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ABSTRACT. Learning a foreign language is certainly a complex and
time-consuming process. Learners need to acquire a number of foreign-language
competences that will help participants of the communication process use the
language fluently in real context. Thus, the article examines the process of
forming and developing English lexical competence of students by means of
mobile applications. The concept of foreign-language lexical competence is
complex in its nature, because it contains both linguistic and non-linguistic
(psychological, sociological, cultural) features. Upon the analysis of an array
of the resources, it is apparent that effective language learning and acquisition
is possible via a structured presentation of learning materials and a systematic
teaching approach. The article also outlines the impact and role of modern
technology in the learning process, mobile applications, in particular. The idea
of integrating innovative mobile technologies into language learning involves
improving the educational process on the whole, as well as training a competitive
individual who is able to achieve goals, think critically, solve problems, and be
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a good communicator and collaborator. The emergence of game-based learning
platform and mobile applications opens up many opportunities, as well as
challenges, for teachers. Mobile phones and other smart gadgets are ideally
suited to the development of Mobile-Assisted Language Learning (MALL). MALL
is a language learning approach in which the use of smartphones and other
mobile technologies is percieved by a modern learner as an advantage that helps
to make the process more interactive and effective. The combination of available
apps gives teachers numerous opportunities to introduce students to the English
language learning tools that can help them develop their intrinsic motivation
and improve their language skills. In the course of the research, two English
language learning applications were analyzed alongside with two on-line
educational platforms. The paper outlines the main peculiarities of these
applications, and proves their effectiveness in EFL acquisition.
Key words: foreign language competence, foreign languages, innovative
technologies, mobile learning, mobile applications.
Постановка проблеми. У сучасному світі розвиток мобільних
технологій тісно пов’язаний з перспективами в освітньому процесі,
особливо якщо це стосується сфери вивчення іноземних мов. Внаслідок
швидкого вдосконалення технологій виникла концепція «мобільного
навчання», яке наразі стає дедалі популярнішим, зокрема, в умовах
глобалізації та інтернаціоналізації освіти. Отже, вчителі іноземних мов
мають постійно переглядати педагогічні методи, форми та підходи до
навчання. Вивчення англійської мови за допомогою мобільних пристроїв
(англ. Mobile-Assisted Language Learning (MALL)) є підвидом мобільного
навчання, що вже не перше десятиліття привертає до себе увагу
дослідників, адже є перспективним методом вивчення мови в будь-якому
місці та в будь-який час. Технологія вивчення англійської мови за
допомогою мобільних пристроїв – це форма організації автономного та
персоналізованого учбового процесу, при якому основною або домінуючою
технологією є саме мобільні пристрої зв’язку, за допомогою яких учні
можуть розвивати та вдосконалювати мовні та мовленнєві навички (за
рахунок синхронної та асинхронної комунікації), формувати соціокультурні
та міжкультурні компетентності з метою використання іноземної мови як
методу спілкування в соціально-побутовій та професійній сферах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У низці наукових
розвідок знаходимо підтвердження того, що спостерігається тенденція до
поглибленого аналізу багатогранної сутності поняття «іншомовна
компетентність», а також застосування мобільних технологій у процесі її
формування. Зокрема, до когорти науковців, які досліджують це питання
належать С.Ю. Ніколаєва, Ю.П. Федоренко, П. Нейшн та ін. Вивченню
структури та етапів формування іншомовної лексичної компетентності
присвятили свої праці С.В. Смоліна та О.Б. Бігич. Роль сучасних технологій
у навчанні досліджувала О.М. Альошина.
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Метою статті є вивчення ефективних методів і засобів формування
та розвитку іншомовної лексичної компетентності із застосуванням
мобільних додатків та освітніх платформ для організації навчання.
Виклад основного матеріалу. Очевидним є той факт, що поняття
«іншомовна лексична компетентність» має комплексний характер, оскільки
містить в собі як лінгвістичні, так і психологічні та соціокультурні ознаки.
Доцільно розглядати іншомовну лексичну компетентність як сукупність
трьох типів знання, а саме: 1) форми (усна, письмова, частини слів);
2) значення (пряме і переносне); 3) використання слів (граматична функція,
сполучення слів, обмеження щодо вживання тощо) (Nation, 2001, 33).
C.Ю. Ніколаєва описує поняття «іншомовної лексичної
компетентності» як компонент лінгвістичної компетентності (Ніколаєва,
2008, 15). На думку дослідниці, це здатність людини чітко оформлювати
свої думки, вміння висловлювати їх і розуміти мовлення інших, яке
формується на теоретичних відомостях про систему певної мови та
лексичній обізнаності.
Ю.П. Федоренко визначає підґрунтям іншомовної лексичної
компетентності два складники (Федоренко, 2004, 84): мовний (наявність
граматичних, фонетичних, графічних та орфографічних навичок) та
мовленнєвий (здатність застосовувати набуті граматичні, фонетичні,
графічні та орфографічні навички на варіативно-адаптивному рівні залежно
від конкретних мовленнєвих умов).
Таким чином, ми пропонуємо власне узагальнене визначення
поняття «іншомовна лексична компетентність» – здатність людини
лаконічно оформлювати свої висловлювання, виражати думки, ідеї,
розуміти мовлення інших, яка базується на комплексній і динамічній
взаємодії відповідних знань, навичок, умінь та лексичній обізнаності.
Окрім цього, іншомовну лексичну компетентність доцільніше
розглядати як сукупне явище, як складову частину комунікативної, так і
лінгвістичної компетентності. Адже ефективне оволодіння нею залежить
від низки чинників, які передбачають не лише вміле використання
засвоєного вокабуляру у процесі комунікації, але й знання граматичних,
фонетичних, орфографічних особливостей вживання лексичної одиниці на
письмі чи в усному мовленні.
Розглянемо компоненти лексичної компетентності детальніше, і,
таким чином, дослідимо її структуру. Існує три основні складники, а саме:
лексична навичка, лексичні знання і лексична усвідомленість.
Лексична навичка – це автоматизована навичка розуміння і вживання
іншомовної лексики на інтуїтивному рівні, яка забезпечує вдале лексичне
оформлення власного мовлення і адекватне сприйняття лексичного
оформлення мовлення інших (Смоліна, 2010, 1).
Лексичні знання – це відтворення у свідомості людини результату
пізнання лексичної системи іноземної мови як цілісного явища і власне
правил її застосування на практиці (Смоліна, 2010, 2).
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Лексична усвідомленість представляє собою компонент цілісної
лінгвістичної усвідомленості, або свідомо-рефлексивного підходу до явищ
мови і мовлення, а також до індивідуального оволодіння іншомовною
комунікативною компетентності (Смоліна, 2010, 2).
Формування лексичної компетентності відбувається в три етапи
(Бігич, 2013, 223): 1) етап ознайомлення з новими словами, на якому
відбувається формування теоретичних засад про лексичну систему
іноземної мови, правила користування нею, семантизація лексичних
одиниць, а також демонстрування особливостей їх застосування в
реальному контексті; 2) етап автоматизації нових лексичних одиниць
(власне формування навичок), який відбувається на рівні: а) словоформи,
словосполучення, фрази/речення; б) понадфрази (діалогічної або
монологічної єдності) та мінітексту; 3) етап застосування, на якому
відбувається формування вміння розв’язувати комунікативні завдання,
спираючись на вивчені лексичні одиниці, виконання мовленнєвих вправ та
контроль рівня засвоєння слів.
У вивченні англійської мови невід’ємним компонентом є збагачення
лексичного запасу. Мобільні технології навчання в даному випадку можуть
відігравати важливу роль, адже кількість занять у середніх навчальних
закладах обмежена, тож може виникнути низка труднощів у практичному
застосуванні вивчених слів. Натомість, учні за допомогою мобільних
технологій в будь-який час та в будь-якому місці мають змогу користуватися
глосаріями, он-лайн словниками, картками зі словами (англ. Flashcards)
тощо (Красуля, Лоян, 2018). Окрім того, впровадження мобільних
технологій для вивчення англійської мови надає можливість учням
розвивати навички цифрової грамотності, оскільки навчання іноземної
мови відбувається із застосуванням інформаційних та медіакомунікаційних
технологій (Альошина, 2012, 243–244). Тож, безперечно, вивчення
англійської мови за допомогою мобільних пристроїв (MALL) належить до
інноваційних технологій в освіті.
Методи та форми роботи можуть бути різноманітними, а саме:
створення лексичних колажів і презентацій; навчально-дослідні проєкти із
застосуванням лексичних одиниць за певною тематикою; вивчення мови та
збільшення словникового запасу в он-лайн просторі (блоги, форуми,
соціальні мережі тощо); тестові он-лайн технології тощо. Мобільні додатки
та навчальні платформи уможливлюють віртуальні подорожі, наприклад,
Mondly; участь у міжнародних конкурсах, олімпіадах у форматі
відеоконференції через Zoom та Google Meet; спілкування в текстових та
голосових чатах в соціальних мережах; створення лексико-асоціативних
інтелект-карт за допомогою Lucidchart, MindMeister, Canva, GoConqr;
організацію міжнародного колаборативного он-лайн навчання (англ.
Collaborative Online International Learning (COIL)) тощо. Тож, розмаїття
безкоштовних платформ і мобільних додатків дає учням можливість
розширювати свої мовні знання, розвивати лексичні, самоорганізаційні,
творчі, дослідницькі навички, здатність критично мислити, а головне –
ставитися до освітніх технологій як до переваги.
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Проаналізуємо найбільш ефективні, на наш погляд, ресурси для
організації навчального процесу. Наприклад, багатоплатформна система
управління проєктами Trello допомагає краще організувати освітній процес
та є он-лайн дошкою для завдань. Інтерфейс Trello представляє собою
робочий стіл, на якому розташовані дошки, списки і картки.
Універсальність і гнучкість Trello роблять її однією з найбільш зручних
систем організації навчального процесу. Учні мають постійний доступ до
інформації, а вчитель – можливість швидко розмістити завдання:
прикріпити документ, посилання на аудіоподкаст чи відеоресурс.
Освітня платформа Graasp дозволяє створювати такі навчальні
середовища, де учні можуть реалізувати свій дослідно-пошуковий
потенціал і навички колаборативної роботи з метою формування лексичних
компетентностей як у мовних, так і в мовленнєвих завданнях (Красуля,
Кримова, 2018).
З появою такого тренду як гейміфікація освітнього процесу, стає
зрозуміло, що навчання може і має бути цікавим. Наприклад, освітньоігрова платформа Kahoot! дає змогу створювати інтерактивні навчальні ігри
та тести, що створює позитивні емоції та сприяє кращому засвоєнню
інформації, зокрема лексичного матеріалу.
У зв’язку із динамічним розвитком мобільного навчання (англ.
mobile learning, M-learning) відкриваються нові можливості та виклики в
педагогічній діяльності. Безумовно, такий підхід змінює весь процес
навчання, зокрема іноземних мов, оскільки мобільні пристрої не лише
змінюють форми викладу матеріалу та доступ до нього, але й сприяють
створенню нових форм пізнання та мислення (Horbatiuk L., et al, 116).
Мобільні телефони та інші «розумні» пристрої ідеально підходять для
впровадження технології MALL, що допомагає зробити процес навчання
інтерактивним і ефективним за принципом «будь-де, будь-коли» (Nation,
I.S.P., 62). Принагідно зауважимо, що важливою сферою для дослідження
переваг та недоліків мобільних технологій навчання англійської мови є
формування рецептивних та продуктивних навичок учнів. Так, для розвитку
різних видів мовленнєвої діяльності можуть існувати й різні переваги та
недоліки.
«Цифрове покоління» (англ. digital natives) піддається інноваційному
впливу технологій з самого раннього віку, таким чином, формуючи певні
цифрові навички, які дозволять їм вільно користуватися мобільними
гаджетами та Інтернет-ресурсами як тільки вони підуть до школи. Проте,
вчитель має пам’ятати, що використання мобільних технологій має
здійснюватися за принципом цілеспрямованості, доцільності,
систематичності, послідовності. доступності, врахування вікових та
індивідуальних особливостей учнів тощо.
У ході дослідження було проаналізовано два безкоштовні мобільні
додатки для вивчення англійської мови, а саме Lingualeo та Duolingo. Ці
додатки можуть стати у нагоді як тим учням, хто тільки починає вивчати
мову, так і тим, хто прагне розширити свій словниковий запас.
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Lingualeo – дозволяє створювати індивідуальну програму навчання
залежно від рівня знань, інтересів, цілей та віку учня, а також пропонує
додаткові матеріали для вивчення шляхом перегляду відео / фільмів,
прослуховування музики, читання книг. Наявність запису лекцій TED Talks
з субтитрами безперечно сприяє формуванню лексичної компетентності.
Отже, можна виокремити такі переваги цього додатку, як: ефективне
тренування вокабуляру на різну тематику з перекладом слів, словниковими
картками, аудіюванням та іншими елементами; вивчення граматики;
проходження тесту з адаптацією під різні рівні для визначення рівня
володіння мовою; можливість відстежувати власний прогрес; доступне
розширення для браузерів для більшої функціональності сервісу; зручний
і яскравий інтерфейс. Цей додаток ідеально підходить для комплексного
формування і розвитку навичок читання, письма, аудіювання, а також
розширення вокабуляру в ігровій формі, отже, розвитку лінгвістичної
компетентності.
Duolingo – освітній сервіс, який пропонує користувачам курси з
різних іноземних мов. В Duolingo можна сформулювати власну мету
вивчення мови, пройти тестування для визначення рівня знань, а також
обрати режим роботи, який потрібен учневі для формування індивідуальної
навчальної траєкторії. Процес навчання на цій платформі поєднує такі
форми роботи, як: прослуховування правильної вимови, упорядкування
слів, формування фраз / речень, пошук зображень для слів, запис вимови
учня та її перевірка. Окрім цього, є можливість вивчення граматики,
відстежування свого прогресу, система винагород за успішний результат,
що ґрунтується на принципах гейміфікації. Як і в Lingualeo, наявність вебсайту розширює функціонал Duolingo. Креативний дизайн, ігрова форма
навчання і систематичність виконання завдань – запорука прогресу у
формуванні лексичної компетентності із застосуванням мобільних
технологій.
Апробація застосування вищезгаданих мобільних додатків відбулася
під час педагогічного експерименту в школі №7, м. Лебедин, Сумської
області серед учнів 5-А класу (загалом 17 учнів, з них 10 хлопців і 7 дівчат).
Протягом трьох тижнів учні мали приділяти принаймні 25–30 хвилин
щодня самостійній роботі з кожним із додатків, а саме: Lingualeo та
Duolingo. Оскільки використання телефонів в класі було небажаним, це
завдання стало частиною домашньої роботи. За допомогою скріншотів учні
фіксували свої успіхи. В кінці експерименту було проведено анонімне
опитування, яке складалося із 16 запитань. Основною метою було
порівняння характеристик Lingualeo і Duolingo для того, щоб визначити
який із двох застосунків є ефективнішим для вдосконалення рівня знань
англійської мови, розширення вокабуляру зокрема. Анкетування складалося
з урахуванням вікових і психологічних особливостей учнів 5 класу, отже,
формулювання основних понять здійснювалося максимально чітко і
зрозуміло для учнів цією вікової категорії. Для того, щоб діти змогли
швидко орієнтуватися серед переліку запитань і давати на них обдуману
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відповідь, анкета містила в собі три колонки. Перша мала назву «Основні
характеристики мобільних застосунків», друга – «Ligualeo», третя –
«Duolingo». Зведені результати опитування подано в Таблиці 1.
Таблиця 1.
Результати опитування учнів, які брали участь в експерименті
п/п

Основні характеристики мобільних застосунків

Lingualeo

Duolingo

1. Простота у використанні

7

10

2. Креативний дизайн

13

4

3. Можливість відстежувати власний прогрес

8

9

4. Ігровий підхід до вивчення

11

6

5. Монотонний, повторюваний стиль навчання

5

12

підхід до навчання (наявність різного
6. Різноманітний
контенту)

14

3

7. Прослуховування правильної вимови слів/фраз

9

8

8. Тренування власної вимови

5

12

9. Вивчення граматики

13

4

10. Тренування навичок читання

11

6

11. Тренування навичок письма

15

2

12. Тренування навичок говоріння
Технічні проблеми (великий об’єм пам’яті, яку
13. використовує додаток; при роботі з додатком швидко сідає
батарея; проблеми із входом у систему тощо)
ефективний додаток для збагачення лексичного
14. Більш
запасу
ефективний додаток для комплексного вивчення
15. Більш
мови
16. Яким додатком Ви б хотіли користуватися й надалі?

4

0

6

0

10

7

12

5

12

5

Підсумовуючи результати дослідження, маємо такі дані. Перше
запитання анкети допомогло з’ясувати, що інтерфейс обох мобільних
застосунків є простим у використанні. Тим не менш, учні вважають, що
Lingualeo має більш креативний дизайн, аніж Duolingo. Відповівши на третє
запитання, учні майже одноголосно підтвердили можливість трекінгу
власного прогресу за допомогою цих додатків.
Як зазначалося раніше, використання ігрових практик в навчальному
контексті є досить ефективним методом, якщо вчитель впроваджує його
помірковано. Таким чином, постановка четвертого запитання була
зосереджена саме на ігровому підході. Відповіді більшості учнів щодо
функціоналу Lingualeo дають нам підстави дійти висновку, що він
ґрунтується на принципі гейміфікації. П’яте й шосте запитання
розкривають не менш важливі аспекти, а саме одноманітність і
різноплановість процесу навчання. 12 із 17 учнів вважають, що
опрацювання лексичного матеріалу в Duolingo з часом набридає, а
повторюваність деяких слів є недоцільною. Але з іншого боку, це
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можливість засвоїти вивчений матеріал. Lingualeo набрав 14 голосів за свою
різноплановість, оскільки цікаві ресурси (музика чи відео) підтримували
увагу та мотивацію учнів до вивчення нової лексики. Прослуховування
правильної вимови слів та фраз забезпечують обидва додатки. Проте
тренування власної вимови сподобалося учням саме в Duolingo. Вивчати
граматику, на думку учнів, краще в Lingualeo, адже наявність ґрунтовного
опису всіх правил і перегляд відеоматеріалу прискорюють цей процес.
Окрім цього, тренувати навички читання і письма також краще в першому
додатку. На жаль, майже ніхто з учнів не відкрив для себе можливість
тренування навичок говоріння.
Принагідно зауважимо, що під час використання Lingualeo у шести
учнів виникли певні технічні проблеми, а саме нестача вільного місця на
смартфоні. Дійсно, розмір цього додатку становить 82 МБ у порівнянні з
Duolingo (12 МБ). Отримані дані також свідчать про те, що ефективне
розширення словникового запасу забезпечують обидва додатки, проте
Lingualeo гарантує більш комплексне вивчення мови. Таким чином,
більшість учнів виявили бажання й надалі користуватися цим додатком
(див. Рис 1).
Висновки та перспективи подальших розвідок. У сучасному світі
мобільні пристрої стають більш ефективними, зручними та надійними,
набуваючи нових корисних функцій, що можуть бути застосовані в
освітньому процесі. Разом із такими портативними пристроями протягом
останніх десятиліть розвивається і мобільне навчання. У статті приділено
увагу використанню мобільних технологій для покращення організації
навчання та формування лексичних навичок учнів. Для вдосконалення
процесу формування лексичних компетентностей в процесі вивчення
англійської мови за допомогою мобільних додатків, плануємо провести
педагогічні експерименти з більшою кількістю мобільних додатків та учнів,
що допоможе отримати вагоміші результати та розробити новітні методи
та прийоми навчання. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у
ґрунтовному аналізі інтеграції інноваційних мобільних технологій у
навчальний процес вивчення іноземної мови та їх ролі у формуванні
навичок письма та аудіювання.
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АНОТАЦІЯ. У статті проаналізовано процес формування та
розвитку англомовної лексичної компетентності учнів середньої школи
шляхом використання мобільних технологій. Виявлено основні
характеристики, структуру та етапи формування іншомовної лексичної
компетентності. Обґрунтовано необхідність впровадження інноваційних
технологій для ефективного навчання і опанування іноземних мов.
Розглянуто перспективи застосування сучасних мобільних технологій у
процесі вивчення і вживання іноземних мов у реальному контексті.
Ключові слова: іншомовна лексична компетентність, іноземні мови,
інноваційні технології, мобільне навчання, мобільні додатки.
Красуля Алла, Шумило Анжелика. Применение мобильных
технологий с целью развития иноязычной лексической компетентности учащихся при изучении английского языка. В статье
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проанализирован процесс формирования и развития англоязычной
лексической компетентности учащихся средней школы путем
использования
мобильных
технологий.
Выявлены
основные
характеристики, структура и этапи формирования иноязычной лексической
компетентности. Обоснована необходимость внедрения инновационных
технологий для эффективного обучения и освоения иностранных языков.
Рассмотрены перспективы применения современных мобильных
технологий в процессе изучения и использования иностранных языков в
реальном контексте.
Ключевые слова: иноязычная лексическая компетентность,
иностранные языки, инновационные технологии, мобильное обучение,
мобильные приложения.
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