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вчальної діяльності студента демонструє сумарний час «простро-
чення» ним здачі розділів типового розрахунку чи курсової роботи, 
колоквіумів, виконання контрольних робіт тощо. Він може бути до-
повнений місцем студента у рейтингу групи (потоку), виведеному за 
його зростанням. 

Остаточно зауважимо, що на наш погляд, супроводження на-
вчального процесу введенням для кожного студента такого цифрового 
супроводу, дозволить повноцінно інформувати як викладачів, так і 
адміністрацію про стан справ як кожного конкретного студента, так і у 
групі (потоці) в цілому. 
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В умовах сьогодення через загрозу поширення коронавірусу з 

метою організації та проведення занять, а також забезпечення непе-
рервності навчальний процес на різних календарних періодах здійс-
нюється: дистанційно; традиційно в аудиторному форматі; за змі-
шаною схемою (лекційні заняття – дистанційно, лабораторні і прак-
тичні заняття – аудиторно).  

Потреба в нових підходах до навчання з обмеженням кількості 
аудиторних занять залишається проблемним питанням для значної час-
тини освітянської спільноти. Водночас лишаються вкрай актуальними 
такі вимоги до вищої освіти, як: а) доступність та інклюзивність; 
б) гнучкість для окремих категорій здобувачів, які працюють, мають 
дітей тощо; в) індивідуальна траєкторія навчання здобувача; г) впро-
вадження дуальної освіти [1]. 

Вирішення цих питань неможливе без широкомасштабного 
впровадження онлайн-технологій, ґрунтовних змін у підходах до ор-
ганізації навчання в закладах освіти та в кожній дисципліні.  
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Залежно від епідемологічної ситуації, відповідно в регіоні, 
університеті, студентських групах, форма навчання вводилась спора-
дично. На початку семестру переважала традиційна аудиторна форма 
навчання; потім проводилось навчання в окремих групах (з випадками 
захворювань) дистанційно, а в інших – за змішаною формою; тепер в 
умовах чергового етапу  поширення пандемії – виключно дистанційно. 

У таких умовах постає задача з пошуку оптимальних моделей 
та змісту навчання для досягнення програмних результатів навчання 
взагалі і, зокрема, для конкретної дисципліни. Відомо кілька потен-
ційно важливих факторів, які можуть змінюватися кожного року і в 
такий спосіб впливати на сценарій вивчення дисципліни [1]: особли-
вості контексту в конкретній ситуації; загальний контекст; природа 
дисципліни; характеристики студентів і викладача. 

До особливостей контексту в конкретній ситуації можна від-
нести: а) кількість студентів у групі; б) на якому році навчання сту-
денти вивчають дисципліну; в) кількість годин за видами занять і пе-
ріодичність їх проведення; г) місце проведення заняття: в аудиторії, в 
лабораторії, онлайн. 

Загальний контекст представляють очікування від вивчення 
дисципліни з боку гаранта програми, кафедри, факультету, універси-
тету, професійної спільноти, суспільства. 

Особливості специфіки та природи дисципліни: а) навчальна 
дисципліна більш теоретична, практична чи і те й інше; б) відноситься 
до групи точних, гуманітарних чи інших наук; в) які важливі зміни 
та/або протиріччя мають місце в цій сфері. 

Характеристики студентів: а) статус та життєві запити (пра-
цюють, мають дітей, особливі освітні потреби); б) освітні та інтелек-
туальні спроможності; в) мотивація і очікування від вивчення дис-
ципліни; г) якому стилю навчання віддають перевагу. 

Характеристики викладача: а) переконання, які має викладач 
щодо процесу викладання; б) ставлення до предмету, студентів; в) ви-
кладає цю дисципліну вперше, повторно; г) досвід наукової, науково-
педагогічної, педагогічної діяльності; д) володіння інформаційно-ко-
мунікаційними технологіями і засобами навчання; е) професійні сто-
рони як викладача. 

Враховуючи спорадичність форм навчання і різну вагу впливу 
потенційно важливих факторів на сценарій вивчення дисципліни го-
ворити про існування універсальної моделі навчання в цих умовах 
буде не переконливо. Важливими є базові підходи до реалізації будь-
якої моделі навчання, а специфіка кожної дисципліни та індивідуальні 
педагогічні підходи викладача створюють передумови до формування 
власних раціональних моделей.   
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З метою активізації пізнавальної діяльності студентів в інфор-
маційному, інтелектуальному і емоційному вимірах, а також мотива-
ційної складової, слід використовувати такі види завдань, які б дозво-
ляли активно долучатися до процесу комунікації, сприяли освоєнню 
нових інформаційних технологій та їх використанню в процесі на-
вчання. Для досягнення такої мети досить ефективним виступає метод 
проєктів який базується на виконанні індивідуальних завдань, в тому 
числі наскрізних [2]. 

Для формування власних раціональних моделей навчання до-
цільним буде впровадження методів проєктів, які можна диференцію-
вати на такі види:  

1) дослідницькі – вимагають визначення мети, актуальності 
предмета дослідження, загальної структури проєкту та його значимості 
з ціллю розв'язання поставленої проблеми дослідницького чи творчого 
характеру;  

2) творчі – характеризуються вільною структурою, проте чітко 
слідують поставленій меті;  

3) рольові – мають на меті наповнення проєкту певними ро-
лями відповідно до характеру і змісту самого проєкту (ділова гра). 
Характеризуються відкритістю структури і високим рівнем творчості;  

4) інформаційні – мають на увазі збирання даних відповідно до 
запропонованої теми й ознайомлення учасників і слухачів проєкту з 
цією інформацією, її аналіз, синтез та узагальнення фактів;  

5) телекомунікаційні, базуються на комп’ютерній телекомунікації.  
Типовою ознакою таких проєктів є міжпредметність й інтегро-

ваність знань, умінь, навичок та діяльності студента (залучення кому-
нікативної, лінгвістичної, соціокультурної та когнітивної компетент-
ностей під час, наприклад, вебінарів, веб-конференцій, обговорень чи 
дебатів тощо) [3]. 

Навчання в процесі реалізації такої моделі розглядається як 
активний, індивідуальний та соціокультурний процес, що забезпечує 
формування розуміння та компетентності. Студент створює у навчаль-
ному процесі свою особисту структуру знань з інформаційного прос-
тору дисципліни, розвиває засоби навчання (тобто діяльності), які по-
трібні йому у подальшій роботі. Викладач підтримує його у цьому процесі. 

Студенти спроможні активно виконувати свою роль, вони не 
тільки стають відповідальнішими за власне навчання, але й підпо-
рядковують відповідні, зручні для себе, навчальні стратегії. Цей підхід 
до пізнавального представлення знань (організація, вибір, критичний 
аналіз) відповідає метапізнавальним стратегіям планування, контролю 
та регулюванню особистого навчального процесу, а також поширює 
внутрішні мотиваційні та зовнішні підтримуючі ресурси.  
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Процес вивчення іноземної мови спрямований на формування 

елементів загальної та професійної компетенції. Саме сума цих ком-

петенцій у майбутньому визначатиме рівень професійної підготовки 

майбутніх фахівців, ступінь їхньої готовності до професійного само-

визначення та професійної діяльності. 

Випускники українських вузів, які володіють високим рівнем 

професійних та наукових знань, стикаються зі значними труднощами 

рівноправного входження в інше іноземне професійне середовище, що 

викликане незнанням етики професійного спілкування; невмінням ко-

ристуватися професійною термінологією, обговорювати та спільно ви-

рішувати професійні задачі. Водночас саме випускники вузів немовних 

спеціальностей задіяні в першу чергу в інтенсивному міжнародному 

професійному спілкуванні і потребують цілеспрямованої підготовки до 

нього. Зміна характера попиту на іноземну мову призвело до зміни ви-

мог до лінгвістичної освіти в немовному ВНЗ. Домінуюча роль у під-

готовці майбутніх фахівців відводиться формуванню компетенцій, при-

значених забезпечити оволодіння студентами навичками професійно-

орієнтованого іноземного спілкування як ефективного засобу, що підви-

щує професійний потенціал економіста і результативність діяльності [1] 

Вивчення іноземних мов та використання їх як засобу міжна-

родного спілкування сьогодні неможливо без глибоких та різнобічних 


