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АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ  

У світі відбувається справжня революція, яка пов’язана із цілковитими 

змінами у сприйнятті і застосуванні сучасних інформаційних технологій у 

різних сферах нашого суспільства: змінюється спосіб життя, стиль роботи, 

відпочинку – в цілому трансформується світосприйняття сучасної людини. 

Всі ці безповоротні зміни спричинені «інформаційною революцією» – 

процеси інформатизації та комп’ютеризації стали частиною повсякденного 

життя. За таких умов зрозумілим стає важливість удосконалення системи 

фахової підготовки вчителів англійської мови через використання 

інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення іноземної мови. 

Зрозуміло, що висококваліфікований учитель англійської мови ХХІ ст. 

має володіти не лише професійними знаннями, навичками, досвідом, а й бути 

готовим до усвідомлення важливості добору необхідної інформації, мати 

здатність оцінювати і використовувати матеріал у професійній діяльності [1, 

с. 2]. Інформаційна культура стає невід’ємною частиною фахової підготовки 

вчителя англійської мови.  

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій 

призводить до гострої дискусії щодо місця і ролі соціальних мереж у 

сучасному освітньому процесі. Зауважимо, що нині мова йде про мобільне 

навчання, віртуальне навчання, тобто про зміну освітньої парадигми в 

цілому, про настання так званої епохи електронної педагогіки [2, с. 148]. 

Представники молодшого покоління, у нашому випадку студенти, 

найчастіше використовують Інтернет-технології у повсякденному житті. На 

жаль, їх більше приваблюють не навчальні матеріали, а сайти, які мають 



розважальну спрямованість, до яких по праву можна віднести і соціальні 

мережі. Соціальна мережа, зазначає О. С. Самсонова, це онлайн-сервіс, що 

дозволяє створювати соціальні зв’язки, будувати взаємини, поширювати 

різноманітну інформацію [3]. 

Проведений аналіз наукової та методичної літератури, власний досвід 

викладання у студентів різних спеціальностей, показує, що на сьогоднішній 

момент можна виокремити наступні напрямки використання соціальних 

мереж при вивченні іноземної мови: 

- соціальні мережі як платформа віртуальної взаємодії людей, 

налагодження комунікації (студент може задавати питання викладачеві та 

отримати повну відповідь; обговорення спільного творчого проекту зазвичай 

відбувається у спеціально створених групах, діалогах або в режимі 

відеоконференції, де кожен висловлює свою думку та ідеї щодо виконання 

завдання); 

- соціальні мережі як засіб безпосереднього управління процесом 

навчання (обов’язкова звітність студента про поточний статус виконання 

запропонованого завдання, показ наробок через передачу фото та відео 

файлів; проведення опитувань студентів викладачем щодо складності тієї чи 

іншої теми тощо); 

- соціальні мережі як можливість обміну опублікованою інформацією 

та її збереження (пропозиції додаткових цікавих матеріалів, що переважно 

надходять від студентів (корисні відео сюжети, інтерв’ю чи музичні 

відеоролики);  

- соціальні мережі як віртуальна «дошка оголошень» (розміщення 

організаційної інформації в рамках навчальної та позанавчальної діяльності, 

що здійснюється як викладачем, так і студентами). 

Під час вивчення як фахових переметів, так і англійської мови, можна 

використовувати різноманітні інформаційні технології: використання 

електронних скриньок, соціальних мереж (Facebook, Twitter), відехостингів 

(YouTube, VK, Facebook, MyVideo, Yahoo! Video), навчальних платформ 



(Popplet, Glogster, Canva-GraphicDesignandPhotoEditing, Infogr.am), відео й 

аудіозаписів; створення презентацій і проектів англійською мовою з 

використанням Microsoft Power Point: навчання на платформі Moodle; 

створення власних англомовних вебсайтів і блогів та ін. 

З упевненістю можна стверджувати, що нові інформаційні технології 

уже змінюють типи і структуру текстів і повідомлень, які створюють 

студенти, по-новому «забарвлюють» соціальний, політичний і культурний 

контексти висловлювання. Все це є природним наслідком глобалізації, яка 

вимагає різких змін у системі освіти. 

Таким чином, дидактичні можливості використання сучасних 

соціальних мереж у вивченні іноземних мов, з одного боку, і нові освітні 

завдання, які стоять нині перед вищим навчальним закладом, з іншого боку, 

вже не дозволяють орієнтуватися лише на лекційно-семінарські заняття, які 

складають основу традиційного процесу навчання студентів, а дозволяють 

розширити освітні можливості та мотивувати студентів мистецьких 

спеціальностей до навчання у творчості та безпосередній взаємодії з 

викладачем. 
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