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На сьогоднішній день, багато науково-педагогічних працівників 

зазначають, що традиційні педагогічні технології навчання граматики 

іноземної мови (ІМ), зокрема англійської, не забезпечують повного 

засвоєння необхідного обсягу знань на відповідному рівні, а швидке 

оновлення навчального матеріалу не встигає за сучасним 

швидкозмінним інформаційним потоком. Той обсяг, який необхідний 

студенту немовного ВНЗ для професійного становлення, неможливо 

передати, застосовуючи лише традиційні форми та методи навчання. 

Отже, для реалізації цього завдання потрібне диференційоване 

навчання та застосування нових прийомів та технологій [3]. 

Останнім часом все більшої популярності серед учителів, учнів і 

студентів набувають віртуальні навчальні середовища. Причиною є 

доступність цієї веб-технології як засобу навчання і викладання [5]. Як 

зазначає Б. Г. Уілсон, ВНС – це комп'ютерне середовища, що надає 

можливість зв'язку та обміну інформацією між учнями та викладачами, 

надає доступ до широкого спектру активів і ресурсів інформації [7]. Як 



вважає О. Л. Огурцова, індивідуальна робота студентів у середовищі є 

важливою передумовою підвищення результативності їх навчання в 

аудиторії [2].  

Одним із найзручніших ВНС є, на нашу думку,  Edmodo. Серед 

його переваг вирізняються такі:  

 безкоштовний доступ для викладача, студентів і батьків (чи 

для того, хто буде мати право моніторингу навчального процесу); 

 безпечність і простота – не потрібно вказувати номер 

мобільного телефону, дні народження або будь-яку іншу 

ідентифікуючу інформацію; 

 календар, в якому фіксуються дати виконання завдань, 

розклад проведення тестів; 

 при виконанні завдання виставляється оцінка, учасники 

бачать лише свої оцінки [4];  

 можливість надавати інструкції студентам у гнучкий 

спосіб, звичний для сучасного веб-орієнтованого покоління, не 

лімітуючи їх у часі та місці навчання [1];  

 можливість накопичувати статистичну інформацію 

(кількість правильних та неправильних відповідей тощо), яка дозволяє 

в подальшому викладачу оцінити якість знань студентів, виявити 

найскладніші питання, порівняти результати студентів різних груп або 

років навчання; 

 дозволяє студентові показати свої реальні знання, які з 

певних причин не можуть бути продемонстровані під час традиційних 

аудиторних занять [6].  



З метою перевірки можливостей використання ВНС Edmodo у 

навчанні студентів немовного ВНЗ граматики, нами був проведений 

експеримент на базі Житомирського національного агроекологічного 

університету. Цільовою аудиторією було обрано студентів 1-го курсу 

факультету «Агрономія», а темою – «Present Indefinite». 

Метою експерименту була перевірка ефективності  застосування 

ВНС для розвитку граматичної компетенції студентів. Гіпотезу 

дослідження було сформульовано наступним чином: виконання 

студентами мовних граматичних вправ у ВНС Edmodo сприятиме 

підвищенню їх мотивації до навчання, полегшенню доступу до 

необхідним довідкових матеріалів, а отже позитивно вплине на 

результати навчання. 

Дослідження проводилось у 4 етапи: 

І-ий етап – підготовчий.  

1. Було розроблено модель навчального процесу з інтеграцією в 

неї ВНС. Об'єктом моделювання став процес розвитку граматичної 

компетенції студентів 1-го курсу немовних ВНЗ, а предметом – етапи 

розвитку граматичних навичок за допомогою виконання вправ в межах 

віртуального навчального середовища. Згідно з розробленою моделлю 

процес навчання мав розподілитись на 4 кроки:  

 пояснення граматичного матеріалу та перевірка його 

розуміння на 1-му занятті; 

 самостійне виконання студентами мовних граматичних 

вправ в Edmodo; 

 контекстуально-ситуативне закріплення граматичних 

навичок студентів засобами умовно-комунікативних і комунікативних 

вправ на 2-му занятті; 
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 самостійне виконання студентами комунікативних вправ в 

Edmodo. 

2. Студентів було поділено на 2 групи: контрольну (КГ) – 6 

студентів та експериментальну (ЕГ) – 7 студентів. Було підготовлено 

граматичний тест для проведення доекспериментального зрізу рівня 

граматичної компетенції студентів цих груп.  

ІІ етап – доекспериментальний. 

Було проведено підготовку до експериментального навчання за 

наступними параметрами: 

1) було розроблено вправи за темою the Present Indefinite; 

2) проведено аудиторне введення граматичного матеріалу і його 

пояснення; 

3) запропоновано використання таблиць, схем, малюнків; 

4) виконання вправ і завдань, для перевірки розуміння та 

первинного закріплення матеріалу. 

Ми запропонували провести 2-й етап як підготовку до виконання 

завдання у ВНС у очному традиційному режимі. Це пов'язано з тим, що 

перед студентами в ході виконання завдань у ВНС могли б виникнути 

різноманітні труднощі, пов'язаних з їх виконанням, як, наприклад:  

 необхідно було зрозуміти ситуацію та завдання, 

сформульовані іноземною мовою; 

 продивитися та прочитати запропоновані інформаційні 

джерела; 

 продумати вирішення завдань та сформулювати їх в  

писемному мовленні. 

ІІІ етап- експериментальний. 



 На цьому епаті, було проведено дослідження. Так, у  

контрольній групі студенти займалися за традиційною методикою. 

Використовували підручник Л.Г.Верба «Граматика сучасної 

англійської мови» і, спираючись на вже отриманні знання виконували 

письмово вправи. В експериментальній групі студенти 

використовували ВНС та завантаженні до нього додаткові матеріали, та  

мали виконати вправи письмово:  

1)  трансформаційні вправи на заповнення пропусків; 

2) трансформаційні вправи на заміну явища на правильне, 

синонімічне, антонімічне; 

3) вправи на співставлення (matching), спрямовані на розвиток 

використання тематичних речень. 

Використовуючи Edmodo для виконання вправ студентами, ми 

брали до уваги такі його компоненти, як: 

- завдання, тобто, які вправи студенти мають виконати у ВНС. 

            Основним чинником, що обумовлює успіх навчання, є вправи, 

бо у вправах, що моделюють діяльність, формуються, розвиваються і 

удосконалюються мовні навички і уміння; 

- виконання. Cтуденти виконують вправи, користуючись 

інструкцією чи планом, використовуючи веб-ресурси, наперед 

завантажені викладачем. Студенти для полегшення виконання вправ 

можуть використовувати різноманітні джерела від Інтернет-сайтів, 

аудіо- та відео-матеріалів до книг, різноманітних друкованих джерел, 

або звернутися за допомогою до викладача.  

- сторінку вчителя. В даному блоці узагальнюється основна  

інформація щодо виконання вправ: тема за якою виконуються вправи, 



час відведений на виконання. Вказується для якої групи зазначені 

вправи.  

На ІV етапі – післяексперементальний.  

Було проведено оцінювання результатів самостійної роботи 

студентів у ВНС – Edmodo. Оцінювання виконання вправ у ВНС 

проводилось за шкалою (Rubric), яка містить критерії, що оцінюються, 

та детальне роз’яснення рівнів якості виконаної роботи. На перетині 

цих критеріїв і визначалися бали, які одержали студенти. 

Результати дослідження представлені у таблиці 1. 

Таблиця 1. Результати експериментальної та контрольної груп 

                        

                                                   Група      

        Критерії 

ЕГ 

(середній 

показник 

по групі) 

КГ 

(середній 

показник 

по групі) 

Кількість правильно сформованих 

речень   

4 3 

Кількість речень, в яких було правильно 

застосовне граматичне правило 

студентами   

5 3 

Кількість всіх завдань виконаних без 

помилок 

        3 1 

Середній бал за 3 показниками 4 2,33 

Такому високому показнику експериментальної групи сприяли 

такі фактори:  

1. Спрощений доступ до додаткових матеріалів.  

2. Достатня кількість часу для виконання завдання. 



3. Можливість для додаткової консультації за допомогою 

чату. 

Модель використання ВНС передбачала розподілення виконання 

завдань студентами наступним чином:  

 - 1 семінар – студенти проходять 2-4 кроки 2-го етапу; 

 -  самостійна робота до 1 заняття – студенти проходять 1-3 кроки 3-

го етапу; 

 - 2 семінар – оцінювання результатів роботи студентів та 

закріплення матеріалу. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що успіх застосування ВНС при 

виконання завдань  залежить від: 

 вибору віртуального навчального середовища, воно має 

сприяти підвищенню ефективності навчання, стимулювати студентів до 

подальшого самостійного вивчення англійської мови;   

 при складанні завдань, необхідно дотримуватись 

структури, теми, чітко формулювати завдання;  

 частоти застосування даних технологій при навчанні 

іноземної мови;  

 ефективної роботи викладача та студентів на початковому 

етапі навчання граматичної компетенції (у аудиторії); 

 відповідального ставлення студентів до виконання завдань; 

 зацікавленості студентів у такому виді роботи. 
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