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навчання іноземних мов на відстані за допомогою новітніх інформаційних 
технологій надає необмежені можливості використання персонального комп’ютера. 
у мовній/лінгвістичній освіті необхідність в інтенсивній реалізації дистанційного ре-
жиму взаємодії суб’єктів освітнього процесу обумовлена як соціально-економічними, 
так і предметно-змістовими факторами. дистанційне навчання доступно для тих, 
хто, по-перше, географічно віддалений від місця навчання, по-друге, з ряду причин 
позбавлений можливості навчатися в традиційному режимі, по-третє, готовий одно-
часно здобувати дві або більше освіти.

для ефективного здійснення процесу дистанційного навчання необхідно сфор-
мувати у студентів навчальну компетенцію, покликану забезпечити результативність 
самостійної діяльності студентів під час дистанційного навчання іноземної мови.

навчальна компетенція – це здатність і готовність студента до ефективної 
навчальної діяльності із засвоєння іноземної мови як засобу міжкультурного і (шир-
ше) міжцивілізаційного спілкування.

Відомо, що дистанційне навчання передбачає максимум самостійної діяль-
ністі студента. При цьому, жоден студент не застрахований від великої кількості 
труднощів, пов’язаних із самостійним виконанням власне комунікативних, а також 
навчальних дій, що забезпечують оволодіння іншомовним спілкуванням. Зокрема, 
труднощі комунікативного характеру пов’язані з необхідністю самостійного плану-
вання, організації та реалізації комунікативного процесу з партнером, який знахо-
диться на відстані. Під час читання виникають труднощі, викликані гипертекстовым 
характером текстового матеріалу, а це може супроводжуватися виникненням мов-
них, предметно-логічних, соціокультурних проблем, вирішувати які при автономно-
му читанні студент змушений самостійно.

Що стосується власне навчальних дій та операцій, то вони також містять зна-
чні труднощі. Це, перш за все, труднощі загальнонавчального характеру, обумовле-
ні специфічним характером дистанційного навчання. Зокрема, труднощі, пов’язані 
зі значним (у порівнянні з традиційною формою навчання) збільшенням кількості 
«ступенів свободи» у виборі «маршруту», темпу та змісту навчання, засобів отриман-
ня знань. Це накладає на студента значно більші зобов’язання, пов’язані з умінням 
організувати своє навчання, спланувати його характер, хід та результати, спроекту-
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вати час, необхідний для виконання завдань (програм, дій тощо.).
не меншими труднощами супроводжується процес організації навчальної 

діяльності з оволодіння іншомовним спілкуванням. так, студенти відчувають труд-
нощі, пов’язані з запам’ятовуванням матеріалу, з його активізацією. Виникають та-
кож пізнавальні проблеми, пов’язані з визначенням джерел інформації, пошуком до-
даткових матеріалів, задоволенням своїх інтелектуальних запитів.

суттєвими є і труднощі власне навчального характеру, серед яких – «невмін-
ня знаходити час на підготовку», «невміння планувати та раціонально розподіляти 
послідовність виконання роботи», «невміння самостійно організувати активізацію 
/ запам’ятовування мовного матеріалу», «нездатність самостійно визначити мовні 
(граматичні, лексичні, вимовні) закономірності» тощо. у більшості випадків у сту-
дентів стихійно (без втручання викладача) формується нераціональний підхід до ор-
ганізації самостійної навчальної діяльності (наприклад, «авральний» режим роботи, 
що є неприпустимим при оволодінні іншомовним спілкуванням), а він призводить 
до перевантаження, знижує мотивацію, що неминуче позначається на продуктивнос-
ті всієї навчальної діяльності.

можна визначити декілька причин виникнення труднощів у навчальній ді-
яльності студентів, які навчаються в дистанційно-заочному режимі.

Перша причина полягає в тому, що студентів не орієнтують на раціональне 
виконання діяльності, на оптимальне використання своїх розумових, фізичних зу-
силь, на економію часу, своїх емоційних, вольових ресурсів тощо. Їм не надаються ре-
комендації з ефективного виконання тієї діяльності, яка задається програмою курса, 
дисципліни, теми, уроку тощо.

друга причина обумовлена тим фактом, що при такій взаємодії викладачеві 
набагато важче виявити індивідуальні особливості студентів, які впливають на ви-
роблення їхнього власного раціонального стилю самостійної навчальної діяльності 
під час оволодіння іноземною мовою. крім того, комп’ютерні програми, електронні 
підручники, навчальні посібники зорієнтовані на узагальненого суб’єкта навчальної 
діяльності.

третя причина полягає в тому, що викладач, як носій певного досвіду ефек-
тивної навчальної діяльності, може коригувати неефективну навчальну діяльність на 
початкових етапах роботи над мовою. Під час дистанційного навчання такого без-
посереднього, тісного міжособистісного контакту не відбувається, вірніше, контакт 
має місце, але він опосередкований, розтягнутий у часі і не може мати тієї ж сили 
впливу.

отже, для ефективності організації та реалізації дистанційної форми на-
вчання принципово значущим є наявність у студентів навчальної компетенції, яка 
призначена раціоналізувати цей процес – зняти труднощі, що виникають у процесі 
самостійної навчальної діяльності студентів, підвищити її ефективність.
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