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СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА ДНЮ 

ЗЕМЛІ, ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

Ключові слова: екосистеми, студентська наукова конференція, День Землі, 
ціннісні орієнтації 
 
Антоація. У статті розглядається проблема формування ціннісних орієнтацій 
студентів щодо врахування у майбутній професійній діяльності екологічного 
фактору, що допоможе захистити світовий природний капітал. Розглядається 
досвід проведення в рамках навчальної програми з іноземної мови студентської 
наукової конференції, присвяченої Міжнародному Дню Землі. 

 
Nataliia Bilonozhko 

PhD, Associate Professor 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 

 
STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE DEDICATED TO EARTH DAY 

AS A WAY OF VALUE ORIENTATIONS DEVELOPMENT OF FUTURE 
PROFESSIONALS 

Keywords: ecosystems, student scientific conference, Earth Day, value orientations 
 
Abstract. The article considers the problem of value orientations development of 
students taking into account the ecological factor that will help to protect the world 
natural capital in their future professional activity. The experience of holding a 
student scientific conference dedicated to the International Earth Day within the 
framework of the foreign language curriculum is considered. 

 
Екосистеми та їх біорізноманіття лежать в основі світової економіки та 

добробуту людини, і жагуча необхідність їх цінувати та захищати зростає з 
кожним роком. Світовий "природний капітал" - це не розкіш для обраних, а 
необхідність для всіх. 

Цифри говорять самі за себе: понад мільярд людей у країнах, що 
розвиваються, покладаються на рибу як на основне джерело їжі, і більше 
половини всіх комерційних ліків отримують із природних речовин [2]. 

Зважуючи на ці факти багато світових організацій, серед яких ООН, the 
Ecosystem Services Partnership (ESP), вбачають свою місію у вдосконаленні 
різногалузевих наукових досліджень, політики урядів та практичному 
застосуванні концепції екосистемних послуг для більш обґрунтованого 
прийняття рішень у напрямку безпечного та стійкого майбутнього. 
Необхідність об’єднати людей та забезпечити глобальну платформу для обміну 
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знаннями, створенні мереж та співпраці у галузі екосистемних послуг є 
очевидною та невідкладною. 

Як вказано на сайті ООН, вшанування Дня Землі на сучасному етапі 
розвитку людства є найважливішим, чим будь-коли, оскільки пандемія нагадала 
про уразливість людей і планети перед лицем глобальних загроз. Потрібно 
усунути той безконтрольний збиток, який завдається природі. У своєму виступі, 
присвяченому соціально-економічних наслідків COVID-19, генеральний 
секретар ООН Антоніу Гутерріш зазначив: «Якби ми досягли подальшого 
прогресу в досягненні цілей в галузі сталого розвитку та Паризької угоди про 
зміну клімату, ми могли б краще протистояти цьому виклику» [3]. 

Освіта завжди активно і оперативно реагувала на запити суспільства. Не є 
виключенням і така дисципліна як англійська мова, зокрема навчальні програми 
з англійської мови за професійним спрямуванням завжди орієнтуються на 
новітні технології викладання, диверсифікації змісту й методів та постійне 
осучаснення тематичних напрямів. поширенню універсальних цінностей.  
Прикладом цьому слугує, присвячена Міжнародному Дню Землі, студентська 
науково-навчальна конференція "Science in my life", яка була започаткована 5 
років тому кафедрою іноземних мов хіміко-фізичних спеціальностей Інституту 
філології КНУ імені Тараса Шевченка і проводиться щорічно 22 квітня.  

Метою конференції є формування ціннісних орієнтації майбутніх 
науковців щодо проблем екології та напрацювання можливих дій задля 
збереження всього розмаїття природи на планеті Земля загалом, та у 
професійній діяльності зокрема. Це є дуже важливим кроком не тільки у 
розвитку комунікативних англомовних навичок студентів, а також сприяє 
формуванню такої наукової особистості, яка буде враховувати необхідність 
збереження природного середовища у майбутніх наукових доробках. 

Підготовка до конференції складає собою План Дій, згідно з яким робота 
проводиться у трьох напрямах: проведення заняття, присвяченого Дню Землі, 
підготовка (визначення девізу конференції, складання програми, оволодіння 
мистецтвом Power Point презентації, оволодіння лексико-граматичним 
матеріалом щодо проведення дискусій), організація та проведення конференції. 
Пандемія висунула інші вимоги до організації конференції, переходу з off-line 
режиму в on-line. 

Проведення заняття, присвяченого Дню Землі, ставить за мету, привернути 
увагу до проблем екосистеми, часткою якої є людина. Заняття побудовано на 
контрастах, наприклад, виконання завдань до відео про Землю та її цінність для 
людста, потім визначення видів стихійного лиха "Disasters of the Modern 
World"; визначення сучасних технічних досягнень людства і питання-
нагадування "What about the Earth?". Логічний перехід до пісні "The Earth song" 
Майкла Джексона, відеокліп якої також побудовано на контрастах: чудові 
картини природи, сповнені життя, яке знищують реальні природні катастрофи: 
пожари. війни, вирубка лісів тощо.  Наступний контраст базується на переході 
від Глобальних катастроф до тих маленьких кроків, які може робити будь-яка 
людина у повсякденному житті (Quiz "How eco-guilty you are"). Заключним 
кроком є написання Кодексу поведінки як пересічного громадянина Землі, так і 
науковця. 
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Проведення такого заняття сприяє створенню екологічно-орієнтованої 
атмосфери під час проведення навчальної студентської наукової конференції, 
присвяченої Міжнародному Дню Землі. 

Проведення студентських  наукових конференцій є досить поширеним 
засобом розвитку професійних навичок студентів. Підготовка презентації 
допомагає формуванню у студентів навичок і вмінь пошуку, відбору та аналізу 
інформації по темі  та предсталення її лаконічно та зрозуміло перед аудіторією, 
формує особистісні риси, необхідні для публічного виступу, а також розвиває 
цифрову компетентність, яка стала необхідністю в умовах сучасної 
епідемологічної ситуації у світі.   

Як показує досвід, завдяки розширеному плану дій значно підвищується 
мотиваційна сфера іншомовної діяльності студента, що впливає на 
ефективність його самостійної роботи з вибору теми виступу, аналізу 
необхідної інформації, творчого підходу до такого виду навчальної діяльності.  

В якості рефлексії як форми активного особистісного переосмислення [1, с. 
84], студентам та викладачам пропонується заповнити бланк опитування щодо 
конференції "День Землі". Відгуки учасників показують рівень важливості 
такого заходу, а також висвітлюють деякі організаційні питання. Такий внесок є 
корисними для проведення наступних конференцій. 

Таким чином, через призму цінностей дня Землі студенти обговорюють 
свої професійні питання, невимушено розвиваючи англійську комунікативну 
компетентність у реальній ситуації. Створення умов для розвитку здатності 
студентів враховувати екологічні проблеми у своєму професійному середовищі 
є суттєвий внесок викладачів іноземних мов для формування ціннісних 
орієнтацій студентів заради стійкості Матері-Землі. 
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Анотація. Сучасні методи навчання іноземним мовам засновані на 
комунікативному підході. Процес формування іншомовної підготовки студентів 
включає в себе використання цифрових технологій, які вносять в освітній 
процес зручність та гнучкість, привертають все більшої уваги у викладачів й 
дають можливість повного занурення студентів у предмет. Он-лайн освіта та 
портфоліо є одними з найефективніших форм, методів індивідуалізації 
навчання ESP в умовах пандемії COVID-19. Портфоліо допомагає не лише 
змістити фокус з результатів навчання на процес, але й сприяє постійному 
моніторингу прогресу викладання/навчання. Он-лайн освіта позитивно впливає 
на мотивацію навчання та на досягнення своєї мети у навчанні. 
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Keywords: communicative approach, on-line education, portfolio, individualization 
of learning, ESP, COVID-19 pandemic  
 
Abstract. Modern methods of teaching foreign languages are based on a 
communicative approach. The process of forming foreign language education of 
students includes the use of digital technologies that bring convenience and flexibility 
to the educational process, attract increasing attention from teachers and allow 
students to immerse themselves fully in the subject. Online education and portfolio 
are among the most effective forms, methods of individualizing ESP learning in the 
context of the COVID-19 pandemic. The portfolio not only helps to shift the focus of 
learning outcomes to a process, but also facilitates continuous monitoring of teaching 
progress / learning. Online education has a positive impact on the motivation of 
learning and on the achievement of goals in learning. 
 

Для успішної реалізації розвитку автономізації та індивідуалізації 
навчання важливо давати студентам можливості спрямувати своє навчання 
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переважно за допомогою індивідуальної взаємодії з навчальними матеріалами. 
Індивідуальне навчання пропонує студентам певний ступінь свободи, але вибір 
змісту, методів та форм регламентується вимогами освітнього стандарту. 
Навчальні програми, як відомо, є основою для викладачів щодо розбудови 
курсів та навчальних матеріалів та комплексів для них. Але програми, зазвичай, 
створюються без безпосередньої участі студентів, тому й часто не відповідають 
сучасним потребам та бажанням студентства. Бенсон П., експерт з питань 
індивідуалізації навчання, запропонував два підходи щодо роботи з 
навчальними програмами з урахуванням специфіки університетів та навчальної 
дисципліни[1]. Так, слабкий варіант передбачає виконання студентами 
проектних робіт, проблемних на науково-пошукових завдань або кейсів, 
спланованих відповідно до вимог навчальної програми. Цей варіант досить 
успішно використовується викладачами кафедри іноземних мов економічного 
факультету КНУ імені Тараса Шевченка при викладанні ESP або різних 
спецкурсів за вільним вибором студента. У сильній версії студенти мають 
право брати участь у створенні навчальної програми. Ця версія поки не набула 
популярності у вищих закладах України.   

Портфоліо – це одна з найпоширеніших форм для формування навичок 
індивідуалізації роботи. Найвідомішим портфоліо у вивченні мови є 
Європейське мовне портфоліо. Європейський мовний портфель [2] завжди 
складається з трьох частин: 1) мовний паспорт, 2) мовна біографія та 3) досьє. 
Біографія мови намагається захопити і спланувати навчання мови учнів 
ретроспективно і перспективно. У мовному паспорті сітка загальноєвропейської 
системи обміну даними може записувати поточний рівень володіння всіма 
мовами, з якими людина контактує. Досьє призначене для зберігання мовних 
продуктів учнів, які достовірно відображають процес вивчення мови. 
Портфоліо поєднує в собі як педагогічну функцію для коригування стратегій 
навчання та підтримки студента в процесі вивчення мови, так і функцію 
звітування фіксації рівня володіння мовами. Таким чином, підсумовуючи 
значення портфоліо для навчання індивідуалізації є досить значні переваги, як 
для студентів, так й для викладачів. Найвагомішею перевагою для студентів є 
зміщення фокусу з результатів навчання на процес та вчить моніторити прогрес 
навчання. З боку викладачів портфоліо надає докази успішності, сприяє 
постійному моніторингу процесу викладання/навчання[3]. 

У світлі спалаху пандемії COVID-19 спостерігається стрімкий ріст он-
лайн навчання, який, безпосередньо, допомагає студентам покращити їх 
індивідуальні знання з різних дисциплін, зокрема ESP. Закордоном багато 
провідних вузів давно вже запустили онлайн-платформи, за допомогою яких 
кожен бажаючий може отримати доступ до відеолекцій кращих професорів і 
унікальних курсів підвищення кваліфікації. Ця тенденція дійшла й до нас. В 
Україні студенти можуть користуватися ресурсами закордонних вузів, як 
безкоштовно, так й на платній основі. Найбільш популярними та якісними 
порталами є: 

Coursera. Coursera розпочала свою роботу у квітні 2012 року зі співпраці 
з Стенфордським, Принстонським, Мічиганським та Пенсільванським 
університетами. 23 жовтня 2013 року, коли було повідомлено про підписання 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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договорів про партнерство з 13-ма новими установами, які викладатимуть свої 
навчальні курси на Coursera, кількість закладів-партнерів Coursera досягла 107.  
Кожен із навчальних курсів доступний на безкоштовній основі, але для тих, хто 
хоче отримати сертифікат із персональною верифікацією, від січня 2013 року 
передбачені платні сертифікати для окремих курсів. Разом з тим компанія може 
надати студентові сертифікат із персональною верифікацією безкоштовно, 
якщо він доведе наявність у себе економічних труднощів, важливість цього 
сертифікату для кар'єрного розвитку та готовність пройти навчальний курс до 
кінця. В період карантину підвищився рівень відвідування курсів з вивчення 
іноземних мов професійного спрямування. Серед найбільш відомих: English for 
Career Development; Business English Communication Skills, а також серія курсів 
з підвищення окремих навичок: Business English: Networking; Business English: 
Presentation; Business English: Negotiation; Business English: Meetings. Курси 
розподілені за рівнем знань мови: від Beginners до Advanced.  

Khan Academy. Головними перевагами є зручний інтерфейс та ігрова 
форма навчання. На відміну від більшості порталів, Khan Academy - це не 
типовий збірник онлайн-лекцій, а інтерактивний освітній сайт за типом 
LinguaLeo або Lumosity: користувач починає роботу з миттєвої реєстрації, а 
потім по спливаючим підказкам знаходить потрібний навчальний курс. За 
успішно пройдені уроки нараховуються бали і в особистому кабінеті 
відображається прогрес. Найбільше зареєстрованих є на курсі з вивчення 
граматики, як в звичайному, так і в бізнес форматі. 

edX. Це безкоштовна інтернет платформа масових відкритих 
інтерактивних курсів, заснована Массачусетським технологічним 
інститутом і Гарвардським університетом в травні 2012 року. EdX проводить 
онлайн-курси університетського рівня в широкому діапазоні дисциплін для 
слухачів зі всього світу на безоплатній основі, а також проводить дослідження в 
галузі навчання. За останній рік найбільш популярним були курси з підготовки 
до іспитів TOFEL, IELTS. А серед курсів, що удосконалюють навички 
володіння професійною мовою – Upper-Intermediate English: Business and 
Modern Life. Завдяки відеоматеріалам та поясненням викладача цей курс 
допоможе підготуватися до інтерв’ю, вивчити відповідну лексику та навчитися 
писати бізнес кореспонденцію.  

Отже, індивідуалізація навчання зосереджуються на наданні можливості 
студентам брати більш активну участь у навчанні та самостійно контролювати 
навчальний процес з метою покращення як мовної компетентності, так і 
навичок індивідуального навчання. Індивідуальне самостійне навчання 
засобами веб-ресурсів позитивно впливає на мотивацію до навчання, а це 
означає, що студенти, більш орієнтовані на самовизначення, демонструють 
активне ставлення до виконання завдань, що передбачають залучення 
технологій, більше вмотивовані щодо прийняття стратегій навчання в мережі 
Інтернет і досягнення своєї мети навчання.  
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Two recent years of COVID-19 pandemic have triggered crucial changes in 
education in general and in higher education, in particular. Blended learning that 
before was discussed at a number of conferences and forums as universities’ future 
perspective, suddenly, has turned from far and not clear future into present and 
extremely urgent necessity, namely, ‘new normal’.  

In spring 2020, when universities were moved online, distance learning seemed 
to be rather emergency learning, when teachers of HEIs (higher education 
institutions) were just sending the tasks to the students via email and receiving the 
tasks performed by the students through the same channel of communication. That 
approach appeared to be pretty much counter-productive: students were complaining 
that they were lacking feedback from the teacher on their work, moreover, such 
distance learning was much more time-consuming and labor-intensive than face-to-
face learning, when the learners could get immediate feedback, comprehensive 
explanation and if necessary clarification from the teacher. On the other hand, 
university teachers were also dissatisfied with that approach: they claimed being 
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more overwhelmed with work, because they had to adjust their materials and tasks for 
online mode, to spend more time on giving individual feedback to their learners. 
Furthermore, the teachers could not be sure if the students have achieved the 
outcomes due to the higher possibility of cheating or other types of academic 
integrity violations. 

Next academic year under pandemic demonstrated considerable improvement 
in the quality of distance and blended learning in higher education. During the first 
months of the pandemic thanks to a number of trainings, webinars and workshops, 
such as KNU Teach Week, etc. the university teachers mastered digital skills, 
familiarized themselves with platforms for synchronous (Zoom, Google meet, Cisco 
Webex) and asynchronous (Google classroom, etc.) teaching and learning, as well as 
with such tools as: Jamboard, Kahoot, Miro, Lino, Socrative, etc., got acquainted 
with the teaching methods to be used in remote teaching.  

Consequently, level of students’ satisfaction with the remote learning process 
has increased dramatically. Moreover, the vast majority of the 3rd - year and the 4th-
year students as well as almost all Master’s Degree students support the idea of 
blended or even remote learning as the one that will allow them to combine 
successfully obtaining quality knowledge at university and at the same time 
mastering practical skills while working full- or part-time for a company.  

The only concern with the remote teaching and learning that left is assessment. 
Cheating and academic integrity violations are still quite often. There is no way for 
the teacher to control whether the students are not using somebody’s help or a course 
book while doing a test. There are some ways out that the experienced teachers are 
suggesting: to use the platforms that don’t allow the students to switch between the 
screens during the test, to use the tools that show only one question to be answered at 
a time, to allocate the time that is just enough to reproduce what a student has learnt 
without giving them time for cheating. These suggestions seem to be quite disputable: 
for instance, even if the platform does not allow to switch between the screens during 
the test, nobody can prevent the learners from using two devices: one – for the test, 
and another one – for cheating. Showing just one question at a time is also not the 
guarantee that the learners will not share the answers in the common chat. And time 
constrains might also be counter-productive, because slow thinkers might not have 
enough time to perform the task even if they have learned the material. Thus, the best 
remedy that might help with the objective assessment is a case-study method or a 
project work, when the right answer does not exist at all, consequently, the students 
can use any open resources while performing the task. But there is one huge 
drawback of this method: it is time-consuming and labor-intensive for the teachers. 
Moreover, the university teachers should not only be good at theory, but also to be 
competent practitioners, to be aware about practical aspects of the given sphere, 
modern trends, etc. In this situation the employers that collaborate with the 
universities might be a resource for such tasks. 

The researchers forecast that the pandemic will last from two to five years 
more.  Bearing this in mind, everybody understands that we will never return to the 
pre-COVID era neither in education nor in any other sphere. If we can’t change the 
situation itself we can change our attitude to it, and enjoy the new opportunities that 
this situation opens for us. The last year and a half of the pandemic has triggered a 
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real breakthrough in education: even the most reluctant teachers have started to 
master digital skills, university teaching and learning process has become more 
flexible and demonstrated how universities were able to adjust the educational 
process to any circumstances without losing quality. Every single stakeholder now 
understands how the pandemic situation enriched the teaching and learning process in 
university context. There is no way back, but the added value we’ve got will help 
university teachers to meet the requirements of the fast changing world, to be on the 
same wavelength with their students that will positively impact the motivation of the 
latter. 
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Виклики сьогодення, пов’язані з  пандемією, дистанційним навчанням, 

відкритим доступом до освітніх ресурсів тощо, спонукають сучасну вищу 
освіти до постійного якісного розвитку, вдосконалення та налагодження 
процесів навчання та викладання. Беззаперечно, нова соціокультурна 
реальність зробила вивчення іноземних мов (ІМ) професійного спрямування 
одним із пріоритетних завдань для майбутніх фахівців та зумовила, тим самим, 
необхідність модернізації сучасної системи вищої освіти. Також в умовах 
гуманізації та стрімкого розвитку полікультурного суспільства відбувається 
переосмислення культурно-ціннісних орієнтирів у вищій освіті України, що 
значно актуалізує потребу в підготовці фахівців, здатних до кроскультурної 
комунікації засобами іноземної мови в інноваційно-технологічному просторі. 
Це зумовлює пошук нових освітніх парадигм і концепцій, принципів та 
підходів до організації освітнього процесу, а також методів, форм і засобів 
навчання студентів, упровадження технологічних інновацій, які сприятимуть 
підвищенню якості іншомовної освіти. Організація навчання майбутніх 
фахівців із застосуванням технологічних інновацій сприятиме формуванню 
базових компетентностей, готовності до застосування технологічних інновацій 
у майбутній професійній діяльності, розвитку універсальних соціальних 
навичок («soft skills») європейського рівня. В цій роботі розглядаються основні 
сучасні цифрові освітні інструменти в контексті викладання ІМ професійного 
спрямування у ВЗО. Оскільки процес викладання та засвоєння ІМ вважається 
складнішим від аналогічних процесів для більшості інших предметів, 
підвищення ефективності та результативності навчання є актуальною темою 
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для дослідження та вбачається нами у діджиталізації освітнього процесу, що 
сприяє широкому використанню інноваційних методів навчання мови. 

Стратегічні напрями реформування вищої освіти в контексті реалізації 
освітніх інновацій визначені в нормативно-правових документах, зокрема в 
Законах України «Про інноваційну діяльність» (2002 р.), «Про пріоритетні 
напрями інноваційної діяльності в Україні» (2003 р.), «Про засади державної 
мовної політики» (2012 р.), «Про вищу освіту (2014 р.), «Про освіту» (2017 р.), 
Програмному документі «Біла книга національної освіти України» (2009 р.), 
Концепції мовної освіти (2011 р.), Концепції реалізації державної політики у 
сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» (2016 
р.), Національній рамці кваліфікацій (2011 р.), а також у нормативно-правових 
актах ЮНЕСКО, Загальноєвропейських рекомендаціях із мовної освіти (2003 
р.), у яких наголошується на розвитку інноваційної діяльності в іншомовній 
освіті, запровадженні інноваційних технологій з метою підвищення її якості. 
Однак, механізм практичної реалізації цих нормативно-правових актів у 
закладах вищої освіти (ЗВО) розроблено недостатньо, що актуалізує більш 
детальне практичне вивчення сучасних тенденцій у викладанні ІМ 
професійного спрямування.   

Зазначимо, що сучасні інноваційні методи навчання ІМ спрямовані на 
розвиток і самовдосконалення особистості, на розкриття її резервних 
можливостей та творчого потенціалу, створюють передумови для ефективного 
поліпшення освітнього процесу у вищих закладах освіти. Беручи до уваги 
також сучасні умови навчання, освітній процес спрямований на формування і 
розвиток основних навичок та вмінь у соціальному та професійному 
спілкуванні, а також стратегій самостійного вивчення іноземних мов [1, c.4]. 

Таким чином, діджиталізація викладання ІМ професійного спрямування є 
якісною характеристикою індивідуалізації професійної підготови фахівців, що є 
процесом перетворення всіх процесів навчання та вивчення ІМ на основний 
потік цифрової реалізації освітніх процесів: посібники з електронного 
навчання, е-навчальні посібники, е-методи та інструменти для вивчення ІМ, 
DVD-матеріали, аудіоматеріали, електронні словники та створення 
університетської мережі в майбутньому [3]. 

Процес викладання ІМ у системі університетської підготовки фахівців 
сьогодні можна та потрібно урізноманітнити за допомогою використання 
новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій. Викладач повинен вміти 
послуговуватися такими основними інструментами як презентація інформації з 
наочною підтримкою у системах PowerPoint, Prezi, Keynote, Google Slides, Tilda, 
Canva, Office Sway, Piktochart, Paste, Mentimeter тощо. 

Корисним є також впровадження на заняттях з ІМ професійного 
спрямування роботи з інтерактивними ресурсами, що можуть бути інтегровані 
у платформи Zoom, Microsoft Teams, або платформах розроблених ВЗО для 
внутрішнього користування (наприклад, платформа дистанційної освіти ‘KNU 
EducationOnline’, розроблена в рамках проекту КНУ ім. Т.Шевченка 
«Цифровий університет. Університет у смартфоні», яка призначена для 
проведення занять, створення інтерактивного графіку навчального процесу в 
Університеті, для розміщення викладачами матеріалів до освітніх курсів, 
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розробки інтерактивних навчальних завдань для студентів та для забезпечення 
реалізації іншого інструментарію дистанційного навчання). Тут маються на 
увазі освітні сервіси та платформи для створення та проведення вікторин, тестів 
та мовних ігор: Kahoot, Plickers, Quizlet, Poll Everywhere, Learningapps тощо. 

Іноземні видавництва сьогодні створюють мобільні додатки до більшості 
нових підручників з ІМ. Ці ресурси підходять для активізації самостійної 
роботи студентів, коли, працюючи в індивідуальному режимі у зручний час та 
зручному місці, студенти можуть виконати комплекс інтерактивних вправ і 
таким чином поглибити та покращити свої знання мови не лише під час 
аудиторної роботи, але і самостійно [2]. 

Корисним засобом навчання на заняттях з ІМ професійного спрямування 
виступають діаграми або картки зв’язків (англ. Mind Map, нім. Wortwolke). 
Вони активізують процес побудови студентами монологічних повідомлень 
іноземною мовою, дозволяють наочно встановити взаємозв’язок «слово-
речення-текст». 

Існує також чимало Інтернет-інструментів для побудови тестових завдань 
різного типу, з цією метою можна ефективно використовувати тестові 
компоненти платформи Moodle, Майстер-Тест, Online Test Ped, Classroom, 
Kahoot, Quizizz тощо. 

Зазначені вище засоби діджиталізації освіти та цифрові освітні 
інструменти для кожного викладача ВЗО слід зробити своїм методичним та 
професійним надбанням. Це дозволить надати процесу викладання в 
українській вищій школі загальносвітового виміру, і зробить у майбутньому за 
умови постійного та ефективного використання цього цифрового 
інструментарію вітчизняну освіту конкурентоспроможною на ринку світових 
освітніх послуг. 
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The Covid-19 pandemic has served a blow to the education system which has 

experienced a colossal shake-up. As the pandemic emerged, it required a rapid shift 
in response to the regulations and restrictions brought in to prevent its spread. 
Primarily, this shift involved adopting remote working practices. 

Since neither schools nor universities were ready for it, the transition took 
place in an emergency mode, and the quality of education in most cases left much to 
be desired. Universities have been forced to change their operation to enable students 
to continue learning in the face of imposed restrictions and safety measures. Much 
was said about difficulties switching to online teaching. Educators had to learn to use 
new software and had little time to do so. Teachers had to change their teaching 
methods and invent new teaching materials. Though there were not enough 
workload hours to convert teaching materials for online delivery. 
         But, there were also some benefits: the circumstances forced professors from 
the most prestigious universities in the world, outstanding educators and all teachers 
on the planet to invest their creative and professional potential in online education.   
Never before has the scientific community spent so much effort to come up with 
effective models of distance learning. Teaching methods should be changed. 

Historically, it is accepted to compare online and classic face-to-face 
education. Over the past decades, scientists have repeatedly tried to estimate which 
format is better. As a result, you can find hundreds of studies claiming that online 
learning is more effective than classic, and just as many scientific studies proving the 
opposite. Today experts agree that it is, in principle, incorrect to compare online and 
offline education. Both formats have their undeniable advantages, and the 
effectiveness will be different in each specific case. The result depends on the 
context, subject, learning goals, student personal characteristics, the quality of the 
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educational product implementation, and an infinite number of less obvious factors. 
The question "What is more effective?" doesn't make sense. It is more important to 
understand: "How to properly combine formats and tools to achieve the best result?" 
It is no coincidence that after the first wave of the pandemic, the vast majority of the 
world's leading universities announced plans to introduce blended learning, when 
classic face-to-face classes are complemented by work on an online platform.  

In addition, classical education has an undeniable advantage - live contact of 
the participants. The teacher's charisma, non-verbal communication, classroom 
atmosphere inspire and involve in the learning process. During full-
time classes, networking works better. 

The main advantages of distance education include:                                                                                                       
- accessibility and openness of education - the possibility to provide training for 

students, being located almost anywhere in the world where there is a 
computer and the Internet; 

- individual nature of education; 
- distance education is more flexible. The student has the possibility to determine 

the pace of learning, can return several times to individual topics and sections 
for more in-depth study, the intensity and duration of classes; 
principles of the educational material. Teaching materials should take into 
account the significant proportion of students with little or no distance 
learning experience; 

- lack of feedback or contact with the teacher; 
- technical failures during remote work due to the technical unavailability of 

Internet resources for a heavy load during the COVID-19 pandemiс. 
The main disadvantages of distance education include:                                                                    

- psychological problems, lack of direct face-to-face communication between 
students and the teacher;           

- the need for a personal computer and Internet access. Distance learning 
assumes the provision of constant access to information sources, good 
technical equipment. However, not all students have a computer and Internet 
access; students without reliable internet access and/or technology struggle to 
participate in digital learning;  

- one of the key points of distance learning remains the problem of confirming 
the user’s identity during training and verification of knowledge;                                                                                            

- the need for a number of individual psychological conditions. Distance learning 
requires strict self-discipline, and its result directly depends on the self-
dependence and personal responsibility of the students; 

- high labor intensity of the development of distance learning courses;  
- insufficient computer students’ literacy , lack of experience in distance 

learning;    
- insufficient development of information and communication infrastructure. The 

problem of developing high-quality educational and material aids for distance 
education involves an integrated approach of a programmer-methodologist, a 
specialist in the field of Internet technologies, computer communications, as 
well as a teacher, a specialist in the field of modern pedagogical, psychological 
theories, modern pedagogical technologies;                                                                                                                          
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- the problem of personnel training. The introduction of distance learning 
specifies additional requirements for personnel training, including the 
differentiation of training.  
For those students who do have access to the right technology, there is 

evidence that learning online can be more effective in a number of ways. Some 
research shows that on average, students retain 25-60% more material when learning 
online compared to only 8-10% in a classroom. Teachers speak about the renewed 
role of the teacher, who becomes a mentor-consultant who coordinates the learning 
process, constantly improving their own courses and skills. 

Development of distance learning in the higher education system will continue 
and improve as the Internet develops technologies and improvement of distance 
learning methods. 
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Теоретичні та практичні аспекти мови у 21-му cтолітті вийшли за межі 
суто лінгвістичних знань, адже система поглядів на мову як об'єкт дослідження 
розширила свої горизонти. В процесі глобалізації світової економіки 
використання англійської мови відіграє все більш важливу роль в економічній 
діяльності. Зростає інтерес до взаємозв'язку мови та економічної теорії. Швидко 
розширюється література в цьому полі досліджень, проте вона дуже 
фрагментована. Дослідники в своїх розвідках намагаються проаналізувати, 
оцінити і класифікувати основні напрямки досліджень по економіці мови. До 
них відносяться традиційні дослідження, в яких основна увага приділяється 
мові та її економічному статусу, динамічному розвитку мов, мовній політиці і 
планування, а також новому напрямку заснованому на теорії ігор і прагматиці. 
Вчені пропонують використовувати термін «мова і економіка» для визначення 
нової галузі досліджень. Економіка мови – порівняно нова сфера досліджень. 
Вона об’єднує різні дисципліни та вивчає вплив мови на економіку в контексті 
створення сприятливого середовища для бізнесу в якому мова виступає як 
актив, або як конкурентна перевага, а у деяких випадках, як і торгівельний 
бар’єр. Економіка мови лежить в основі формування мовної політики, одним з 
завдань якої є вивчення кон’юктури сучасних мовних ринків (language trade 
markets). В соціолінгвістиці поняття мовного ринку, також відомого як 
лінгвістичний ринок або ринок мов, він відноситься до символічного ринку на 
якому відбуваються мовні обміни. Дієвість тієї чи іншої мови на лінгвістичному 
ринку визначається як  мовними навиками, так і застосуванням легітимної мови 
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на ринку. А це в свою чергу, має відношення  до системи мовної освіти в країні 
і є важелем  економічного зростання. Світові економічні ринки взаємодіють з 
мовними, а тому суспільство через мовну політику може спрямовувати ділову 
кар'єру людини в бажану і необхідну для економіки мову.  

У сучасному суспільстві лінгвістика стала для багатьох наук не тільки 
джерелом нових термінів та їх смислів і значень, а й претендує на роль зразка та 
джерела моделей для них. Стали можливими «лінгвістичні бачення предметів». 
Здобувши точність, строгість, лінгвістика захоплює раніше недоступну галузь 
знань — економіку. Витоки ідей про вплив мови на економічне життя 
суспільства були започатковані ще в працях засновника класичної політичної 
економії Адама Сміта. В його науковому спадку були питання як мовних 
функцій, так і лінгвістичного спілкування. Ще у своїй знаменитій праці 
«Багатство народів» («The Wealth of Nations»), яка  вважається однією з 
найавторитетніших праць всіх часів. Сміт в пошуках причин, що ведуть до 
поділу праці, розглядав схильність людської природи до торгівлі і 
підкреслював, що вона є наслідком здібностей людини «…розмірковувати й 
дару мовлення» [1, с. 16]. Ринкові угоди та обміни товарами та послугами, які 
здійснює людина на ринку, тісно пов’язані з мовою. Під кутом зору 
економічної теорії, яка в широкому сенсі вивчає закономірності взаємодії 
людей, спрямованої на ефективну організацію виробництва, розподілу, обміну, 
споживання благ, мова є одним з необхідних інструментів економічної 
взаємодії, частиною виробничого процесу. 

Для учасників економічної взаємодії мовні компетенції стають 
необхідним компонентом їх професійної діяльності. За їх відсутності 
потенційні контрагенти змушені звертатися до посередників, що є важливою, 
але і не єдиною умовою досягнення взаємоприйнятного результату. В якості 
посередників можуть виступати як перекладачі з мови на мову, так і індивіди 
або організації які надають широкий спектр послуг. Пропозиція таких послуг 
може передбачати наявність не тільки мовних навичок, а й, наприклад, навичок 
орієнтації в іншому культурно-мовному середовищі (логістичних, 
адміністративних, інформаційних  та ін.). Як відомо, звернення до посередників 
пов'язано для сторін економічної взаємодії з додатковими витратами. Крім 
додаткових витрат, звернення до посередників може викликати і ризики їх 
опортуністичної поведінки. 

Мовні навички можуть розглядатися як елемент людського капіталу. 
Вони є умовою доступу суб’єктів економічної діяльності до іноземних ринків 
товарів і економічних ресурсів. Знання та навички кваліфікованих фахівців, 
виховні та освітні послуги, консультування та інформування в тій чи іншій 
економічній сфері, послуги гідів та інші блага вимагають від учасників 
економічної діяльності володіння мовними навичками. Це обумовлено тим, що 
істотним елементом багатьох благ і факторів виробництва (робочої сили, 
капіталу, технологій) виступають іноземні письмові тексти та усне мовлення 
(вербальна інформація). Використання мов - це такий же елемент управління 
господарськими процесами, як і управління іншими ресурсами[3]. 

У своїй книзі «Мова та економіка» німецький соціолінгвіст Флоріан 
Кулмас обговорює як лінгвістичні, так і економічні аспекти економіки мови, 
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стосовно економічного значення мови та впливу економічних аспектів на 
мовний розвиток. Вчений обговорює ключові способи взаємодії мови та 
економіки. Серед них головними виступають такі питання: як економічний 
розвиток впливає на появу, поширення або занепад мов; як мовні умови 
сприяють або перешкоджають економічному процесу; як багатомовність та 
соціальне багатство взаємопов’язані; як і чому мова і гроші виконують подібні 
функції в сучасному суспільстві; чому наявність стандартної мови є 
економічною перевагою; як нерівний розподіл мов у багатомовних суспільствах 
сприяє економічній нерівності; як можна оцінити економічну цінність мов; 
чому мови мають внутрішню економіку та як вони адаптуються до запитів 
зовнішнього використання мови, яка являється стимулюючим фактором обміну 
або торгівлі [2]. Мова, як показує Флоріан Кулмас, є сучасним інструментом і 
носієм бізнесу, активом, а іноді і бар'єром для економічної комунікації. 

Таким чином, узагальнюючи розглянуті вище аспекти мови та економіки, 
можна зробити наступні висновки. По-перше, економіка мови, як теоретична 
дисципліна, стала активно розвиватися в межах загальнонаукової тенденції 
міждисциплінарних досліджень актуальних питань економіки та лінгвістики. 
По-друге, економіка мови закладає основи формування мовної політики, одним 
із завдань якої вивчення кон’юктури сучасних мовних ринків (language trade 
markets). Дієве функціонування таких ринків залежить від наявності, або 
відсутності тих чи інших мовних навичок у агентів економічних відносин. По-
третє, мовна освіта в сучасному економічному університеті повинна 
враховувати мотивацію економічних суб’єктів до свідомого вивчення та 
професійного використання тієї чи іншої мови, що безпосередньо обумовлено 
розвитком економічних відносин з торгівельними  партнерами національної 
економіки та з масштабом їх ринків, доступ до яких відкривається завдяки 
володінню відповідною мовою.  
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В умовах пандемії, коли заклади вищої освіти працювали в 

дистанційному режимі, і студенти, і викладачі прагнуть до навчання, яке б 
враховувало можливості різних форм його організації. Вважаємо, що 
оптимальним у такому контексті є змішане навчання, яке реалізується шляхом 
поєднання дистанційної форми з очною (або в режимі онлайн, або в аудиторії) і 
передбачає використання веб-технологій для реалізації поставлених цілей; 
поєднання педагогічних підходів для досягнення відповідного результату 
навчання; досягнення оптимального балансу індивідуального навчання із 
використанням інтернет технологій та взаємодії викладач-студент [4]. Оскільки 
змішане навчання є не просто комбінацією онлайн і аудиторного навчання, 
дистанційна форма не може вважатись додатком до традиційної. Навпаки, 
необхідна продумана та збалансована інтеграція форм, технологій та підходів, 
яка забезпечить досягнення максимального результату, сприятиме розвитку 
вмінь спілкування, в тому числі через соціальні мережі, забезпечить 
доступність навчальних матеріалів, сприятиме розвитку мотивувального 
студентоцентрованого навчального середовища, забезпечить гнучкість в плані 
часу та місця, враховуватиме індивідуальні особливості студентів, 
стимулюватиме розвиток автономії майбутніх фахівців як передумови їх 
здатності навчатися впродовж життя [5, c. 62]. 

Змішане навчання має широкі можливості для оволодіння майбутніми 
фахівцями (у контексті нашого дослідження – соціальними працівниками) 
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вміннями професійно орієнтованого спілкування англійською мовою. Однак, 
важливою проблемою залишається відбір навчальних матеріалів з урахуванням 
форм навчання. 

Навчальний матеріал – це відібраний відповідно до обгрунтованих 
критеріїв та методично коректно організований матеріал, який потрібно 
засвоїти в процесі навчання. Критерії відбору – це фактично вимоги до 
навчального матеріалу, які формулюються з урахуванням цільової аудиторії, 
мети та умов навчання [3, с. 104]. 

Перш, ніж обгрунтувати критерії відбору, необхідно визначити одиниці 
навчального матеріалу для формування в майбутніх соціальних працівників 
вмінь спілкування англійською мовою, серед яких з урахуванням суб’єктів, 
цілей та умов навчання виділяємо: лексичні одиниці, тексти, аудіофонограми, 
відеофонограми. Такий відбір одиниць навчання можемо пояснити важливістю 
оволодіння лексичним матеріалом, доцільністю розширення діапазону джерел 
відбору навчального матеріалу, важливістю інтегрованого формування 
мовленнєвих умінь, доступом до необхідної професійної інформації, взірців 
ефективного спілкування [1, с. 83]. Зазначимо, що ми не зосереджуємось на 
граматичному матеріалі, оскільки відбір граматичних структур для оволодіння 
студентами передбачено програмою.   

З урахуванням результатів сучасних досліджень критеріями відбору 
лексичних одиниць вважаємо: 1) уживаності та частотності, що передбачає 
відбір лексичних одиниць, які є найбільш уживаними соціальними 
працівниками в процесі спілкування; 2) тематичності, який означає врахування 
програмних тем при відборі лексичних одиниць; 3) функціональності, що 
передбачає сполучуваність лексичної одиниці, її багатозначність, семантичну, 
словотворчу цінність [3, с. 55]; 4) урахування професійної сфери спілкування. 

Перш ніж обгрунтувати критерії відбору текстів, аудіо та відео, 
зазначимо, що більшість з них передбачено для оволодіння індивідуально під 
час дистанційної форми в межах змішаного навчання. Відповідно відбір текстів 
доцільно здійснювати з урахуванням таких критеріїв: 1) автентичності, який 
передбачає використання текстів, створених носіями мови, по можливості для 
реальних ситуацій спілкування; однак, критерій не заперечує використання 
навчальних текстів, створених носіями мови: 2) тематичності; 3) відповідності 
інтересам студентів, які визначаються шляхом опитування майбутніх фахівців; 
4) новизни, згідно з яким текст повинен містити важливу і незнайому студентам 
інформацію; 5) відповідності рівню англомовної комунікативної 
компетентності студентів; 6) проблемності, що передбачає аналіз певної 
актуальної професійної проблеми, яку потрібно буде вивчити чи вирішити; 7) 
потенціалу для створення професійних ситуацій, в яких студентам доведеться 
спілкуватись в майбутньому; 8) авторитетності джерела, що стосується перш за 
все Інтернет джерел і передбачає  обгрунтованість висновків чи аргументів 
автора, посилання на інші джерела, сучасність та неупередженість інформації 
[1, с. 34]; 9) оптимального обсягу (до 2 сторінок друкованого тексту в 
дистанційному режимі, за необхідності читання тексту на занятті його обсяг не 
повинен перевищувати 0,5 сторінки).  
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Для аудіофонограм та відеофонограм критерії відбору значною мірою є 
подібними: 1) автентичності, який передбачає використання аудіо та відео, 
створених носіями мови; 2) тематичності; 3) відповідності інтересам студентів, 
які визначаються шляхом опитування майбутніх фахівців; 4) взірцевості, тобто 
аудіофонограма чи відеофонограма повинна демонструвати коректне та 
ефективне професійне усне спілкування, на яке студенти орієнтуватимуться 
при продукуванні власного монологічного чи діалогічного мовлення; 5) 
доступності в плані змісту та мовленнєвого оформлення; 6) проблемності; 7) 
потенціалу для створення професійних ситуацій; 8) авторитетності джерела; 9) 
доцільної тривалості (4–7 хв для аудіофонограми, 10–12 хв. для 
відеофонограми в умовах дистанційної форми); 10) середнього темпу  мовлення 
(не більше 140–150 слів за хвилину). За умови використання аудіофонограм та 
відеофонограм під час навчання в аудиторії, тривалість звучання може бути 
меншою для економії часу.  

Таким чином, ми визначили одиниці та критерії відбору навчального 
матеріалу для змішаного навчання майбутніх соціальних працівників 
професійно орієнтованого спілкування англійською мовою. 
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Анотація. Виклики сучасного та швидко змінюючогося світу ставлять під 
сумнів  існуючу систему вищої освіти і її здатність адекватно відповідати 
новішим потребам студентів. Відповіді на запитання пропонує англійська 
фахового спрямування, багато-дисциплінарний підхід, що поєднує вивчення 
мови та фахових дисциплін за допомогою методу проектної технології 
навчання. З метою залучення студента до поєднання вивчення мови та фахових 
дисциплін, проектні технології у навчанні підвищують здатності слухачів до 
безперервного навчання, що можливо за умов створення відповідного 
навчального контексту у якому вирішуються  доречні, суттєві питання. 
Педагоги підкреслюють важливість  залучення фахових дисциплін за 
допомогою   вищезазначеного методу і пропонують три форми можливого 
поєднання  мови та фахової дисципліни, серед них - взаємодія, співпраця та  
колективна навчальна робота. Взаємодія включає в себе розуміння основ 
фахової дисципліни, співпраця представляє собою  взаємодію між  мовою та 
фаховою дисципліною на різних рівнях, наприклад створення відповідального 
змісту навчання  та взаємодію  викладачів. Колективна навчальна робота – 
найбільш амбіційна форма, вона вимагає взаємну повагу та гнучкість, що 
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дозволяю  розподілити ролі фахового викладача та викладача іноземної мови 
під час співпраці в аудиторії. Підсумовуючи, відзначаємо, що використання 
проектів у навчанні та викладанні сприяє створенню розуміння між 
викладачами та студентами, також сприяє розвитку та формуванню навичок, 
важливих у  ХХІ столітті.  
 
Abstract: The challenges of the modern fast changing world question the existing 
system of education  at the tertiary level  and its ability to adequately respond to 
newer students’ needs. The answer can be provided by ESP, a multi-disciplinary 
activity, that successfully integrates language and subject learning, namely, project 
work. With the purpose of promoting meaningful student engagement with language 
and content learning, project based learning (PBL) boosts students’ abilities for 
lifelong learning through providing them with adequate learning context of relevant 
problems to solve. The educators stress the importance of engaging PBL with the 
subject disciplines and suggest a three-level engagement structure of cooperation, 
collaboration and team-teaching, where cooperation implies learning about the 
conceptual framework of the subject, collaboration represents interaction between 
language and subject, and team-teaching, as the most challenging one, requires a high 
degree of mutual respect and flexibility in order to define clearly the roles of a subject 
teacher and a language instructor in their joint work in one classroom. Overall, 
project based learning and teaching help build bridges of interdisciplinary 
understanding between faculties and students and also provide the possibility for both 
students and teachers to develop and improve the crucially important set of the 21st 
century skills.  
 

Tertiary education is prone to being largely theoretical. The question the 
majority of learners frequently ask is why there are so many theoretical courses that 
quite often overlap. The time to make crucial choices is fast approaching as the need 
to reset priorities and the urgency to reform educational systems grow stronger 
around the world and in Ukraine as well. Thus, several issues have currently 
emerged: firstly, if the systems of education could respond to the direct challenges; 
secondly, if the graduates could tackle the problem with a range of measures. And 
finally, if employers could afford training their employees as long as it might be 
necessary. Could education begin in the classroom and move into the outside world? 

The answer is on the surface, some methodologies and approaches might 
suggest the solution; this is the case with ESP, a multi-disciplinary activity, which 
engages with other disciplines through teaching and draws on the insights of 
researchers in other disciplines. It successfully integrates language and subject 
learning (Dudley-Evans and John, 2012). Besides it can adopt some of the forms and 
tasks from other disciplines.   One example of subject learning approaches that has 
been adopted in ESP is project work. Project work has great value as it helps achieve 
practical implementation of knowledge the learners have acquired previously from 
their theoretical courses. Project work begins in the classroom, moves into the outside 
world and then back into the classroom. Thus, it creates the learning situation when 
real world and classroom experience overlap.  



 

Міжнародний форум EFBM’2021 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка» 

 

33 

Project based approach is neither new nor revolutionary, though it might seem 
to be underestimated. The approach is well described and studied in literature on 
learning and teaching (J. Thomas, 2000; D. Moss and C. Van Duzer,1998; J.A. 
Coleman, 1992  and F.L. Stoller, 2010); the educators point out the purpose of the 
approach to promote meaningful student engagement with language and content 
learning.  Besides PBL helps foster students’ abilities for lifelong learning through 
contextualizing learning by presenting them with problems to solve and/or artifacts to 
create; in doing so, students’ motivation and enthusiasm, their problem-solving 
abilities, research skills, sense of collaborations, resource management skills, longing 
for communication and information sharing, and language use awareness are 
progressively evident, and more important, such a process of engaging in various 
levels of projects may turn their life experiences to advantage. It is apparent from the 
definition that project-based learning develops the 21st century skills, these skills are 
intended to help students keep up with the lightning-pace of today’s modern labour 
markets.  

Despite being learner-centered with high degree of autonomy and the role of 
the language instructor mainly as a facilitator and monitor, a project-based learning  
is an ambitious enterprise; it involves time, effort and engaging with the subject 
disciplines. For subject-specific work T. Dudley -Evans and Maggie J.S. John suggest 
three levels of cooperation: cooperation, collaboration and team-teaching [3, p.42-
45].  The very first step is cooperation, this is not only about students’ wants 
(Hutchinson and Waters, 1987), the expectations of the departments and balancing 
those expectations with students’ wants. Cooperation implies learning about the 
conceptual and discoursal framework of the subject the students study. At the same 
time the materials introduced are slightly different from those that make up their 
subject course otherwise it might lead to boredom and little variety.   

Collaboration is a kind of  interaction between the two sides, language and 
subject, it involves working together to prepare students for tasks, projects and  
courses. The language and subject teacher work together outside the classroom. The 
collaboration may have several forms according to John and Dudley-Evans:  the 
language teacher  prepares the students for a subject class taught in English in a series 
of classes, the language teacher runs a class related to a specific task where the 
materials are designed and/or  prepared by the subject teacher, the language course is 
seen as a back-up class to the subject [3, p. 43].  

And finally, the team-teaching which is the most challenging one, the subject 
teacher and  the language instructor  work together in one classroom. Davis (1995) 
provides this succinct definition of team teaching: “All arrangements that include two 
or more faculty in some level of collaboration in the planning and delivery of a 
course” [2, p.8]. It requires a high degree of mutual respect, trust and flexibility. For 
this purpose it is necessary to define clearly the roles of both teachers and to allocate 
enough time to plan a task or a session.  

Project based learning and teaching set the framework for any form of 
cooperation. It brings considerable benefits to the educational process from the 
students and teachers’ perspectives.  The learners improve interpersonal skills, 
communication skills, analysis and judgment; also student-teacher relationships 
become better. It deepens students’ analytical abilities, makes classes more 
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interesting and challenging because of the novelty. What is more project based 
learning can help build bridges of understanding across disciplines for both faculty 
and students.  

The subject and language teachers improve their own teaching skills, they get 
the opportunity to see teaching through the learners’ eyes. Both the subject and 
language teachers become informed and encouraged in interdisciplinary research with 
gaining new insights into the discipline. Complex interaction helps create relevant 
and real-life educational context. 
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В наш час англомовна підготовка майбутніх фахівців ставить перед 
розробниками силабусів завдання враховувати у змісті дисциплін реальні 
завдання та ситуації характерні для роботи в певній галузі. Аналіз освітніх 
програм програм представлених на сайтах закладів вищої освіти (ЗВО) України 
показав, що частина з них пропонують курси з англійської мови професійного 
спрямування (АМПС) вже починаючи з другого року навчання. Водночас, деякі 
українські ЗВО планують вивчення англійської мови за професійним 
спрямуванням починаючи з третього курсу бакалаврату або пізніше. Це 
призводить до того, що здобувачі вищої освіти в більшості випадків мають 
певний часовий розрив у вивченні АМПС, яке відбувається набагато раніше, 
ніж вивчення фахових дисциплін. Тож в деяких випадках, на етапі бакалаврату 
більше уваги приділяється академічній складовій АМПС (English for Specific 
Academic Purposes). Такий підхід дозволяє будувати курси АМПС за рамковим 
принципом, тобто спиратися на спільні для різних спеціальностей академічні 
завдання, як-от робота над курсовими проектами, участь в дискусіях, написання 
звітів, есе тощо.  

Вивчаючи світовий досвід підготовки фахівців різних галузей та 
спираючись на наші дослідження [6], а також враховуючи актуальність 
використання підходів проблемного навчання (task-based learning) до вивчення 
та викладання АМПС, вважаємо доцільним запозичити таку форму організації 
роботи як кепстоун-проєкт.  

В наших попередніх дослідженнях, було встановлено, що виконання 
кепстоун-проєктів є найбільше розповсюджене в сучасному американському 
просторі вищої освіті [6]. Робота над кепстоун-проектом передбачає залучення 
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студентів до вирішення реальних професійних проблем на основі знань, 
навичок та вмінь, отриманих під час навчання. Таким чином, кепстоун-проєкт 
створює можливості для студентів отримати досвід, орієнтований на їхнє 
майбутнє, а, отже, стає своєрідним перехідним майданчиком від освітнього до 
«після-освітнього» середовища.  

У дослідженнях зарубіжних вчених зазначається, що термін «кепстоун» в 
американському освітньому просторі вживається для позначення різних форм 
подачі інформації та як форма оцінювання, наприклад, «семінар для 
випускників», «кваліфікаційний іспит», «дипломна робота» і т. ін. [5, с. 8]. 
Проте всіх їх об’єднують характерні риси, які можна узагальнити наступним 
чином: 

• «кепстоун» має чітко визначені цілі, які залежно від контексту – 
професійного або науково-дослідного – можуть бути глибинним аналізом, 
синтезом ідей та матеріалів або підготовкою до професійної діяльності; 

• «кепстоун» асоціюється із своєрідною перехідною фазою від 
освітнього середовища до професійного/науково-дослідного, під час якої 
відбувається остаточне професійне самовизначення студента [1; 2, с. 248]; 

• наявність продукту на виході, тобто у результаті завершення 
«кепстоуну», наприклад, дисертація, звіт, портфоліо, виступ, виставка, 
реальний винахід; 

• «кепстоун» являє собою синтез, консолідацію та застосування 
попередньо отриманих та сформованих знань, навичок та вмінь [3, с. 16]; 

• залучення студентів до вирішення автентичних і комплексних проблем 
у реальному професійному / науково-дослідному середовищі та з 
використанням реальних методів [4, с. 403] ; 

• незалежне самостійне виконання, що передбачає вміння студентів 
проводити дослідження, ставити правильні запитання, самостійно вибирати 
шляхи виконання, приймати рішення та вирішувати проблеми, що має своїм 
результатом розвиток зрілих особистих й професійних навичок, наприклад, 
спокійне ставлення до двозначної незрозумілої ситуації, впевненість у власних 
силах, самосвідомість, розсудливість, креативність, здатність до відновлення, 
цікавість [174]; 

• наявність фінальної стадії у вигляді дисемінації [161, с. 74], тобто 
повідомлення про саму роботу та її результати широкому загалу, що підвищує 
мотивацію студентів під час виконання проєкту та позитивно впливає на його 
якість. В інженерному середовищі ця стадія відбувається у вигляді презентації 
проєкту та його результатів потенційним клієнтам та колегам. 

Нами було встановлено, що у процесі підготовки фахівців, зокрема 
інженерних галузей,  американськими освітніми програмами передбачені різні 
форми організації  «кепстоуну». По-перше, у багатьох проаналізованих нами 
освітніх програмах це підсумкова кваліфікаційна робота – дослідницько-
конструкторський проєкт. Таку опцію містить багато освітніх програм на 
бакалаврському рівні підготовки, а також «кепстоун» є видом підсумкової 
дипломної роботи, яка виконується на магістерському рівні навчання для 
отримання ступеня професійного магістра [6]. 
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На нашу думку,  кепстоун-проєкт є певними інструментом або фінальним 
продуктом проблемного навчання, має також елементи проєктного навчання і 
має великий потенціал до впровадження як в  англомовну, так і фахову 
підготовку фахівців.  

Подібно до проблемного навчання, використання кепстоун-проєктів у 
викладанні АМПС активно застосовує роботу в групах, а студенти залучаються 
до проєктування в багатопрофільних командах. На різних етапах здобувачі  
представляють результати своїх проєктів у формі  презентацій, підготовка до 
яких є невід’ємною складовою більшості курсів АМПС. 

Очікуваними результатами кепстоун-проєктів залежно від контексту, 
професійного або науково-дослідного, є презентація здобутків у формі 
кваліфікаційної роботи, звіту, портфоліо, виставкового експонату або патенту 
винахід, корисну модель тощо [6, с. 152]. Подібно до проблемного навчання, 
під час роботи над кепстоун-проєктами, студенти зможуть ефективно поєднати 
вивчення АМПС із роботою над фаховими дисциплінами. 

Практика використання кепстоун-проєктів світовими ЗВО-лідерами у 
підготовці фахівців різних галузей, є запорукою  ефективного професійного 
самовизначення студента. Адже саме така форма роботи дозволяє залучити 
здобувачів до  глибинного    аналізу, синтезу ідей та матеріалів через вирішення 
автентичних і комплексних проблем.  В контексті пнгллмовної підготовки, 
використання кепстоун-проєктів у поєднанні з проблемним навчанням на 
різних етапах вивчення АМПС та фахових дисциплін дозволить забезпечити 
якісне вивчення англійської мови саме в професійному контексті. 
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Постковідна вища освіта вже ніколи не буде такою як колись. Пандемія 

навчила багато чому, наприклад, що викладати контактно, а що – онлайн або 
асинхронно. Додаткові труднощі на початку дистанційного навчання були 
пов'язані з відсутністю достатньої технічної підготовки та програмного і 
апаратного забезпечення. Не всі студенти мають належне обладнання або 
доступ до потужного Інтернету для участі в усіх аспектах дистанційного 
навчання. Відеоконференції та відео-класи в режимі реального часу вимагають 
високошвидкісного Інтернету, з яким є труднощі у віддалених районах країни. 

Дистанційне навчання і цифровізація зміщує акценти з академічно-
центрованого, chalk-talk teaching, на студенто-центрований навчальний процес. 
Пандемія змушує викладачів критично переглядати свої курси, а студентів – 
прагматично оцінювати запропоновані дисципліни. Здається, незмінними 
залишаються лише компетентності володіння іноземною мовою, на які 
зорієнтовані програми університетських курсів англійської мови. 

Система освіти на основі компетенцій (competence-based education) 
почала формуватися в 70-і роки в США не без впливу поняття «лінгвістична 
компетенція», що виникло з модної тоді теорії мови і трансформаційної 
граматики Ноама Хомського. Вважалося, що знання своєї мови мовцем-
слухачем і є компетенція, яка відрізняється від практики мовного вживання і 
лише в ідеалізованому випадку вживання є безпосереднім відображенням 
компетенції. По суті тут проглядалося знамените соссюрівське розрізнення 
мови і мовлення.  

У 2001 році Рада ЄС прийняла Загальноєвропейські рекомендації з мовної 
освіти (Common European Framework of Reference – CEFR) щодо вивчення, 
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викладання і оцінки рівнів володіння іноземною мовою. Рішенням Ради ЄС 
було рекомендовано використання CEFR для створення національних систем 
оцінки мовної компетенції як частину проекту «Вивчення мов для 
європейського громадянства» («Language Learning for European Citizenship»).  

Українські заклади вищої освіти почали активно використовувати 
Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти у розробці своїх робочих 
програм з іноземних мов вже на 2002-2003 навчальний рік.  

Британські підручники з англійської мови використовують 
загальноєвропейську систему рівнів мовних компетенцій, яка приблизно 
відповідає американській системі ILR (Interagency Language Roundtable scale): 

 
CEFR 

proficiency 
CEFR 
Level 

ILR 
proficiency 

ILR 
Level 

Beginner A1 Starter (no proficiency) 0 
Elementary A2 Elementary proficiency  1 
Pre-Intermediate  A2/B1 n/a  
Intermediate B1 Limited working proficiency 2 
Upper-Intermediate B2 Professional working proficiency 3 
Advanced C1 Full professional proficiency 4 
Proficiency C2 Native or bilingual proficiency 5 

 
Існуюче навчально-методичне забезпечення курсів англійської мови 

розраховане на використання в аудиторії з подальшим самостійним виконанням 
завдань. Пандемія змушує підлаштовувати наявний навчальний матеріал під 
нові умови викладання. І тут з’ясувалося, що в Україні є лише один експерт зі 
синхронного дистанційного викладання англійської мови – доктор педагогічних 
наук, професор Богдан Іванович Шуневич, якій живе і працює у Львові.  

Синхронне дистанційне навчання забезпечує взаємодію викладача, 
студента і студентів між собою. Вебінари дозволяють досягати певного ефекту 
присутності й організувати відпрацювання навичок слухання і говоріння.  

Діяльність європейських університетів в умовах пандемії виявила низку 
найбільш популярних програмних засобів та навчальних рішень для 
синхронного дистанційного викладання англійської мови. Це такі платформи як 
Moodle, Zoom, Microsoft Teams, MeetStreet, Coospace, BlueJeans, Skype, Youtube, 
Google Classroom, Gotomeeting, BigBlueButton, Discord, Coursera, Udacity, 
Edmodo, Slack, Tinkercad, Github, PEGASO, OneDrive та Sharepoint. Крім того, 
найпоширеніші програмні засоби, що стосуються спеціальних або технічних 
курсів, включали Matlab, Octave, Kahoot, Redmenta, Mentimeter, Panopto та 
Socrative. Ці системи надали необмежені технічні можливості для підготовки 
відеолекцій, відеозавдань і відеопроектів, що вигідно змінили традиційні форми 
автономної роботи і самовдосконалення студентів.  

Асинхронне навчання надає максимум свободи при освоєнні матеріалу і 
безкомпромісно вимагає самостійної роботи. Формується критичне мислення і 
здатність встановлювати логічні і причинно-наслідкові зв'язки між різними 
поняттями. Студенти розвивають навички аналітичної роботи з інформацією і 
побудови власних аргументів, а також формулювання проблем і постановки 
завдань для їх послідовного вирішення. Саме асинхронне навчання на основі 
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активної самостійної роботи, сприяє вмінню знаходити компроміси, баланс між 
різними ресурсами, вимагає широкого діапазону навичок, вмінь і компетенцій, 
що критично важливо для підготовки економістів і менеджерів. 

Вивчення англійської мові через використання проектного підходу 
виявилося ефективним в умовах онлайнового навчання. Отриманий досвід 
показує, що проектування курсу англійської мови на економічному факультеті 
слід будувати на трьох постулатах філософії міжнародної міждисциплінарної 
програми DeSeCo (Definition and Selection of Competencies), розробленої 
Організацією Економічного Співробітництва та Розвитку щодо визначення і 
вибору компетенцій: (1) діяти автономно, (2) діяти інтерактивно і (3) діяти в 
соціально гетерогенних групах з урахуванням докладних рекомендацій 
загально-Європейського проекту Tuning щодо компетенцій. 

Проект Tuning, або настройка освітніх структур в Європі, спрямований на 
реалізацію завдань Болонського процесу та Лісабонської стратегії на 
університетському рівні, пропонує методологію розробки та оцінки освітніх 
програм для кожного з рівнів: бакалавр, магістр, доктор. 

Тюнінг розмежовує три типи родових компетенцій: 
Інструментальні компетенції: когнітивні здібності, методологічні 

здатності, технологічні здатності та лінгвістичні здібності; 
Міжособистісні компетенції: індивідуальні здібності, такі як соціальні 

навички (соціальна взаємодія та співпраця); 
Системні компетенції: здібності та навички, що стосуються цілих систем 

(поєднання розуміння, чутливості і знань; потрібне попереднє придбання 
інструментальних і міжособистісних компетенцій). 

Такий діяльнісний підхід до виконання проектних завдань проявив себе 
очікувано ефективно на економічному факультеті КНУ в новій дисципліні за 
вибором - діджіталізованому перекладі для економістів і менеджерів. Студенти 
третього і четвертого курсів знайомилися з деякими секретами застосування 
добре їм відомих онлайнових нейромережевих перекладацьких програм, які 
використовує бізнес: Google Translate, Deepl, Systran Translate, Prompt One, 
Translate Online UA та ін. А на самостійну роботи виносилися завдання з 
реального студентського буття факультету. Навмисно пропонувалися на 
переклад складні випадки, які зустрічаються при підготовці студентами 
документів до академічної мобільності, наприклад, ось такі видатні вигадки, 
якими бюрократи охрестили деякі середні школи: 

Атестат про повну загальну середню освіту (Срібна медаль), KC 
33333333, Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання №25 
"Загальноосвітня школа I-III ступенів, природничо-математичний ліцей, центр 
позашкільного виховання "Ліра" Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області", Україна, 23/06/2015. 

У ході самостійного пошуку рішень для перекладацьких завдань такого 
типу студенти змушені застосовувати свої інструментальні, міжособистісні та 
системні компетенції й, відповідно, збагачувати їх та вдосконалювати. 
Зазначені компетенції мають чітко закладатися в програмні цілі робочих 
програм з курсу англійської мови, викладання якого, будемо сподіватися, скоро 
відновиться у синхронному режимі в аудиторіях університетів.  
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The aim of this paper is to specify the differences and similarities of teaching 
writing as general vs professional communication skill, particularly for business 
purpose. The target questions concern the problem of priorities. What is the role of a 
writing skill among other communication skills? Are the same principles and 
approaches applicable for teaching business writing? Does it make sense to make a 
shift to some particular methods of training of this skill?  

It is prevailing common knowledge that in teaching a language all four 
communicative skills: reading, writing, speaking and listening would be taught in 
their integration because in our real life we rarely use them in isolation. Having in 
mind the idea of great importance of a balance of the skills we cannot but admit that 
still priority should be given to some particular ones according to their relevance to a 
current assignment or situation. Remote learning in connection with global Covid-19 
pandemic spotlighted the necessity of gaining a writing skill, either general or 
professional, particularly for business purpose, by pre- or in-service students, because 
of its widely spread use and relevance under the ongoing communicative 
circumstances. 
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Traditionally writing is left beyond the boundaries of a teaching process. Of all 
the four skills it is perhaps the easiest language skill to be neglected in the syllabus 
and timetable. Several reasons can be suggested for this. 

Following some of the ideas presented by Wilga M. River [6] it may be stated 
that speaking (and hence listening) are often the skills given the most prominence. 
When this is the case there is a feeling that writing is a waste of valuable classroom 
time. Situations when a student genuinely needs to speak a foreign language are much 
easier to predict than the occasions when they really might need to write. We can also 
add that the students’ motivation and needs to write will vary greatly. 

Another point is that written language does not tolerate errors. When speaking 
learners can conceal an error but when writing the process in its result diagnoses the 
state of a student’s language competence very starkly. It is for this reason that writing 
activities are labeled accuracy based. 

Furthermore, it is well known that good writing is not the written form of 
spoken language but has its own styles, conventions and disciplines. 

Anita Pincas in her book “Teaching English Writing” points out that the 
teaching of writing should fulfill tree main aims: 

“Its scope must be widen to go beyond the artificial, unrealistic school-type 
compositions of traditional teaching”[5, p. 2].  

“Writing should be as communicative or functional as possible”[5, p. 3].  
“It should be beyond merely reinforcing grammar and vocabulary lessons and 

ideal quite specifically with those skills that are required for effective writing.” [5, p. 
4].  

Teaching writing skills we should have in mind the idea that they have to be 
considered as a complex of peculiar items sometimes difficult to teach.  They require 
mastery not only of grammatical and rhetorical devices but also conceptual and 
judgmental elements [2].  

Generating a well-done piece of writing we have to follow certain criteria of its 
creating. Three basic factors should be taken into account during writing process such 
as: communicative aim, audience and genre [3]. 

There is a uniformity and agreement among the researches on one essential 
feature that writing is a process [4; 8; 9].  

Making a shift from theory to practice, from linguistically and stylistically 
oriented parameters of a written text to the methodology, it is necessary to find the 
answer to the question how to teach, what is the most useful way to do that. And this 
is mainly the question of different approaches to writing, which may, following the 
ideas of Christopher Tribble [8], traditionally focus on the form, the writer, the 
reader. 

The first is a text-based approach when teachers use authoritative texts for 
imitating. It is traditionally called the Product Approach [7], which is considered to 
be the most effective for training Business writing skills. It also lets learners follow 
the main principles of business writing – simplicity and briefness [1]. 

The second approach focuses on the writer as an independent producer of texts. 
It lays particular stress on a cycle of writing as a communicative chain, especially on 
its thinking stage. This is the Process Approach. 
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The third approach is more socially oriented and focuses on the ways in which 
writers and texts need to interact with readers. In this approach writing is seen as an 
essentially social activity in which texts are written to do things. The assumption is 
being that if the reader cannot recognize the purpose of a text communication will not 
be successful. This approach is often called the Genre Approach. 

As we can see writing is hard work. Many people involved in the process get 
stuck when they write. They do not seem to be able to express in words what they 
want to say, or feel uncomfortable and uneasy with what they have already written 
because it does not convey what they wanted to say or it does not follow the stylistic 
demands of a text genre. So while writing, the above- mentioned principles should be 
followed though to learn to write well takes much practice and time. But as Kristina 
Weinstein writes in her book “Writing Works. A Manager’s Alphabet”, quoting Dr . 
Johnson who correctly observed some 200 years ago: “What is written without effort 
is generally read without pleasure” [cited from 10, p. 7]. And we may add without 
understanding.  

In other words it is necessary to point out that in teaching writing skills any 
teacher must have a target, an idea that this process should enable the learners to 
express themselves in the most effective and appropriate way. Then such process can 
be named creative. It offers a way for learners to express what is important for them, 
helps to become more sensitive to stylistic dimensions. Also it promotes effective 
learning as a whole and keeps this process alive. 
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For many universities, online learning and blended classrooms will continue to 
play a central role in education foreseeable future, resulting from pre-existing trends 
and pandemic-related developments in higher education. While many experts predict 
an end to the strictest public health measures in the near future, there is concomitantly 
a realization that we must transition into a “new normal”.         

For universities, online learning will, in some capacity “be a part of education 
foreseeable future” as a result of both pre-existing trends as well as pandemic-related 
developments in higher education over the past year. 

To help in improving  student experiments for a long term, many universities 
are taking advantage of enhanced synchronous and asynchronous online learning. 
Additionally, universities are creating their own online content for both educators and 
students. Among these universities, some are turning to established online education 
platforms to access to ready-made online courseware. 

Online learning can help students develop skills outside of their degree 
programs. Online content can also be used as blended or standalone content in for-
credit courses and programs [1, 94]. Doing so can improve student learning 
experiences and outcomes, according to a selection of international universities that 
have contributed to develop digital transformation. 
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Universities have considered digital transformation as both “useful and 
fundamental,” and a way to “achieve greater access, global reach, personalized 
instruction, and rapid improvements in pedagogical practices.” Post-pandemic, 
however, there is increasing recognition that digital transformation and the adoption 
of online teaching and learning is a matter of survival for many universities today — 
serving as a way to mitigate risks, continue enrollment, and assist students through 
any crisis or “future calamity.” 

Digital transformation and an exponential rate of technological change have led 
to significantly reduced product lifecycles, faster innovation cycles, and intense 
competition. Businesses and economies need to continually innovate to remain 
competitive, and knowledge-intensive human capital has become a crucial factor in 
the ability to do this. The skills required by employers in their employees are not 
static, however, and are evolving at an increasingly rapid pace alongside technology 
and innovation. 

Regarding external approvals, many accrediting bodies and governments are 
not yet recognizing the more fundamental incorporation of online learning in higher 
education [2,79]. To help elicit changes in standards and policies regarding online 
education, universities could play an active role in informing regulators and 
accreditors about the challenges they face when it comes to online education. 

Through online learning, students are developing cutting-edge skills such as 
artificial intelligence, digital marketing, and programming. Students are also 
developing important transversal skills such as learning how to learn and the 
“application of theoretical concepts on what is currently happening in industry and 
real-life situations.” 

Online learning is likely to become a more important tool at the disposal of 
higher education institutions going forward. For universities looking to leverage 
online learning as a long-term resource, incorporating online content into for-credit 
offerings is a key strategy to consider. 
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Анотація. У статті розглядається проблема організації процесу формування 
професійно спрямованої іншомовної комунікативної компетентності студентів 
в умовах дистанційного навчання. Окреслюються особливості дистанційного 
навчання. Підкреслюється значення вибору засобів навчання. 
Характеризуються переваги електронного навчального курсу.   Акцентуються 
можливості професійного зростання фахівців протягом усього життя. 
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Abstract. The article considers the problem of organizing the process of developing 
foreign language communicative competence of students in the conditions of distance 
learning. Features of distance learning are outlined. The importance of the choice of 
teaching aids is emphasized. The advantages of the e-learning course are 
characterized. The possibilities of professional growth throughout life are singled out. 

 
Глобалізація світових процесів охопила практично всі сфери діяльності 

людства, що вимагає  постійного удосконалення системи вищої освіти в 
Україні. Адже сучасний фахівець будь-якої  галузі повинен не лише володіти 
відповідними  вміннями для здійснення професійної діяльності, але й мати 
достатній рівень професійно спрямованої іншомовної комунікативної 
компетентності  (ІКК) для спілкуватися з іноземними партнерами. Для 
досягнення цієї мети науковці розробляють різноманітні технологій навчання, 
використання  яких значно підвищує мотивацію студентів до опанування 
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іноземної мови як засобу професійно орієнтованого міжкультурного 
спілкування.  

Поняття технологія навчання (за визначенням Т.І.Коваль) – це системна 
організація навчання, структурними елементами якої є цілі навчання, як 
системотворний її фактор; методи, форми і засоби навчання, етапність 
засвоєння навчального матеріалу, що дозволяють гарантовано досягти мети 
навчання [2].  А.М. Щукін  пропонує таку дефініцію:   технологія навчання – це 
сукупність найбільш раціональних способів організації навчального процесу, 
яка забезпечує досягнення визначеної мети навчання за мінімальний термін [6]. 
Назвемо технології, які найбільш широко використовуються для формування 
іншомовної комунікативної компетентності у вищих закладах освіти: ігрові 
технології, технології навчання у співпраці, технології проблемного навчання,  
технологія “Case study”, проектні та інтерактивні технології, технологія 
“Портфоліо”, інформаційно-комунікаційні технології. Цей список постійно 
збільшується, адже сучасні засоби дають можливість розробляти нові прийоми 
навчання та удосконалювати  процес оволодіння іншомовним мовленням 
професійного спрямування.  

Виклики сьогодення,  пов’язані, перш за все,  із пандемією,  
пришвидшили запровадження в  систему вітчизняної освіти дистанційного 
навчання (ДН), що має сприяти реалізації потреб населення в освітніх послугах, 
підвищенню рівня освіченості суспільства та якості освіти, підсиленню 
професійної мобільності фахівців та формуванню єдиного освітнього простору 
в рамках усього світового співтовариства. 

В концепції розвитку дистанційної освіти ДН трактується як 
індивідуалізований процес передавання і засвоєння знань, формування навичок 
та  розвитку умінь, який відбувається в умовах опосередкованого спілкування 
викладачів зі студентами шляхом використання телекомунікаційного зв’язку та 
методології самостійної роботи студентів зі структурованим навчальним 
матеріалом, що представлений в електронному вигляді [3]. 

Відома науковиця Є. С. Полат зазначає, що  ДН є  систематичною 
організацією навчання, побудованою на взаємодії викладача та студента, 
студентів між собою на віддаленні, та має всі властиві навчальному процесу 
елементи (організаційні форми, цілі, засоби навчання, зміст), а також 
характеризується своєрідними прийомами ІКТ та Internet-технологіями [3, с. 
23]. У працях А.В. Хуторського ДН визначається як навчання, в якому суб’єкти 
перебувають на відстані та реалізують освітній процес за допомогою засобів 
телекомунікацій [5]. У свою чергу О. Андрєєв окреслює ДН як 
цілеспрямований, організований, інтерактивний процес взаємодії тих, хто 
вчиться і тих, хто навчає (як між собою,  так із засобами навчання); цей процес 
є інваріантним щодо їхнього розташування у просторі і  часі та відбувається у 
специфічній дидактичній системі, яка містить такі елементи (підсистеми): мету, 
зміст, учасників (ті, хто навчає, і ті, хто навчається), методи та засоби навчання, 
матеріально-технічну, фінансово-економічну, нормативно-правову, 
ідентифікаційно-контрольну, маркетингову базу; принципи дистанційного 
навчання (відкритості, мотивації, інтерактивності, стартових знань та вмінь, 
ідентифікації, регламентності) [1]. 
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Процес формування професійно спрямованої ІКК студентів вищої школи 
у дистанційному форматі потребує особливої підготовки, адже навчання 
іншомовного спілкування має бути наближеним до реальних умов і містити 
професійну спрямовану складову. У зв’язку з цим особливу увагу необхідно 
приділяти змісту, засобам та прийомам навчання, формам проведення 
контролю (само- та взаємоконтролю, контролю з боку вчителя), організації 
інтерактивної роботи. Сучасні ІКТ дають можливість використовувати у 
навчальному процесі не лише різноманітні Інтернет-ресурси, але й поєднувати 
на різних платформах технології навчання, які зазвичай використовують у 
звичайному режимі навчання (див. вище). Таке поєднання сприятиме 
підвищенню мотивації студентів до навчання, позитивно вплине на рівень 
сформованості професійно орієтованої ІКК.  

Особливу увагу за умов ДН  необхідно звернути на електронний 
навчальний курс (ЕНК), який набуває функцій основного засобу навчання в 
організації  дистанційного формату оволодіння іноземною мовою. ЕНК у 
порівнянні з традиційним  підручником має низку переваг, які можна окреслити 
таким чином: модульність – розподіл навчального матеріалу за темами; 
гнучкість – можливість доповнювати навчальний матеріал, вносити зміни, 
удосконалювати; професійна спрямованість  -  надання  навчальних матеріалів 
фахового характеру та опрацювання цих матеріалів у професійно спрямованих 
мовленнєвих ситуаціях;  відкритість – використання новітніх ефективних 
методів навчання іншомовного спілкування; інтерактивність – здійснення 
міжособистісного спілкування професійного спрямування;  індивідуальна 
спрямованість – розширення довідкового матеріалу, додаткової інформації, 
надання підказок з рахуванням рівня підготовки студентів тощо; зручність – 
надання можливості навчання у будь-який час та  у будь-якому місці;  
зорієнтованість на самостійну роботу – мотивування студентів до самостійного 
пошуку необхідної інформації та її опрацювання; мобільність – забезпечення 
необхідними актуальними навчальними матеріалами та можливість їх 
змінювати.  

Отже, можемо дійти такого висновку:  ДН є невід’ємною частиною 
сучасної системи освіти. Раціональна організація такого навчання сприятиме не 
лише значному підвищенню рівня сформованості у студентів  професійно 
спрямованої ІКК, але й розширить можливості кожної особистості 
удосконалювати свої фахові вміння протягом усього життя. 
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With the continued advancement of technology in remote learning and the 

introduction of digital teaching tools, it is critical to assess students' motivation of 
online learning. These concerns are of considerable importance to the vast majority of 
university professors and administrators across the world, as students are widely 
regarded as the most important stakeholders in higher education. 

The purpose of this study is to assess the level of motivation of ESP students in 
online ESP learning courses. The study's research questions were separated into five 
categories: the efficacy of online ESP learning, the availability of ESP instructors' 
learning material, the evaluation of ESP teachers' outcomes, the usefulness of online 
testing, and students' challenges with ESP distance learning. The reasons why 
motivation is an essential consideration in online teaching and learning contexts are 
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considered. The study of motivation to learn in online contexts is explored in light of 
current theoretical motivation frameworks. As research tools, the authors chose 
observation and literature analysis. The study findings indicate that students are 
largely motivated during ESP courses delivered online, and that students make the 
anticipated advancement in ESP learning performance. The results provide significant 
insight into students' motivation during online learning and reveal practical issues for 
its implementation. As a result, this study is only a preliminary attempt to provide 
policymakers in Ukraine with thoughtful analysis. 

Studies on students' perceptions of online learning are being done in Ukraine, 
as in most other countries across the world. The State Quality Service of Education of 
Ukraine conducted an online survey among students and teachers in the 2020/2021 
academic year to assess the quality of online learning and measure their satisfaction 
with online education. The study revealed a number of key obstacles in online 
learning that are thought to have an impact on the quality and efficiency of study. 
Such problems include a lack of transparency in student evaluation, a lack of or bad 
internet connection, insufficient control over students' knowledge acquisition, a lot of 
individual learning, and a lack of professional competency for online teaching [1].  

Higher education institutions that have participated in Erasmus+ projects have 
effectively applied the project results on innovative teaching, learning techniques, and 
online learning tools. Nevertheless, most Ukrainian universities face the same 
challenges: a lack of institutional policies and tools to coordinate online learning, the 
introduction of high-quality multimedia facilities and content is still relatively new 
and teaching personnel have limited knowledge and skills. 

According to a literature review, most research have been done to define 
students' motivation and attitudes about online learning, and research relating to 
students' attitudes of online learning during the COVID-19 epidemic are scarce and 
few. 

Numerous studies have demonstrated that active engagement in the learning 
process by a student increases learning, a process known as active learning [2]. 
Interactive teaching or "learning by doing" produced good learning outcomes [3]. 

When it comes to student motivation, satisfaction and engagement, the online 
learning environment is vastly different from the traditional classroom setting. Many 
modern technologies and web-based activities are interactive, online learning may 
create settings in which students engage with the information and learn by doing, 
enhancing their comprehension while developing new abilities [4]. 

More advanced pedagogical approaches are more easily transferable to online 
learning environments than teaching activities that rely largely on instructor lectures 
or the teacher supplying self-study materials. In the language education, teachers 
have shown an interest in designing student-centred courses employing the most 
recent online tools for courses that have traditionally been mostly instructor-directed. 
Online tools are classified into twelve groups based on their primary purposes and 
characteristics in language learning [5]. 

The authors selected the tools that are often used in undergraduate ESP classes, 
such as content management, communication, live and virtual worlds, social 
networking and bookmarking, resource sharing, Web exercise design, and Web 
search engines, for this study. The authors decided to investigate what factors 
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influence students' motivation when studying ESP online and whether learning 
techniques led to improved student performance in the lockdown. 

The nature of the course topic, the structure of the course content, the 
communication between the student and the teacher, and the availability of learning 
resources all contribute to the efficacy and success of ESP online courses at the 
university. The study discovered that teachers' presence and assistance are critical in 
gaining information online. 

There is still a gap that has to be addressed. Future research might focus on 
doing an in-depth research of the activities to be implemented, such as online training 
methods, ESP online teaching, the development process, and more thorough course 
design recommendations. This study calls for additional research on integrating 
professional development seminars and educational workshops for ESP online 
learning and teaching in order to promote new ESP teaching techniques for online 
learning and alternative assessment plans for instructors and students. 
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Global trends, such as internationalization of higher education, increased 
competitiveness of universities, and digitalization of learning, together with local 
developments in Ukraine, such as ongoing reforms in education, an increased number 
of international academic mobility programs, and a stronger focus on promoting 
Ukrainian education and research worldwide – all these challenges make Ukrainian 
universities take a proactive position in raising the standards of teaching and research. 
Leading Ukrainian universities are now revising their curricula, mostly by designing 
new courses that would meet the demands of the future employees, paying more 
attention to the development of various hands-on skills and all this creates a strong 
demand for initiatives aimed at enhancing the language and communication 
component in non-linguistic degrees. 

Covid-19 pandemic has challenged the fundamental premises in education. 
Even though the widespread use of the internet and various types of digital media 
have fundamentally changed the way people read, interpret and share information 
long before the pandemic, it has revolutionised the mode education is delivered. 
Moreover, an ever-increased need to communicate efficiently in a highly digitalised 
and globalised world has created new challenges and opportunities not only in 
everyday lives, but in the educational sphere, too. There has been a lot of criticism 
towards the traditional teaching models with an increasing number of researchers 
(Barron & Darling-Hammond, 2008; Friesen & Scott, 2013) suggesting that they are 
badly equipped to respond efficiently to students’ changing needs. Scholars highlight 
the importance of developing new teaching models that focus on giving students 
opportunities to engage in authentic knowledge creation, collaboration – often via 
digital tools and digital technology-, and promote both their linguistic and life skills 
(Karkoulia, 2016; Friesen & Scott, 2013).  
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Adapting the teaching and learning objectives to the changed realities of 
communication in the digital space, has thus become crucial to endowing students 
with the necessary skills to become confident and competent users of language. In 
this context, the challenge for higher education is how to design specialised foreign 
language courses in university settings to help students become better communicators 
and equip them with the linguistic and life skills that will allow them to become 
successful in their future careers. A large number of studies on the subject (see 
Aesaert et al., 2013; Friesen & Scott, 2013; among others) discuss the importance of 
integrating technology into the curriculum, and indicate that newer models of 
teaching that require more complex cognitive operations and critical thinking are 
beneficial towards achieving these goals. 

Thus, current educational models emphasise the importance of integrating 
technology into the curricula, fostering students’ 21st century skills, engaging 
students in teaching and learning activities that require more complex cognitive 
operations and focusing on developing key skills and competences that will help them 
be successful in their professional lives and allow them to better adapt to change. 
Achieving these goals, however, often calls for the development and implementation 
of newer educational models that “require different ways of designing learning 
experiences for students, as well as new approaches to teaching and assessment” 
(Friesen & Scott, 2013, p. 2), while at the same time requiring teachers, educational 
institutions and policy-makers to “rethink and transform previous educational 
traditions by means of technology” (Pettersson, 2018, p. 1008).  

These views point to the fact that in order to integrate technology into the 
curriculum it is not enough to ensure that both students and teachers have access to 
technology in the classroom and that overcoming these barriers requires a deeper 
transformation at all levels of education practice, starting with national policies, 
teacher training and continuous teacher development. Conclusions and discussion 
The widespread use of the internet and the integration of technology into all aspects 
of people’s personal and professional life has created a complex school environment, 
and led to radical changes in the teaching and learning process. Responding to the 
challenges of the changed realities of teaching and learning efficiently in the modern 
digital society has “created considerable demands for schools with regard to 
developing strategies to support the digital competences needed for providing high-
quality teaching and learning” (Pettersson, 2018, p. 1006). 

Western tradition strongly advocates the need to move from what the authors 
termed the traditional ‘instructional paradigm’ with its focus on teaching and 
instruction to ‘a learning paradigm’ that enables students to discover and construct 
knowledge for themselves. It has long been recognized that education is concerned 
with bringing up change in individuals, and the use of learning outcomes in designing 
has certainly driven a move from the content-based focus of curriculum to a more 
student-centred approach. Another basic premise of the new standard in education is 
that the curriculum designed aligns learning activities and assessment tasks with the 
intended learning outcomes of the course. Thus, the education process becomes 
consistent. Clearly defined learning outcomes, as a benchmark for assuring quality 
and efficiency in higher education, enable universities to express student achievement 
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beyond the boundaries of subject knowledge and to foster other important skills, 
including digital literacy, that are developed during the educational process. 

The findings of exploratory study of changes in ESP curriculum resulting from 
the adoption of a hybrid learning environment with a mix of synchronous and 
asynchronous elements in foreign language programmes in a leading Ukrainian 
university prove that they have positive impact on both students’ performance and 
their employability. The obtained results indicate focusing on developing students’ 
digital and communication competences during ESP instruction fosters collaborative 
language learning, engages students in authentic knowledge construction by taking 
part in task-, project-, and inquiry-based activities and gives students freedom to 
select and negotiate course content according to their needs. Core skills or 
transferable skills, relevant professional skills and personal qualities, formerly seen as 
by-products of the educational process now become a core part of studying for a 
degree. More importantly, students themselves are able to more clearly identify and 
articulate the skills they had developed during their studies and this make them more 
attractive for the job market. Therefore, it is important to raise awareness of the 
concept of outcomes-based syllabi design among students, for their better 
understanding of the objectives and anticipated results of every course. The findings 
prove that digitally-enhanced ESP curriculum can be used as an effective tool for 
redesigning course content and generating added value in higher education. 
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Сьогодні перед викладачами вищих навчальних закладів у всьому світі 
постала нова несподівана  проблема. Через Covid-19 можливість проводити  
лекції та практичні заняття  офлайн, коли є можливість надавати студентам 
різноманітні наочні матеріали для кращого засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу безпосередньо на практичних заняттях практично 
немає. Під час дистанційного навчання студенти повинні бути забезпечені 
якісним, цікавим та доступним матеріалом, для повноцінного опрацювання 
матеріалу, опановування необхідними знаннями, вміннями та навичками на 
належному рівні.  

Треба зазначити, що професійно-орієнтоване навчання іноземної мови 
вважається зараз пріоритетним напрямком в освіті. Іноземна мова стає 
необхідним засобом отримання інформації з іншомовних джерел, її роль у 
професійній діяльності зростає значним чином. Володіння іноземною мовою на 
достатньо високому рівні значно збільшує професійні шанси майбутнього 
фахівця. Для студентів спеціальності «Образотворче мистецтво» опанування 
іноземною мовою є надзвичайно вадливим тому, що завдяки хорошому 
володінню професійною термінологією, а також іноземною мовою ділового 
листування вони мають можливість не тільки достойно представити свої роботи 
іншомовним партнерам, запропонувати картини або інші предмети зі сфери 
своєї професійної діяльності для різних конкурсів та виставок, але і знайти 
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відповідні аукціони для реалізації своїх робіт, чи отримати гранти для 
професійного навчання за кордоном.    

Перед викладачами іноземних мов стоїть завдання навчити студента 
протягом обмеженого навчальними рамками періоду не тільки говорити про 
проблеми своєї спеціальності, але і розуміти мову носіїв мови. Через те, що 
виникла потреба у використанні нових сучасних підходів до навчання, які 
включають уникнення дублювання інформації та монологічного викладу та 
впровадження в навчальний процес активних методів навчання, що дозволяють 
розвивати творчі здібності, ініціативу та активізувати навчально-пізнавальну 
діяльність, ми звернулися до сучасних онлайн ресурсів, серед яких для роботи 
зі студентами спеціальності «Образотворче мистецтво» і для аналізу в даній 
статті було обрано наступні : Wordwall, Quizlet та Kahoot. 

Студенти мистецьких спеціальностей під час вивчення англійської мови 
мають проблеми аналогічні до тих, що мають більшість студентів будь-якої 
іншої творчої спеціальності у немовному ЗВО. Особливостями  студентів 
творчих спеціальностей, як показують спостереження, є емоційність та 
художньо-образне мислення. Також студенти цих спеціальностей надають 
перевагу не засобам слухової наочності, а зорової наочності, таким як малюнки, 
колажі, відео, електронні дошки та інші мультимедійні засоби. Тому цілком 
природнім є те, що для оптимізації навчального процесу студентів 
спеціальності «Образотворче мистецтво» у вищому навчальному закладі, що 
спеціалізується на мистецтві та дизайні, максимально використовуються 
сучасні онлайн ресурси та платформи, які максимально відповідають потребам 
та  інтересам студентів творчого напрямку.  

Внутрішня мотивація студентів є також дуже важливою, адже в наш час 
життя усього суспільства є практично неможливе без вивчення англійської 
мови, адже англійська мова є скрізь, в усіх галузях. Щодо студентів творчих 
спеціальностей, то мотивація тут є цілком очевидною. Щоб представити свої 
роботи за кордоном, продати власноруч створені картини на E-bay, Etsy 
необхідно володіти мовою принаймні на середньому рівні. З метою 
популяризувати вивчення англійської мови для студентів творчих 
спеціальностей та мотивувати їх, широко використовуються сучасні платформи 
та он-лайн засоби та ресурси, на яких можна не тільки пригадати назви відомих 
творів мистецтва, але й повторити необхідну лексику та граматичний матеріал, 
необхідний майбутнім фахівцям у їх професійній діяльності.    

Відомо, що серед головних цілей навчання є такі: вміти розуміти тексти 
написані іноземною мовою, володіти типовим лексичним та граматичним 
матеріалом та оволодіти достатнім рівнем знань для розуміння мови носіїв та 
спілкування з носіями мови. У випадку зі студентами спеціальності 
«Образотворче мистецтво» наша мета - навчити їх говорити про мистецтво 
загалом, про кольори, картини, митців, про живопис в цілому. Крім того, 
студенти повинні отримати базові знання про найвідоміших живописців і мати 
змогу говорити про них.   

Цього ми досягаємо, наприклад, працюючи зі студентами над інформацію 
про 100 найвідоміших картин світу [1], аналізуючи під час перегляду картини 
та митців, які їх створили, вивчаючи біографію художників, розбираючи 
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картини детально, а часто навіть заглиблюючись у історію створення картини, 
аналізуючи період створення картини та події, зображені на ній [2]. Мета такої 
діяльності полягає в тому, щоб навчити студентів не лише описувати картини 
поверхнево або детально, але й аналізувати твори мистецтва відповідно до 
епохи створення та життя митця, який цей витвір мистецтва створив. Ще 
однією метою є навчити студентів вільно висловлювати свої думки, не боятися 
помилок і отримати навички в усній презентації власних робіт. Студент має 
навчитися вільно говорити про відтінки, штрихи, методи, техніки малювання та 
багато інших речей, притаманних саме цій спеціальності та сфері.  

Для досягнення цих цілей нами широко використовуються наступні он-
лайн ресурси: Wordwall, Quizlet, Kahoot, Moodle. На різних сайтах, наприклад, 
таких, як Osvita.ua було запропоновано ще деякі ресурси для вивчення 
англійської мови, такі як TED, BBC Learning English, Bussu, LinguaLeo., Lang8 
та ESPod , але, на жаль, не з них підходять для студентів мистецьких 
спеціальностей, оскільки в основному вони зосереджені на навчанні навичкам 
повсякденного життя та спілкуванню, щ о також є дуже важливим, але не 
зовсім тим, що потрібно для розвитку саме професійних навичок студентів 
мистецького напрямку. На сайті Vseosvita.ua пропонуються ще деякі 
платформи, наприклад, Quizizz, LearningApps.org, Duolingo, але ми з ними не 
працюємо.  

Найкращим для роботи зі студентами напрямку «Образотворче 
мистецтво» виявився ресурс Wordwall. Найкращий відгук серед студентів 
першого курсу отримала гра під назвою «Художня вікторина», або «Art Quiz» 
[3]. Складається це завдання з 8 запитань з вибором 4 відповідей. В лівому куті 
є яскраві фотографії відомих картин, тож інколи студенти можуть просто 
здогадатися про відповідь, не знаючи точно, хто є автором даного твору 
мистецтва. 

Наступною за популярністю є гра «Елементи мистецтва», або «Elements 
of Art wordwall» [4]. На тему, пов’язану з вивченням елементів мистецтва 
відводиться не менше ніж три практичних заняття з предмету «Іноземна мова 
професійного спрямування» на другому курсі, тож студенти мають добре 
орієнтуватися в темі і володіти матеріалом. В даній грі студенти повинні 
зіставити слова з їх визначенням. До речі, слід зазначити, що на цій платформі 
ви можете вибрати часові обмеження. Це дійсно дуже цікава гра, яку можна 
рекомендувати для усіх, хто вивчає англійську мову, або захоплюється нею. 

«Художні слова», або «Art Words» [5]. Слід зазначити, що окрім самих 
слів та пояснень до них тут є певна низка шаблонів для гри, які ви можете 
обирати. Тобто, якщо саме для ваших студентів не підходить варіант з підбором 
слів та їх відповідників, то з наступних шаблонів ви можете вибрати найкращий 
варіант, наприклад, вибрати варіант «Gameshow quiz», або «Maze chase». 

Отже, за допомогою сучасних онлайн ресурсів можна зробити вивчення 
дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» в немовному ЗВО, в 
нашому випадку для роботи зі студентами спеціальності «Образотворче 
мистецтво» цікавим та різнобарвним.   
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During the last three terms, 91% of the students of the world were forced to 
stop attending face-to-face classes, starting distance education immediately. Almost 
without thinking, universities put their efforts in digital transformation, giving way to 
video conferences on different platforms, Youtube tutorials or tasks in Google 
Classroom. ESP classes were not an exception. Taking COVID-19 as a common cold 
at the beginning did not give teachers necessary time to design a remote educational 
model. Due to this fact, academic environment faced a number of difficulties that 
represent a great challenge for Ukrainian education.  

Firstly, it was already common to see how much Ukrainian educational 
community tended to focus more on what the teacher had to do, and not what students 
must do to learn certain contents. This normally happened as a result of the fact that 
teachers came from face-to-face systems and tried to reproduce much of their past 
experience in this new educational modality.  

Secondly, access to technology and digital skills must be taken into 
consideration. It should be said that technology has been exploited in ESP pedagogy 
since the very introduction of a computer into the classroom, through the 
development of the Internet and World Wide Web to the invention of mobile 
technologies. Not only has it made possible to access authentic texts, and analyze 
them by means of software designed for such analysis, but has also played an 
important role in ESP teaching, being used as a tool for helping with traditional types 
of language learning [1, p.435]. Thus it has been most frequently used as a repository 
for ESP authentic materials available in the form of newspapers, magazines, scientific 
journals, news broadcasts, lectures, all of which represent different written and oral 
texts. In addition, video-hosting sites, the largest and most popular of which is 
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YouTube, have provided a wide selection of authentic discipline-specific materials. 
There are closed captioning on many of these videos, which gives lower proficiency 
students a chance to follow the videos at their own pace and clarify some difficult 
parts consulting the captions. Nevertheless, most teachers continue to be classified as 
digital migrants, while students are considered to be digital natives. But at the same 
time many students as well as teachers demand sufficient knowledge on the use of IT 
due to lack of access, or because they primarily focus on social and recreational uses, 
which are not necessary or not sufficient enough for virtual learning. In other words, 
this educational crisis has been caused mainly by unavailability of digital means and 
absence of teachers’ and students’ competencies necessary to develop distance 
education.  

Finally, coherence between activities and social isolation must be set. It means 
that any remote educational course should ask and then find the answers to such 
questions as: what kind of students are we directing the course? What are the 
conditions for carrying out the learning? What is our learning experience in remote 
courses and what should I do to develop my skills?  

Based on the challenges posed, we must concentrate efforts on finding relevant 
answers for the educational needs of our students. This involves a chance to see the 
opportunities that are directly linked with the previous challenges. Firstly, the 
question is: how should we plan distance education? Health comes first and the 
university is not the house. Starting from this point, it is necessary to make explicit 
and visible wellness goals, and seek strategies that help maintain students’ and 
teachers’ well-being. For the same reason, educational planning should have a 
sanitary focus, which forces a reconsideration of the initial expectations, recognizing 
that extraordinary circumstances make it virtually impossible for systems and 
institutions to achieve the same goals. This requires prioritizing curricular objectives 
and defining what to learn during the period of social distancing. What is more, 
attention must be paid to the ways of reducing access and coverage problems. But 
they are strongly limited by financial resources. It is recommended to involve 
television, radio and learning packages as well as investments in the development of 
digital infrastructure where it is lacking to provide devices to students and teachers, 
and connectivity to support an online learning model that enables greatest possible 
interaction in real time between students, students and teachers, as well as the 
creation of university networks and professional communities of teachers from 
various educational institutions [5]. As for achieving coherence between educational 
activities and social isolation, communication and motivation will be critical to help 
maintain consistency and collaboration, as the entire educational system seeks to 
support education during the pandemic.  

Here it must be noted that the role of information technologies in education is 
increasing, which provide universal computerization of students and teachers at a 
level that allows solving at least three main tasks: 1) providing access to the Internet 
for each participant in the educational process, and, preferably, at any time and at a 
different place; 2) development of a unified information space for educational sphere 
and its presence at different times and independently of participants in the educational 
and creative process; 3) creation, development and effective use of managed 
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educational resources, including personal user databases, data banks and knowledge 
banks of students and teachers with the possibility of open access to work with them.  

Didactic tasks solved with the help of information technologies include:  
• improving the organization of teaching process, emphasizing the individualization 

of training and individualization of the work of the teacher himself because with 
such a proliferation of cybergenres, ESP teachers are confronted with 
unprecedented challenges related to the integration of these “new digital literacies” 
[1, p. 434] into classroom activities;  

• increasing the productivity of students’ self-training and also providing them with 
the possibility of self-assessment of the level of their development; wide access to 
the achievements of pedagogical practice;  

• strengthening of motivation for learning because as emphasized in the literature of 
the subject, students’ motivation increases if they participate in authentic 
purposeful communication through meaningful tasks as well as projects that 
involve simulations of real-life interactions [2; 3; 4];  

• activation of the learning process, i.e. involving of students in goal setting, 
planning and evaluating the results of their activities;  

• the possibility of attracting students to research activities, shifting emphasis from 
teaching to learning, which implies a shift in focus burden on the student’s 
independent work;  

• ensuring flexibility in the learning process, orienting on creative processing of new 
educational information, pre-considering the availability of special educational 
tasks for the development of students’ investigative, creative abilities and mental 
operations.  

As shown above, technology can no doubt be found useful when determining 
the specific needs of learners. However, the choice of the most appropriate 
technology in the ESP classroom depends on many different factors, the most 
important of them being the problem the teacher wants to address, and/or the learning 
goal that needs to be reached, which in many cases involves a recognition that 
learning to use the technology itself can fulfil the needs of the learner. 
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Через певні світові тенденції та глобальні зміни з березня минулого року 

викладачі були змушені швидко та ефективно пристосовуватись до нових 
реалій. Одним із ключових завдань для педагогів стало перенесення зокрема 
практичних занять в онлайн площину. В Україні для багатьох робота з онлайн 
платформами та відеододатками стала новим досвідом, який потребував часу і 
додаткових зусиль для опанування базовими навичками. 

Найпоширенішими додатками, які використовують сьогодні для 
проведення лекцій та семінарів у режимі онлайн, є Google Meet, Zoom та 
Microsoft Teems. Усі ці сервіси мають приблизно схожі базові безкоштовні 
можливості та обмеження, які, у першу чергу, пов’язані з обмеженням у часі 
або кількості учасників, якщо розглядати безкоштовні версії. Усі вони є досить 
зручними для проведення практичних занять, зокрема з іноземних мов. 
Оскільки основною перешкодою у ефективній організації іншомовних онлайн 
занять стала неможливість парних тренувань чи групових завдань, одним із 
дієвих виходів виявилось використання сесійних залів (кімнат), які надали 
змогу ізольовано розподіляти академічну групу на підгрупи чи пари з метою 
виконання окремих вправ. Наступним важливим кроком став пошук та підбір 
найбільш корисних типів практичних завдань. Одним із важливих факторів, 
який потрібно було врахувати викладачеві, це неможливість контролювати та 
скеровувати роботу студентів у робочих кімнатах без їх згоди на приєднання. 
Оскільки діалоги та полілоги (дискусії, інтерв’ю тощо) є основною складовою 
формування іншомовних компетентностей студентів, то і завдання мають бути 
розраховані на парну або групову роботу. 
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Одним із видів завдань, який може задовольнити окреслені вище вимоги 
та потреби, є метод кейсів або кейс-стаді (англ. case study). Це система навчання 
(практичні завдання), які ґрунтуються на аналізі, пошуку рішення та 
подальшому обговоренні реальної, частково реальної чи вигаданої ситуації. 
Цей метод вважається найефективнішою методикою розвитку аналітичного та 
критичного мислення студентів, а також креативних здібностей. Дослідник 
М. Яковлєв, розглядаючи застосування та типологію методу кейсів, пропонує 
також використовувати синонім «дослідження випадку» [7, с. 14]. Науковці 
Т. Стерурко та О. Ігнущак, визначають метод кейсів як метод навчання, який 
має за мету напряму поєднати теоретичний матеріал з досвідом слухачів, 
прив’язаним до певного контексту, посилити визначені навчальними цілями 
навички [2, c. 71]. 

Дослідники виділяють різні види кейсів, наприклад, за типом існують 
польові та літературні, за розміром – повнорозмірні, великі кейси, міні-кейси, 
серії кейсів, за формою викладення – мультимедіа кейси, відео-кейси, за 
структурою – структуровані, неструктуровані, творчі, за способом проведення 
заняття – рольові ігри, вправи-симуляції та ін. Окрім того кейси часто 
розподіляють за змістом на аналітичні, проблемні та описові [6, с. 279]. 

Говорячи про практичні заняття з іноземних мов найтиповішими є кейси-
рольові ігри. Однак, на нашу думку, між завданнями-кейсами та рольовими 
іграми все ж існує різниця. Рольові ігри зазвичай мають чітко прописаний 
сценарій, мету та завдання. Часто це прописані сценарії, яким мають слідувати 
студенти, або діалоги чи полілоги, які мають тему та чітку стратегію дій. 

На відміну від цього, метод кейсів під час занять з іноземних мов можна 
розглядати як «вільне завдання». Тобто, наприклад, це може бути завдання на 
розігрування діалогів або проведення дискусій без чіткого сценарію, але в 
рамках заданої теми. Метою такого завдання є пошук коректного чи 
підходящого рішення іноземною мовою. Для студентів, які вивчають загальну 
англійську мову, це може бути будь-яка тема, наприклад, розмова з іноземцем, 
бесіда в ресторані, суперечка на екологічну тему тощо. Для студентів, які 
вивчають іноземну мову професійного спрямування, це зазвичай завдання на 
вирішення професійного завдання із використанням іноземної мови, що є дещо 
складнішим, оскільки поєднує іншомовні знання з певної теми та теоретичний 
чи практичний досвід з фаху. 

Під час дистанційних онлайн занять застосування методу кейсів є, на 
нашу думку, корисним тренінгом для розвитку мовленнєвих навичок. Як і 
діалоги, кейси зручно вирішувати під час роботи в окремих сесійних кімнатах. 
При чому різним групам можна давати для роботи вирішувати один і той самий 
кейс, а потім спільно під час дискусії розглядати варіанти їх розв’язання, 
оскільки на відміну від роботи в аудиторії під час онлайн занять міні-групи є 
ізольованими та не заважають одна одній. Такі кейсові завдання можуть 
розроблятися викладачем відповідно до визначеної теми та відрізнятися за 
рівнем складності. Вважаємо, що однією із переваг використання методу кейсів 
під час занять з іноземних мов є практична складова завдання та свобода у 
пошуку рішення студентом, тобто можливість самостійно впливати на 
сценарій. 
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Як підсумок, зазначимо, що сьогодні метод кейсів часто 
використовується під час практичних занять з різних предметів, оскільки мають 
прикладний характер. Кейсові завдання можуть бути побудовані на реальних, 
частково реальних та нереальних умовах. Під час виконання практичних 
завдань такого типу студенти часто отримують тему та проблемне завдання, яке 
мають самостійно вирішити, зокрема іноземною мовою, часто із застосуванням 
знань із фаху чи власний життєвий досвід. Вважаємо, що дистанційні практичні 
онлайн заняття із використанням додатків для відеоконференцій, наприклад, 
Google Meet, Zoom, Microsoft Teems тощо, мають певні переваги під час роботи 
над розв’язанням практичних кейсів порівняно із роботою в аудиторії. На нашу 
думку, подібні завдання корисно періодично використовувати з метою розвитку 
та покращення комунікативних навичок студентів. 
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Впровадження дистанційного навчання (ДН) у закладах вищої освіти  
(ЗВО) України розпочалося зі створення першого електронного дистанційного 
курсу (ДК) “DORI” під керівництвом проф. Олексія Довгялло у Міжнародному 
науково-навчальному центрі (МННЦ) інформаційних технологій та систем 
НАН та МОН України у 1996 році [1, с. 176].  

Серед перших дистанційних курсів, створених в українських ЗВО були 
ДК для студентів – майбутніх економістів, а також з іноземних мов для 
навчання студентів цих та інших спеціальностей, тому що дистанційні курси 
для цих дисциплін відносно легко створити за допомогою віртуального 
навчального середовища (ВНС) «Мудл» (Moodle) та інших ВНС.   

Мета доповіді – провести аналіз причин і коротку історію впровадження 
дистанційного і комбінованого навчання іноземних мов (ІМ) студентів 
економічних спеціальностей до поширення епідемії коронавірусу; описати 
варіанти навчання ІМ, які були використані під час карантину, онлайн навчання 
та спрогнозувати перспективи навчання іноземних мов студентів згаданих вище 
спеціальностей у посткоронавірусних умовах; провести аналіз ДК з англійської 
мови для економістів, запропонованих платформами онлайн-курсів «Курсера», 
«Прометеус», «ЛінгваСкілз», та описати можливості включення цих курсів у 
процес вивчення англійської мов в українських ЗВО після епідемії.    

Впровадження ДН за кордоном і в Україні зумовлено в першу чергу  
потребою певних категорій людей, які не мають можливості відвідувати 
заняття у ЗВО, наприклад, військовослужбовці, жінки, які доглядають дітей, 
люди з особливими потребами та ін., а з початком карантину і під час епідемії 
коронавірусу – онлайн і комбіноване навчання для всіх студентів та учнів. 
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У 2002 р. нами було проведене дослідження, що дало можливість виявити 
наявні на той час в Україні програми для дистанційного навчання, стан 
розроблення і впровадження дистанційних курсів в українських ЗВО, а також 
програмне забезпечення, на базі якого вони були створені [2]. 

Матеріали для дослідження взяті нами з праць вітчизняних і міжнародних 
конференцій, веб-сторінок центрів ДН закладів вищої освіти та інших 
організацій. У процесі дослідження було виявлено 22 установи, які 
задекларували  і використовували у навчальному процесі 224 ДК.   

Аналіз показав, що більшість пропонованих комерційними, державними 
класичними і технічними ЗВО дистанційних курсів стосувалися, в основному, 
менеджменту, фінансової діяльності, банківської справи, обліку і аудиту, 
економіки, маркетингу, а також іноземних мов і становили, відповідно, 148 
(66,1%) та 24 (10,7%) із 224 ДК.    

У 2004 р. кількість дистанційних курсів у згаданих вище закладах вищої 
освіти порівняно з 2002 р. становила 410 ДК, тобто зросла майже у 2 рази, в 
тому числі, з економічних дисциплін та іноземних мов [1, с. 174]. 

Укладені ще до епідемії коронавірусу ДК дали можливість українським 
ЗВО, наприклад, Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка, Національному університеті «Львівська політехніка», організувати 
дистанційний навчальний процес зі студентами з метою зекономити кошти на 
опаленні навчальних корпусів університетів у січні-лютому 2018 р.  

Під час карантину у березні 2020 р. всі студенти та учні змушені були 
навчатися тільки дистанційно. Дистанційні курси з іноземних мов у 
Львівському національному аграрному університеті (ЛНАУ) знаходилися у 
процесі створення, у зв’язку з переходом на нові навчальні матеріали та нову 
версію ВНС Мудл. Тому для організації дистанційного навчання під час 
карантину нами були вибрані найпростіші засоби зв’язку зі студентами 
університету: завдання для роботи були розіслані е-поштою старостам груп, які 
передали цю інформацію студентам за допомогою е-пошти або Вайбера. 
Списки матеріалів для вивчення також знаходилися на веб-сторінці 
університету; всі студенти мали можливість постійно спілкуватися з 
викладачем за допомогою телефона у звуковому або плюс відео (Вайбер) 
режимах, е-пошти під час першого півтора тижневого періоду карантину; друга 
половина карантину була присвячена активізації лексики і граматичного 
матеріалу за допомогою особистих монологів (читання і переказ письмових і 
звукових текстів),  авдіо і відео діалогів між студентами, студентами і 
викладачем за допомогою відеоконференційного зв’язку  Zoom, Skype, 
Microsoft Teams відповідно до завдань занять протягом всього карантину, 
наприклад, передбачених у посібнику Solutions, pre-intermediate для студентів 
всіх перших курсів ЛНАУ. Матеріали монологів та авдіо і відео контактів 
викладача і студентів були записані у формі авдіо або відео файлів і відправлені 
викладачу на е-пошту, через Вайбер або знаходяться на платформі Zoom. 
Викладач вибірково в авдіо або відео режимі опитував студентів та коментував 
отримані ними оцінки. Самостійна робота студентів завершувалася 
електронним тестуванням на основі опрацьованих ними матеріалів у кінці 
карантину.  
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Протягом наступного 2020-2021 н.р. студентам економічних та інших 
спеціальностей ЛНАУ було запропоновано працювати з новоствореними ДК, 
відеоконференційним зв’язком, поєднувати традиційне і дистанційне навчання 
студентів, тобто використовувати комбіноване навчання, а також користуватися 
онлайн-курсами платформ Lingva.Skills, Prometheus і Coursera як додатковими 
матеріалами до згаданих вище навчальних посібників для підготовки до здачі 
заліків, іспитів, ЄВІ, який потрібен  для вступу у магістратуру.     

Технологічна компанія «Курсера» співпрацює з університетами багатьох 
країн світу для викладання курсів онлайн та пропонує багато тисяч 
дистанційних курсів. У розпорядженні компанії «Курсера» ДК на 15 мовах та з 
субтитрами, приблизно чверть яких стосуються бізнесу і підприємництва та 
вивчення англійської мови, наприклад, English for Business and Entrepreneurship. 
Український сервіс «Прометеус» співпрацює з українськими університетами і 
також запустив власні онлайн курси з різних економічних дисциплін, в тому 
числі з бізнес-англійської мови, наприклад, Business English for Non-Native 
Speakers, Business English Communication Skills, Interviewing and Resume Writing 
in English та ін. Платформа Lingva.Skills повністю стосується самостійного 
вивчення англійської мови рівнів А1-В1 або з допомогою тьютора.   

У доповіді проведено аналіз ДК з англійської мови для економістів,  
запропонованих згаданими вище платформами та описано варіанти 
вдосконалення курсів відповідно до робочих програм кафедр іноземних мов, 
щоб включити їх у процес вивчення англійської мов в українських ЗВО.  

За час онлайн навчання студентів в умовах карантину, у закладах вищої 
освіти накопичився позитивний досвід організації дистанційного і 
комбінованого навчання, який потрібно закріпити у всіх ЗВО і розвивати 
дальше з урахуванням закордонного досвіду.    

Висновки. Процес впровадження дистанційного навчання в Україні 
триває вже понад двадцять п’ять років. Лише під час епідемії коронавірусу, 
незалежно від готовності ЗВО до дистанційної роботи, всі змушені були 
навчатися дистанційно. Тобто епідемія, незважаючи на біду, яку вона принесла 
людям всього світу, сприяла швидкому впровадженню ДН і КН у нашій та 
інших країнах. 

Здобутий дорогою ціною досвід використання нових технологій навчання 
потрібно узагальнити та успішно використовувати для навчання студентів ЗВО 
різних форм навчання, в тому числі навчання іноземних мов для студентів 
економічних спеціальностей у посткоронавірусних умовах. 
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