
ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2019. Вип. 20 

ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2019. Issue 20 
 

170 

value content of general cultural, psychological and pedagogical and special subjects, the 
modern and traditional models of education and upbringing, which remains very relevant 
road maps to quality of Ukrainian pedagogical education. While analyzing many thoughts 
and opinions of native and foreign specialists, the author comes to the conclusion about the 
necessity of situational combination on the lesson of modern and traditional ways of a 
teaching subject. 

Keywords: modern and traditional methods of teaching; grammar-translational 
method of teaching; communicative method; multimedia study; distance study; computer 
study; development of a child. 
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Постановка проблеми. Використання сучасних інформа-

ційних джерел є базовою передумовою успішної педагогічної 

діяльності. Вчитель має бути добре обізнаним із наявним 

контентом та ефективними методами його використання задля 

подальшого професійного розвитку, володіти інформацією про 

інтереси учнівської аудиторії з метою добору матеріалу для 

опрацювання, сприяти формуванню естетичної культури та 

громадянської позиції вихованців. Найбільш популярною 

інформаційною мережею наразі є Інтернет, де значну частку 

контенту презентовано англійською мовою, тому дослідження 

методичного потенціалу використання мережі в контексті 

вивчення англійської мови є актуальною науковою проблемою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 

пошуків ефективних технологій навчання іноземної мови з 

урахуванням сучасних джерел набуття інформації плідно 

займалися методологи та лінгвісти: Л. Андрейко, Т. Артеменко, 

Е. Берн, О. Бігіч, І. Бім, О. Богданова, М. Вайсбурд, А. Вєтохов, 

Н. Гальськова, В. Гатальська, Л. Джин, Ю. Душеїна, В. Дьяченко, 

Л. Зєня, І. Зимня, В. Копилова, Н. Коряковцева, З. Нікітенко, 

С. Ніколаєва, Н. Петрушкова, Є. Полат, М. Редклей, Т. Сахарова, 

П. Сисоєв, М. Сітцева та ін. У наукових працях окреслювалися 

такі аспекти, як: вивчання мови з метою залучення до культури 

англомовного соціуму, збагачення лексичного запасу, презентації 

граматичних явищ, поліпшення вимови, використання педагогіч-

ного потенціалу автентичних матеріалів, які можна знайти в 

мережі Інтернет.  

Робота із сучасними інформаційними джерелами є базовою 

передумовою формування професійної компетенції педагога. 

Отже, метою статті є окреслення особливостей практичного 

використання мережі Інтернет у процесі вивчення англійської 

мови задля стимуляції інтересу до подальшого саморозвитку, 

самовдосконалення та самостійного вивчення мови.  

Виклад основного матеріалу. На початковому етапі 

вивчення англійської мови корисним є застосування пісенного 

англомовного контенту ресурсів, як-от: «YouTube», «Music & 

English», «SoundCloud», «Deezer», «Spotify», «Zvooq», – де можна 

обрати пісні відповідно до уподобань аудиторії та рівня 
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володіння мовою. Інтернет уможливлює добір і слухання різних 

версій одного твору (що репрезентують лексичний матеріал із 

різною швидкістю, різними акцентами тощо). Можна знайти 

лірику до твору та аудіосупровід для виконання караоке. 

У нагоді стануть сучасні анімаційні роботи. Вони допомо-

жуть збагатити соціокультурний компонент, бути ефективним 

засобом розумового, художнього, морального виховання. Сучасні 

анімаційні твори поділяють на мальоване кіно; лялькову 

мультиплікацію; комп’ютерну анімацію, що втілює можливості 

інтеграції 2D та 3D простору (Асенин, 1986, с. 43). Дедалі 

частіше ці види синтезуються, з’являються роботи, які суттєво 

відрізняються від класичної анімації, використовуються прийоми 

тривалого панорамування та «наїзду камери», технічні новації 

дозволяють відображати найтонші мімічні та звукові характерис-

тики художніх образів. Сучасна анімація вирізняється реалістич-

ністю та антропоморфністю, що дозволяє створювати змістовні 

роботи. Проблематика анімаційного кіно значно «подоросліша-

ла», аудиторія не обмежується лише дітьми дошкільного та 

молодшого шкільного віку. О. Бігіч (2012) наголошує: «…мульт-

фільм є засобом навчання іноземної мови не лише молодших 

школярів. Учні основної та старшої школи (молодші й старші 

підлітки) теж із задоволенням дивляться мультфільми» (2012). 

Є попит на динамічні, символічні роботи, що відображають 

реалії взаємодії людей і довкілля (стосунки з однолітками, 

батьками, взаємодія з тваринами, екологічні питання тощо), 

апелюють до психоемоційної сфери, залишають простір для 

фантазування та спонукають до роздумів. Так, авторська робота 

К. Козелоза «Zero» розповідає про брак толерантності в суспіль-

стві, робота К. Тауелл «The little girl who was forgotten» порушує 

питання дефіциту батьківської уваги, мультфільм Кілана О’Рурка 

«Fly boy» пропагує цілеспрямованість, оптимізм і доброту. 

Стосовно художньої цінності матеріалу М. Сітцева (2014, 

с. 158) пише: «Мультиплікація, будучи сучасним провідним 

екранним медіа для дітей, по суті формує смак і культуру 

наймолодшої глядацької аудиторії». 

Використання мережі Інтернет у ході заняття дозволяє 

залучити аудиторію до вибору матеріалів для опрацювання. Для 
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роботи з більш дорослою аудиторією можна послуговуватися 

документальними фільмами.  

Неігрове фільмування сьогодні стрімко набуває актуальності 

через поміркований бюджет, якісний розвиток і доступність 

технологій. А. Бартон наводить кілька найбільш популярних 

форм неігрового кіно: Poetic – поетичне (ліричне, побудоване на 

асоціаціях); Expository – експозитивне (хронологічне відбиття 

подій біографії тощо); Observational – оглядове (спонтанне філь-

мування, спостереження); Participatory – з ефектом присутності 

(виклад подій від імені учасника); Reflexive – зворотне (оповіда-

ється про почуття й відчуття, аналіз подій); Performative – 

показове (розповідь від першої особи) (http://alexburtonjournal. 

blogspot.com/2007/11/documentary-form.html).  

Із документальним кіно можна безкоштовно ознайомитися 

(подивитися в режимі on-line) на кількох доступних сайтах: «Top 

Documentary», «Documentary Heaven», «Documentary Storm», 

«Documentary Addict». Матеріали можна обирати із запропонова-

них категорій («Art», «Science and technology», «Nature», 

«Society», «Celebrity», «Biography», «Medicine», «History», 

«Environment», «Psychology», «Philosophy», «Mass Media», 

«Religion», «Mystery», «Crime», «Drugs» та ін.), орієнтуючись на 

рейтингову оцінку фільму. 

Варто враховувати, що: 

1. Документальний матеріал може бути надзвичайно інфор-

мативним, сприяти формуванню соціокультурної компетенції 

(наприклад, робота Х. Вілліямса «Royal Babylon» ознайомить із 

реаліями сучасної монархії, звичаями, традиціями та суспільно-

політичними проблемами Британії).  

2. Неігрове кіно дозволяє інтегрувати вивчення англійської 

мови з вивченням будь-якого предмета (наприклад, із вивченням 

фізики, як робота Р. Ута «Master of Lightning», де йдеться про 

життя Н. Тесли, або ботаніки – «In the minds of Plant» Ж. Мітча, 

який розповідає про взаємодію рослини й довкілля). 

3. Уможливлює використання автентичного матеріалу, 

насиченого ідіоматичними, сленговими одиницями. 

4. Забезпечує добір матеріалів, які найбільш повно відпові-

дають інтересам аудиторії. На думку сучасних філологів Т. Рябухи 
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та Н. Гостіщевої (2013, с. 19): «Якщо слухач відчуває зацікавле-

ність у прослуховуванні тексту, це веде до максимальної мобілі-

зації його психічного потенціалу: загострюється слух, акцентуалі-

зується увага, збільшується інтенсивність когнітивних процесів». 

5. Сприяє вихованню особистості відповідно до загально-

людських моральних цінностей (як робота Дж. Галло та Л. Домі-

нгеса «Akutsu», де йдеться про побут племені індіанців, яке 

опинилося на межі виживання, або фільм Н. Клементса «Detox or 

die» про реалії життя наркозалежних людей). 

Неігрове сучасне кіно можна з успіхом використати в ході 

аудіювання. За потреби аудіювання на занятті займає до 40-50% 

часу. Воно буває безпосереднім (сприйняття лекцій із теоретич-

них курсів іноземної мови, спілкування на практичних заняттях) 

і опосередкованим (слухання радіо- і телепередач, аудіо- і відео-

текстів) (Рябуха, 2013, с. 18). Доречно дібрати документальні 

відеоматеріали, які відображають діалекти англійської мови, 

різняться за чіткістю артикуляції. 
Документальні матеріали за тривалістю поділяються на так 

звані «Short» (4-10 хвилин) та багатогодинні (які можна 
переглядати поступово). Варто зважити на такі моменти: мета, 
предмет, орієнтовна вікова аудиторія, час на перегляд, необхідне 
обладнання та матеріали. Не завжди документальний фільм 
доцільно переглядати повторно, оскільки це негативно відбиває-
ться на ентузіазмі аудиторії. Можна використовувати різноманіт-
ні роздаткові матеріали, аби в ході перегляду зазначати дати, 
імена, співставляти події тощо. Близько 20 хвилин активного 
перегляду дозволяють адаптуватися до нової мовної реальності, 
перегляд відео протягом лише кількох хвилин є менш 
ефективним. Перегляд має передбачати деталізацію побаченого, 
обговорення окремих моментів, обмін альтернативними точками 
зору. Ефективним є виконання індивідуальних і самостійних 
завдань (вигадати продовження, переказати від імені героя, змі-
нити обставини, героїв або події, намалювати ілюстрації тощо).  

Сучасні доступні гаджети (телефони, планшети) стануть у 
нагоді в процесі виконання завдань і створення власних 
документальних матеріалів.  

Для роботи з більш дорослою аудиторією корисно 
використовувати сайти новин («BBC», «CNN»), які відбивають 
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актуальну інформацію та відображають глобальні культурно-
політичні світові тренди, уможливлюють подальше опрацювання 
в дискусійній формі. 

Саме в мережі Інтернет можна знайти та скористатись 
творами англомовних письменників і поетів (у процесі самостій-
ного або групового вивчення англійської мови) на ресурсах 
«Childrenlibrary.org», «Buzzle.com», «The New York Public 
Library», «Open Library», «Manybooks».  

Мережа Інтернет є ефективним засобом вивчення мови у 
процесі подальшої професійної освіти, адже дозволяє скориста-
тися спеціальними словниками та підручниками, насиченими 
професійно-орієнтованою лексикою, або доступними ресурсами, 
де можна придбати таку літературу («English bookstores», «Amazon»). 

Доречно скористатися професійними блогами, бо вони 
більш доступні порівняно з професійно-орієнтованими періодич-
ними виданнями (наприклад, інтернет-ресурси «StumbleUpon» і 
«Feedly»). Добираючи матеріал для читання, варто звернути 
увагу на анотації та відгуки. За допомогою ресурсу «Feedly» 
можна створювати власну базу цікавих професійних матеріалів: 
добирати матеріал, читати, підписуватись і ділитися дописами. 
Ресурс «Use FluentU» уможливлює перегляд і сортування 
автентичного відеоматеріалу (пісень, трейлерів, новин) залежно 
від професійних потреб і рівня знань з іноземної мови. Ресурс 
також пропонує багато цікавих інструментів для практичного 
вдосконалення словника та граматичних навичок: інтерактивні 
субтитри, флешкарти, сети актуального лексичного матеріалу 
тощо. Слухання професійно-орієнтованих підкастів є також 
швидким і доступним шляхом удосконалення навичок 
аудіювання (скажімо, «British Council’s Professionals Podcast»). 
Вони можуть охоплювати різноманітні теми та пропонують 
вправи, добірку актуального лексичного матеріалу, транскрипти 
відео та аудіофайли, пов’язані статті й матеріали. Можна 
переглядати акаунти відомих професіоналів у соціальних 
мережах і слідкувати за їх дописами.  

Участь у міжнародній конференції або вебінарі також 
стимулюватиме розвиток навичок іншомовного професійного 
спілкування. Перегляд професійних презентацій англійською 
мовою (наприклад, на ресурсі «Eventbrite») – ефективний засіб 
вдосконалення мовних навичок. 
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Система контролю за результатами самостійного опрацю-
вання може включати: розгляд питань на заняттях, написання 
рефератів, введення змісту самостійно опрацьованого матеріалу 
до переліку питань до заліку. 

Результатом успішного засвоєння матеріалу має бути: 
– розуміння офіційного та неформального професійного 

спілкування, мети і жанру висловлювання; 
– вміння добирати граматичні структури, які чітко 

відображають значення, редагувати власні та чужі тексти з метою 
усунення граматичних, пунктуаційних і стилістичних помилок; 

– знання словника та ідіоматичних зворотів, що стосуються 
різних сучасних бізнес-тем і концепцій; 

– розуміння динаміки колективної роботи та здатність брати 
активну участь як член команди; 

– створення та проведення презентацій, які підтримують 
інтерес аудиторії й демонструють професійний підхід (вміння 
розподіляти навантаження, дотримуватись певного графіку тощо). 

Висновки. Отже, мережа Інтернет може бути ефективним 
засобом навчання англійської мови, популярність і доступність 
якої лише зростатиме надалі. Саме тому питання практичних 
аспектів і технологій її застосування в умовах освітнього процесу 
залишає певний простір для подальшого наукового пошуку. 
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Oksana Rudych 

USE OF THE INTERNET AS A MEANS OF TEACHING ENGLISH 

The use of modern information sources is the basic precondition for the formation of 

the professional competence of the teacher; therefore, the purpose of our work is to outline 

the peculiarities of the practical use of Internet in the process of studying the English 

language in order to stimulate interest in further self-development, self-improvement and 

independent study of the language. 

At the initial stage, the use of English-language song content is useful in learning 

English. It is possible to use also modern animation works; they will help to enrich the socio-

cultural component of students and can be an effective means of intellectual, artistic, and 

moral education. 

The use of the Internet in the course of the classroom activities allows the audience to 

be involved in the selection of materials for processing. Documentary films can also be used 

while working with an older audience. 

Non-gaming filming is rapidly becoming topical today due to a low budget and 

qualitative development and technology availability. 

An effective means of language learning is the Internet network in the process of 

advanced vocational education since it allows the use of special dictionaries and textbooks 

that reflect professionally oriented vocabulary.  

Listening to professionally-oriented podcasts is also a quick and accessible way of 

improving listening skills. They can cover a variety of topics and offer exercises, a collection 

of a current lexical material, transcripts of video and audio files, related articles and 

materials. Podcasts are popular and new ones appear every day. 

The system of control over the results of independent study may include consideration 

of questions at classes, writing abstracts, including the content of self-processed material in 

the list of questions to the score. 

Thus, the Internet can be an effective means of teaching English, whose popularity and 

accessibility will only grow in the future. That is why the question of practical aspects and 

technologies of its application in the educational process leaves a certain space for further 

scientific research. 

Keywords: modern technologies; English teaching; documentary; animation; the 

Internet. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ 

ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ У ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
 

У статті розглядаються педагогічні умови підготовки іноземних 
студентів-медиків у процесі вивчення української мови. Доведено, що саме 
гуманітарна підготовка є вагомою складовою процесу формування 
особистості майбутнього лікаря. Кожна з педагогічних умов спрямована 
на створення навчально-пізнавального середовища, мотивування іноземних 
студентів до розширення світогляду, формування мотиваційного 
компонента, удосконалення знань іноземних студентів шляхом викорис-
тання інноваційних педагогічних технологій, розвиток аналітичних умінь 
на основі міждисциплінарної інтеграції; організації самоосвітньої 
діяльності студентів. 

Ключові слова: педагогічні умови; гуманітарна підготовка; 
українська мова; медична освіта; міждисциплінарна інтеграція. 
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