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ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  
НА ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
THE INFLUENCE OF THE DISTANCE FORM OF ENGLISH LANGUAGE STUDY 
ON THE PROFESSIONAL TRAINING OF IT PROFESSIONALS

У статті висвітлено вплив дистанційної 
форми вивчення англійської мови на профе-
сійну підготовку фахівців з інформаційних 
технологій. Виокремлено основні тенденції 
дистанційної освіти у вищій школі в Україні 
та світі в умовах пандемічних обмежень. 
Визначено зміст поняття дистанційної 
освіти в нашій країні. Висвітлено сукупність 
заходів та характеристики ефективного 
дистанційного навчання. Перелічені осно-
вні моделі дистанційного навчання. Зазна-
чені чинники, що набувають особливого 
значення в організації процесу дистанцій-
ної освіти. Продемонстровано причини 
виникнення проблем у зв’язку з переходом 
на онлайн-навчання із застосуванням дис-
танційних освітніх технологій у закладах 
вищої освіти. Проаналізовано особливу 
специфіку англійської мови для фахівців з 
інформаційних технологій, якою повинні 
володіти студенти, що проходять профе-
сійну підготовку в закладах вищої освіти. 
Виокремлено можливості застосування 
фахівцями з інформаційних технологій 
англійської мови в умовах сучасності. Вка-
зано методи та результати опитування 
студентів із метою висвітлення впливу 
дистанційної форми вивчення англійської 
мови на професійну підготовку фахівців 
з інформаційних технологій. Визначено 
завдання, яким важливо приділяти увагу 
під час професійної підготовки фахівців з 
інформаційних технологій щодо вивчення 
англійської мови в аспекті аналізу отрима-
них результатів дослідження. За резуль-
татами дослідження встановлено, що 
під час професійної підготовки фахівців з 
інформаційних технологій щодо вивчення 
англійської мови важливо приділяти увагу 
вирішенню низки завдань, насамперед це 
має бути технічна готовність студен-
тів до електронного навчання, потрібно 
дослідити питання технічної готовності 
студентів, тобто наявність комп’ютера, 
камери, мікрофона, інтернету і, за мож-
ливості, сприяти у вирішенні проблем, що 
з’являються. Визначено, що успішність і 
якість дистанційної освіти здебільшого 
залежать від організації і якості використо-
вуваних методичних матеріалів, а також 
від керівництва, майстерності педагогів, 
що беруть участь у навчальному процесі.

Ключові слова: вища освіта, фахівці з ІТ, 
дистанційна освіта, інформаційні техноло-
гії, англійська мова.

The article highlights the impact of distance 
learning of English on the training of IT 
professionals. The main tendencies of distance 
education in higher education in Ukraine and the 
world in the conditions of pandemic restrictions 
are singled out. The content of the concept of 
distance education in our country is determined. 
The set of measures and characteristics of 
effective distance learning are highlighted. The 
basic models of distance learning are listed. 
These factors are of particular importance in 
the organization of the process of distance 
education. The reasons for the problems 
associated with the transition to online learning 
using distance learning technologies in higher 
education institutions are demonstrated. 
The special specificity of the English language 
for IT specialists, which must be mastered 
by students undergoing professional training 
in higher education institutions, is analyzed. 
Possibilities of application of English by IT 
specialists in modern conditions are singled 
out. The methods and results of the survey 
of students in order to highlight the impact of 
distance learning of English on the training of 
IT professionals are indicated. The tasks that 
are important to pay attention to during the 
training of IT specialists in the study of English 
in terms of analysis of the results of the study 
are identified. According to the results of the 
study, it is important to pay attention to solving 
a number of tasks during the training of IT 
specialists in learning English, in particular, it 
should be the technical readiness of students 
for e-learning, namely the need for technical 
readiness of students. the presence of a PC, 
camera, microphone, Internet and, if possible, 
to help solve problems. It is determined that the 
success and quality of distance education in 
many cases depends on the organization and 
quality of the methodological materials used, 
as well as on the leadership, skills of teachers 
involved in the learning process.
Key words: higher education, IT specialists, 
distance education, information technologies, 
English language.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
У кожній країні Європи та світу на початку ХХІ ст. 
відбувається постійний процес покращення якості 
вищої освіти відповідно до нових соціально-еконо-
мічних потреб й очікувань суспільства. Генераль-
ний директор організації ЮНЕСКО Одрі Азулай у 
березні 2020 р. заявила, що у 165 країнах світу 
понад 1,5 млрд молодих людей через пандемію 
коронавірусу COVID-19 не можуть відвідувати 
загальноосвітні заклади. Після запровадження 
карантину освітні заклади були змушені присто-
суватись до нових умов надання освітніх послуг, 

зокрема відбулось запровадження в освітній про-
цес дистанційного навчання [4].

Система вищої освіти в нашій країні через 
вплив COVID-19 теж трансформувалась та при-
стосувалась до нових умов. Були розроблені нові 
підходи та моделі освітнього процесу, відбувається 
адаптація студентів та викладацьких колективів 
закладів вищої освіти (далі – ЗВО) до специфіки 
дистанційного навчання.

Отже, зважаючи на вищевказане, актуальним 
питанням в умовах сучасності є вплив дистан-
ційної форми вивчення англійської мови на про-
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фесійну підготовку студентів, зокрема майбутніх 
фахівців з інформаційних технологій (далі – ІТ).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В умовах сьогодення проблематикою вимуше-
ного віддаленого навчання цікавляться науковці 
ЮНЕСКО [7]. Цікавими є дослідження пробле-
матики впливу пандемії на вищу освіту, зокрема: 
опитування президентів коледжів та універ-
ситетів від Inside HE Ed, звіт від QS про те,  
як COVID-19 впливає на студентів у різних країнах 
світу, дослідження Міжнародної асоціації універ-
ситетів (IAU) тощо [2].

Варті уваги теоретичні й емпіричні напрацю-
вання в напрямі розроблення дієвих заходів щодо 
підвищення якості вищої онлайн-освіти в умовах 
пандемічних обмежень таких учених, як: А. Олешко 
[6], О. Ровнягіна [6], В. Годз [6], В. Бакірова [2], 
М. Огаркова [2], інші. Різноманітні теоретичні 
аспекти дистанційного навчання в закладах вищої 
освіти висвітлено в наукових працях Т. Кіщака [4], 
Д. Круглого [5], В. Бикова, Г. Козлакова, М. Козляра, 
І. Захарова, І. Дмитрієва, В. Віхмана й інших [8–11].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак аналіз наукових 
праць показав, що різнобічні аспекти дослідження 
питання дистанційної освіти у ЗВО ґрунтовно 
висвітлені в науковій літературі, проблематика ж 
дистанційної форми вивчення англійської мови 
саме під час професійної підготовки фахівців з ІТ 
має фрагментарне висвітлення.

Мета статті. Метою наукової статті виступає 
висвітлення впливу дистанційної форми вивчення 
англійської мови на професійну підготовку фахів-
ців з ІТ.

Виклад основного матеріалу. До початку 
карантинних обмежень застосування інформа-
ційно-комунікаційних технологій в освітньому про-
цесі у ЗВО України здебільшого розглядалося як 
можливість організувати і покращити самостійну й 
індивідуальну роботу здобувача вищої освіти або 
як частина змішаного навчання. «Положення про 
дистанційне навчання» було затверджено наказом 
Міністерства освіти і науки України ще у 2013 р., 
а більшість ЗВО пропонували здобувачам вищої 
освіти опрацьовувати принаймні частину навчаль-
ного матеріалу за допомогою інформаційно-кому-
нікаційних технологій [5].

В умовах сучасності дистанційна освіта (далі – 
ДО) являє собою можливість навчатися і здобувати 
необхідні знання у будь-який зручний для цього 
час і поза навчальним закладом [3].

Нормативними документами, що регулюють 
права й обов’язки учасників навчального про-
цесу в цьому аспекті, є Закон України «Про вищу 
освіту» [1], Положення про дистанційну освіту та 
Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. 
Дистанційно в Україні можуть навчатися грома-
дяни, які мають середню, професійну, вищу освіту, 

а також ті, що мають можливість виконувати 
дистанційно необхідні завдання за допомогою 
освітніх технологій. Процес навчання побудова-
ний на використанні різних комунікаційних засо-
бів. Існують такі моделі дистанційного навчання: 
1) модель на базі самостійного вивчення мате-
ріалу (екстернат); 2) модель навчання в універ-
ситеті; 3) модель співпраці навчальних закладів; 
4) модель автономних освітніх установ; 5) модель 
автономних навчальних систем; 6) модель дис-
танційного навчання з використанням мультиме-
дійних програм [3].

Відомо, що будь-який вид дистанційного 
навчання буде ефективним, якщо простежується 
його результативність, тобто: 1) ефективність 
діяльності викладача; 2) ефективність викорис-
тання педагогічних технологій; 3) ефективність 
відбору методичних матеріалів і методів їх пере-
дачі; 4) ефективність зворотного зв’язку.

Потрібно наголосити, що англійська мова для 
фахівців з ІТ має особливу специфіку. Зокрема, 
фахівці з ІТ застосовують англійську мову для: 
1) можливості користуватись усіма комп’ютерними 
програмами; 2) спілкування з колегами, а також 
роботодавцями; 3) написання документації 
англійської мовою до продуктів, створених ними; 
4)  читання англійською мовою актуальних новин 
в IT-сфері тощо.

Отже, зважаючи на вищевказане, необхідно 
зазначити, що для фахівців з ІТ англійська мова 
набуває особливого значення. Наприклад, навіть 
у професійних фахівців вищого класу можуть бути 
проблеми, коли необхідно порадитись із колегою 
з-за кордону. Поступово забуваються професійні 
слова, зникають фрази і специфічні терміни. Тому 
фахівці з ІТ повинні використовувати англійську 
мову щоденно.

У цьому аспекті актуальною є проблема дис-
танційного навчання англійської мови для фахів-
ців з ІТ. Для виявлення впливу дистанційної 
форми вивчення англійської мови на професійну 
підготовку фахівців з ІТ проведено опитування 
студентів методом анкетування. В опитуванні 
взяли участь студенти Донецького національного 
університету імені Василя Стуса, Львівського дер-
жавного університету внутрішніх справ та Чер-
каського державного технологічного університету.

За результатами дослідження було виявлено, 
що більшість студентів, а це 60% від загальної 
кількості опитаних (в опитуванні взяли участь 
264 студенти), відповіли, що в них виникли про-
блеми у зв’язку з переходом на онлайн-навчання 
із застосуванням дистанційних освітніх технологій, 
були названі такі причини: складності з входом на 
освітній портал ЗВО (68,5%), труднощі із входом 
на освітні платформи для прослуховування лекцій 
(51,9%), проблеми з інтернетом (31,5%), відсут-
ність комп’ютера або ноутбука (13%) (рис. 1).
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Проведення онлайн-лекцій реалізується через 
різні сервіси, що дозволяють організувати онлайн-
спілкування. У процесі дослідження важливим 
було з’ясувати, на яких освітніх платформах сту-
дентам найзручніше навчатися. Найзручнішим 
виявився Skype, його вибрали 43,8% опитаних 
студентів; щодо Zoom виявили зацікавленість 
працювати 35% опитаних студентів. Так само сту-
денти поділилися тим, хто їм допомагає вирішу-
вати проблеми під час дистанційного навчання. 
Виявилося, що одногрупники приходили на допо-
могу більшості респондентів (71,6%), потім на 
допомогу приходить куратор групи (38,3%) і викла-
дачі з конкретного курсу (29,6%), зокрема викла-
дачі англійської мови.

Практика показала, що очні заняття в універ-
ситетах є для студентів найбільш затребуваною 
формою навчання (64,2%), але деякі вважають 
прийнятним поєднання очних і дистанційних 
занять (34,6%), дистанційне ж навчання вибрали 
тільки 9,9% опитаних студентів. У процесі узагаль-
нення результатів було виявлено, що більшість 
студентів (76,3%) бажають відвідувати заняття у 
ЗВО, а навчатися за дистанційною формою хочуть 
тільки 20% опитаних студентів.

З усього вищесказаного можна зробити такі 
висновки: студенти не повною мірою адаптувалися 
до дистанційного навчання і вважають за краще від-
відувати заняття у ЗВО; у більшості студентів вини-
кають проблеми з переходом на онлайн-навчання 
із застосуванням дистанційних освітніх техноло-
гій, серед них проблеми з інтернетом, проблеми із 
входом на освітній портал ЗВО тощо; для студен-
тів ЗВО, які взяли участь в опитуванні, найбільше 
підходить платформа Skype; під час виникнення 
проблем щодо дистанційного навчання на допо-

могу приходять насамперед одногрупники; бага-
тьом із студентів біль необхідне живе спілкування 
під час вивчення англійської мови, ніж віртуальне.

Також важливим є питання використання різних 
платформ комунікації під час онлайн-навчання. 
У цьому напрямі важливо здійснювати онлайн-
спілкування з кожним студентом для індивідуаль-
них консультацій, а також навчати студента вико-
ристовувати різні ресурси (Skype, Zoom тощо), 
допомагати в усуненні труднощів у використанні 
того чи іншого інформаційного ресурсу під час 
онлайн-спілкування. Також важливо на рівні ЗВО 
для студентів – майбутніх фахівців з ІТ організо-
вувати методичні вебінари, під час яких будуть 
розглядатися питання використання різних інфор-
маційних технологій, а також питання технічного 
налаштування свого домашнього комп’ютера або 
іншого пристрою (ноутбук, планшет, телефон).

Іншим важливим завданням, що потребує осо-
бливої уваги, є посилення ролі викладачів і кура-
торів груп. Викладач англійської мови, який пра-
цює з конкретною групою в рамках свого курсу, 
повинен бути готовий до того, щоб забезпечити 
електронну взаємодію з кожним студентом групи. 
Доцільною також повинна бути організація індиві-
дуальних консультацій зі студентами, яка не тільки 
дозволить перевірити навчальну, теоретичну і тех-
нічну готовність студента до занять, але і впли-
нути на урівноваження соціально-психологічного 
стану кожного студента. Особлива роль в цьому 
процесі відводиться куратору студентської групи. 
Саме він повинен подбати про збір інформації 
з технічної готовності до електронного навчання 
у студентів своєї групи і сприяти у вирішенні про-
блем (зокрема, організація надання технічних при-
строїв ЗВО в користування студентам у період 
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Рис. 1. Проблеми студентів у зв’язку з переходом на онлайн-навчання
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самоізоляції). На наш погляд, куратор повинен 
перебувати в режимі постійної взаємодії зі своїми 
студентами, це і соціальна мережа «Фейсбук», і 
кураторські години в режимі онлайн, телефонний 
зв’язок тощо. Ці заходи дозволять студентам ком-
пенсувати дефіцит очного спілкування, відчути 
підтримку з боку викладацького складу ЗВО.

Висновки. Отже, необхідно узагальнити, 
що успішність і якість дистанційної освіти часто 
залежать від організації і якості використовува-
них методичних матеріалів, а також від керівни-
цтва, майстерності педагогів, що беруть участь  
у цьому процесі.

У результаті проведеного дослідження потрібно 
наголосити на тому, що під час професійної підго-
товки фахівців з ІТ щодо вивчення англійської мови 
важливо приділяти увагу вирішенню низки завдань, 
передусім це має бути технічна готовність сту-
дентів до електронного навчання, тобто потрібно 
дослідити питання технічної готовності студентів 
(наявність ПК, камери, мікрофона, інтернету), за 
можливості, сприяти у вирішенні таких проблем.
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