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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ 

ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ 

 

Навчання іноземних студентів в Україні є одним із пріоритетних 

напрямків діяльності Міністерства освіти і науки України. З кожним роком 

у вузи нашої країни приїжджає вчитися все більше іноземних студентів. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини є 

одним із лідерів серед закладів вищої освіти Черкаського регіону по 

кількості студентів-іноземців. Найбільший контингент студентів – з 

Туркменістану. Це вимагає від професорсько-викладацького складу та 

керівництва закладу пошуку нових підходів до освіти та навчання 

студентів з даного регіону, адже, окрім засвоєння певної суми теоретичних 

знань та практичних навичок, необхідних для здобуття професії, студент-

іноземець повинен пройти нелегкий процес адаптації у новому для нього 

середовищі, оволодіти українською чи російською мовою і не втрачаючи 

своєї національної ідентичності, сформуватись як зріла особистість. Тому 

актуальності набувають питання педагогічного супроводу іноземних 

студентів, що сприятиме більш швидкому включенню в студентське 

середовище, полегшить процес навчання та виховання. Вирішення даного 

питання, обумовить ефективну професійну підготовку даної категорії 

студентів.  

Викладачі знають і розуміють, що працювати в групах з іноземними 

студентами нелегко. Робота з даною категорією здобувачів вимагає від 

педагога більших зусиль, психологічного напруження, необхідної 

педагогічної майстерності та багато чого іншого. 

З самого початку перебування в українському вузі іноземні студенти 

знаходяться в незвичному для них соціокультурному, мовному та 

національному середовищі, до якого їм належить адаптуватися в 

найкоротші терміни. В першу чергу це недостатнє володіння українською 

або навіть російською мовами. Тому успішне управління навчально-

виховним процесом для іноземних студентів є невід’ємною частиною 

вирішення задачі адаптації. Ефективна адаптація підвищує якість і рівень 

навчання іноземних студентів, забезпечує високу вмотивованість 

оволодіння знаннями, вміннями і навичками.  

Іноземні студенти спеціальності Професійна освіта (Комп’ютерні 

технології) після навчання у себе на батьківщині мають базове уявлення 

про комп’ютери та інтернет-технології, але зовсім не володіють 

принципами розробки алгоритмів, написання програм. Значні труднощі 
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пов'язані з відсутністю навичок самостійної роботи. Студенти не вміють 

конспектувати лекції, працювати з джерелами інформації, аналізувати 

інформацію великого обсягу, користуватися бібліотекою. Практичні і 

лабораторні роботи викликають додатковий стрес через незвичність і 

невміння користуватися необхідним матеріалом. 

Одним із пріоритетних напрямів підвищення ефективності адаптації 

та навчально-виховного процесу з іноземними студентами є використання 

технологій електронного навчання [1].  

За В. Ю. Биковим, електронне дистанційне навчання – це різновид 

дистанційного навчання, за яким учасники і організатори навчального 

процесу здійснюють переважно індивідуалізовану взаємодію як асинхронно, 

так і синхронно у часі, переважно і принципово використовуючи 

електронні транспортні системи доставки засобів навчання та інших 

інформаційних об’єктів, комп’ютерні мережі Інтернет/Інтранет, медіа 

навчальні засоби та інформаційно-комунікаційні технології [2]. 

Електронне навчання – організація навчальної діяльності з 

використанням баз даних, з наявними у них освітніми програмами, які 

призначені для реалізації інформаційних технологій навчання, передачі 

інформації із застосуванням телекомунікаційних мереж і відповідних 

технічних засобів [3]. Сучасні педагогічні технології, і більшою мірою 

технології електронного навчання є особистісно-орієнтованими, і 

спрямовані на розвиток індивідуальних ресурсів студентів, в тому числі і 

студентів-іноземців [4]. На відміну від подання знань в готовому вигляді 

при традиційному навчанні, технології електронного навчання перед-

бачають підвищення рівня самостійної роботи студентів в індивідуальному 

темпі з одного боку, надаючи можливості для широкого спілкування з 

іншими студентами та спільного планування своєї діяльності, а з іншого – 

можливість студентам-іноземцям повторно проглянути матеріал, більш 

детально зупинитись на незрозумілому чи важкодоступному [5].  

Застосування електронних методів навчання в освітньому процесі 

забезпечує більшу гнучкість в реалізації освітніх цілей вузу, дозволяє 

підвищити рівень навчання і поліпшити якість надаваних вузом освітніх 

послуг.  

Електронне навчання дає студентам можливість підвищити 

продуктивність, знизити рівень витрат, пов’язаних з проведенням очних 

занять, поліпшити процес обміну знаннями і довести до мінімуму витрати 

часу на опрацювання навчальної літератури, яка в більшості випадків є 

україномовною.  

Застосування електронних технологій навчання зі студентами-

іноземцями дозволяє: підвищити привабливість навчального матеріалу за 

рахунок поліпшення умов його отримання; знизити навчальне наванта-

ження студентів; забезпечити більш ефективне та своєчасне оновлення та 
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поширення навчальних ресурсів, а також збільшити їх доступність; 

забезпечити безперервність навчання студентів за рахунок зняття 

просторових і часових обмежень; оптимізувати персональний графік 

роботи студентів та перелік навчальних курсів з урахуванням їх інтересів у 

рамках освітнього стандарту; проводити тестовий проміжний і 

підсумковий контроль; підвищити ефективність зворотного зв’язку [5]. 

Ефективність навчального процесу із застосуванням електронних 

технологій буде визначатися наступними підходами: 

1. Інтеграція технологій електронного навчання у традиційну 

систему освіти (моделі, шляхи, ступінь інтегрування). 

2. Розробка і деталізація набору компетенцій сучасного педагога 

для ефективної роботи у інформаційному середовищі. 

3. Впровадження якісних ресурсів для роботи у середовищі 

електронного навчання: електронні мультимедійні підручники, словники, 

презентації, анімації, результати моделювання процесів і явищ, 

дистанційні курси, тематичні вебінари тощо. 

Засвоюючи зазначені технології, студенти набуватимуть інформа-

ційної культури, умінь опрацювання інформації, актуалізувати свої знання, 

використовувати інноваційні підходи і технології у своїй професійній 

діяльності. Одночасно знімаються труднощі, пов'язані з предметом 

спілкування і засобами спілкування, що перешкоджають реалізації 

комунікативної потреби студентів із Туркменістану. 

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок про те, що 

застосування електронних технологій навчання сприятливо позначається 

на психолого-педагогічному аспекті освітнього процесу студентів-

іноземців, в тому числі сприяє розвитку індивідуальних ресурсів студентів 

і викладачів, формує навички цілепокладання, самостійного мислення, 

ініціативності і відповідальності за виконувану роботу, а також знижує 

психологічні навантаження на студентів-іноземців і викладачів у процесі 

взаємного обміну знаннями. 
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З МОВЛЕННЄВИМИ 

ПОРУШЕННЯМИ ПРИ ПІДТРИМЦІ ЛОГОПЕДА ТА ПСИХОЛОГА 

 
У дошкільному віці формуються основи соціальної компетенції 

дитини: вміння орієнтуватися у світі людей (рідні, близькі,знайомі, 
незнайомі, люди різної статі, віку, роду занять та ін.); здатність розуміти 
іншу людину, її настрій, потреби, особливості поведінки; вміння поважати 
інших людей, допомагати, турбуватися про них; обирати відповідні 
ситуації спілкування та спільної діяльності. 

Серед психологів, педагогів, лінгвістів, які створили передумови для 
комплексного підходу до вирішення завдань мовленнєвого розвитку 
дошкільників є: К. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, 
Д. Б. Ельконін, А. В. Запорожець, А. А. Леонтьєв, Л. В. Щерба, O. A. Пєш-

ковський, О. М. Гвоздьов, В. В. Виноградов, К. Д. Ушинський, О. І. Ти-

хеева, Е. А. Флерина, Ф. О. Сохін. Дослідниками давно виявлений тісний 
взаємозв’язок мови і загальних психологічних проявів: пізнавальної, 
особистісної, поведінкової сфери. Вивченням мови і пізнавальних процесів 
займається наука – логопсихологія. 

Так, метою організації спільної роботи психолога та логопеда 
важливим фактором є надання комплексної психолого-педагогічної 
допомоги дітям, що мають мовні порушення. З дітьми слід провести 
бесіду, та здійснити їх опитування. 

Встановлення основних напрямків роботи з логопатами: 
1. З дітьми доцільно створити психологічний осередок для дітей із 

вадами мовлення. 
2. Забезпечити індивідуальний та комплексний підхід даних 

фахівців з цієї галузі.  
3. Вміло корегувати мовлення дітей в соціумі.  
4. Постійно розвати пізнавальну сферу дошкільника з порушенням 

мови. 
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