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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: 
ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ЗАСТОСУНКІВ 

 
Оновлений освітній простір тісно пов'язаний з інформатизацією суспільства, стрімкими 

соціально-економічними, культурно-освітніми й інформаційно-технологічними трансфор-
маціями. Цілком очевидно, що «Сучасне суспільство поступово трансформується в нову 
соціальну структуру, нерозривно пов’язану з глобальною інформатизацією усіх сфер і 
відносин» [2]. Такі зміни впливають на освітні – світову й вітчизняну – парадигми, які 
безупинно еволюціонують, насамперед за рахунок застосування передових навчальних 
інформаційних систем і комп’ютерних технологій нового покоління. Їх повсякчасне впро-
вадження в закладах вищої освіти (далі – ЗВО) зумовлене намаганнями викладачів створити 
умови для оптимізації навчального процесу й підготувати різногалузевих фахівців, здатних 
ефективно засвоювати інформацію в умовах інтенсивного накопичення фактажу, а також 
раціонально й кваліфіковано її використовувати згодом на практиці.  

Новочасний навчальний континуум висуває переформатовані вимоги до формування  
компетентностей майбутніх виcококваліфікованих фахівців різних галузей. Ключовими 
векторами конкурентоспроможності випускників ЗВО стають знання, новітні технології й 
фахові інновації. Прагнення здобувачів освіти до фахового зростання, самореалізації, 
опанування знань і їх продукування, вироблення вміння використовувати засвоєну теорію в 
практичній діяльності й реагування на виклики сьогодення ставлять перед освітянами нові 
завдання, для виконання яких необхідно вибудовувати нову концепцію вищої освіти. Мовимо 
про активне переосмислення традиційних дидактичних методів навчання й переорієнтацію на 
сучасні засоби, покликані підвищити ефективність і урізноманітнити освітній процес.  

На часі – форсування модифікації й употужнення розгалуженої системи засобів 
матеріально-технічного забезпечення актуального навчального процесу за рахунок 
накопичення й активізації використання нових зразків техніки й інформаційних технологій, 
переформатування і ймовірний перерозподіл кадрового потенціалу з урахуванням взаємо-
перетинів інформаційних технологій, специфічних знань і дисциплін, імплементації нових 
методик і прийомів навчання. Усе це бачиться на тлі стихійної комп’ютеризації, 
інформатизації навчальної парадигми та її розширення за рахунок екстраполяції ідей 
використання передових науково-технічних розробок зі сфери інформаційних технологій і 
спеціальної техніки в освітню галузь.  

Окреслені реалії сьогодення зумовлюють гостру необхідність зростання інформаційної 
культури викладацького складу вишів. У викладачів ЗВО, надто в умовах дистанційної 
освіти, назріла потреба вибудовування парадигми цифровізаційно орієнтованих освітніх 
траєкторій і реалізації на практиці надсучасних дидактичних програм: «На часі – транс-
формація умінь і можливостей педагогів: здатність невимушено спілкуватися з аудиторією 
має употужнюватися вільним оперуванням електронними засобами навчання» [1]. Серед 
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перспективних вважаємо використання мобільних застосунків у навчальному середовищі. У 
своєму дослідженні ми апелюємо до ідеї вмотивованого й раціонального впровадження їх у 
авдиторний / позаавдиторний процес у контексті зростання значущості мобільного навчання.  

Мета праці – з’ясувати й проаналізувати особливості використання мобільних засто-
сунків для інтенсифікації навчання української мови як іноземної. 

Детальний аналіз теоретико-методологічних джерел пересвідчує в зацікавленості 
наукової спільноти окремими аспектами й алгоритмами використання електронних сервісів і 
мобільних застосунків у освітньому процесі. У своїх працях науковці дефінували суть і 
проаналізували специфіку мобільного навчання; частково висвітлили особливості його 
застосування в контексті входження ІКТ у галузь освіти, пошуку ефективних методів і 
засобів навчання мови, зосібна й української як іноземної; акцентували на перевагах 
мобільних застосунків під час вивчення іноземних мов, а також дослідили їхню роль у 
формуванні іншомовної компетентності студентів ЗВО (Г. Лєксєєва, М. Горбатюк, 
С. Гуревич, Д. Васильєва, Д. Бодненко, Ю. Бустрова, Т. Волох, Т. Зубенко, М. Іконнікова, 
О. Комочкова, Н. Кравчено, М. Курвитс, Г. Кучаковська, Н. Лисенко, Л. Назаревич,  
Т. Розумна, А. Тимченко, Дж. Тракслер, Ю. Триуюс, Ю. Тулашвілі, Т. Чаюк, Ю-Хі Чінг, 
К. Чернова та ін.). 

Попри численні доробки, присвячені актуальним проблемам особливостей і алго-
ритмам упровадження мобільного навчання, використання ґаджетів під час вивчення різних 
освітніх компонентів, зокрема й мов, формування мовних компетентностей, своєчасними 
залишаються питання, пов’язані з теоретичними і практичними основами використання 
мобільних застосунків під час опанування мови як іноземної. 

Наша кількарічна практика дистанційного навчання іноземних здобувачів освіти, 
майбутніх фахівців медичної галузі, свідчить про дієвість застосування мобільних застосун-
ків під час вивчення української мови як іноземної.  

Зауважимо, що натепер у мережі представлено велику кількість додатків для смартфонів / 
планшетів. Більшість із них можна використовувати для засвоєння нового лексичного матеріалу, 
граматичних і правописних норм, формування навичок письма і говоріння тощо. До прикладу, 
популярний мобільний додаток Learn Ukrainian. Speak Ukrainian Bluebird 
Languages (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pronunciatorllc.bluebird.ukrainian&hl=r
u&gl=US) дає можливість навчатися тією мовою, якою студент вільно володіє, та, обравши 
потрібний рівень із запропонованих автоматично, вивчати нову лексику, фрази, правила 
побудови простих висловлень, речень за допомогою стандартних уроків і карток. Крім вдало 
рубрикованого лексичного матеріалу («Уроки на щодень», «Базова лексика», «Важливі слова», 
«Побудова речень», «Спілкування» та ін.) застосунок пропонує взірцеві варіанти вимови слів і 
словосполучень, а також добірку вправ на побудову речень. Комунікативна компетентність 
формується за рахунок ознайомлення зі стандартними ситуативними синтаксичними 
конструкціями й лінгвопрагматичними кліше: «Знайомство», «Діти», «Друзі», «В аеропорту», 
«У стоматолога», «У готелі», «Напрямок руху», «Обмін валют» тощо. Кожен іноземний 
здобувач освіти, який прагне опанувати українську мову, вільно повторює опанований матеріал і 
має можливість пройти тестування (мал.1). 

Серед спектра доступних мобільних застосунків легко обрати доцільний за навчаль-
ними цілями – від формування базових, фонетичних, лексичних, граматичних, навичок, 
розвитку вмінь, говоріння, читання, аудіювання, письма, до перекладання слів і навіть 
текстових фрагментів, корекції вимови, написання тощо. Мають значення тип операційної 
системи – Android (для планшетів i смартфонів), iOS (для продукції компанії Apple – 
iPhone, iPod, iPad), Windows Phone (для смартфонів), а також сервер, із якого можна 
безперешкодно і швидко завантажити той чи той мобільний застосунок відповідно до типу 
операційної системи.  
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Малюнок 1 
 
У відкритому доступі запропоновано різні за ступенем складності мобільні застосунки 

(FunEasyLearn (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funeasylearn.ukrainian&hl=uk
&gl=US), Language Course 
S.L (https://play.google.com/store/apps/details?id=net.languagecourse.vt.uk&hl=uk&gl=US), 
Вчимо і граємо. Українська 
мова (https://play.google.com/store/apps/details?id=free.langame_ua.rivex&hl=uk&gl=US), 
Просто вчіть 
українську (https://play.google.com/store/apps/details?id=simply.learn.ukrainian&hl=uk&gl=US), 
Mondly: Learn Ukrainian 
Easily (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atistudios.mondly.ua&hl=uk&gl=US), 
Learn Ukrainian – 
50 languages (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goethe.uk&hl=uk&gl=US), Tobo 
Вчіть український словник 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=free.langame_ua.rivex&hl=uk&gl=US), LuvLingua 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.luvlingua.learnukrainian&hl=uk&gl=US), Ling
Q (https://www.lingq.com/ru/learn/uk) тощо. 

 
Мобільні застосунки не змінюють окреслений навчальною програмою матеріал, утім 

переформатовують спосіб його трансляції здобувачам освіти – такий підхід до трансляції 
навчальної інформації сприяє особистісно орієнтованому навчанню студентів і розширює 
можливості для диференціації фактажу за рахунок раціонального перерозподілу навчального 
часу, тобто автоматизує процес сприйняття, переосмислення, запам’ятовування й подаль-
шого закріплення навчального контенту. Для максимальної інтенсифікації авдиторних і 
позаавдиторних занять вважаємо доцільним поєднання традиційних засобів засвоєння 
навчальної інформації з інноваційними, передовсім тими, що доступні на сучасних ґаджетах. 

Перевага застосування компактних і портативних мобільних пристроїв під час навчання – 
у створенні можливостей якісного, глибокого засвоєння знань і їх урізноманітнення, що впливає 
на мотивацію студентів до пізнання нового. Викладачі й здобувачі освіти переконалися, що 
рухомі образи й символи, лексичний матеріал, навіть текстові фрагменти значно цікавіше 
опрацьовувати, використовуючи екран сучасного смартфона. Без перешкод і без особливих 
зусиль будь-який матеріал можна вивчити й закріпити, мінімалізуючи вплив зовнішніх 
подразників і фокусуючись на дидактичному ядрі.  

Навчальна діяльність зі спеціальними застосунками на занятті з української мови як 
іноземної мови дає змогу працювати з автентичними матеріалами, спонукає студентів до 
прояву креативної компоненти, мобільності, гнучкості мислення, а також забезпечує 
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зворотний зв’язок і можливість швидко змінювати наочність. Мобільні застосунки сприяють 
розвитку мовної й мовленнєвої компетентностей. Під час систематичного авдиторного / 
позаавдиторного активного послуговування ними виформовуються й інші компетентності, 
зокрема комунікативна, соціальна, полікультурна, міжкультурна, інформаційна тощо. 

Мобільні застосунки максимально тісно поєднують навчання й розваги (технологія 
едьютейменту), а студенти мають майже необмежений доступ до навчального контенту: 
мовимо про сприймання, оцінювання, аналіз і подальше поширення інформації в реальному 
часі – у будь-який час доби й у будь-якому місці, де є можливості використовувати мережу 
чи Wi-Fi. Важливим уважаємо безкоштовність більшості навчальних додатків, розроблених 
спеціалістами для вивчення мов, зосібна й української / української як іноземної, або право 
послуговуватися тим чи тим застосунком безкоштовно протягом лімітованого періоду.  

Сучасний викладач має активно долучатися до актуального освітнього дискурсу, для 
якого характерна спрямованість на підвищення ефективності й урізноманітнення освіти, 
посилення вимог до навчання майбутніх конкурентоспроможних фахівців різних галузей, 
зокрема й медичної. Упровадження педагогічної інноватики, спеціальних мобільних 
застосунків, створених для покрокового й різнорівневого опанування української мови, – це 
запорука освітнього й наукового прогресу. Розглядувана форма організації навчального 
заняття ефективна й має неабиякі потенції використання під час вивчення української мови 
як іноземної, оскільки уможливлює урізноманітнення процесу моніторингу й закріплення 
умінь і навичок іноземних здобувачів освіти в Україні. 

Перспективи вбачаємо в експериментальних дослідженнях доцільності й дієвості 
послуговування мобільними застосунками для формування іншомовної комунікативної 
компетентності іноземних здобувачів освіти, які вивчають українську мову як іноземну в 
медичних ЗВО України. 
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РОЛЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 

 
Децентралізація є прямим стимулом для розвитку громадянського суспільства. Тому 

актуальним науковим завданням є визначення особливостей формування і реалізації 
публічної політики забезпечення конкурентоспроможності закладів освіти на рівні регіонів і 
громад. 

Заклади освіти є впливовими стейкхолдерами територіального розвитку. Заклади 
дошкільної і загальної середньої освіти є індикаторами соціально-демографічного розвитку 
громад та активності їхнього населення, оскільки саме навколо закладів освіти зазвичай 
організовуються різні заходи місцевого значення – святкові, вшанування, інші ініціативи.  

Заклади професійної, передвищої, вищої освіти відіграють значну роль для розвитку 
громад, оскільки формують потужні осередки концентрації молоді, педагогів, розбудови 
інфраструктури обслуговування (транспорту, харчування, проживання та ін.). Розташування 


