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інформаційно-цифрових технологій для провадження освітнього процесу. Серед 

навиків які необхідні для прогресивного викладача зазначимо наступні:  

Розвиток навиків для ефективного викладання у змішаному форматі навчання  

• Уміння тримати увагу аудиторії під час онлайн занять  

• Майстерність у створенні унікального навчального контенту  

Підводячи підсумок, можна стверджувати, що змішана та дистанційна 

форми навчання потребують нових методик та засобів викладання. Цифрові 

технології дозволяють як студентам, так і викладачам створювати власні 

траєкторії подачі та засвоєння матеріалу, що стимулює набуття нових 

компетентностей для підготовки висококонкурентних фахівців.     

  

  

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ   

НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ НТУ "ХПІ"  

Парамонова Валерія Юріївна  

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"  

  

Україна приваблює іноземних студентів з багатьох країн, як країна, де 

можна отримати якісну вищу освіту. Студенти, що приїжджають на навчання 

обирають мову, на якій будуть вчитися. Англійська мова як мова навчання 

безперечно є затребуваною. Якщо іноземні громадяни бажають навчатися в 

нашій країні саме англійською мовою, але при цьому не володіють нею на 

достатньому рівні, то підготовчі відділення українських вищих навчальних 

закладів можуть задовольнити таку потребу.  

Викладання англійської як іноземної об’єктивно має деякі особливості.  

1. Навчання здійснюють не носії мови.   

2. Не має мови-посередника.  

3. Відсутність мовного середовища.  
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Підготовче відділення НТУ "ХПІ" не перший рік приймає студентів, які 

бажають вивчити або вдосконалити англійську мову. Переважно це студенти з 

Туреччини.  

На кафедрі гуманітарних наук створена навчальна програма з англійської 

мови, тестові та модульні роботи, екзаменаційні матеріали. Викладачі, що 

працюють на кафедрі, досконало володіють методикою викладання англійської 

як іноземної та застосовують різноманітні сучасні методи викладання. На 

кафедрі працює викладач, що володіє турецькою мовою, як мовою 

посередником. Ці чинники дозволили збільшити кількість бажаючих навчатися 

саме у нашому ВНЗ. Викладачі, що викладають англійську як іноземну 

стикаються з певними труднощами:  

1 Відсутність достатньої кількості підручників та технічних засобів.  

2. Групи формуються не за рівнем володіння мовою, а за датою приїзду. 

Тому в кожній групі є студенти з рівнем від elementary до intermediate. Для 

викладача це важке випробування, бо треба підтягнути слабих й не розгубити 

сильних, які починають нудьгувати, якщо викладач приділяє більше уваги 

слабким студентам.  

3. Перевантаженість груп: у групі від 17 до 20 студентів, що уповільнює 

процес навчання.  

Для підвищення ефективності навчання й отримання високих результатів 

мовленнєвої підготовки іноземних студентів, треба впроваджувати сучасні 

технології, методики навчання та формувати групи за рівнем володіння мовою 

не більше 12 студентів.  
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Основною метою вивчення іноземної мови у професійних вищих 

навчальних закладах є підготовка висококваліфікованого фахівця. Участь у 

різноманітних міжнародних програмах, здатність вчитися за кордоном 

потребують не лише певних особливостей студента: комунікабельність, 


