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ЗАСТОСУВАННЯ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ KAHOOT  
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ  
У ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Освіта у сучасних закладах освіти потребує нових поглядів й реформ. Даний 
процес стосується й вивчення іноземних мов. Викладання іноземних мов у техні-
чних ЗВО потребує від викладача фундаментальну мовну та методичну підгото-
вку, оскільки студенти більш спрямовані на опанування предметів за спеціальні-
стю, ніж іноземних мов. Постає проблема не лише у методиці викладання мов, а 
й проблема підвищення інтересу та мотивації студентів вивчати мови не як вибі-
ркову дисципліну, а як необхідну для подальшого професійного життя. 

З метою поліпшити процес вивчення мови, пропонується вивчати мову на базі 
онлайн-платформ. Завдяки цьому у студентів зростає мотивація до мови й ауди-
торні заняття стають цікавими й мотивуючими.  

Таким є Kahoot – онлайн платформа, яка проводить навчання у вигляді гри, 
роблячи атмосферу навчання цікавою та невимушеною. Вона може проходити у 
якості вікторини, дидактичних ігор, а також може бути застосована як узагаль-
нення вивченого матеріалу: граматичного, лексичного, країнознавчого – у вигляді 
тестів, пазлів, перемішаних відповідей та послідовності відповідей. Дана платфо-
рма пробуджує у здобувачів вищої освіти дух суперництва, оскільки у процесі 
проходження завдань враховуються не лише правильні відповіді, а й швидкість 
відповіді. Kahoot дає змогу чималій кількості студентів взяти участь у грі. Студе-
нти можуть об’єднатись у команди чи грати самостійно [1,с.305].  

Необхідно виділити наступні переваги даної онлайн-платформи: 1) може засто-
совуватися для студентів будь-якої мовної підготовки - викладач самостійно оби-
рає навчальний матеріал для певного мовного рівня, який він представляє у вигляді 
тесту, вікторини, гри. 2) сприяє розвитку лексичного запасу – платформа є найкра-
щим засобом закріплення вивчених слів, оскільки у формі гри чи тестів згадати чи 
вивчити нове слово легше, ніж вчити й відповідати у стандартній формі. 3) підви-
щує мотивацію та інтерес до навчання – атмосфера гри та суперництва відволікає 
студентів від атмосфери обов’язкового навчання, надає сенс у вивченні іноземної 
мови та мотивує студентів вчитися, використовуючи дані сервіси та платформи. 
4) вчитель відіграє роль радника та не є центровою фігурою – він посередник у на-
вчальному процесі й студенти стають самостійними активними учасниками навча-
льного процесу. 5) kahoot – сучасний засіб на шляху опанування мови, оскільки у 
діджитал-середовищі застосовувати смартфони вже є звичайним явищем, тому до-
речним є застосування смартфонів й вчитися із задоволенням. Викладач більше не 
повинен забороняти користуватись смартфоном на практичному занятті. Дана пла-
тформа зобов’язує користування смартфоном. 6) швидка перевірка сильних та сла-
бких сторін кожного студента з опанованої теми – у процесі гри в kahoot кожний 
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студент дізнається правильну чи неправильну відповідь він надав. Викладач пови-
нен слідкувати за правильністю відповідей та помічати й аналізувати помилки та 
прогалини у знаннях. 7) грати на платформі можна у будь-який час у будь-якому 
місці – мобільність даної платформи дозволяє не залежати від місця та часу, доста-
тнім є наявність комп’ютеру та доступу до мережі Інтернет. 

З недоліків даної веб-платформи можна виділити наступне: 1) потребує чи-
мало часу на підготовку до проведення гри на kahoot – викладач повинен проана-
лізувати матеріал, визначити головне й подати його у вигляді гри, текстів, чи вік-
торини ( залежить від – вивчення нового чи узагальнення опанованого матеріалу). 
2) наявність мережі Інтернет та комп’ютеру – не кожна аудиторія має вільний до-
ступ до мережі Інтернет, тому без вільного доступу дана гра є неможливою. 

Дана платформа була застосована на заняттях з іноземної мови з двома гру-
пами різних спеціальностей: спеціальність «Економіка» (умовно – група №1) 1С 
курс та «Агрономія» (умовно – група №2) 1С курс. Група №1 навчається за мов-
ним рівнем B1 та група №2 – А2. Тест-гра базувався на матеріалі-узагальненні 
вивченого, тому студенти дали гарні результати. Незважаючи на те, що тест-гра 
групи №1 відрізнялась змістом й рівнем від тест-гри групи №2, можна стверджу-
вати, що студенти, які стабільно активно брали участь у процесі вивчення інозе-
мної мови отримали гарний результат, невдало пройшли тест-гру студенти, які 
були відсутні на заняттях з іноземної мови. З можливих труднощів може бути ра-
ціональний розподіл часу на відповідь, потрібно правильно оцінити складність 
питання й дати відповідно 20,30 чи навіть 60 секунд на відповідь. Перед початком 
гри, викладач повинен провести детальну інструкцію як долучитися до гри та як 
сам процес відбувається, оскільки kahoot потребує швидких рішень. З позитивних 
спостережень можна помітити, що студенти впізнавали матеріал, й даючи непра-
вильну відповідь, пізніше згадували правильну відповідь та помічали власні по-
милки. Тому спираючись на позитивні результати проведення даної тест-гри, мо-
жна стверджувати, що дані засоби навчання потрібно долучати до вивчення іно-
земної мови на практичних заняттях. 
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МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Найактуальнішою проблемою старшої школи є питання: як навчати, щоб під-
вищити ефективність вивчення математики? 

Мотивація, або прагнення дитини до навчання, є одним із найважливіших чин-
ників, що забезпечують успішне сприйняття і засвоєння здобувачами освіти про-
грамового матеріалу. Одноманітна за структурою навчальна діяльність призводить 
до втрати інтересу, знижує ефективність сприйняття матеріалу, що вивчається. Фо-
рмувати мотивацію означає створити для студента такі умови та ситуації, які змо-
гли би активізувати розумову діяльність, де бажані мотиви і цілі розвивалися би з 
урахуванням життєвого досвіду та внутрішніх прагнень самого здобувача освіти.  

При підготовці до заняття ретельно продумана мотивація на рівні внутріпред-
метного та міжпредметних зв'язків визначає значимість навчальної теми для фор-
мування майбутньої професійної компетентності, розвитку науки, досвіду повсяк-
денного життя, розв'язання економічних проблем, пізнання світу, фактів та явищ, 




