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Звідси log2 log2 𝑧 ≥ 0, log2 𝑧 ≥ 1,𝑧 ≥ 2. 

Відповідь: 𝑧 ≥ 2. 
Отож ми бачимо, що задачі на показниково-логарифмічні рівняння дають великі 

можливості в позакласній роботі та спрямовують розвиток логічного мислення.  
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Комп’ютерні технології змінили спосіб спілкування, ведення бізнесу, розваг, 

створення та управління інформацією. Оскільки освіта в основному включає в себе 

інформацію та комунікацію, то цілком природно, що ці технології, з широким спектром 

інформаційних послуг вплинули на освіту. Науково-педагогічні дослідження описують 

різні шляхи, якими комп’ютерні технології можуть підтримувати освіту: як засіб 

візуалізації [5; 6] та контролю знань [7], полегшення спілкування суб’єктів освітнього 

процесу [9], збільшення обсягу навчального матеріалу [8] тощо. 

Згідно з J. Cradler, M. Freeman та M. L. McNabb нинішня система освіти стикається 

з новим викликом: встановити та впровадити стратегії для ефективного використання 

комп’ютерних технологій у навчанні. Велика кількість дослідників працювали над цією 

проблемою і запропонували різні моделі та підходи, за допомогою яких комп’ютерні 

технології можуть бути включені до навчання. Їх узагальнення сприяло виділенню трьох 

шляхів для успішної інтеграції інформаційних технологій:  

1) використання програмного забезпечення для підвищення рівня навченості 

студентів;  
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2) використання завдань на основі проблем та їх вирішення засобами 

комп’ютерних технологій;  

3) створення конструктивного віртуального навчального середовища. [8] 

Нині заклади освіти активно використовують потенціал комп’ютерних технологій 

для підтримки навчання різних предметів, серед яких виділимо англійську мову як 

дисципліну, покликану забезпечити глобалізацію та інтеграцію України та її громадян у 

світовий простір. Нами вивчаються сучасні комп’ютерні технології навчання англійської 

мови. Наразі за аналізом наукових джерел можемо представити шляхи використання 

комп’ютерних технологій у навчанні англійської мови [1]: 

1) віртуальне чи онлайнове навчання – відкриті та закриті освітні ресурси, що 

доступні для будь-якого користувача через мережу Інтернет. Вони є важливим 

елементом інфраструктури навчання. Наразі є важливим є забезпечення їх якості, 

цілісності та коректності, їх доступність для студентів-інвалідів. Процедура навчання 

варіюється від доповнення навчальних занять у класі до проходження певних окремих 

навчальних курсів та програм для студентів. Даний вид навчання підтримують: VET 

Online Training, EngConvo, Lingoloop, TEEdOnline тощо. 

Інноваційні індивідуальні тренінги з найкращими англійськими тренерами, які 

наявні на різноманітних платформах для навчання, повністю гнучке планування для 

полегшення навчання, індивідуальні курсові програми, включаючи звіти про зворотній 

зв'язок для кожної сесії, з великою кількістю стимулюючих інтерактивних ресурсів, що 

оновлюються щотижня, є запорукою для підвищення соціокультурної впевненості та 

навичок спілкування та володіння англійською мовою (а також багатьма іншими 

мовами). Студенти та викладачі підключаються до віртуального класу за допомогою 

Інтернету та сервісу Skype, проходять інтерактивну підготовку, після чого надається 

індивідуальний звіт, де висвітлюються помилки, усі ключові моменти, способи та 

напрями вдосконалення тощо [7]. 

Онлайнове навчання має потенціал для підвищення продуктивності освіти за 

рахунок прискорення темпів навчання, використання переваг часу навчання за межами 

шкільного часу, зниження вартості навчальних матеріалів і раціонального використання 

часу вчителя [8]. 

2) змішане навчання – звичайне навчання з точковим використанням 

комп’ютерних технологій. Такий тип навчання передбачає використання низки 

типів спеціалізованого програмного забезпечення [4] : 

 електронні посібники – електронні навчальні видання, які доповнюють 

підручники та містять навчальний матеріал з певного предмета, окремих 

розділів навчальної дисципліни, факультативного курсу або курсу за вибором, 

найчастіше представлені з використанням мультимедійних засобів. Серед таких 

згадаємо: «Basic English Grammar»,  «Essential Grammar in Use», «Free English 

Grammar», «Big Grammar Book. 101 Worksheets for English Lessons», «Lane`s 

English as a Second Language», «99 Fast Ways to Improve Your English» та ін. [3]; 

 електронні (віртуальні) практикуми – електронні навчальні збірники 

практичних завдань і вправ, у тому числі:  

- електронні тренажери (“MultiLingua Trainer 8.2”, “Lex! 0.5.1”, English 

Quizzes, Worksheets); 

- електронні засоби для організації контролю навчальних досягнень учнів – 

комп’ютерні програми, призначені для створення тестів і проведення 

тестування (ADSoft Tester, Test-W та ін.); 

 мультимедійні засоби ілюстративного і довідникового спрямування: 

- електронні колекції зображень різних об’єктів (карти, креслення, рисунки та 

ін.) із засобами навігації та пошуку; 

https://www.easypacelearning.com/all-lessons/english-books-for-download-pdfs-free/1263-english-grammar-pdf-download-for-free-download-the-english-grammar-book-on-pdf-for-free
http://ilsclasses.com/Essential%20Grammar%20in%20Use.pdf
http://www.espressoenglish.net/wp-content/uploads/2012/07/Free-Grammar-Ebook-Level-2.pdf
http://www.espressoenglish.net/wp-content/uploads/2012/07/Free-Grammar-Ebook-Level-2.pdf
http://www.englishbanana.com/1-big-grammar-book.pdf
http://www.esl-online.net/Bk1-LESSONS1-5view.pdf
http://www.esl-online.net/Bk1-LESSONS1-5view.pdf
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/99fastwayslearningenglish.pdf
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- електронні граматичні хрестоматії – електронні навчальні видання 

літературно-художніх, історичних та інших друкованих, музичних творів, 

творів образотворчого чи кіномистецтва або їх фрагментів (Драгункін А. Н. 

«Хрестоматія англійської мови»); 

- електронні енциклопедії - електронні довідникові видання, що містять 

основні відомості з однієї чи кількох галузей знань і практичної діяльності, 

подані у коротких статтях, доповнені аудіо- та відеоматеріалами, засобами 

пошуку та відбору довідникових матеріалів (“Encyclopedia Britannica 2012 

Ultimate Reference Suite”); 

- електронні словники – електронні довідникові видання словників державної 

або іноземних мов, що містять засоби пошуку слів та словосполучень і 

доповнені можливістю прослуховування фрагментів словника (“ABBYY 

Lingvo 12”, “Мультилекс” та “Мультитран”,“Onelook Dictionary”). [4] 

На нашу думку, використання комп’ютерних технологій є доцільним для 

підтримки викладання та навчання, оскільки підвищується ефективність навчального 

процесу щодо формування знань, умінь і навичок використання іноземної мови, успішну 

організацію індивідуальної або групової роботи.  
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Анотація: У статті коротко розглянуто підходи до використання комп’ютерних 

технологій у навчанні англійської мови: віртуальне і змішане навчання. 

Ключові слова: інформатика, англійська мова, комп’ютерні технології, 

віртуальне навчання, змішане навчання. 

 

Summary: The article deals with the approaches of usage the computer technologies for 

both teaching and learning English: virtual and blended learning. 

Key words: Computer Science, English language, computer technology, virtual learning, 

blended learning. 
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