудіальних і кінестетичних образів, посилиться та 
встановить більшу кількість зв’язків. А отже, і студент отримає задоволення 
від процесу навчання та вивчення іноземних мов.

Полімодальне подання інформації дає можливість викладачам надавати 
допомогу й підтримку студентам у навчанні, взаємодіяти на рівні співпраці, 
сприяти розвитку процесів самовизначення, самовиховання, саморозвитку 
розвивати професійну компетентність фахівця, допомагає усунути конфлікт 
між стилем виклад,ання й стилем навчання студента, який заважає ефективно 
й уснії іью навчатися.

ІНТЕРНЕТ-КОМУШКАЦІЯ В КОНТЕКСТІ 
ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ: FACEBOOK, YOUTUBE ЧИ ТРАДИЦІЯ?

Чеснокова Г.В. (Київ)

У XXI столітп, добу стрімкого технічного прогресу, люди отримують 
надзвичайно багато інформації через різні канали сприйняття. Із плином часу 
змінюється й сам спосіб комунікації. Ми стали свідками появи нової групи 
людей, яку вчені вже назвали «поколінням із мережі» ("Net Generation" [3]) 
Такі молоді люди народилися в різних частинах світу після 1980-х років і 
виросли поруч із сучасною технологією. «Покоління з мережі» є типовим для 
будь-якого університету будь-якої країни світу й становить досить велику 
групу, яка потребує певних змін в університетських навчальних програмах із 
метою їх переорієнтації на інший спосіб отримання знань студентами. 
Мусимо визнати, що й до появи «покоління з мережі» науковці 
обговорювали можливість полегшення вивчення гуманітарних дисциплін за 
допомогою персональних комп’ютерів [2]. Така наївна стадія вже позаду і, на 
думку К. де Шмедта, «гой факт, що сьогодні на, столі кожного студента й 
викладача замість купи книг стоїть комп’ютер, суттєво вплинув на ситуацію 
навчання, навіть якщо комусі. така зміна й здасться нсважллво:о» [5, с. 2].

Студенти-філологи щодня мають справу з художніми текстами, але 
водночас проводять значну частину свого часу в мережі Інтерне 
переглядаючи різні сайт и, дивлячись відеозаписи й спілкуючись у соціальних 
мережах, і цей факт не може не вплинути на їхнє ставлення до читання як 
такого й до сприйняття художнього тексту зокрема. Минули часи, коля 
єдиним способом знайомства з поезією була книга, отже, зміст навчанні: 
літературі стоїть на порозі суттєвих технологічних змін, коли навряд чи 
варто наполягати на наявності в студента збірки поезій як єдиного джерела 
[7|. Керуючись такими мірк)'ваннями, ми вирішили з’ясувати, як українські 
студенти мовних спеціальностей реагують на канонічний поетичний текст - 
традиційному академічному середовищі або в мережі Інтернет - і емпіричне 
перевірити, чи залежить їх реакція від форми тексту й ситуації читання.
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"Учасниками дослідження стали 135 студентів Гуманітарних інститутів 
двох університетів: Київського університету імені Бориса Грінченка і 
Національного авіаційного університету. Респондентам було запропоновано 

рочитати поезію J 204 (“A slash of Blue”) американської пізньоромантичної 
авторки Емілі Дікінсон [6, с. 95] і заповнити спеціально розроблену анкету, 
надавши відповіді щодо їхньої реакції на текст. Наприкінці анкети було 
надано місце для коментарю в довільній формі.

Учасників опитування було розділено на 5 експериментальних груп 
залежно під того, у який спосіб вони знайомилися з текстом і яким був сам 
текст. Респонденти груп 1-3 читали вірш у традиційній академічній ситуації. 
Учасники групи 4 робили це на Facebook та відповідали на запитання, що 
мало вигляд Facebook-опитування. Нарешті студенти групи 5 слухати 
аудіозапис тексту, зроблений професійним актором на. YouTube.

Формат самого вірша також був неоднаковим. Респондентам груп 1,4 і 5 
було запропоновано оригінальний текст, у той час як решта учасників читали 
редаговані версії віршу: із зміненими на традиційні пунктуацією та вжиток 
великих літер (група 2) і переписану як прозовий уривок (група 3).

Отримані дані було оброблено за допомогою комп’ютерної програми 
SPSS згідно з процедурами обробки даних у гуманітаоних науках [1; 8].

Результати експерименту демонструють статистично значущу різницю 
між наведеними групами. Вочевидь реакція читача на поетичний текст 
значною мірою залежить від того, у який спосіб і де відбувається читання, і 
це вкрай важливо в контексті оптимізації навчання мові й літературі в добу 
комп’ютерних технологій [4].
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