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В статті йдеться про шляхи реалізації світових тенденцій до 

віртуалізації та відкритості в іншомовній підготовці студентів економічних 

спеціальностей. Висловлюється припущення, що реалізація цих тенденцій 

можлива в умовах змішаного інтегративного навчання.  
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The article dwells on the ways of implementation of the global trend towards 

virtualization and openness of foreign language training of students of economic 

specialties. It has been suggested that the implementation of these developments is 

feasible in the frameworks of a blended integrative learning.  
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Актуальність статті зумовлюється необхідністю реалізації світових 

тенденцій до віртуалізації та відкритості в системі професійно орієнтованої 

іншомовної підготовки студентів економічних вищих навчальних закладів. 

Реалізації цих тенденцій сприяє використання в навчальному процесі 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) – сукупності методів, процесів і 

програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, 

зберігання, розповсюдження, відображення та використання інформації, а саме: 

різноманітні програмно-апаратні засоби та прилади, що функціонують на базі 

комп’ютерної техніки, а також сучасні засоби та системи інформаційного 

обміну [1, с. 90]. На впровадженні ІКТ як на одному із пріоритетних напрямів 

державної політики в галузі освіти, робиться акцент в Національній доктрині 

розвитку освіти (2002). Як свідчить аналіз літератури, проблема використання 

ІКТ надзвичайно актуальна для вітчизняних дослідників (Биков В. Ю., 

Давиденко Ю. Є., Дичківська І. М., Довгий І., Жук Ю. О., Кадемія, М. Ю., 

Коваль М., Кужель О. М., Палій О. А., Співаковський О. В., Чередніченко Г.А., 

та ін.). В дослідженнях окреслені шляхи підвищення ефективності навчання за 

допомогою ІКТ, представлена класифікація програмних засобів, специфіка їх 

використання у навчальному процесі. Проблемам використання ІКТ в 

професійній підготовці фахівців різних спеціальностей присвячені роботи Бігич 

О. Б., О. Кареліної, Д. Денисова, Т. Коваль, І. В. Секрет, Б. І. Шуневича та ін.  

 Що стосується безпосередньо застосування ІКТ в економічних ВНЗ, то на 

увагу заслуговує, зокрема дослідження О. І. Каменського (2009), в якому 

розроблена методика формування англомовної компетенції майбутніх 

економістів засобами комп'ютерних технологій; Т. М. Каменєвої, де 

представлена методика навчання майбутніх менеджерів ділового писемного 

спілкування англійською мовою з використанням електронного підручника 

(2010); Радецької С.В. про методику навчання майбутніх економістів 

професійно спрямованого читання англійською мовою з використанням 

комп'ютера. Створено автоматизований навчальний курс English for Economists 

(reading aspect) (Радецька С. В.); мультимедійний посібник Multimedia English 



for Economists (О. І. Каменський) тощо. Неможливо представити повний 

перелік досліджень, електронних підручників тощо, які з’явилися останніми 

роками в науковому просторі. Це ще раз свідчить про надзвичайну актуальність 

впровадження ІКТ у навчальний процес як засобу реалізації тенденції до 

віртуалізації. Проте, незважаючи на наявність великої кількості досліджень, 

присвячених підвищенню результативності іншомовної підготовки за рахунок 

використання ІКТ, проблема використання інтернет-технологій в іншомовній 

підготовці студентів економічних спеціальностей ще далека від конкретного 

вирішення як в теоретичному, так і практичному аспектах. Мета статті – 

окреслити шляхи вирішення проблеми використання ІКТ як інструменту 

віртуалізації та відкритості професійно орієнтованої іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців.  

У цьому зв’язку висловимо припущення, що реалізація світової тенденції 

до віртуалізації в умовах наших вищих навчальних закладів, зокрема 

економічних можлива лише в контексті змішаного навчання. Під змішаним 

навчанням ми розуміємо комбінування “живого” навчання з навчанням за 

допомогою інтернет-ресурсів, які дозволяють здійснювати спільну діяльність 

учасників навчального процесу [5; 6]. Змішаним вважається навчання, якшо від 

30 до 70% навчального часу проходить в режимі он-лайн [10, c. 5]. Наше 

припущення аргументуємо тим, що віртуальна освіта здатна забезпечити лише 

компетентність та конкурентноспроможність фахівця. Це важливо, проте 

компетентність повинна  слугувати духовно-інтелектуальному розвитку 

особистості. Передати духовне багатство, набутий поколіннями народів різних 

країн соціально-культурний досвід, цінності, толерантне ставлення до різних 

культур тощо лише через віртуальне навчання неможливо. Тому необхідне 

органічне поєднання інновіційних віянь з надбаннями нашої педагогічної та 

методичної науки. Це повною мірою стосується і іншомовної підготовки.  

 Вивчення та аналіз праць, досвід роботи, спілкування з викладачами 

іноземних мов економічних вузів дозволяють констатувати, що, зокрема 

відсутні: 1) єдина скоординована стратегія впровадження Інтернет-технологій в 



професійно орієнтовану іншомовну підготовку студентів економічних 

спеціальностей; 2) конкретна методика впровадження ІКТ в умовах 

інтегративного навчання; 3) зв'язок та відображення ІКТ в інтегративних 

навчальних планах та програмах; 4) кваліфікована методична комп’ютерна 

підготовка більшості викладачів. 

Все це призводить, в першу чергу, до дефіциту програмно-методичних 

комплексів, які дозволяють забезпечити необхідну якість засвоєння студентами 

навчального матеріалу. Крім того, спостерігаються досить часті випадки, коли 

комп’ютер виконує лише пасивну ілюстративну функцію. Штучно долучені до 

навчального процесу ІКТ провокують виникнення псевдоінформаційної 

методики, підсилюють формалізацію процеса навчання. Ми пояснюємо це тим, 

що викладач просто губиться в масі величезної кількості різнопланових 

досліджень, методичних рекомендацій щодо використання того чи іншого 

програмного забезпечення, різноманіття навчальних програм тощо. Звідси, одні 

викладачі активно впроваджують те, що їм самим здається корисним, інші 

підходять формально до використання ІКТ, обмежуючись, як ми зазначили 

вище, лише ілюстративними функціями. Щоб уникнути всього цього, необхідна 

чітко структурована система роботи з ІКТ в економічному вищому 

навчальному закладі. Зокрема це оперативна розробка стратегії, яка б 

підпорядковувалася стратегічній меті – формуванню цілісної вторинної 

толерантної мовної професійної особистості, готової до професійної 

міжкультурної комунікації і саморозвитку в умовах  глобалізованого 

інформаційного суспільства. Що стосується такої стратегії, то ми знову 

повертаємося до ідеї створення Національної асоціації викладачів іноземних 

мов ділового та професійного спілкування в сфері економіки та бізнесу, 

висунутої у попередніх розділах нашого дослідження. Така асоціація дасть 

можливість залучити до роботи різносторонніх фахівців, в першу чергу в галузі 

комп’ютерної лінгводидактики; в рамках інтегративного навчання – викладачів 

фахових дисциплін тощо. Крім того, з огляду на динамічність сучасного 

інформаційного суспільства виникає потреба в постійному внесені коректив у 



навчальні програми з використання ІКТ та розробці відповідного методичного 

забезпечення, яке, на жаль, не встигає за розвитком ІКТ. Функцію контролю за 

постійним оновленням освітньої бази також могла б здійснювати згадана 

асоціація. Проте одна із найбільших переваг асоціації – можливість не лише 

оперативно виробити стратегію, але й так само оперативно довести її до 

професорсько-викладацького складу кафедр, міжкафедральних лабораторій 

тощо, зокрема використовуючи переваги віртуального освітнього простору, а 

саме, створивши власний допоміжний портал.  

Єдина скоординована стратегія впровадження Інтернет-технологій в 

професійно орієнтовану іншомовну підготовку студентів економічних 

спеціальностей повинна, на нашу думку, передбачати систематизацію 

програмного забезпечення відповідно до цілей та кінцевого результату 

професійно орієнтованої іншомовної підготовки майбутніх фахівців. Як нам 

видається, така систематизація повинна  здійснюватися за трьома напрямами – 

змістовним, програмним, методичним. Відповідно до них необхідно визначити 

критерії відбору та організації дидактичного програмного забезпечення та 

розробку науково обгрунтованих методичних рекомендацій для викладачів з 

формування професійної іншомовної комунікативної компетентності студентів-

економістів на основі ІКТ. 

Спираючись на чітко окреслені критерії, методичні рекомендації, кафедри, 

міжкафедральні об’єднання з урахуванням своїх реалій зможуть розробити 

відповідні інтегративні навчальні плани та програми та їх відповідне 

методичне забезпечення. Під методичним забезпеченням ми розуміємо 

навчально-методичний комплекс, який складається із сукупності різноманітних 

видів інформації на різних носіях, яка відповідає меті, кінцевому результату, 

змісту професійно орієнтованої іншомовної підготовки. Тобто, йдется про 

навчально-методичні матеріали та комп’ютерну підтримку, створену на основі 

ІКТ. Великого значення при цьому набуває інформаційно-освітньє середовище 

– кафедральнийй сайт, інтернет-сайти для самостійної роботи; медіатека: 

відеоматеріали із робочими заняттями, інтерактивні веб-конференції та веб-



семінари з професійної тематики, до роботи в яких залучаються студенти не 

лише власного навчального закладу, але і інших ВНЗ, Інтернет-форуми, 

електронні портфелі (e-portfolio), авторські програми тощо. Для реалізації 

інтегративного навчання актуальним вважаємо також постійне оновлення 

освітніх ресурсів викладачів як фахових дисциплін, так і іноземних мов, 

зокрема їх веб-сторінок і веб-сайтів, на яких повинна бути представлена 

значуща для студентів та викладачів інформація. На її основі можна розробляти 

авторські курси, писати сценарії рольових/ ділових ігор, враховуючи побажання 

та доповнення як студентів, так і викладачів фахових дисциплін тощо. 

Головним критерієм інформаційно-освітнього середовища повинна виступати 

інтерактивність. 

В контексті змішаного та інтегративного навчання формується професійна 

іншомовна інформаційно-комунікаційна компетентність. Це означає, що 

програмне забезпечення для підготовки бухгалтера, економіста, менеджера, 

бізнесмена тощо повинно органічно поєднуватися з програмами іншомовної 

підготовки. В дослідженні ми вже наголошували, що найважливішою цінністю 

для економіста є володіння не лише способами швидкого пошуку інформації, 

але й  аналітичні навички – володіння методами аналізу інформації, сучасними 

методиками прогнозування результатів діяльності. Для формування таких 

навичок призначені різноманітні прикладні програмні засоби. Проблема в тому, 

як ці засоби поєднати з програмним забезпеченням іншомовної підготовки 

студентів. Вирішити її покликані різноманітні технології, які також потребують 

систематизації та критеріїв відбору з огляду на їх відповідність умовам 

інтегративного навчання. Зокрема, як нам видається, хороші перспективи в 

цьому плані мають кейс-технології, широко представлені у фаховій літературі 

та у практичній діяльності провідних економічних ВНЗ. Зокрема у Київському 

національному економічному університеті, Київському Міжнародному 

інституті менеджменту розробляють власні кейси для підготовки фахівців.  

Кейс – це укомплектовані в спеціальний набір (кейс) навчально-методичні 

матеріали, зокрема текст і система вправ /завдань до нього, які передаються 



студенту особисто або надсилаються електронною поштою. Головною вимогою 

до кейс-технологій є те, що ситуація для вивчення повинна бути реальною; 

завдання студентів – аналізувати ці конкретні реальні ситуації, тобто тільки 

факти та аналіз, такий необхідний для майбутнього економіста. Такий аналіз 

передбачає індивідуальну траекторію руху по навчальному матеріалу. Звідси, 

аналітична діяльність, що передбачає пошук, зокрема і в іншомовних джерелах, 

різні підходи, точки зору тощо. Це  провокує дискусію, в ході якої виявляються 

різні позиції, конкуренція творчих думок. Роль викладача  при цьому зводиться 

до  модератора дискусії – він генерує питання, фіксує відповіді, підтримує 

дискусію тощо. Нам видається, що, якщо студентам запропонувати кейс 

актуальних серйозних  проблем, вирішення яких може зробити реальний внесок 

в розвиток економіки, то, можливо, в ході дискусій, виникнуть інноваційні ідеї, 

які дозволять започаткувати певний start up проект з подальшим його 

розвитком. Це вже крок до комерціалізації знань. 

Широкі можливості для реалізації в умовах інтегративного навчання, як 

нам видається, мають і веб-квест (webquest) – технології, які також почали 

запроваджуватися в практику навчання наших ВНЗ. Виходимо з того, що, по-

перше, освітній веб-квест – це проблемне завдання з елементами рольової гри, 

для вирішення якого використовуються Інтернет-ресурси [8; 3]. По-друге, веб-

квест – це сайт в Інтернеті, з яким працюють студенти, виконуючи завдання. 

По-третє, особливістю веб-квестів є те, шо інформація (частина або вся) для 

групової або самостійної роботи знаходиться на різних веб-сайтах. Студенти 

отримують завдання зібрати матеріали в Інтернет з тієї чи іншої проблематики 

або вирішити ту чи іншу проблему, використовуючи ці матеріали. Тобто, як 

бачимо, є всі передумови для інтегративного навчання. Результати виконання 

веб-квеста можуть бути представлені у вигляді комп’ютерної презентації, веб-

сайта, веб-сторінки чи усного виступу, що відповідає тенденції до змішаного 

навчання. З огляду на все викладене вище вважаємо за доцільне у функції 

кафедр, міжкафедральних лабораторій закласти проведення періодичних 



семінарів з викладачами, пов’язаних з підготовкою та використанням кейсів,  

веб-квестів, інших технологій.  

 Зауважимо, що ми лише проілюстрували, які комп’ютерні технології 

можуть використовуватися для інтегративного навчання. Проте їх 

систематизація відповідно до умов економічного вищого навчального закладу 

та методика їх застосування – тема окремого дослідження. 

Тенденція до віртуалізації зумовлює і посилення тенденції до відкритості 

освіти. Ідея відкритості базується на усвідомленні того, що суспільні знання як 

світове надбання належать всім людям. Звідси, кожен повинен мати можливість 

вільно використовувати, адаптувати до своїх потреб, поліпшувати та без 

обмежень поширювати освітні ресурси, щоб зробити освіту доступнішою та 

більш ефективною.[7]. Зауважимо, що ідея створення і розвитку відкритих 

освітніх ресурсів окреслена в Кейптаунській Декларації (2008). Відкриті освітні 

ресурси (Open Educational Resources, OER) визначаються як  матеріали , які 

використовуються для підтримки освіти, знаходяться у вільному доступі, їх 

можна багаторазово використовувати, змінювати та ділитися зі всіма [9]. 

Ресурси можуть бути представлені у вигляді дидактичних  матеріалів – онлайн-

курсів, підручників, тестів, програмного забезпечення та інших засобів, які 

можуть бути використані в процесі викладання і навчання. З наведених 

визначень бачимо, як тісно переплітаються поняття віртуалізація та відкритість 

освіти. Відкрита освіта трактується як педагогічна система, в якій реалізується 

процес синхронного або асинхронного дистанційного навчання з 

підтвердженням освітнього цензу [4]. Оскільки ми вважаємо, що в умовах 

змішаного навчання поняття відкритої освіти не можна зводити лише до 

комп’ютеризації, інформатизації та впровадження комунікаційних технологій, 

то погодимося з визначенням, що відкрита освіта – це передусім нові методи і 

прийоми навчання, викладання, підготовки і організації освітнього процесу та 

нові підходи до освіти, базовані на продуктивному і творчому використанні 

новітніх технологій. Це не самі по собі новітні технології, а їх творче 

новаторське використання в освітній сфері [2]. В комп’ютерній лінгводидактиці 



представлені найрізноманітніші інноваційні форми роботи в умовах 

дистанційного навчання, зокрема: тематичні форуми; рольові / ділові  ігри 

(форум експертів, «pro-contra»-форум; форум для спільного обговорення, 

форум «кожний може відкрити одну тему»; «мозковий штурм», веб-завдання, 

проектні завдання, метод експертів тощо. Дистанційне навчання іноземної мови 

може здійснюватися за допомогою навчальної платформи Moodle. Проте нам 

видається необхідним, використовуючи можливості дистанційного навчання та 

навчання он-лайн, виходити і на міжнародний простір. Наприклад, ми вже 

акцентували увагу на Європейському проекті віртуальної іншомовної 

підготовки «Креативне і відкрите навчання іноземних мов у віртуальних 

світах» (Creative and Open Language Training in Virtual Worlds V-Lang (2009), 

який спрямований на застосування інноваційних форм навчання іноземних мов 

у віртуальному 3D просторі із використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій. Проект розробляють і розвивають 6 партнерів із 5 країн – Іспанії, 

Греції, Польщі, Литви і Німеччини. Понад 200 університетів залучені до 

проекту, однією з цілей якого є занурення у створюване за допомогою 3D 

простору мовного та соціально-професійного середовища. В проекті задіяні 

також і The British Council, Інститут Конфуція, Інститут Сервантеса, Гете-

Інститут. З одного боку, проект надає викладачам методичну допомогу щодо 

використання сучасних засобів навчаня, з іншого – надає сучасну інноваційну і 

привабливу можливість оволодіння мовами.У віртуальному просторі є безліч 

різного роду міжнародних проектів, об’єднань за професійними інтересами 

тощо. На наше переконання, можливість долучитися до подібних проектів (чи 

генерувати власні міжнародні проекти) в українських вузів була б набагато 

вищою, якби були реалізовані ідеї щодо створення Національної асоціації 

викладачів іноземних мов ділового та професійного спілкування в сфері 

економіки та бізнесу та потужного Центру іншомовної підготовки на зразок 

Гете-Інституту чи Інституту Конфуція, про що вже йшлося у нашому 

дослідженні. Проте зараз це необхідно намагатися робити на рівні кафедр чи 

міжкафедральних об’єднань / лабораторій.  



 Ще один крок до забезпечення віртуалізації та відкритості іншомовної 

підготовки – мобільні технології (MALL). Вже зараз вони знаходяться в тренді 

іншомовного навчання і поступово витісняють CALL (комп’ютерні засоби), 

створені в 80-90х роках 20 століття. Як нам видається, вже зовсім скоро різного 

виду мобільні додатки прийдуть на зміну паперовим підручникам. Це свого 

роду і виклик для викладачів. Необхідно вже сьогодні займатися пошуком і 

розробкою методичного забезпечення для MALL. 

З огляду на все вище викладене ми дійшли таких висновків: 

 1. В умовах інформаційного суспільства тенденції до віртуалізації та 

відкритості освіти реалізуються за рахунок використання ІКТ. Проте, оскільки 

віртуальна освіта не здатна забезпечити збереження освітніх і культурних 

традицій, ціннісних орієнтирів тощо, то найбільш прийнятною формою 

організації освітньої діяльності вважаємо змішане навчання – поєднання 

“живого” навчання з навчанням за допомогою Інтернет-ресурсів. 2. Необхідно 

виробити єдину стратегію використання ІКТ у системі професійно орієнтованої 

іншомовної підготовки у вищій професійній школі, яка передбачає а) 

систематизацію програмного забезпечення для професійно орієнтованої 

іншомовної підготовки в економічних вузах; б) розробку методичного 

забезпечення в контексті змішаного та інтегративного навчання; в) підвищення 

методичної комп’ютерної кваліфікації викладачів. 3. Відкритість іншомовної 

підготовки досягається через дистанційне навчання, навчання он-лайн з 

використанням інтерактивних технологій як невід’ємних складових змішаного 

навчання. Необхідно враховувати новий світовий тренд – заміну комп’ютерних 

технологій (CALL) на мобільні (MALL) та готувати для останніх методичне 

забезпечення 
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