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Анотація. У статті досліджуються особливості використання інтерактивної платформи MyEnglishLab
у навчанні майбутніх економістів англійської мови. Розглянуто роль дистанційного та змішаного навчання
майбутніх економістів. Проаналізовано наявні наукові концепції щодо навчання англійської мови
професійного спілкування. Розглянуто значення інформаційно-комунікаційних технологій у процесі
професійної іншомовної підготовки майбутніх економістів. Обґрунтовано ефективність і необхідність
використання інтерактивної платформи MyEnglishLab для навчання майбутніх економістів англійської
мови. Визначено переваги використання інтерактивної платформи MyEnglishLab у процесі дистанційного
та змішаного навчання в умовах пандемії коронавірусу. Наведено приклади вправ, які можуть виконувати
майбутні економісти в процесі використання інтерактивної платформи MyEnglishLab.
Ключові слова: інтерактивна платформа MyEnglishLab, майбутні економісти, англійська мова
професійного спілкування, дистанційне навчання, змішане навчання.
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Использование интерактивной платформы MyEnglishLab для обучения будущих экономистов
английскому языку.
Аннотация. В статье исследуются особенности использования интерактивной платформы
MyEnglishLab для обучения будущих экономистов английскому языку. Рассмотрена роль дистанционного
и смешанного обучения будущих экономистов. Проанализированы имеющиеся научные концепции
в обучении английскому языку профессионального общения. Рассмотрено значение информационнокоммуникационных технологий в процессе профессиональной иноязычной подготовки будущих
экономистов. Обоснованы эффективность и необходимость использования интерактивной платформы
MyEnglishLab для обучения будущих экономистов английскому языку. Определены преимущества
использования интерактивной платформы MyEnglishLab в процессе дистанционного и смешанного
обучения в условиях пандемии коронавируса. Приведены примеры упражнений, которые могут выполнять
будущие экономисты в процессе использования интерактивной платформы MyEnglishLab.
Ключевые слова: интерактивная платформа MyEnglishLab, будущие экономисты, английский язык
профессионального общения, дистанционное обучение, смешанное обучение.
Zaytseva I. Kyiv National University of Trade and Economics
MyEnglishLab platform application in the process of teaching ]English to prospective economists.
Abstract. Introduction. The article deals with the features of using the interactive platform MyEnglishLab
in teaching English for prospective economists. The role of distance and blended learning of prospective
economists has been considered. The existing scientific concepts for teaching English for specific purposes have
been analysed. The importance of information technologies in the process of professional foreign language
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training of prospective economists has been highlighted in the study.The efficiency and necessity of using
the interactive platform MyEnglishLabin teaching English for prospective economists have been emphasized.
The advantages of using the interactive platform MyEnglishLab in the process of distance and blended learning
in a coronavirus pandemic have been identified. The purpose of this article is to single out the peculiarities
of using the interactive platform MyEnglishLab in teaching English for prospective economists. Methods.
The studies on methods of teaching prospective economists English conducted abroad and in Ukraine, as well
as scientific investigations on the usage of the interactive platform MyEnglishLab have been reviewed. Results.
The components of blended learning and the concepts of distance learning have been outlined. The author
defines positive aspects of using the interactive platform MyEnglishLab both for students and University
teachers, such as: itencourages students’ involvement, provides constant individual feedback, allows 24/7
to complete tasks, promotes interactive communication practice, supports various students’ learning styles,
balance synchronous and asynchronous learning. Moreover, the online platform also offers University teachers
diagnostic, and personalized intervention tools, including an automatic report of students’ mistakes that allows
University teachers to analyze them, understand language difficulties of every student and choose tasks for
revision to prevent such mistakes in the future. Besides, it contains grammar and vocabulary activities, listening
and reading comprehension tasks, phonetic exercises etc. The author clarifies functional and specific features
of the innovative educational online platform MyEnglishLab.The examples of the exercises, that prospective
economists can perform in the process of using the interactive platform MyEnglishLab, have been given.
Conclusion. To sum up, peculiarities of using the interactive platform MyEnglishLab in teaching English for
prospective economists have been analysed in the research. The value of the educational online platform
MyEnglishLab as one of the most innovative tools for distance and blending learning of English for specific
purposes by prospective economists has been highlighted.
Key words: interactive platform MyEnglishLab, prospective economists, English for specific purporses,
distance learning, blended learning.

Постановка проблеми. Прагнення України стати рівноправним партнером світового
економічного співтовариства вимагає підготовки конкурентоспроможних фахівців у галузі
економіки та бізнесу, які володіють англійською мовою на високому рівні (Керекеша, 2017,
с. 12). Для досягнення цієї мети та підвищення ефективності освітнього процесу в умовах
дистанційного та змішанного навчання під час пандемії коронавірусу необхідна переорієнтація
на інтерактивні онлайн-платформи. Сьогодні використання інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ) навчання є не інновацією, а умовою, яка необхідна для здійснення успішної
педагогічної діяльності (Міністерство освіти і науки України, 2018a, 2019).
Згідно з положеннями проєкту концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років
та стандарту вищої освіти за спеціальністю 051 “Економіка”, володіння іноземною мовою має
першочергове значення для професійної діяльності майбутніх економістів (Міністерство
освіти і науки України, 2018b, 2020; Проєкт концепції розвитку освіти України).
До того ж, інноваційні зміни на сучасному ринку праці під час карантинних обмежень
зумовлюють жорсткі вимоги до якості та рівня професійної підготовки майбутніх економістів,
які повинні бути спроможні вести професійний діалог з представниками бізнес-середовища
іноземною мовою, генерувати ідеї розвитку бізнесу, вести перемови та переконувати на користь
своєї справи тощо. Так, модель підготовки успішного конкурентоспроможного економіста,
який володіє діловою англійською мовою на високому рівні, сьогодні вимагає пошуку нових
підходів до його професійної підготовки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання навчання майбутніх економістів
англійської мови – не нове, але завжди залишається актуальним, оскільки перебуває в центрі
уваги методистів і вчених. Аналіз наукових джерел свідчить, що за останні роки інтенсивно
досліджувалися окремі аспекти навчання ділової англійської мови (Н. Ф. Бориско,
В. Д. Борщовецька, Н. В. Зінукова, В. А. Козакова, С. С. Коломієць, З. М. Корнєва,
С. С. Іванникова, Є. В. Мірошниченко, Н. Г. Ничкало, С. В. Радецька, О. Б. Тарнопольський
та інші).
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У дослідженнях Н. Д. Дідо (2015) були розглянуті основні аспекти навчання ділової
англійської мови студентів нелінгвістичних спеціальностей. Запропоновано методику навчання
студентів ділової англійської мови через методику “занурення”, яка спрямована на навчання
спілкування через викладання однієї чи кількох навчальних дисциплін іноземною мовою
(З. М. Корнєва). Обґрунтовано методику формування іншомовної комунікативної компетентності
майбутніх економістів засобами дидактичної гри (Т. А. Ганніченко), навчання написання ділових
листів на основі рецептивних, репродуктивних, репродуктивно-продуктивних і продуктивних
вправ (Л. Л. Петльована) і методику навчання ділового спілкування іноземною мовою для
спеціалістів з економіки (З. В. Малюська). Запропоновано методику використання
інформаційних ресурсів Інтернету в навчанні ділової англійської мови майбутніх економістів
(О. Л. Огурцова).
Розглядом проблеми використання ІКТ в освітньому процесі закладів вищої освіти
займалися такі науковці: М. А. Акопова, Дж. Андервуд, Т. І. Коваль, Е. С. Полат, Е. І. Дмітреєва,
С. У. Новіков, Т. А. Полілов, Л. А. Цвєткова. Методика змішаного навчання студентів англійської
мови з використанням інтерактивної платформи розглядалася у наукових працях Л. І. Сабат,
Л. В. Кушмар, Л. А. Колот (навчання майбутніх філологів); Мись Т. І. (навчання майбутніх
юристів); Д. Вимєталкова, Є. Мілкіна (експериментальне навчання) тощо.
Проте питання навчання майбутніх економістів англійської мови з використанням
інтерактивної платформи MyEnglishLab не було висвітлено раніше.
Отже, метою статті є обґрунтування особливостей використання інтерактивної платформи
MyEnglishLab у навчанні майбутніх економістів англійської мови. Відповідно до мети,
встановлено такі завдання дослідження: визначити переваги використання інтерактивної
платформи MyEnglishLab у процесі дистанційного та змішаного навчання в умовах пандемії
коронавірусу, обґрунтувати ефективність і необхідність використання інтерактивної платформи
MyEnglishLab для навчання майбутніх економістів англійської мови.
Основні результати дослідження. Дистанційне та змішане навчання (blended learning)
стало вимогою сучасності, набувши особливої актуальності в умовах культурно-освітніх
трансформацій в Україні та світі, поглиблених новими викликами: пандемією COVID-19,
карантинними заходами й переходом на дистанційне або змішане навчання. Слідом
за науковцями (Л. В. Кушмар, Л. А. Колот), в моделі змішаного навчання сучасного освітнього
середовища можна виділити три основні компоненти, які функціонують у постійному
взаємозв’язку:
1) очне навчання (face-to-face) – традиційний формат аудиторних занять викладач –
студент;
2) самостійне навчання (self-study learning) – передбачає самостійну роботу студентів;
3) онлайн-навчання (online collaborative learning) – робота студентів і викладачів в режимі
онлайн, якf сьогодні є одним із найновіших інструментів змішаного навчання (Кушмар &
Колот, 2020).
Дистанційне та змішане навчання вимагає від студента вмотивованості, гнучкості,
мобільності, критичного мислення та самоорганізованості й індивідульного підходу викладача
до кожного студента (King, 2016). Для вирішення завдань, зазначених вище, ми пропонуємо
використовувати інтерактивну платформу MyEnglishLab – унікальний сучасний онлайнінструмент навчання з використанням традиційного підручника в поєднанні з інтерактивними
завданнями від компанії Pearson.
Використання інтерактивної платформи MyEnglishLab у процесі викладання майбутнім
економістам іноземної мови за професійним спрямуванням (ІМПС), у нашому випадку
англійської мови, має ряд суттєвих переваг як для викладачів, так і для студентів.
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Окреслимо переваги, які отримують студенти під час використання інноваційної онлайнплатформи для навчання. Сучасні студенти проводять багато часу у віртуальному просторі
(ігри в мережі, спілкування у соціальних мережах, пошук необхідної інформації, перегляд
фільмів, телепередач тощо), тому вивчення мови під час освітнього процесу повинно бути
максимально наближеним до сучасних реалій. Застосування потужного онлайн-компоненту
MyEnglishLab пропонує різноманітну діяльність з вивчення англійської мови в інтерактивному
середовищі, дозволяє виконувати завдання у форматі 24/7, надає миттєвий зворотній зв’язок,
містить відео- й аудіоматеріали, тести та практичні завдання з граматики, лексики, читання
й аудіювання (Sabat, 2020).
До того ж, освітня онлайн-платформа MyEnglishLab мотивує студентів до навчання,
оскільки відповідає їхнім інтересам і потребам, пропонує цікавий, актуальний та автентичний
матеріал, що підвищує їхню інформованість щодо інших мов і культур, а присутність
різноманітних типів вправ сприяє розвитку лінгвістичної та соціокультурної компетентності
студентів. Використання інтерактивної платформи сприяє розширенню світогляду студентів,
розвитку критичного мислення, ефективності та продуктивності процесу навчання, забезпечує
інноваційність, мобільність та інтерактивність заняття.
Додатковий навчальний матеріал і завдання, що надаються майбутнім економістам,
співвідносяться зі змістом підручника Business Partnerта Market Leader. Як ми вже зазначали,
студенти отримують можливість виконувати завдання автономно, перебуваючи в мережі,
що сприяє розвитку таких якостей як самоорганізованість і самостійність.
Суттєвою перевагою використання інтерактивної платформи MyEnglishLab для майбутніх
економістів є поради та підказки в завданнях, які скеровують студентів до відповідної
довідкової сторінки з метою правильного виконання вправ. Такий підхід дозволяє майбутнім
економістам проаналізувати варіанти відповіді. Оскільки інтерактивна платформа
MyEnglishLab передбачає автоматичне оцінювання навчальних досягнень студентів, вони
мають змогу побачити миттєві відгуки про свою роботу в щоденнику, а також стежити за власним
прогресом у вивченні англійської мови.
Використання інтерактивної платформи MyEnglishLab у процесі викладання майбутнім
економістам ІМПС надає такі переваги для викладача. Викладач може автоматично задавати
(домашні) завдання студентам, зокрема індивідуально, обравши обсяг часу на їх виконання –
налаштовуючи таймер для вправ. Водночас перевірка завдань відбувається автоматично,
що економить час викладача.
Кожне завдання, яке виконують студенти, реєструється в системі MyEnglishLab у журналі
оцінок, що дозволяє слідкувати за статистикою та прогресом студентів, що значно полегшує
роботу викладача з організації самостійної роботи студентів і надає інформацію про їхні сильні
та слабкі сторони (рис. 1).
Опція “діагностика” у системі інтерактивної платформи надає можливість викладачу
бачити помилки. До того ж, викладач має можливість проаналізувати помилки майбутніх
економістів за допомогою загального звіту про помилки. Зокрема, за допомогою цієї
інформації викладач може приділити час на занятті повторенню необхідного матеріалу
й аналізу типових помилок. На основі отриманих даних викладач може надати студентам
додаткове завдання з теми для усунення прогалин у знаннях.
Також опція “діагностика” надає можливість викладачу бачити кількість спроб студента
зробити завдання, містить інформацію про час, який знадобився студенту для виконання
завдання. До того ж, викладач може налаштувати прозорість критеріїв оцінювання за кредитномодульною системою.
У процесі роботи викладач надає доступ студентам до всіх можливих допоміжних
ресурсів: статей, аудіозаписів, відеосюжетів, які відповідають темі заняття.
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Рис. 1. Журнал оцінок студентів
Завдання, які викладач обирає для студентів на інтерактивній платформі MyEnglishLab,
спрямовані на пошук додаткової інформації, яка необхідна майбутнім економістам для
подальшого обговорення теми. Наведемо приклад вправи для навчання читання з теми
“Пошук роботи”, яка сприяє в подальшому розвитку ініціативності мовленнєвої поведінки
студентів, розвитку вмінь читання: розуміти загальний зміст прочитаного, узагальнювати
факти / події, співвідносити факти, встановлювати зв’язки, оцінювати й інтерпретувати одержану
інформацію тощо (рис. 2).

Рис. 2. Приклад вправ для навчання аудіювання
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Крім того, викладач може поставити інші завдання.
Мета: розвивати вміння висловити свою думку щодо прочитаного.
Інструкція: To learn more about job seeking, read the article. Work in pairs. Discuss the article.
Tell your partner about the advice for jobseekers which you consider to be useful.
Отже, головний чинник ефективної роботи з MyEnglishLab – це інтерактивна діяльність
викладача зі студентами, яка дає змогу розкрити і використовувати усі можливості платформи.
З-поміж таких можливостей – використання сучасних відеосюжетів, які викладач пропонує
переглянути студентам. Відеосюжети є невеликими за тривалістю, перевага застосування
яких є очевидною: студенти знайомляться з тематичною лексикою. До того ж, студенти повинні
бути обізнані з темою, яку вивчають, знаходити додаткову інформацію, що мотивує їх до
подальшого обговорення відеосюжету та розвиває у студентів аудитивні й комунікативнодискусійні вміння.
Наведемо приклад вправи для навчання аудіювання (рис. 3).
Мета: розвивати вміння студентів розуміти загальний зміст почутого.
Інструкція: Look at the text below. Watch the video and choose the correct answer.

Рис. 3. Приклад вправ для навчання аудіювання
Беручи до уваги специфіку навчання, а саме – ІМПС, яка має певні лексичні, граматичні,
синтаксичні, психолінгвістичні особливості, що й складає зміст навчальної дисципліни
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та відображається в інтерактивній платформі у вигляді професійно орієнтованих текстів
і ситуацій спілкування, що відповідають мотивам і цілям виробничої діяльності майбутнього
економіста; країнознавчих знань; завдань, спрямованих на розвиток комунікативно дискусійних
умінь майбутніх економістів тощо.
Наведемо приклад вправи, яка демонструє ситуації професійного спілкування (рис. 4).
Мета: розвивати вміння розуміти загальний зміст почутого.
Інструкція: Listen to the interview with an entrepreneur. Decide if the statements are true
or false.

Рис. 4. Вправа для навчання аудіювання
Отже, практика використання інтерактивної платформи довела ефективність, наприклад,
у процесі перевірки домашнього завдання, написання тесту, роботі на заняттях тощо. Однак
робота з платформою є лише додатковим компонентом змішаного та дистанційного
навчання.
Висновки та перспективи подальших розвідок. Отож, ми визначили переваги
використання інтерактивної платформи MyEnglishLab у процесі дистанційного та змішаного
навчання в умовах пандемії коронавірусу; обґрунтували ефективність і необхідність
використання інтерактивної платформи MyEnglishLab для навчання майбутніх економістів
англійської мови.
Перспективи подальших розвідок вбачаємо в аналізі результативності сприйняття
та реакції студентів щодо використання цієї платформи для вивчення англійської мови
професійного спрямування.
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