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ВНЗ засобами електронного додатку Padlet 

 

Електронні додатки набули широкого використання в освітньому процесі. У 

деяких випадках процес навчання відбувається виключно або переважно із 

залученням інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ), оскільки дисципліна 

має безпосереднє відношення до технологій. Наприклад, це стосується 

інформаційних дисциплін, таких як програмування, системне адміністрування, 

графічний дизайн тощо. Проте даними дисциплінами коло використання 

електронних додатків не обмежується, оскільки ІКТ можна використовувати під 

час навчання усіх без винятку дисциплін, у більший чи меншій мірі.  

У даній статті ми зосередимося на використанні електронних додатків під 

час формування усної монологічної комунікативної компетенції у контексті вищої 

іншомовної освіти. Це зумовлено зручністю для викладачів та студентів, а також 

можливістю зекономити аудиторний час, урізноманітнити та індивідуалізувати 

навчальний процес, залишити поза класом ту частину навчального процесу, що 

може бути автоматизованою.  

Усне монологічне мовлення – це усне розгорнуте висловлювання на задану 

тему. В усному мовленні повинні бути мотив висловлювання та загальний задум, 

що його створює мовець. Обидва цих фактори повинні визначати плин усього 

розгорнутого монологічного висловлювання, яке складається з кількох смислових 

груп, що пов’язані між собою у цілісну замкнену структуру [11]. 



Монолог – форма мовлення, що служить для цілеспрямованої передачі 

інформації. Основні властивості монологу включають односторонній та 

неперервний характер висловлювання, довільність, розгорнутість, логічну 

послідовність викладу; його зміст обумовлений орієнтацією на слухача, вживання 

невербальних засобів передачі інформації суттєво обмежене. Монологічне 

мовлення характеризується наявністю повних речень та розгорнутим викладом 

думок [12].  

Загалом, розвиток усного мовлення студентів немовних ВНЗ спирається на 

низку освітньо-нормативних вимог, що висуваються до рівнів володіння 

іноземною мовою (ІМ), на яких знаходяться студенти. Виходячи з того, що 

випускники середньої загальноосвітньої школи за вимогами Державного 

стандарту базової і повної середньої освіти [8] мають володіти ІМ на рівні В1-В1+, 

цей рівень характеризує і студентів І курсу немовного ВНЗ, де усне мовлення, у 

складі комунікативної компетенції, окреслено як "стратегічно важливе для 

мовного компонента". Як зазначено у Програмі з англійської мови для 

професійного спілкування, на ОКР "бакалавр" вони повинні підвищити рівень 

своєї комунікативної компетенції до В2. Передбачається, що магістри немовних 

ВНЗ повинні оволодіти іноземною мовою на рівні С1 [13:2]. 

Згідно з вимогами Державної національної програми "Освіта" ("Україна XXI 

століття), інформатизацію вітчизняної освіти зазначено як пріоритетний напрям її 

реформування [9]. Одним із аспектів інформатизації освіти є впровадження у 

процес навчання електронних додатків.  

Поняття “електронний додаток” (англ. application або application software) 

тлумачиться як програма, що розроблена для виконання специфічних задач або 

цілей [1]. Сьогодні виникають сотні нових електронних додатків, що можуть 

використовуватись в освітній діяльності, тому їх вивчення та використання під час 

навчання усного мовлення становить перспективну та актуальну задачу вищої 

освіти.  



Під час роботи над даною статтею нами було проаналізовано низку 

електронних додатків, що можуть використовуватись для навчання усного 

монологічного мовлення. За етапами навчання їх можна розділити на такі групи: 

 Додатки, що пропонують вправи на дофразовому та фразовому рівнях. 

Це такі додатки, як Quilet, Socrative, Anki. 

 Додатки, що пропонують вправи на фразовому та текстовому рівнях. 

До них відносяться Zaption, Padlet, Kahoot.  

Деякі з наведених додатків є такі, що безкоштовно пропонують тільки 

обмежений ряд функцій, та такі, які є повністю безкоштовними. Частково 

безкоштовні додатки – це Quizlet, Kahoot, Zaption. Повністю безкоштовними є 

Padlet, Anki, Socrative. Зважаючи на тему даної статті та необхідність масового 

залучення студентів до використання додатку, для дослідження було обрано 

Padlet, оскільки він пропонує найширші функції для навчання усного 

монологічного мовлення та є повністю безкоштовним, що дозволяє користування 

ним без будь-яких обмежень щодо часу, аудиторії та змісту.  

Використання електронних додатків у процесі навчання іноземної мови 

висвітлено у працях багатьох дослідників, серед яких Л. Дж. Беннон [6],  

К. А. Капелль [2], Е. Кєуб-Старшевська [4], Д. М. Ласковскі [3], Дж. Стал [5],  

Н.С. Щерба [14] та інші.  Більшість дослідників сходиться на думці, що електронні 

додатки повинні доповнювати навчання в аудиторії, а не повністю заміняти його. 

Проте можливість повноцінної освіти виключно засобами електронних додатків 

не відхиляється. 

О. Є. Мисечко [11] зазначає два шляхи навчання монологічного мовлення: 

індуктивний («шлях знизу») і дедуктивний («шлях зверху»). Навчаючи 

монологічного мовлення дедуктивним шляхом, в якості першого етапу навчання 

усного монологічного мовлення викладач пропонує студентам закінчений зразок, 

який вони мають максимально «присвоїти», на другому етапі студенти роблять 

перекази від імені різних осіб, та на третьому етапі вони будують власні 



комунікативно-тематичні висловлювання на основі різних комунікативних 

завдань.  

При використання індуктивного шляху, на першому етапі навчання усного 

монологічного мовлення студенти будують короткі висловлювання за темою, які 

згодом, під час другого етапу, конкретизують та уточнюють на основі 

різноманітних вправ, а на третьому етапі вони можуть самостійно побудувати 

розгорнуте висловлювання з елементами аргументації, оцінки, причинно-

наслідкових зв’язків тощо.  

Для дослідження було обрано індуктивний шлях навчання усного 

монологічного мовлення. Даний вибір зумовлений дотриманням принципів 

дидактики «від простого до складного», поступовістю процесу, його логічністю 

для розуміння та сприйняття студентами. Окрім того, «шлях знизу» є показовим з 

огляду на випробування розробленої нами методики використання електронного 

додатку. 

Нами було вирішено використовувати додаток Padlet в якості платформи для 

опор, на основі яких студенти будуватимуть свої висловлювання. О.Є. Мисечко 

ділить опори на чотири типи: вербальні, невербальні, змістові та смислові. До 

вербальних змістових опор вона відносить тексти, плани, підстановчі таблиці, 

логіко-структурні схеми, рольові та ключові картки. До вербальних смислових 

опор належать ключові слова, сентенції, логіко-смислові схеми, функціональні 

моделі, роздаткові картки. Серед невербальних опор є також смислові та змістові. 

Змістові невербальні опори, за думкою О.Є. Мисечко, включають у себе 

відеороліки, слайди, графічні зображення, предмети тощо. Невербальні смислові – 

це діаграми, схеми, таблиці, цифри, символи, плакати, карикатури, функціональні 

шуми, музика і т.д. Усі перелічені вище опори відповідають формату додатка 

Padlet, завдяки його функціям, що дозволяють включити в один і той самий 

«падлет» файли різноманітних типів – графічні, текстові, аудіо, відео та будь-які 

інші файли специфічних програм. Отже, засобами даного електронного додатку 



викладач має можливість досягти цілі усіх етапів навчання усного монологічного 

мовлення за індуктивним підходом. Таким чином, завдання першого етапу 

навчання усного монологічного мовлення реалізуються через вербальні смислові 

опори, опубліковані у додатку, а саме: ключові слова, сентенції, картки. Для 

кращого сприймання та запам’ятовування дофразових та дотекстових єдностей, 

що стосуються теми заняття, викладач має можливість включити у завдання 

першого етапу також аудіо-записи, створені носіями мови. Завдання другого етапу 

реалізуються через усі вищезазначені вербальні та невербальні, смислові та 

змістові опори. Спираючись на запропоновані викладачем опори, студенти 

накопичують певні відомості з теми, що вивчається, а також використовуючи 

схеми, таблиці, символи, графічні зображення, функціональні шуми, відеороліки 

тощо та виконуючи поставлені викладачем завдання, студенти будують 

монологічні висловлювання або готуються до їх побудови під час аудиторного 

заняття. Продукування розгорнутого зв’язного монологу з аргументацією, тобто 

третій етап навчання усного монологічного мовлення за індуктивним підходом, 

пропонується виконувати під час аудиторних занять, за попередньою підготовкою 

засобами додатку. 

Слід зазначити, що студенти немовних ВНЗ повинні вміти висловлюватися у 

межах трьох функціонально-смислових типів мовлення: опису, розповіді та 

аргументації [7:102]. Побудова аргументації потребує розвинених навичок 

критичного мислення, що може бути включено до другого етапу навчання усного 

монологічного мовлення індуктивним шляхом. Викладач має можливість обирати 

завдання з-поміж великого різноманіття відповідних прийомів. Серед 

найпопулярніших технік розвитку критичного мислення можна назвати наступні: 

мозковий штурм (перелік ідей, думок), карта мислення (розгалуження від основної 

ідеї до різних способів її реалізації), діаграма Венна (порівняння ідей, думок), 

риб’яча кістка (перелік причин, переваг та недоліків, структурних елементів, дій), 

CAF (таблиця з можливими рішеннями та цікавими фактами), інформований 



вибір, послідовності та наслідки (схема, де вказані наслідки тої чи іншої ідеї), 

FRIEDs (факти, причини, випадки, приклади, рішення), шість капелюхів мислення 

(обговорення ідеї чи думки з різних позицій), Тік-Так (перелік позитивних та 

негативних наслідків, що випливають з прийняття та не прийняття певної ідеї чи 

рішення) тощо.  

Додаток Padlet дає можливість використовувати перелічені вище техніки 

розвитку критичного мислення дистанційно та самостійно кожним студентом, під 

наглядом або без нагляду викладача.  

Отже, функціональність додатку Padlet дозволяє побудувати повноцінний 

процес розвитку усномовленнєвої монологічної компетенції, починаючи від 

першого до останнього етапу. За потребою студенти мають можливість записати 

своє висловлювання та опублікувати його у файлі-падлеті для перевірки 

викладачем, однак нам видається найефективнішим залишити цей етап на 

опрацювання в аудиторії.  

Найперше, зі студентами було проведено заняття з теми, що вивчалася та 

опрацьовано лексико-граматичні особливості теми. Далі їм був пояснений 

принцип роботи додатку з демонстрацією його на великому екрані. Студенти 

отримали список нових слів з теми, а в додатку ми опублікували статті, 

зображення, відео- та аудіо-ролики з теми. На Рис. 1 показано створений нами 

падлет для самостійного опрацювання студентами. Оскільки темою заняття було 

«The Non-Bank Financial Institutions Services», у нашому «падлеті» ми зібрали 

активну лексику заняття, а також опублікували статті, опитування та відеороліки з 

теми, що пропонували додаткові відомості окрім прочитаного на занятті тексту. 

Дані матеріали були взяті з аутентичних джерел, усі вони були спрямовані на 

стимулювання міркувань щодо теми заняття. Після опрацювання даних матеріалів 

студенти були розбиті на групи, кожна з яких отримала завдання додати свої 

міркування у таблицю FRIEDs у наступні рубрики:  



 facts – навести факти, що стосуються послуг небанківських фінансових 

установ;  

 reasons – навести причини, чому люди користуються їх послугами 

та/або чому люди надають подібні послуги;  

 incidents – знайти випадки, що траплялися з небанківськими 

фінансовими установами;  

 examples – навести різноманітні приклади випадків, власне установ та 

будь-чого, що стосується небанківських фінансових установ;  

 decisions – запропонувати вирішення проблемних питань, пов’язаних 

із послугами небанківських фінансових установ.  

Рис.1 Падлет, створений для самостійної підготовки студентів до продукування 

усного монологу 

На Рис. 2 показана таблиця FRIEDs, що її побудували студенти у ході 

самостійної підготовки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Таблиця FRIEDs, побудована студентами за завданням викладача 

 

Що стосується подальших кроків навчальної роботи з наведеною 

підготовкою, то можна запропонувати наступне. По-перше, на третьому етапі 

навчання усного монологічного мовлення, для побудови власних розгорнутих та 

аргументованих висловлювань, подальшого обговорення та формування навичок 

критичного мислення під час аудиторного заняття доцільно застосувати техніку 

«Шість капелюхів мислення». Оскільки частину роботи студенти виконали 

самостійно, дана техніка не потребуватиме багато часу, а дозволить лише 

систематизувати думки щодо теми заняття і, таким чином, у викладача буде 

можливість не тільки зробити висновки, але й вислухати висловлювання студентів 

під час того ж самого заняття.  

В якості завдань третього етапу навчання усного монологічного мовлення та 

розвитку навичок критичного мислення можна також запропонувати такі техніки 

як діаграма Венна, інформований вибір, Тік-Так, риб’яча кістка тощо. Наведені 

техніки довели свою ефективність і в контрольній групі, що працювала у 

традиційному, аудиторному режимі. Проте варто зазначити, що вона була менш 

зацікавлена в обговоренні, студенти відчували нестачу ідей і, у результаті, 



підготовка до побудови власних розгорнутих висловлювань (третій етап навчання 

за індуктивним підходом) зайняла значно більше часу, а висловлювання студентів 

були набагато менш розгорнутими та аргументованими. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що залучення електронних додатків у 

процес навчання усного монологічного мовлення за індуктивним підходом є 

ефективним та сприяє кращому засвоєнню знань та кращій інформованості 

студентів з теми. Додаток Padlet можна використовувати:  

 на першому етапі навчання усного монологічного мовлення, 

розміщуючи у ньому файли для вивчення дотекстових єдностей; 

 на другому – для заповнення інформаційних прогалин, розміщуючи у 

ньому вправи на розширення мовного зразка, вправи на завершення або 

придумування початку та інші; 

 для підготовки до третього етапу, залучаючи до роботи техніки з 

розвитку навичок критичного мислення.  

Зазначений додаток дозволяє розміщувати різноманітні опори, на яких 

студенти будуватимуть власні розгорнуті висловлювання. Завдяки тому, що 

засобами електронного додатку студенти виконують значну частину аудиторної 

роботи самостійно, викладач має можливість відвести зекономлений час на, 

власне, говоріння та розвивати їх комунікативну компетенцію. Окрім того, 

пропонуючи до опрацювання цікаві матеріали за професійним спрямуванням, 

викладач сприяє більшій інформованості та залученості студентів щодо теми 

заняття, тим самим сприяючи не лише засвоєнню мовних та мовленнєвих знань, 

умінь та навичок, а й розширюючи їхній професійний кругозір та сприяючи 

розвиткові навичок самоосвіти та самоорганізації. Таким чином, застосовуючи у 

навчальному процесі електронні додатки, викладач отримує повноцінний 

інструмент, що дозволяє не лише навчити студентів іноземної мови, а й повністю 

відповідає вимогам сучасної освіти, сприяє розвиткові навичок критичного 



мислення, розвиває їхні когнітивні здібності, урізноманітнює навчальний процес 

та формує у студентів здатність до самоосвіти та самоорганізації. 
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