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ЗАСОБИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ
Анотація. Сучасні світові тенденції до поширення технологій дистанційного навчання відкрили нові
перспективи розвитку освітнього процесу. І тому раціональне поєднання таких технологій з вже існуючими методами викладання в теперішніх умовах стають запорукою успішної навчальної діяльності як викладачів, так і слухачів. Метою статті є розкриття поняття «засобів дистанційного навчання», уточнення
споріднених понять, визначення їх переліку і рекомендацій щодо формування мовної компетентності
офіцерів. Для досягнення цієї мети використовувались теоретичні методи дослідження: аналіз літератури, систематизація, узагальнення, моделювання та наукова інтерпретація. Результати дослідження.
Вивчення стану застосування засобів та технологій дистанційного навчання (ДН) в закладах вищої освіти дозволило виявити, що ДН у Національній гвардії України може застосовуватися в різних формах і
буде інтегровано в основні програми навчання та професійної підготовки. Ми дійшли до висновку, що
до засобів ДН можна віднести: окремі технології, засоби цифрових технологій, засоби роботи з інформацією (гіпертекст, мульти- та гіпермедіа), програмні засоби навчання, засоби ІКТ. У результаті аналізу
наукових праць виділено такі технології дистанційного навчання для мовної підготовки офіцерів НГУ
як Busuu, LinguaLeo, Kahoot, Pocket, Studyblue, Animoto, Words With Friends, Grammar Up, ENpodcast,
Lingvo словник, BBC Learning English, British Council LearnEnglish, Quizlet, Duolingo, Lingualeo, engVId,
Memrise, TEDtalks, Loyal books, FlipGrid та багато інших. І хоча застосування впровадження технологій
дистанційного навчання в навчальну діяльність ВНЗ в Україні супроводжується низкою невирішених
проблем, кожна з них, і тим більше методи їх вирішення, вимагають глибокого і всебічного вивчення і
можуть бути основою подальшого дослідження розвитку і впровадження дистанційного навчання. Узагальнюючи різні точки зору, ми дійшли висновку, що найбільший ефект засоби дистанційного навчання
можуть давати в разі використання їх з варіантами комплексу технологій дистанційного навчання на
різних етапах засвоєння.
Ключові слова: засоби дистанційного навчання, технології дистанційного навчання, мовна
компетентність, формування мовної компетентності, система військової освіти.
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DISTANCE LEARNING RESOURCES
FOR DEVELOPING OFFICERS' LANGUAGE COMPETENCIES
Summary. Modern world trends in the distance learning technologies and resources have opened up new perspectives for the development of the educational process. Therefore, the rational combination of such technologies with
existing teaching methods in the current environment become the key to successful learning activities for both
teachers and students. The purpose of the article is to reveal the concept of "distance learning resources", clarify
related concepts, and determine their list and recommendations for developing officers' language competencies.
To achieve this goal, theoretical research methods were used: literature analysis, systematization, generalization,
modeling and scientific interpretation. The results of the research were the following. The research of the use of the
distance learning resources and technologies in higher education institutions revealed that the distance learning
could be used at the National Guard of Ukraine in various forms and will be integrated into the main education and
training programs of. We came to the conclusion that the distance learning resources can include following certain
technologies, resources of digital technologies, information source matters (hypertext, multimedia and hypermedia),
software, learning tools as well as information and communication technology. As a result of the analysis of scientific researches such distance learning technologies for language training of the National Guard of Ukraine officers
were identified as Busuu, LinguaLeo, Kahoot, Pocket, Studyblue, Animoto, Words With Friends, Grammar Up,
ENpodcast, Lingvo dictionary, BBC Learning English, British Council Learn English, Quizlet, Duolingo, Lingualeo,
engVId, Memrise, TEDtalks, Loyal books, FlipGrid and many more. Although the use of distance learning technologies in the education at the universities in Ukraine is accompanied by a number of unresolved problems, each of
these problems, and especially the methods of solving them, require in-depth and comprehensive study and can be
the basis for further research and development of distance learning. Summarizing different points of view, we came
to the conclusion that the greatest effect of distance learning resources can give in the case of using them with a set
of distance learning technologies at different stages of learning.
Keywords: distance learning resources, distance learning technologies, language competence, development of
language competence, military education system.

остановка проблеми. Сучасні тенденції
П
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танційного навчання у Національній гвардії
України як одного з найдієвійших інструментів
реалізації моделі безперервного навчання офіцерів. Дистанційне навчання у Національній

гвардії України може застосовуватися в різних
формах і буде інтегровано в основні програми
навчання та професійної підготовки. Відповідно до оперативної цілі 5.2 Стратегічного оборонного бюлетеня України, затвердженого Указом
Президента України від 06 червня 2016 року
№ 240/2016, передбачено впровадження технологій дистанційного навчання в освітній процес
з метою удосконалення системи військової освіти
та підготовки кадрів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Положення про ДН [1] визначає ДН як індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок
і способів пізнавальної діяльності людини, який
відбувається в основному за опосередкованої
взаємодії віддалених один від одного учасників
навчального процесу у спеціалізованому середовищі. Отже, цифрова та психолого-педагогічна
компетентності викладачів є необхідною умовою
реалізації ДН. За Концепцією розвитку дистанційної освіти в Україні дистанційна освіта – це
форма навчання, рівноцінна з очною, вечірнього,
заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання
[2]. У посібнику «Організація та використання
технологій дистанційного навчання у Збройних
Силах України» [3] особливістю дистанційної
форми навчання в ЗСУ вважається її застосування у поєднанні з очною (денною, вечірньою)
та заочною формами навчання, коли технології
ДН використовують обмежено як засіб оновлення змісту й методів навчання та розширення доступу слухачів очної (заочної) форм навчання до
освітніх ресурсів ВВНЗ, держави та інших країн.
Насправді мова йде про дистанційне навчання
за своєю сутністю з обмеженнями, які пов’язані із
використанням інформації із обмеженим доступом або ту, яка містить в собі військову або державну таємницю. Тобто не на всіх навчальних
дисциплінах може бути застосоване ДН, а тільки
на тих, що не містять ані військової ані державної таємниці.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Слідуючи вимогам МОН
щодо організації ДН, в пункті 1.16. Положення про організацію освітнього процесу в Національній академії Національної гвардії України
[4, с. 13] наголошується на: створенні умов для
набуття здобувачами вищої освіти комунікативної компетентності іноземною мовою на необхідному рівні та постійному вдосконаленні змісту
навчання, орієнтації на новітні технології та методики навчання, максимальне використання
в освітньому процесі технологій дистанційного
навчання і сучасних інформаційно-аналітичних
систем. А відповідно до п. 15.1.15. цього ж Положення однією із форм підвищення кваліфікації в Академії є заочна (дистанційна, мережева)
[4, с. 231], одним із основних завдань якої є застосування інноваційних технологій реалізації
змісту навчання, що передбачає запровадження
дистанційних та інформаційно-комунікативних
технологій навчання.
Мета статті. Розкриття поняття «засоби дистанційного навчання», уточнити споріднені поняття із цим, визначити їх перелік і рекомендації щодо формування мовної компетентності
офіцерів.
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Методи дослідження. У статті використано
систему загальнонаукових методів і прийомів
наукового пізнання: аналіз, синтез, порівняння, класифікація, систематизація й індуктивне
узагальнення релевантних до теми та мети дослідження теоретичних даних, які поєднали науково-категорійний аналіз понять «засоби дистанційного навчання», «технології дистанційного
навчання», «мовна компетентність».
Виклад основного матеріалу. Існує дуже
велика кількість визначень дистанційного навчання, а також засобів та технологій дистанційного навчання. Ми пропонуємо розглянути
деякі з них, що представляють для нас найбільший дослідницький інтерес у межах порушеної
проблематики дослідження. Нами було визначено ДН як окремий вид навчання з особливою
формою навчання, яка передбачає екстериторіальну взаємодію суб’єктів навчання із використанням психолого-педагогічних, інформаційно-комунікативних технологій та цифрових
інформаційно-освітніх ресурсів, дозволяє проводити інтерактивні заняття з різною кількість
людей, надаючи можливість у індивідуальному спілкуванні між об’єднаних спільною метою
суб’єктами та об’єктами навчання синхронно
та асинхронно, реалізовується в спеціалізованому середовищі за допомогою технічних засобів зв’язку і характеризується інтенсифікацією,
активізацією і індивідуалізацією навчання [5].
Виникає питання про поняття «засоби дистанційного навчання». В. І. Лозова розглядає «засіб
навчання» як те, за допомогою чого здійснюється
навчання: книги, словники, наочні посібники,
технічні засоби тощо [6, с. 313]. На її думку, засобами програмованого (керованого) навчання,
до якого належить і дистанційне, можуть бути:
програмовані підручники, за допомогою яких
здійснюється весь цикл засвоєння знань; збірники задач і вправ, які побудовані в основному
на завданнях з варіативними відповідями; зошити з друкованою основою; перфокарти, сигнальні картки; контролюючі машини; технічні
засоби навчання (ТЗН). На думку П. Стефаненко [7], в якості засобів реалізації технології дистанційного навчання доцільно використовувати:
комп'ютерні технології (навчальні комп'ютерні
програми, електронні підручники, моделі, програми інтерактивного відео і мультимедіа);
системи телекомунікації (телеконференції, відеоконференції, електронна пошта, відеотекст,
робота з базами даних та базами знань у режимі прямого доступу). Як зазначено у Листі МОН
України [8] відповідно до пунктів 6, 11, 12 розділу І, пунктів 3, 5 розділу ІV Положення (Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим
наказом МОН від 08 вересня 2020 року № 1115)
заклад освіти у рамках власної автономії має
можливість обирати (схвалювати педагогічною
радою закладу освіти) конкретні електронні
освітні платформи, он-лайн сервіси та інструменти, за допомогою яких організовується освітній
процес під час дистанційного навчання (Moodle,
Google Classroom, Zoom тощо). Тому під сучасними засобами ДН ми розуміємо: конкретні електронні освітні платформи, он-лайн сервіси та інструменти, за допомогою яких організовується
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освітній процес під час дистанційного навчання
(Moodle, Google Classroom, Zoom тощо), збірники
задач і вправ; робочі зошити, комп'ютерні технології (навчальні комп'ютерні програми, електронні підручники, моделі, програми інтерактивного відео і мультимедіа); системи телекомунікації
(телеконференції, відеоконференції, електронна
пошта, відеотекст, робота з базами даних та базами знань у режимі прямого доступу), тощо. Засоби дистанційного навчання передбачають застосування своїх окремих технологій. Розкриємо
найбільш популярні з них (табл. 1).
М. Садовський [19] розглядає можливість застосування деяких CMS (content management
system) – систем управління змістом ДН як комерційні, так і безкоштовні: Joomla, WordPress,
Drupal, 1C: Бітрікс, MODx, AMIRO.CMS,
PHPShop, де Wordpress являє собою потужну
платформу для ведення блогів, проста для розуміння та освоєння пересічним користувачем,
але недостатньо функціональна для виконання завдань навчального спрямування; Drupal –
система управління контентом, містить велику
кількість готових модулів, за допомогою яких
можна зробити: фотогалерею, файлообмінник,
блоги, форуми і т.д.; Joomla – вільно поширювана система управління контентом з відкритим
кодом, який можна використовувати для впровадження власних функцій в систему. Беручи
до уваги вищезазначені цілі та завдання систем
дистанційного навчання, можна зробити наступні висновки: приведені CMS-системи, не зовсім

адаптовані під особливості організації навчального процесу, тобто, їхня реалізація можлива, але
буде вимагати високої кваліфікації розробника
навчальної системи, суттєвої переробки змісту
універсальних модулів та шаблонів; комерційність деяких модулів та шаблонів не дозволить
адаптувати їх під функції та задачі навчального
процесу; ускладнення в роботі педагогічних працівників при підготовці навчального курсу, їхня
фахова підготовка повинна передбачати знання
комп’ютерних інформаційних технологій, основ
Web-програмування, або, у разі відсутності таких знань, реалізація навчальних курсів тільки
через посередництво кваліфікованого інженерно-технічного персоналу супроводження системи дистанційного навчання; відсутність модулів
та шаблонів, що є характерними виключно для
навчального процесу, наприклад, тестові модулі
оцінки знань, електронні навчальні журнали,
модулі побудови рейтингового ряду успішності.
Одним із представників подібних систем виступає система Moodle, що розповсюджується за
ліцензією GNU GPL, тобто є вільним програмним забезпеченням і поширюється безкоштовно. За своїми функціональними можливостями,
простоті і зручності використання задовольняє
більшості вимог, що пред’являються до систем
дистанційної освіти. Такі e-learning системи
часто називають системами управління навчанням (Learning Management Systems – LMS) або
віртуальними освітніми середовищами (Virtual
Learning Environments – VLE). На думку К. Га-

Засоби та технології ДН
Засоби ДН
Засоби цифрових
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Засоби роботи
з інформацією:
гіпертекст, мультита гіпермедіа
[10; 11]
Програмні засоби
навчання
[12]

Засоби ІКТ
[13]

Засоби організації ДН
[14]

Таблиця 1

Технології ДН
– інтерактивні плакати (Glogster, Cacoo, Thinglink, Padlet);
– мультимедійні презентації (PowerPoint із пакета Microsoft Office, Open Office
Impress, Prezi, AppleKeynote, Haiku Deck, Slides, Projeqt);
– інтелектуальні карти (Freemind, Сoogle, Xmind, MindMeister, BubblUs, MindMup 2,
iMindMap);
– інфографіка (Piktochart, Visual.ly, Many Eyes) [9].
– кейс-технологія;
– TV-технологія;
– мережні технології;
– Internet-технологія із сполученням з CD-ROM-засобами;
– Web-CD технології [10; 11].
– системи комп’ютерного тестування;
– системи віртуального діалогу;
– комп’ютерні тренажери;
– електронні підручники;
– мультимедійні словники й довідники;
– віртуальні лінгафонні кабінети, лабораторії;
– хмароорієнтоване навчальне середовище [12].
– інформаційні ресурси;
– інформація, знання за фахом;
– програмне забезпечення адміністративно-педагогічного призначення;
– прикладне програмне забезпечення;
– навчання окремих видів мовленнєвої діяльності і їх сукупності;
– комунікаційні ресурси;
– комп’ютерна техніка;
– телекомунікаційні системи;
– мережі передачі даних;
– інтернет [13].
– Платформа дистанційного навчання MOODLE [15; 16; 17; 18];
– Програмне середовище Adobe Captivate [15];
– Платформа Teams [16; 17];
– Платформа ДН Google Classroom [18];
– Платформа ДН Sakai [18].
Універсальні системи керування вмістом (CMS) [19]: Joomla, WordPress, Drupal, 1C:
Бітрікс, MODx, AMIRO, CMS, PHPShop.
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технології» як узагальнена назва технологій, що
відповідають за зберігання, передачу, обробку,
захист та відтворення інформації з використанням комп’ютерів. Поза комп’ютерних технологій
неможливо уявити функціонування сучасного
суспільства. Комп’ютери стають невід’ємним
складником навчання, професійної діяльності,
наукових досліджень, розваг та повсякденного життя; «Мультимедійні технології» – різновид комп’ютерних технологій, що забезпечує
з’єднання декількох видів пов’язаної між собою
інформації (текст, звук, фото, малюнок, анімація,
відео тощо) в єдиний блок; «Інформаційні технології», що поєднують в одному програмному продукті різноманітні види інформаційних ресурсів:
тексти, ілюстрації, анімацію, аудіо- і відеоінформацію; «Інформаційно-комунікаційні технології
(ІКТ)» як сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об’єднаних
з метою збирання, опрацювання, зберігання
і розповсюдження, інформації в інтересах її користувачів. ІКТ еволюціонували в цифрові технології, які наразі охопили всі сфери інформаційного суспільства [24; 25].
Таким чином можна зробити висновок, що
питанням вивчення різноманітних цифрових
технологій навчання займалися й продовжують
займатися різні науковці. І всі вони приходять
до висновку необхідності застосування таких технологій в освітньому процесі в сучасних умовах.
А отже і розуміння цифрових/електронних освітніх ресурсів також є вимогою часу. В таблиці 2
наведено декілька тлумачень таких ресурсів.
Науковці М. Браун (М. Brown) [32], Г. Доббін
(G. Dobbin), М. Линч (M. Lynch) [33] та ін. працюють над теоретичним і практичним забезпеченням відкритої освіти, яке вони називають ,,цифровим освітнім середовищем нового покоління”
(Next Generation of Digital Learning Environment
(NGDLE), який має стати універсальною цифровою навчальною платформою для вчителів
та учнів, викладачів та студентів, місцем розташування й надання програм, послуг навчання
та інструментів управління навчанням.
У посібнику «Організація дистанційного навчання в школі» [14] визначається, що критерієм
вибору інструментів для організації дистанційного навчання має бути відповідність поставленим методичним цілям, тобто те, наскільки
певний сервіс чи ресурс уможливлює досягнення очікуваних результатів навчання в дистанційному форматі. Так, до основних форм он-

Визначення цифрового/електронного освітнього ресурсу
№
з/п

Автор та посилання
на джерело

1.

Л. Гаврілова [26]

2.
3.
4.

А. Ель Мхоуті
(A. El Mhouti), М. Ерраді
(M.Erradi), А. Нассех
(A. Nasseh) [27]
Р. Вуорікарі (R. Vuorikari),
Р. Копер (R. Koper) [28]

Таблиця 2

Визначення
,,електронний освітній ресурс (ЕОР)” це освітній контент електронної форми,
який можна використовувати з допомогою електронних технічних засобів
цифрові освітні ресурси це мультимедійні та інтерактивні освітні продукти,
розроблені в умовах електронного навчання з урахуванням навчального,
дидактичного та технічного аспектів
цифрові освітні ресурси це веб-ресурси та цифрові освітні бібліотеки

освітні ресурси це синонім ,,відкритих освітнім ресурсам” (Open
Н. Бетчер (N. Butcher) [29], Цифрові
Resources) тобто це цифрові навчальні та дослідницькі
Ст. Доунс (St. Downes) [30] Educational
матеріали [31]
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риленко [20], основними платформами, на яких
викладачі університету здійснювали навчання,
були Moodle і Google Classroom. Он-лайн-зустрічі
зі студентами проводилися переважно на платформах Zoom і Google Meet. Також досить популярними були допоміжні ресурси для створення
тестових завдань на зразок Classtime, Kahoot
та ін. Основними інструментами, використаними викладачами університету для дистанційного
навчання, стали: віртуальні класи для систематизації груп на зразок Moodle, Google Classroom;
спеціальні платформи для проведення регулярних занять у реальному часі наближених до роботи в реальній аудиторії (Zoom, Google Meet,
Skype); он-лайн-ресурси для створення тестів,
різноманітних опитувань, завдань і матеріалів
для студентів (Classtime, Kahoot, LearningApps
та ін.); наявні підручники у цифрових форматах;
мультимедійні відео та аудіо матеріали, інші
ресурси, сумісні з обраним віртуальним класом.
Ю. Грицук [21] найбільш ефективними технологіями вбачає Moodle, BigBlueButton, Teams
та Zoom. У своїх порадах Д. Волинець, спеціалістка з питань стратегічного розвитку та проектного менеджменту, методолог та тренерка
проекту «Креативна Молодь Змінить Україну»
радить: «Зустрічі он-лайн – це певний вихід із
зони комфорту, який нам також дає змогу розвиватися та покращувати свої м’які навички,
ми стаємо більш гнучкими, краще справляємося
з умовами невизначеності та легше сприймаємо
нове. Всі наші напрацювання залишаються зафіксованими і доступними для кожного з членів
команди (google docs, miro), тоді як на живих тренінгах багато цінної інформації залишається на
аркушах фліпчарту» [22].
Деякі науковці (К. Конвей (С. Conway), С. Харріс (S. Harris) та ін.), характеризуючи цифрові
технології, використовують це поняття як синонім комп’ютерним технологіям та зазначають:
будь-яка інформація, яка використовується на
комп’ютері або розповсюджується на комп’ютері,
відома як цифрова технологія. Серед прикладів
цифрових технологій вони наводять не лише
комп’ютерні програми та програмне забезпечення, а також веб-сторінки та веб-сайти, включаючи соціальні медіа; дані та бази даних; цифровий
звук, наприклад, mp3 та ін. [23]. Н. Воронова до
цифрових технологій включає всі види електронного обладнання та програми, які використовують інформацію у вигляді числового коду [9].
Серед близьких до них понять: «Комп’ютерні
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лайн-комунікації відносять: відеоконференції,
форуми, чати, блоги, електронну пошту та анкетування, а також соціальні мережі, служби
обміну миттєвими повідомленнями та мобільні
застосунки на кшталт Viber. Серед різноманіття
веб-ресурсів МОН рекомендує:
– для організації дистанційного навчання
такі платформи як: Moodle, Google Classroom,
Zoom;
– для проведення відеоконференцій: Microsoft
Teams, Google Meet, Skype тощо;
– для оцінювання роботи класу в режимі реального часу: ClassDojo;
– для створення інтерактивних вправ:
LearningApps.org;
– для створення інтерактивних навчальних
додатків, які дозволяють вести аналітику навчального процесу і реалізовувати стратегії індивідуального підходу: Classtime;
– для створення комунікативного простору:
Padlet, Google Classroom, Moodle тощо [14].
Серед різноманіття інструментарію цифрового навчання фахівці МОН виділяють інструменти роботи з відео, он-лайн дошки, тести, практику та інструменти формувального оцінювання,
інтерактивні сервіси миттєвого опитування, інструменти цифрової творчості слухачів. Так, до
цифрових інструментів роботи з відео, наприклад, відносять:
– для запису скрінкастів: Screencast-o-matic;
– для створення інтерактивних відео з запитаннями, вбудованими в хід ролика: Edpuzzle;
– для розміщення власних роликів та надання до них доступу через інтернет: Youtube.
Прикладами цифрових сервісів он-лайндошок є Jamboard та Miro.
Он-лайн-тести можна створювати в Googleформах, а також на спеціалізованих платформах, наприклад Classtime. Однією з найдоступніших платформ для створення практичних вправ
є Learningapps, а для надання формувального
зворотного зв’язку існує спеціалізований сервіс
Goformative. Цікаві можливості розробляти різноманітні інтерактивні вправи на основі флешкарток надають сайти Studystack та Quizlet. Роботу з використанням робочих зошитів, роботу
з ними можна перенести в он-лайновий режим через сервіси Liveworksheets, Wizer чи аналогічні.
Популярними сервісами миттєвих опитувань
є Kahoot, Mentimeter, Polleverywhere. Для демонстрації опанування певної теми з навчального матеріалу існують спеціалізовані платформи обміну відеороликами, на яких учні можуть
завантажувати свої відеовідповіді, коментувати
їх, дискутувати (наприклад Flipgrid). Окрім відеороликів, об’єктами цифрової творчості учнів
можуть бути: карти понять (Mindmeister); комікси (Storyboardthat); блоги (Blogger); програми
(Scratch); інфографіка (Canva); анотовані зображення (Thinglink); флеш-картки, власні тести
тощо. Усі ці засоби і прийоми ДН можемо використовувати і в роботі з дорослими здобувачами
освіти з такою ж метою, враховуючи їх вік і наявність довільної уваги і логічного мислення.
Серед численної кількості веб-ресурсів Міністерство освіти і науки виділило перелік он-лайнресурсів для вчителів англійської, німецької
та французької мов, які були надані Коорди-

наційним комітетом з підтримки вчителів сучасних іноземних мов в умовах реформи “Нова
українська школа” [34]. Так, для подолання викликів сьогодення в умовах карантину Координаційний комітет пропонує вчителям он-лайнресурси Британської Ради для покращення
навчання англійській мові та активного залучення учнів до процесу учіння [35]. Окремо серед
ресурсів Британської Ради був виділений перелік інтернет-ресурсів для підготовки викладачів:
1) практичні поради та ідеї щодо використання платформ дистанційного навчання – The
Remote Teaching Tips;
2) правила безпеки при користуванні он-лайн
ресурсами – Keeping your learners safe online;
3) поради з організації дистанційних занять
з студентами різних вікових груп: практичні ресурси, плани уроків тощо – Teaching different age
groups;
4) низка різноманітних коротких курсів для
вчителів на FutureLearn;
5) тематичний блог для вчителів: дистанційне навчання – Teacher blogs for the period April –
June 2020;
6) Публікації «Інновації в освіті: дистанційне
навчання» – Publication Innovations in Education:
Remote Teaching.
Можна додати до переліку ресурсів і українські платформи та ресурси для самоосвіти вчителів [36]:
1) український громадський проект масових
відкритих он-лайн-курсів «Prometheus»;
2) Ukrainian English Language Teacher
Learning Platform;
3) студія он-лайн-освіти EdEra;
4) освітній проект «На Урок»;
5) портал безперервного навчання СуХаРі;
6) вебінари з mozaBook та mozaWeb від EdPro.
Такий освітній портал як Pearson Ukraine
пропонує [37]:
1) дистанційне учіння та навчання;
2) вебінари та відео тренінги для вчителів англійської мови;
3) ресурси для вчителів;
4) ресурси для учнів;
5) освітній проект: уроки наживо.
А також Британська рада пропонує он-лайнресурси для навчання англійській мові:
1) розповіді про Британію – Britain is great;
2) вправи на розвиток аудіювання та лексики:
Word on the street (рівень В1, В2); Big City Small
World (рівень В1); Audio zone; How to … section;
3) вправи на розвиток говоріння – Practicing
vocabulary;
4) вправи на розвиток читання: Magazine
articles, Entertaining short stories;
5) вправи на розвиток граматики: Grammar;
Practicing grammar; Vocabulary, spelling and
grammar games;
6) вправи на розвиток всіх мовних компетентностей – Developing skills: listening, reading,
writing, speaking;
7) вивчення різних тем з використанням відеофільмів – Video zone;
8) вправи на практичне використання мови –
Podcasts.
Існує і низка інших веб-ресурсів, які дозволяють опанувати іноземну мову дистанційно. Та-

ким ресурсом є наприклад Express Publishing, де
розміщені матеріали як для підготовки вчителів,
так і для навчання студентів, а саме безкоштовні
ресурси для вчителів від видавництва: робочі аркуші, картки, аудіо записи, портфоліо та багато
іншого. Для навчання сприймання на слух на
рівні А2 – В1, використання планів уроків, проведення формувального оцінювання існує ресурс
«Folio D». Значний обсяг інформації щодо підготовки вчителів та навчання студентів пропонує
інтернет-ресурс «English: Cambridge University
Press». Тут пропонується навчання студентів
різних вікових груп та підготовка до складання
кембриджських екзаменів.
Oxford University Press пропонує наступний
перелік навчального контенту як для викладачів так і для студентів:
1) навчаємося вдома: вебінари, блоги, корисні
поради, ідеї, завдання та інше;
2) вчительські спільноти, вебінари, підписка
на професійні розсилки, домашнє читання тощо;
3) оцінювання: активності, які допомагають
учням продемонструвати те, що вони знають;
4) адаптивне тестування у вивченні англійської мови;
5) оцінювання глобальних умінь;
6) створення тестів для підлітків;
7) серія вебінарів для вчителів на тему оцінювання.
С. Романюк [18] розмежовує поняття «дистанційна освіта», «платформа дистанційного
навчання», «он-лайн-сервіс» та виділяє найперспективніші ресурси для побудови ефективної
методики дистанційного навчання іноземної
мови, зокрема платформи дистанційного навчання Moodle, Google Classroom, Sakai та он-лайнсервіси Busuu, LinguaLeo, Lang-8. Детальний
аналіз трьох виділених платформ дистанційного
навчання (Moodle, Google Classroom, Sakai) показав, що усі з них підходять для розробки методики навчання іноземної мови, оскільки мають усі функції, які необхідні для забезпечення
ефективного формування навичок та вмінь читання, говоріння, аудіювання та письма, а отже,
вибір однієї з них повністю залежатиме скоріше
від персональних вподобань кожного окремого
викладача. Он-лайн-сервіси Busuu, LinguaLeo,
Lang-8 є корисними ресурсами для організації
самостійної роботи студентів, проте жоден з них
не є ідеальним, оскільки не забезпечує належного розвитку усіх необхідних навичок та вмінь.
Проведений нами методичний аналіз цих сервісів показав, що Busuu доречно рекомендувати
для організації самостійної роботи з говоріння,
LinguaLeo – для розвитку навичок і вмінь аудіювання та читання, а Lang-8 – для навчання письма іноземною мовою.
На основі теоретичного аналізу джерел було
визначено, що дистанційний курс з англійської
мови професійного спрямування має відповідати таким вимогам: мати чітку структуру; сприяти розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності
студентів; містити фахові тексти; відповідати
професійним потребам студентів; бути узгодженим з навчальною та робочою програмами.
У немовному ВНЗ універсальною дидактичною
одиницею професійно-орієнтованого навчання
є автентичний фаховий текст, який слугує мате-
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ріалом для організації навчального спілкування. Від змісту тексту залежить результативність
засвоєння термінологічної лексики, тому що
тексти за фахом є джерелом словникового запасу студентів/курсантів, прикладом вживання
фахової лексики у контексті. Послідовність операцій у процедурі відбору професійної лексики
містить такі етапи: вивчення тем, сфер і ситуацій, пов’язаних з майбутньою професією студента; пошук і підготовка текстових автентичних
матеріалів; обробка та систематизація дібраної
термінологічної лексики; переклад термінів на
українську мову; створення словника мінімуму
фахової лексики [38].
Продовжуючи думку щодо підготовки спеціаліста із використання сучасних технологій навчання, не можна оминути японську технологію Кайдзен, що базується на постійному, безперервному
процесі розвитку та вдосконалення творчо-конструктивної діяльності особистості для підвищення кваліфікації. Адже, за науковими розвідками
[39], ця технологія дає можливість як очно, так
і дистанційно розвинути творчо-конструктивну
взаємодію, підготувати конкурентоспроможного
фахівця, що у своїй професійній діяльності виявлятиме креативність, професіоналізм та здатність
приймати конструктивні рішення.
Зазначимо, що засоби ДН мовній компетентності можна класифікувати за метою навчання (засвоєння граматики, орфографії, лексики,
синтаксису тощо), видами мовної діяльності
(слухання, говоріння, письмо, читання), етапами засвоєння нового матеріалу (формування мотивації до засвоєння і цілепокладання, сприйняття нового, усвідомлення та розуміння нового,
закріплення нового, застосування на практиці
нового, самоконтроль і самооцінка засвоєного).
Можна визначити їх співвідношення таким чином (рис. 1):
Зазначимо, що в залежності від віку і підготовки здобувачів освіти, їх рівня освіти і володіння іноземною мовою, видів мовної діяльності,
підготовки викладачів до використання засобів
ДН, можливостей ЗВВО необхідно використовувати різні засоби ДН на різних етапах засвоєння.
Висновки. Отже, нами уточнено визначення
засобів ДН в мовній підготовці офіцерів, технологій та платформ ДН офіцерів. Вивчення стану
застосування засобів та технологій дистанційного навчання в закладах вищої освіти дозволило
виявити, що у Національній гвардії України ДН
може застосовуватися в різних формах і буде інтегровано в основні програми навчання та професійної підготовки. Ми дійшли до висновку, що
до засобів ДН можна віднести: окремі технології
застосування засобів ДН, засоби цифрових технологій, засоби роботи з інформацією (гіпертекст,
мульти- та гіпермедіа), програмні засоби навчання, засоби ІКТ, засоби організації. Виявлено, що
найбільший ефект дистанційне навчання може
давати в разі використання його на різних етапах засвоєння.
У подальших дослідженнях планується вивчити і запропонувати шляхи впровадження і/чи
розвитку виділених перспективних інформаційних технологій для удосконалення результатів
застосування дистанційних технологій у практиці мовної підготовки офіцерів НГУ.
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Слово вчителя, підручник, кінофільми, картини, карти, таблиці та
інший наочний матеріал, моделі, історичні та географічні карти,
графіки, діаграми, спеціальні технічні засоби навчання (ТЗН):
дидактична техніка, аудіовізуальні засоби, екранні посібники статичної
проекції, окремі посібники динамічної проекції, фонопосібники,
відеозаписи, радіо- і телевізійні передачі; комп’ютери, електронні
словники, електронні підручники, аудіовізуальні навчальні
посібники, електронні версії друкованих словників та посібників.
BYOD, адаптивне навчання, віртуальне навчальне оточення,
віртуальний клас, індивідуалізоване навчання, мобільне навчання,
«Хмарне» навчання, онлайн-сторітеллінг, перевернутий клас,
система управління навчальним процесом, змішане навчання,
асинхронні засоби, синхронні засоби.
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Технології дистанційного навчання

Технології навчання

Засоби навчання

Проблемне, програмоване, перспективно-випереджувальне,
диференційоване, розвивальне навчання, пошуководослідницьке,
критеріально-орієнтоване
навчання,
імітаційні, інформаційні та комп'ютерні технології.
Комп’ютерні
технології,
мультимедійні
технології,
інформаційні
технології,
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ),
мережні технології (Інтернет-технології, вебтехнології,
всесвітня
павутина
WWW,
електронна пошта, списки розсилання, групи
новин або телеконференції, передача файлів FTP,
пошук файлів, розмови в мережі, IP-телефонія,
поштові технології, мобільні технології),
мобільне апаратне та програмне забезпечення,
case-технології, ТВ-технології навчання, система
керування вмістом CMS (Joomla, WordPress,
Drupal, 1C: Бітрікс, MODx, AMIRO, CMS,
PHPShop).
Технології дистанційного навчання
для формування мовної компетентності
Busuu, LinguaLeo, Lang-8, Kahoot, Pocket,
Studyblue, Animoto, Words With Friends,
Grammar Up, ENpodcast, Heads Up!, Lingvo
словник, BBC Learning English, British Council
LearnEnglish, Quizlet, Duolingo, Lingualeo,
engVId, Memrise, TEDtalks, Loyal books,
FlipGrid, IXL та багато інших.

Рис. 1. Співвідношення засобів і технологій дистанційного навчання
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