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ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ТА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ 
ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Характерною особливістю останніх десятиліть є активний розвиток інформаційних і комунікаційних техноло-
гій. Нові способи обробки, представлення та передачі інформації впливають на усталені форми організації роботи 
й навчання. У сфері викладання та вивчення іноземної мови цифрова компетентність і медіаграмотність стали 
ключовими інструментами для ефективного досягнення навчальних цілей. Світова пандемія внесла свої корективи 
у звичний спосіб ведення навчального процесу й дала поштовх до застосування дистанційного й змішаного навчан-
ня. У результаті використання електронних ресурсів та інноваційних технологій стало невід’ємною частиною 
роботи викладача й навчання студентів. У статті представлений огляд сучасних онлайн-платформ, сервісів і 
ресурсів, які можуть стати надійною основою для викладання іноземної, зокрема англійської, мови онлайн. Метою 
дослідження є систематизація знань про можливості використання переваг діджиталізації процесу викладання 
іноземної мови для гармонійного розвитку всіх аспектів мовної підготовки студентів, використовуючи методи 
активного навчання та надбання цифрових технологій. Основним завданням наукового дослідження є з’ясування, 
як використання цифрових засобів і новітніх методів покращує ефективність та урізноманітнює навчальний про-
цес як для викладачів, так і для студентів, а результати такої діяльності стають більш конкурентоспроможни-
ми. У ході наукової розвідки було розглянуто, як краще обрати електронну платформу для проведення практичних 
занять, електронні ресурси, які допоможуть підготувати робочі силабуси (worksheets); презентувати теоретичну 
інформацію; організовувати взаємодію зі студентами; розвивати вміння та навички говоріння, читання, писан-
ня, аудіювання; вивчати граматичний матеріал; збагачувати словниковий запас і покращувати вимову, а також 
запропоновано способи організації перевірки домашніх завдань.

Ключові слова: діджиталізація, електронні ресурси, дистанційне навчання, цифрові навчальні засоби  
(digital learning tools), електронні навчальні платформи.
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ELECTRONIC RESOURCES AND ONLINE PLATFORMS 
FOR TEACHING ENGLISH

A characteristic feature of recent decades is the active development of information and communication technologies. 
New ways of processing, presenting and transmitting data affect the established forms of work organization and learning. 
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In the area of foreign language teaching and learning, digital competence and media literacy have become key tools 
for effectively achieving learning goals. The global pandemic has modified the usual way of conducting the educational 
process and has triggered the application of distance and blended learning. As a result, the use of electronic resources and 
innovative technologies has become an integral part of teacher work and student learning. The article provides an overview 
of modern online platforms, services and resources that can become a reliable basis for teaching a foreign language, 
including English, online. The study aims to systematize knowledge about the possibilities of using the digitalization 
benefits the teaching process of a foreign language for the harmonious development of all aspects of student language 
training, applying methods of active learning and advances of digital technologies. The main goal of this research is to 
find out how the use of digital tools and the latest methods improves the efficiency and diversifies the educational process 
of both teachers and students, and the results of such activities become more competitive. In the course of scientific 
research it was considered the best methods to choose an electronic platform for conducting practical classes, present 
electronic resources that will help in the preparation of syllabuses (worksheets), present theoretical information, organize 
the interaction with students, develop speaking, reading, writing and listening skills, learn grammar material, enrich the 
vocabulary and improve pronunciation, as well as suggested ways to organize homework tests.

Key words: digitalization, electronic resources, distance learning, digital learning tools, electronic learning platforms.

Постановка проблеми. Дистанційна й 
гібридна форми навчання безпрецедентно транс-
формують викладання та вивчення іноземної 
мови. Необхідність реорганізації освітнього 
процесу в контексті онлайн-навчання вимагає 
пошуку й використання нових платформ і цифро-
вих ресурсів для презентації матеріалу й взаємодії 
зі студентами. Тягар інновацій переважно спира-
ється на ініціативу викладачів, які починають пра-
цювати з новими доступними технологіями.

Досвід проведення онлайн-навчання демон-
струє позитивні результати для викладачів і сту-
дентів, а також може функціонувати як відносно 
повноцінна заміна офлайн-навчання. Незважа-
ючи на багато очевидних переваг діджиталізації 
освіти, а саме на можливість проведення занять 
у зручній локації, економію часу, можливість 
урізноманітнювати навчальні завдання та спо-
соби презентації матеріалу, – навчання онлайн 
стикнулось із рядом перешкод. Зокрема, про-
блемні моменти організації дистанційної роботи 
зі студентами стосуються відсутності розуміння 
та системного підходу до використання наяв-
них онлайн-платформ і цифрових ресурсів для 
вивчення іноземних мов. Необхідність удоскона-
лення методів онлайн-викладання іноземної мови 
зумовлює потребу дослідження сучасних цифро-
вих технологій.

Аналіз досліджень. Пріоритетність актив-
ного залучення інноваційних технологій в освіт-
ній процес описана в низці нормативно-право-
вих документів України. У Законі України «Про 
освіту» (2017 р.) і в Наказі Міністерства освіти і 
науки України «Про затвердження Положення про 
Національну освітню електронну платформу» 
(2018 р.) виокремлено інформаційно-комуніка-
ційну й цифрову компетенцію як одну з основних, 
які формуються в процесі здобуття освіти.

Особливості імплементування цифрових 
технологій в освітній процес стали предметом 

дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних 
науковців, таких як В. Безпалько, Р. Гуревич, О. Жер-
новникова, Є. Процько; викладання та вивчення іно-
земної мови за допомогою інноваційних техноло-
гій з’ясовували Я. Бойко, О. Петрова, С. Попадюк, 
М. Скуратівська; використання віртуальних мереж 
для розвитку цифрової грамотності студентів роз-
глядали А. Свєтлорусова, В. Черненко, Н. Олексюк. 
Важливість використання цифрових ресурсів для 
вивчення англійської мови аналізували у своїх робо-
тах М. Аббасова (M. Abbasova), М. Дулі (M. Dooly), 
А. Перкінс (A. Perkins), Н. Рассоол (N. Rassool), 
T. Сувартоно (T. Suwartono) та інші.

Метою дослідження є систематизація знань 
про наявні електронні ресурси й онлайн-плат-
форми для викладання та вивчення англійської 
мови, які можуть використовувати викладачі для 
організації навчального процесу онлайн у контек-
сті дистанційного й гібридного навчання.

У ході дослідження основним завданням стало 
з’ясування шляхів оптимізації онлайн-викладання 
та вивчення англійської мови завдяки викорис-
танню засобів діджиталізації навчального процесу.

Методологія нашого дослідження базується на 
використанні таких загальнотеоретичних методів, 
як аналіз, синтез, аналогія, узагальнення, а також 
на вживанні системно-структурного методологіч-
ного підходу в науковому дослідженні.

Виклад основного матеріалу. У контексті 
дистанційного, гібридного й змішаного навчання 
важливою є готовність викладача активно пізна-
вати й використовувати в навчальному процесі 
сучасні цифрові технології та навчальні ресурси. 
Науковець О. Жерновникова стверджує, що осо-
бливостями освіти сьогодення є гейміфікація та 
діджиталізація, що формують нові підходи до 
навчання, а також вибору навчальних методів 
(Жерновникова, 2018).

Найпопулярнішими платформами для прове-
дення практичних занять з іноземних мов є Zoom, 
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Skype, Microsoft Teams. Варто зазначити, що в 
порівнянні із Zoom інструментарій Skype зруч-
нішим для індивідуальної роботи. Zoom своєю 
чергою дозволяє легко створювати конференції та 
робити відеозапис занять зі звуком, що є корис-
ним для подальшого аналізу роботи викладача й 
студентів, а також оцінки аспектів мовної підго-
товки. Під час практичного відеозаняття в Zoom 
можна демонструвати будь-який контент зі зву-
ком, використовувати сесійні зали для групової 
та парної роботи, а також організації дискусій та 
обговорень.

Презентацію основної інформації на занятті 
можна здійснювати за допомогою наочних матеріа-
лів, попередньо підготованих за допомогою програм 
PowerPoint, Google Slides, Office Sway та інших. 
Процес викладання іноземної мови в системі сучас-
ної університетської підготовки фахівців можна й 
потрібно урізноманітнювати за допомогою вико-
ристання новітніх інформаційно-комп’ютерних тех-
нологій (Скуратівська, 2017). Плани занять можна 
також створювати в програмі Notion чи використо-
вувати замітки в Android чи Iphone.

У процесі викладання іноземної мови часто 
необхідне використання онлайн-дошок для пред-
ставлення матеріалу. Сучасні електронні сервіси 
можуть стати повноцінною заміною класичній 
дошці на практичному занятті з іноземної мови. 
Таку функцію ефективно виконують такі Google-
сервіси, як Jamboard, Google Presentations, Google 
Docs. Для здійснення зворотного зв’язку зі сту-
дентами й організації взаємодії під час виконання 
чи перевірки навчальних завдань також можна 
використовувати чати в обраних платформах.

Jamboard є безплатною онлайн-дошкою від 
Google, на якій можна прикріплювати будь-які 
зображення, стікери й текст, а також стирати все 
як на звичайній дошці. Під час роботи з Jamboard 
можна також користуватись лазерною указкою 
для виділення необхідного матеріалу й звернення 
уваги студентів. У сервісі студенти отримують 
безкоштовний доступ у режимі читання, коменту-
вання та редагування.

Padlet є онлайн-дошкою, зручною для роботи з 
групами. У режимі безкоштовного використання 
для однієї електронної адреси надається доступ 
до 3 дошок із можливість прикріплення будь-яких 
видів файлів, коментування, групування, заванта-
ження та збереження навчальних матеріалів.

Практичні заняття з іноземної мови варто уріз-
номанітнювати інтерактивними інструментами. 
Сучасні освітні сервіси й платформи надають 
можливість створювати й проводити тести, вікто-
рини, ігрові завдання тощо. Популярними серед 

таких ресурсів і конструкторів вправ є Worldwall, 
Quizlet, Learningapps, Kahoot та інші.

Практичні заняття, проведені онлайн, повинні 
ефективно розвивати всі аспекти вивчення іно-
земної мови. Сучасні онлайн-ресурси дають змогу 
повною мірою вдосконалювати знання, вміння та 
навички. Зокрема, існують чисельні ресурси для 
розвитку навичок читання, аудіювання, письма, 
говоріння та вимови, для збагачення словнико-
вого запасу й знань граматики (Essays, 2018).

Дослідниця О. Петрова у своїй статті про засто-
сування інтернет-ресурсів влучно стверджує: 
«Застосовуючи інформаційні ресурси мережі за 
тією чи іншою темою, проблемою, слухачам, без-
перечно, слід не лише ознайомлюватися зі зна-
йденою інформацією, а й дотримуватися чітко 
сформульованих на початку роботи мети й завдань 
застосування такої інформації, усвідомлених засо-
бів самостійної навчальної діяльності з матеріалом. 
Тобто вся самостійна діяльність слухачів має бути 
дидактично структурована відповідно до постав-
леної мети й завдань. Завдання викладача – зазда-
легідь прогнозувати ймовірні результати їхньої 
діяльності» (Петрова, 2012). Таке твердження 
дослідниці підтверджує необхідність ретельної 
підготовки до навчання онлайн, а отже, до попере-
дньої розробки планів практичних занять.

Готові плани практичних занять можна зна-
йти на електронних ресурсах Busy Teacher та 
ISL Collective. На цих онлайн-ресурсах є готові 
розробки практичних занять з англійської мови 
відповідно до теми вивчення, рівня студентів, а 
також аспекту вивчення мови. Крім можливості 
використання наявних готових матеріалів можна 
також розробляти й ділитись з іншими своїми 
авторськими напрацюваннями. Власні плани 
занять можна створювати за допомогою сервісів 
Worldwall, Canva, PDFescape.

Корисним і зручним у використанні для 
викладання та вивчення англійської мови є 
сайт Кембриджського університету (Cambridge 
Learning English), а також споріднені сторінки, 
а саме Cambridge English Today – Grammar blog, 
Cambridge Dictionary та інші. Для розвитку словни-
кового запасу існує велика кількість електронних 
словників, таких як Oxford Dictionary, Longman 
Dictionary, Macmillan Dictionary, Collins Dictionary. 
Вивченню сленгу, а також сучасних розмовних 
колокацій сприяє використання електронного слов-
ника Urban Dictionary. Зручним ресурсом для ство-
рення ментальних карт є Coggle. Цікавим ресурсом 
для вивчення лексики є Lexico, що дає можливість 
дізнатись більше про значення та вживання слів у 
реченні, їхню етимологію, синоніми, а також про-
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йти інтерактивні вікторини, мовні тести, прочитати 
цікаві статті на лінгвістичні теми.

Необхідним елементом будь-якого заняття є 
домашнє завдання. У режимі онлайн-роботи його 
рекомендовано фіксувати в групових чатах, доступ-
них для учасників. Можливий також варіант само-
перевірки виконаних завдань за допомогою прикрі-
плених відповідей, якщо рівень відповідальності й 
мотивації студентів достатній для такої самостійної 
роботи. Перевірку виконаних завдань можна реа-
лізувати за допомогою Google Documents у режимі 
коментування. Письмові й креативні завдання 
варто перевіряти перед початком заняття. В іншому 
випадку можлива перевірка домашнього завдання 
безпосередньо на онлайн-занятті, що своєю чергою 
потребує додаткового часу.

Важливо розуміти, що використовувати електро-
нні ресурси необхідно вибірково відповідно до цілей 
заняття, інтерактивні вправи потрібно урізноманіт-
нювати, а не перенавантажувати практичне заняття. 

Використання електронних ресурсів якнайкраще 
демонструє цифрову компетенцію викладача й сти-
мулює активне навчання (active learning) студентів 
(Suwartono, 2018). Стрімка діджиталізація освіти є 
беззаперечним викликом і мотивацією для постій-
ного розвитку викладачів та ініціативності студентів 
під час навчання (Yang, 2008).

Висновки. Представлені електронні ресурси й 
онлайн-платформи є лише частиною з доступних 
нині інноваційних засобів, які можуть стати осно-
вою чи зручним доповненням до інструментарію 
викладача іноземної мови. Ефективне використання 
надбань діджиталізації в освіті в довгостроковій 
перспективі допоможе зробити навчання та взаємо-
дію між викладачами й студентами більш гнучкими 
до впливу зовнішніх обставин, якісно урізноманіт-
нити навчальний процес, підвищити зацікавленість 
студентів у навчанні, а також зробити викладання 
сучаснішим і конкурентоспроможним, таким, що 
відповідає викликам сьогодення.
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