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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

У статті досліджено особливості використання сучасних цифрових технологій під час дистанційного 
навчання іноземних мов як один із важливих структурних елементів у забезпеченні якісного освітнього 
процесу. Проаналізовано трактування сутності категорії «цифрові технології» та досліджено її основні 
ознаки. Встановлено, що впровадження та застосування сучасних цифрових технологій під час дистан-
ційного навчання іноземних мов має здійснюватися як дидактично-обґрунтований, науково-організований, 
керовано-системний процес. Визначено цифрові технології для подання навчального матеріалу у контек-
сті вивчення іноземних мов в умовах дистанційної освіти студентів, такі як: мультисенсорне навчання, 
завдяки якому всі органи чуття студентів функціонують одночасно, що допомагає їм краще засвоїти та 
зрозуміти матеріал; аудіокниги, використання яких у навчальному процесі дасть можливість студентам 
краще сприймати навчальний матеріал, одночасно отримуючи інформацію завдяки читанню та слуханню 
тексту на слух; мнемонічні пристрої, використання яких у навчальному процесі дасть можливість студен-
там краще запам’ятовувати навчальний матеріал. Встановлено, що для успішного впровадження концепції 
Education 3.0 використання сучасних цифрових технологій під час дистанційного навчання іноземних мов у 
межах навчального процесу стає не примхою, а необхідністю. Проаналізовано основні види сучасних циф-
рових технологій, які застосовуються під час дистанційного навчання іноземних мов, до яких належать 
модульні цифрові навчальні середовища, масові відкриті онлайн-курси та дистанційна освіта, системи 
LMS (системи управління навчанням) та LCMS (система управління змістом навчання), а також програми 
та додатки для забезпечення процесу відео- й аудіокомунікації. Встановлено, що масові відкриті онлайн- 
курси (MOOC) поділяються на: інструменти для створення мультимедійних презентацій, інструменти для 
створення інтерактивних вправ, інструменти для створення тестів, платформи MOOC для дистанційного 
навчання та платформи MOOC для вивчення іноземних мов.

Ключові слова: освіта, заклади освіти, дистанційне навчання, цифрові технології, іноземна мова.
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USING MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES IN LEARNING FOREIGN 
LANGUAGES DURING DISTANCE MODE OF STUDYING

The academic paper examines the features of using modern digital technologies in learning foreign languages during 
distance mode of studying as one of the important structural elements in ensuring a quality educational process. The 
interpretation of the essence of the category “digital technologies” has been analyzed and its main features have been 
investigated. It has been established that the introduction and using modern digital technologies in learning foreign 
languages during distance mode of studying should be carried out as a didactically grounded, scientifically organized, 
controlled systemic process. Digital technologies have been identified for the presentation of educational material in 
the context of learning foreign languages within the conditions of distance education of students, namely: multisensory 
learning, thanks to which all the senses of students function simultaneously, which helps them better assimilate and 
understand the material; audiobooks, the use of which in the educational process will make it possible for students to better 
perceive the educational material, while receiving information through reading and listening to the text by ear; mnemonic 
devices, the use of which in the learning process will provide the possibility for students to better remember the learning 
material. It has been established that for the successful implementation of the Education 3.0 concept, the use of modern 
digital technologies during learning foreign languages during distance mode of studying within the educational process 
becomes not a whim, but a necessity. The major types of modern digital technologies used in learning foreign languages 
during distance mode of studying have been analyzed, including as follows: modular digital learning environments, 
mass open online courses and distance education, LMS (learning management systems) and LCMS (learning content 
management system), and as well as programs and applications to support the video and audio communication process. 
It has been established that mass open online courses (MOOCs) are divided into the following tools, namely: tools for 
creating multimedia presentations, tools for creating interactive exercises, tools for creating tests, MOOC platforms for 
distance learning and MOOC platforms for learning foreign languages.

Key words: education, educational institutions, distance learning, digital technologies, foreign language.

Постановка проблеми. Структурна трансфор-
мація економіки, впровадження новітніх техно-
логій у виробництво, зростання трудової мігра-
ції, активізація міжкультурного співробітництва 
й інтелектуалізація економічного та соціального 
життя викликали потребу у висококваліфікова-
них спеціалістах, які генерують інноваційні ідеї 
в умовах наукової інтеграції, застосовують пере-
дові інформаційні та цифрові інструменти, воло-
діють кількома іноземними мовами та прагнуть 
до саморозвитку та професійного зростання. 
Виклики лінгвістичної глобалізації, проактивні 

орієнтири інформаційного простору, швидкий 
розвиток інформаційно-комунікаційних техноло-
гій і комп’ютеризація всіх галузей визначили прі-
оритет якості професійної підготовки студентів і 
розвитку знань у студентів з іноземних мов.

Вивчення іноземних мов як частина гуманіза-
ції вищої освіти є важливою умовою сучасності, 
оскільки сприяє розвитку цілісного уявлення про 
світ, побудові комунікативних стосунків і вза-
єморозуміння між різними людьми та націями. 
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології 
надають неоціненну підтримку у процесі реалізації  
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та забезпечення дистанційного навчання інозем-
них мов. Одним зі шляхів підвищення ефектив-
ності та забезпечення дистанційного навчання 
іноземних мов є застосування передових онлайн-
платформ і цифрових технологій. Оскільки 
навчальний процес переживає період переходу 
від традиційних синхронних методів навчання, 
котрі відбуваються в аудиторії, до асинхронних, 
які можна застосовувати у будь-якому місці та/або 
часі, можуть бути представлені як дистанційне чи 
електронне навчання.

Одним із завдань сучасної системи мовної 
освіти є забезпечення відкритого доступу до 
освіти впродовж життя кожній людині з ураху-
ванням її інтересів, можливостей і потреб. Нині, в 
епоху бурхливого розвитку комп’ютерних техно-
логій, і через розповсюдження пандемії COVID-19  
використання дистанційної форми навчання 
для вивчення іноземної мови стає дедалі більш 
популярним. Перехід до комп’ютерної системи 
навчання у вивченні іноземної мови суттєво під-
вищить ефективність підготовки фахівців у межах 
дистанційної освіти студентів, тому сьогодні над-
звичайно актуальним є дослідження особливос-
тей використання сучасних цифрових технологій 
під час дистанційного навчання іноземних мов.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тематику використання сучасних цифрових тех-
нологій під час дистанційного навчання інозем-
них мов досліджує значна кількість науковців. 
Зокрема, праці А. П. Добриніна, Б. Тармана, 
В. М. Курепіної, В. П. Купріяновського, В. С. Синя-
кова, Є. Закірова, І. Степанова, Л. В. Кокоріна, 
М. В. Жарикова, Н. Фоміна, О. В. Горлова, О. Діг-
тяра, О. Калімулліна, С. В. Найдюка, С. В. Уса, 
С. М. Погорєлова присвячені аналізу деяких 
аспектів та особливостей використання сучас-
них цифрових технологій під час дистанційного 
навчання іноземних мов, які вплинули на забез-
печення якісної освіти.

Метою роботи є дослідження використання 
сучасних цифрових технологій під час дистан-
ційного навчання іноземних мов. Для досягнення 
мети поставлено такі завдання: визначити сут-
ність і характерні ознаки цифрових технологій; 
проаналізувати цифрові технології, які викорис-
товуються під час дистанційного навчання іно-
земних мов. При проведенні дослідження були 
використані загальнонаукові та спеціальні методи 
дослідження, зокрема аналіз і синтез, порівняння, 
узагальнення, системно-структурний аналіз.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З розвитком інформаційно-комунікаційних техно-
логій їх широке використання та позитивний вплив 

на університети сприяють розробленню нових і 
стратегічних методів підготовки під час дистанцій-
ного навчання іноземних мов. Включення онлайн-
освіти у навчальний процес спричинило пози-
тивні зміни у низці педагогічних, технологічних 
та економічних аспектів. Необхідність доступу до 
інформації незалежно від часу та місця посилила 
ефекти цифрових і мобільних технологій, що вне-
сло корективи у забезпечення навчального процесу 
підготовки студентів у процесі вивчення іноземних 
мов (Uysal, Gazibey, 2010).

Застосовування цифрових технологій до 
вивчення іноземних мов інтенсивно поширю-
ється через розповсюдження пандемії COVID-19. 
За останнє десятиліття значення цифрових тех-
нологій продемонструвало значні переваги під 
час дистанційного навчання іноземних мов (Fu, 
2018: 376–377). Основним завданням сучасності 
є забезпечення цілісної комп’ютерної мережі 
для забезпечення якісної освіти та реалізації 
дистанційного навчання, розробки індивідуалі-
зованої освітньої системи на тривалий період, 
яка базується на цифрових технологіях (Fuchs, 
Woessmann, 2005).

Процес реалізації цифрових технологій під час 
дистанційного навчання іноземних мов базується на 
цілеспрямованій зміні, що включає елементи стій-
ких цифрових інновацій у діяльність закладу освіти, 
ефективно впливаючи на його розвиток і функціону-
вання. Цифрові технології у загально-педагогічному 
дискурсі трактуються як систематичний метод фор-
мування, застосування та визначення всього навчаль-
ного процесу з урахуванням технічних і людських 
ресурсів і їх взаємодії, метою якого є оптимізація 
форм навчання (Leicht et al., 2018). У вітчизняній і 
міжнародній науковій думці існує чимало трактувань 
цифрових технологій (див. рис. 1).

Цифровізація навчального процесу передбачає 
імплементацію нових цифрових технічних засо-
бів, удосконалення методів і цифрових технологій 
навчання та залучення до навчального процесу 
сучасного комп’ютерного та телекомунікаційного 
обладнання та цифрових програмних засобів.

Впровадження та застосування цифрових тех-
нологій під час дистанційного навчання інозем-
них мов повинно здійснюватися як дидактично 
обґрунтований, науково організований, керовано-
системний процес (Markauskaitė, 2003: 67).

Цифрове навчання визначається як процес засто-
сування цифрових технологій, які можуть дозволити 
студентам швидше й повніше сприйняти навчальні 
концепції, більш вправно пов’язувати теорію та 
її застосовувати, а також удосконалювати методи 
навчання, ефективно використовуючи час викладача 
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та сприяючи широкому обміну знаннями. Завдяки 
Інтернет-технологіям забезпечення освітньої під-
готовки у процесі вивчення іноземних мов стає 
вимогою часу, тому розробники курсів і викладачі 
повинні враховувати фактор доступності у розробці 
навчальних програм. Встановлено, що мобільний 
пристрій є інструментом, який забезпечує більший 
доступ до інформації та людей, ніж інші засоби, такі 
як комп’ютери. Таким чином, викладачі повинні 
мати можливість застосувати цей підхід до тради-
ційних та електронних способів навчання, оскільки 
мобільний телефон зазвичай є найбільш доступ-
ним пристроєм для тих, хто вивчає іноземну мову 
(Ikonnikova, Komochkova, 2019: 127).

Дослідники пропонують використовувати циф-
рові технології для подання навчального матеріалу 

в контексті вивчення іноземних мов в умовах дис-
танційної освіти студентів задля вдосконалення 
їхніх навчальних можливостей (див. рис. 2).

У системі дистанційного навчання викладачі 
можуть обрати низку основних способів передачі 
інформації, зокрема: мультимедійні підручники 
та засоби; комп’ютери й Інтернет; радіо і телеба-
чення; онлайн-спілкування викладачів і студентів 
(Digtyar et al., 2018: 10533). Запроваджуючи дис-
танційну освіту студентів для вивчення іноземних 
мов, викладачі можуть використовувати мережеві 
та кейс-технології, телеконференції для організа-
ції спілкування зі студентами та взаємного спіл-
кування студентів, а також застосування електро-
нної пошти, різноманітних чатів та електронної 
дошки оголошень.

 
Рис. 1. Трактування поняття «цифрові технології» 

 

  

Трактування поняття «цифрові технології» 

інструмент впливу на розвиток та управління навчальним процесом, призначений для 
покращення координації та контролю над ходом організації навчального процесу; 

процес, який базується на комплексі методів і засобів реалізації операцій збору, 
реєстрації, передачі, накопиченні, опрацюванні інформації з урахуванням програмно-
апаратного й цифрового забезпечення для організації освітнього процесу; 

система методів і прийомів, послідовність імплементації яких забезпечує вирішення 
проблем навчання та розвитку особистості здобувача освіти, а сама діяльність 
представлена процесуально, тобто як певна система дій; 

програмний продукт, який розвинули викладачі, де результатом цифрової діяльності 
викладачів є генерація цифрових ідей студентами; 

система взаємодії викладачів і студентів на основі психологічних, універсальних, 
педагогічних, дидактичних та індивідуальних методик, призначених для формування 
змісту навчання та впровадження цифрових методів і форм відповідно до цілей 
навчання; 

система наукового проєктування освіти та застосування технологій, які базуються на 
педагогічних цілях, принципах, змісті, формі та методах навчання та виховання, що 
забезпечують високу ефективність навчального процесу. 

Рис. 1. Трактування поняття «цифрові технології»
Примітка: складено на основі джерел: (Найдюк, 2013; Погорєлов, 2018; Kurliand, Halitsan, 
2017; Farhodovna et al., 2020; Rakhimov et al., 2020)

 

 

 
 

Види сучасних цифрових технологій для подання навчального матеріалу 
в  онтексті вивчення іноземних мов 

мультисенсорне навчання, завдяки якому всі органи чуття студентів функціонують 
одночасно, що допомагає їм краще засвоїти та зрозуміти матеріал; 

аудіокниги, використання яких у навчальному процесі дасть можливість 
студентам краще сприймати навчальний матеріал, одночасно отримуючи 
інформацію завдяки читанню та сприйманню тексту на слух; 

мнемонічні пристрої, використання яких у навчальному процесі дасть можливість 
студентам краще запам’ятовувати навчальний матеріал. 

Рис. 2. Види сучасних цифрових технологій для подання 
навчального матеріалу в контексті вивчення іноземних мов

Примітки: сформовано автором на основі джерела: (Pokrivcakova, 2015: 44)
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На думку дослідників, ключові аспекти, які 
сприяють успішному навчанню студента іно-
земної мови у середовищі з цифровими техноло-
гіями, особливо у веб-середовищі, включають:  
1) інституційну підтримку з відповідною техно-
логією для задоволення потреб студента у серед-
овищі вивчення іноземної мови (наприклад, 
вимоги до програмного й апаратного забезпе-
чення, високошвидкісний Інтернет); 2) конкретні 
інструкції та навчання студентів для забезпечення 
безперервного навчання (наприклад, технологічне 
програмне забезпечення, здатність до усунення 
несправностей); 3) автентичні цифрові можли-
вості мовної взаємодії між студентами; 4) нав- 
чання та підтримку студентів для усунення 
несправностей програмно-апаратних технологій.

Необхідно зазначити, що викладачі також 
можуть отримати користь від цих цифрових інно-
вацій, оскільки можуть самостійно займатися 
цифровим навчанням і приділяти більше часу 
самонавчанню і, як наслідок, професійному роз-
витку (Ikonnikova, Komochkova, 2019: 128).

Нова концепція Education 3.0 повністю зосеред-
жена на студенті. Вона передбачає особисту траєк-
торію для кожного студента та звертає увагу на нові 
вміння та навички, які здобуваються студентами, а 
не на простих оцінках, як доказ того, що якийсь 
конкретний предмет був засвоєний (Govindasamy, 
Kwe, 2020). Для успішного впровадження концеп-
ції Education 3.0 використання цифрових техноло-
гій у межах навчального процесу стає не примхою, 
а необхідністю. На рис. 3 відображено інноваційні 
онлайн-платформи та цифрові технології, що вико-
ристовуються у навчальному процесі під час дис-
танційного навчання іноземних мов.

І. Масові відкриті онлайн-курси (MOOC) і дис-
танційна освіта. MOOC – це сучасний освітній 
проєкт, платформи якого можуть одночасно вико-
ристовуватися і як інструмент, так і як цифрове 
середовище. Нині понад 48 млн студентів зареє-
стровано на найпопулярніших світових платфор-
мах MOOC (Kupriyanovskij et al., 2016). MOOC 
має на меті залучити студентів до самостійного 
навчання іноземної мови, співпраці з однолітками 
й обміну знаннями. Ця система забезпечує доступ 
до різноманітних лінгвістичних та інших мовних 
курсів онлайн і забезпечує цифровізацію, зв’язок, 
різноманітність та інформативність навчального 
процесу. MOOC варто активно використовувати 
в умовах вивчення іноземної мови, оскільки вони 
сприяють підвищенню якості навчального про-
цесу за рахунок швидшого способу навчання та 
можливості вибору тих курсів, які здебільшого 
відповідають освітнім і науковим інтересам 

студентів, а також їхнім особистим потребам, 
мотивам і професійним прагненням (Ikonnikova, 
Komochkova, 2019: 128–129).

Як вказують дослідники, незважаючи на оче-
видні переваги дистанційного електронного 
навчання для закладів освіти, а також об’єктивну 
корисність MOOC і зручність використання 
онлайн-лекцій як альтернативи традиційним під-
ручникам, дистанційна освіта не є ідеальною 
(Курепін та ін., 2020). Однією з основних проблем 
MOOC є низький ступінь проходження курсу – 
лише приблизно 10% студентів проходять онлайн-
навчання. Обмежувальним фактором для розви-
тку широкого використання MOOC є відсутність 
викладача, котрий керує навчанням, і, як резуль-
тат, відсутність зворотного зв’язку, необхідного 
для ефективного навчання. Відсутність мотива-
ційного фактора на онлайн-курсах призводить до 
невдалого проходження курсу, а відсутність гнуч-
кості можна вважати мінусом MOOC.

Варто зазначити, що, незважаючи на невеликі 
технічні відмінності між структурою й інтерфей-
сами платформи, формат усіх відомих нині плат-
форм MOOC передбачає використання відеолекцій 
і тестування із множинним вибором у питаннях 
відкритого та закритого типу. MOOC повністю вбу-
дований у концепцію навчання впродовж життя як 
платформи для подальшої освіти дорослих.

ІІ. Модульні цифрові навчальні середовища. 
Заклади освіти та компанії створюють власні інте-
гровані цифрові модульні навчальні середовища, 
яскравим прикладом слугує PIES (персоналізо-
вана інтегрована освітня система). На сучасному 
етапі ця система вдосконалюється, що у підсумку 
забезпечить для студентів, викладачів, батьків та 
інших зацікавлених осіб повну функціональність 
(Курепін та ін., 2020). При використанні PIES роль 
викладача в особистісно орієнтованій парадигмі 
Education 3.0 переміститься до ролі посередника 
чи тренера. Викладач обиратиме та розробля-
тиме засоби навчання для студентів у модульних 
системах. Очікується, що PIES буде вбудованою 
модульною технологією, яка буде сумісна з усіма 
аспектами навчального процесу. PIES має відкри-
тий вихідний код, що може збільшити швидкість 
розповсюдження та впровадження цифрових тех-
нологій для перспективи подальшої інтеграції 
в освітні установи. У майбутньому очікується 
надання дистанційної підтримки користувачам 
для навчання впродовж життя.

NGDLE може бути ще одним прикладом модуль-
ного цифрового навчального засобу (Kupriyanovskij 
et al., 2016). Технологія, розроблена Фондом Білла 
та Мелінди Гейтс, вивчає виникаючі розриви між 
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сучасними інструментами управління освітнім 
процесом і цифровим середовищем навчання. 
Основні критерії для цього середовища включають: 
взаємодію між користувачами, персоніфікацію, 
автоматизовану аналітику, консалтинг та освітню 
оцінку, співпрацю зі сторонніми агентами й універ-
сальний дизайн. Середовище дозволяє створити 
умови для навчання з урахуванням індивідуальних 
потреб та особливостей студентів, однак NGDLE 
також потребує наявності викладача, котрий зможе 
побудувати особисту траєкторію, беручи до уваги 

особливості слухача та контролювати успіхи  
своїх студентів.

ІІІ. Системи LMS та LCMS. LMS використо-
вуються для організації дистанційного навчання, 
які реалізуються за допомогою таких програм, як 
LCMS. Вони застосовуються для проектування, 
управління та передачі навчальних матеріалів 
в Інтернеті за умови надання спільного доступу 
користувачам. LMS створюють єдине навчальне 
середовище, зручне для вивчення теорії, актив-
них практик та отримання зворотного зв’язку  

 

Види цифрових технологій під час дистанційного навчання іноземних мов 

Масові відкриті онлайн-курси (MOOC): 
1. Інструменти для створення мультимедійних презентацій: Genially – платформа 
для створення слайдів і презентацій, які виглядають професійно, не обмежуючись 
фотографіями та текстом, але з використанням різних інтерактивних елементів. Video 
Puppet – можна використовувати для перетворення презентацій у відео зі звуком, де 
текст, збережений у коментарях, буде автоматично прочитаний голосовим 
генератором. Screencast-о-Matic – інструмент для створення та редагування відео, 
який можна запустити безпосередньо із браузера. 
2. Інструменти для створення інтерактивних вправ: Kahoot! – додаток, який надає 
можливість генерувати тести і проходити їх в ігровій формі. Plickers – додаток, що 
надає змогу забезпечувати тестування за допомогою карток із QR-кодом і швидко 
отримати результати. Quizizz – платформа, яка дозволяє вчителям створювати різні 
вправи. Learningapps – програма, що дозволяє створювати інтерактивні вправи на 
основі поширених шаблонів. Quizlet – платформа, яка дозволяє створювати свої 
словники, писати диктанти на слух, містить інтерактивні ігри та тести. 
3. Інструменти для створення тестів: OnlineTestPad – онлайн-конструктор тестів, 
опитувань, кросвордів. iLearn – освітня платформа з онлайн-курсами, тестами та 
вебінарами. Stepik – освітній додаток і конструктор відкритих онлайн-курсів та уроків. 
Testmoz – генератор тестів, який надає широкий спектр пропозицій щодо вправ. Google 
Forms – це інструмент для створення онлайн-опитувань, розробки тестів із набором 
різних типів тестових завдань і для аналізу відповідей студентів. Socrative – це 
інструмент для підготовки вікторини, як у формі звичайного тесту, так і у формі 
випробування на час з іншими студентами. Answergarden – це інструмент, який 
дозволяє давати короткі відповіді на запитання викладача та відображає їх на екранах 
користувачів як загальний результат. 
4. Платформи MOOC для дистанційного навчання: Coursera, edX, XeuetangX, 
FutureLearn, Udacity, Arzamas, General Assembly, Khan Academy. 
5. Платформи MOOC для вивчення іноземних мов: Duolingo, Lingohut, Hosgeldi.com, 

    
Модульні цифрові навчальні середовища:  
1. PIES (персоналізована інтегрована освітня система);  
2. NGDLE (цифрове навчальне середовище наступного покоління). 
 
Програми та додатки для забезпечення процесу відео- й аудіокомунікації:  
1. Skype, Viber, WhatsApp, Zoom, Facebook – месенджери для забезпечення процесу 
комунікації учасників освітнього процесу в режимі реального часу; 
2. Google CIassroom, Edmodo – додатки, які пришвидшують обмін інформацією й 
оперативну комунікацію між учасниками закладів освіти  
 
Системи LMS (системи управління навчанням) та LCMS (система управління 
змістом навчання): Moodle – додаток, який організовує цілісний навчальний процес 
онлайн-формату. Adobe Captivate Prime – всебічна навчальна платформа для надання 
персоналізованого досвіду навчання студентам. Claroline – платформа для 
електронного навчання й електронної діяльності, що дозволяє викладачам створювати 
ефективні онлайн-курси й управляти процесом навчання і спільними діями на основі 
веб-технологій. Trello – платформа, що допоможе організувати продуктивну командну 
роботу студентів. Linoit, Padlet – віртуальні універсальні дошки, на яких закріплюють 
відповідні стікери з інформаційними замітками, зображеннями, відео та документами. 
 

Рис. 3. Види цифрових технологій, які використовуються 
у навчальному процесі під час дистанційного навчання іноземних мов
Примітка: складено на основі джерел: (Курепін та ін., 2020: 134; Kupriyanovskij et al., 
2016; Brown et al., 2015; Freitas et al., 2015; Kalimullina et al., 2021; Kokorina et al., 2021)
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з викладачем. Такі системи також дають можли-
вість викладачам створювати курси у візуальному 
віртуальному середовищі. Завдяки вже досить три-
валому існуванню та розвитку цих систем існує 
ціла група успішних LMS, зокрема Adobe Captivate 
Prime, Moodle і Claroline тощо. При використанні 
систем LMS внесок викладача у процес навчання 
залишається подібним до внеску традиційної 
освіти, але сам процес навчання переноситься у 
цифрове середовище (Kokorina et al., 2021).

LCMS та LMS під час дистанційного навчання 
іноземних мов спрямовані на те, щоб зробити час 
навчання більш гнучким, щоб студенти могли 
ефективно організувати своє навчання й успішно 
досягати навчальних цілей. Найбільш типові види 
діяльності такого навчання включають участь у 
дискусіях із однолітками, проходження онлайн-
тестів і вікторин, доступ до програм курсу, таблиць 
оцінок, вивчення аудіо- та відеоматеріалів тощо. 
Важливо, що студенти під час дистанційного 
навчання іноземних мов можуть використовувати 
цифрові технології для підготовки групових та 
індивідуальних проєктів, презентацій, доповідей.

Документи Google дозволяють викладачам і 
студентам працювати в Інтернеті одночасно або 
асинхронно. Цифрові пристрої, такі як відеока-
мери ноутбуків, а також камери мобільних телефо-
нів, можна використовувати для створення фільмів 
і драм, включаючи створення аудіо, відео та гра-
фіки, 3D-фігур із мультфільмів (Nawmal, Animoto 
тощо), додавання субтитрів, переходів та анімації.

Особливу увагу варто приділити також інтерак-
тивній дошці, яка називається Smartboard, оскільки 
вона заохочує студентів до взаємодії з викладачами 
й одногрупниками. Дослідники акцентують увагу 
на її інтерактивній проекції, яка дозволяє створю-
вати сценарії для вивчення іноземної мови, та зазна-
чають, що цифрові маркери дають змогу кільком 
студентам співпрацювати під час розповіді. Осно-
вна перевага цієї цифрової технології полягає у 
можливості збереження нотаток у цифровому фор-
маті. У такий спосіб учасники навчального процесу 
мають можливість повторити вивчений матеріал, 
виявити помилки й усунути їх у майбутньому.

WebQuest (веб-квест) є формою запитів, за 
допомогою якого студенти можуть отримати осно-
вну інформацію з Інтернет-джерел, це спеціально 
організований за стандартами кібердовідник, що 
передається по мережі. Веб-квести допомагають 

студентам під час дистанційного навчання інозем-
них мов адаптуватися до можливостей і викликів 
Інтернету та згодом розвивати власні веб-квести  
у контексті досліджуваних лінгвістичних  
проблем. Як результат, вони обмінюються ними 
під час спільної діяльності з одногрупниками. 
Кібердовідники складаються з певних інструкцій, 
призначених як для студентів, так і для викладачів, 
які працюють зі спеціальною науковою літерату-
рою. Вони також містять опис завдання, покро-
кову інструкцію для досягнення мети й Інтернет-
ресурси, необхідні для отримання результатів і їх 
оцінки у контексті кількох актуальних аспектів 
(Ikonnikova, Komochkova, 2019: 129–130).

Отже, можна зробити висновок, що викорис-
тання сучасних цифрових технологій під час дис-
танційного навчання іноземних мов позитивно 
позначається на освітньому процесі завдяки ефек-
тивній координації зусиль викладачів для забезпе-
чення якісної освіти.

Висновки. Отже, використання сучасних циф-
рових технологій під час дистанційного навчання 
іноземних мов протегує забезпечення якісного 
навчального процесу й освіти. Очевидно, що 
такий специфічний вид освіти, як дистанційне 
навчання, покладає великі очікування як на викла-
дача, так і на студента. У дистанційній моделі 
викладач перестає бути основним джерелом 
знань та інформації, а бере на себе роль лідера, 
основним завданням якого є підтримка студента 
у самостійному й активному оволодінні знаннями 
та навичками. Враховуючи вищезазначені можли-
вості й умови дистанційної освіти, можна зробити 
висновок, що навчання іноземної мови за під-
тримки цифрових технологій створює потенціал 
для розвитку різних видів мовної освіти.

Практичне значення проведеного дослідження 
полягає в тому, що висновки та рекомендації, 
розроблені авторами та запропоновані у статті, 
можуть бути використані для уникнення перешкод 
у використанні сучасних цифрових технологій під 
час дистанційного навчання іноземних мов. Пер-
спективним напрямом подальших досліджень із 
цієї проблематики є вдосконалення навчального 
процесу під час вивчення іноземної мови на базі 
використання сучасних цифрових технологій, що 
дасть змогу стимулювати освітню сферу і сприя-
тиме покращенню викладацької діяльності в освіт-
ньому інформаційно-технологічному просторі.
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