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КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
Проблема використання технічних засобів навчання,
зокрема інтернет-технологій, у закладах вищої освіти
є особливо актуальною у контексті стрімкого розвитку
технологій та останніх подій у світі. Викладачі багатьох
країн, включно з Україною, постали перед необхідністю
швидкого переходу від очного навчання до його змішаної
та дистанційної форм. Усе це викликало цілу низку
запитань в усіх учасників освітнього процесу, особливо
викладачів, яким довелося безпосередньо опановувати нові,
часто складні, інструменти для максимально повного
відтворення освітнього процесу, який передбачає
багатоетапність та різноманіття форм, ролей та цілей
навчання. Ключовою проблемою, на думку авторів, стало
визначення теоретичної основи відбору навчальних
онлайн-платформ для підготовки студентів закладів
вищої освіти, зокрема майбутніх перекладачів. З метою
її більш глибокого вивчення було проведено опитування
викладачів низки українських закладів вищої освіти щодо
факторів, від яких безпосередньо залежить вибір онлайнінструментів для проведення теоретичних і практичних
занять. Це, у свою чергу, дало підстави для розробки
відповідних критеріїв відбору навчальних онлайн-платформ
для підготовки фахівців з перекладу в умовах дистанційного навчання. Запропоновано п’ять критеріїв, до яких
увійшли: простий доступ і навігація, можливість створення навчального контенту, можливість двосторонньої
комунікації, можливість автоматизованого оцінювання
та дотримання принципів академічної доброчесності. Усі
критерії розроблені з урахуванням технічних можливостей
онлайн-платформ, які здатні забезпечити повноту,
академічний характер і ергономіку організації освітнього
процесу. Окрім цього, вони з урахуванням специфіки
навчання майбутніх перекладачів і відповідають особливостям підготовки та проведення теоретичних і
практичних занять.
Ключові слова: критерії відбору; навчальні онлайнплатформи; підготовка перекладачів; дистанційне
навчання.
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КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧЕБНЫХ
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ
.

Проблема использования технических средств обучения, в частности интернет-технологий, в заведениях
высшего образования особенно актуальна в контексте
стремительного развития технологий и последних
событий в мире. Перед преподавателями многих стран,
включая Украину, возникла необходимость быстрого
перехода от очного обучения к его смешанной и дистанционной формам. Все это вызвало ряд вопросов у всех
участников образовательного процесса, особенно
преподавателей, которым пришлось непосредственно
овладевать новыми и часто сложными инструментами для
максимально полного воспроизведения образовательного
процесса, который предусматривает многоэтапность
и разнообразие форм, ролей и целей обучения. Ключевой
проблемой, по мнению авторов, стало определение теоретических основ отбора учебных онлайн-платформ для
подготовки студентов заведений высшего образования,
в частности, будущих переводчиков. С целью более
глубокого изучения проблемы был проведен опрос преподавателей ряда украинских заведений высшего образования
на предмет факторов, от которых непосредственно
зависит выбор онлайн-инструментов для проведения
теоретических и практических занятий. Это, в свою
очередь, дало основания для разработки соответствующих критериев отбора учебных онлайн-платформ
для подготовки специалистов по переводу в условиях
дистанционного обучения. Авторы предложили пять
критериев: простой доступ и навигация, возможность
создания учебного контента, возможность двусторонней
коммуникации, возможность автоматизированного
оценивания и соблюдение принципов академической
добропорядочности. Все разработанные критерии
учитывают технические возможности онлайн-платформ,
которые способны обеспечить академический характер
и эргономику организации образовательного процесса,
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а также специфику обучения будущих переводчиков
и соответствуют особенностям подготовки и проведения
теоретических и практических занятий.
Ключевые слова: критерии отбора; обучающие
онлайн-платформы; подготовка переводчиков; дистанционное обучение.
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EDUCATIONAL ONLINE PLATFORMS
SELECTION CRITERIA FOR PROSPECTIVE
INTERPRETERS TRAINING
The problem of using technologies in the teaching and
learning process, in particular, internet technology, in higher
educational establishments has been crucial in the context of
rapid technology development and latest world events. Teachers
from all over the world, including Ukraine, face the necessity of
fast transfer from full-time learning to its blended and distance
forms. All these changes have resulted in a range of issues
generating a lot of concern among all the participants of the
educational process, especially teachers who had to master
new and often complicated instruments aimed at reproducing
a comprehensive and holistic educational process providing multistage courses and a variety of forms, roles, and aims of learning.
As the authors state, the key problem has been an identification
of theoretical background of educational online platforms selection
for students in higher educational establishments, in particular,
prospective interpreters. To investigate the issue thoroughly,
a questionnaire to fill in has been offered to the teachers of
higher educational institutions in Ukraine to define the factors
influencing the teachers' choice of the online instruments for
lectures and practical classes. In return, the questionnaire data
favoured the basis for developing corresponding criteria of
educational online platforms selection for prospective interpreters'
distance training. The authors suggest the following five criteria:
easy access to the online platform and user-friendly navigation,
a possibility to create teaching content, a possibility of bilateral
communication, a possibility of computer-aided assessment and
observance of rules of academic integrity. All the devised criteria
are based on the technical means of online platforms, which
are capable of providing academic character and ergonomics
of the educational process. Moreover, they take into account
specificity of prospective interpreters’ training and correspond
to the peculiarities typical for theoretical and practical studies.
Keywords: criteria of selection; educational online platforms;
prospective interpreters’ training; distant education.

Постановка проблеми. Проблема використання
інформаційно-комунікаційних технологій у вищій
освіті вивчається не перше десятиліття. До початку
2020 року в більшості досліджень й у безпосередньому процесі навчання майбутніх перекладачів в
Україні та за кордоном ішлося про варіанти змішаного

навчання, яке передбачає часткове застосування
інтернет-технологій одночасно з очним навчанням
у різних співвідношеннях. Так, вже декілька років
поспіль викладачі низки університетів Австралії, Азії,
Північної Америки та Європи використовують онлайнінструмент Aropa, розроблений для здійснення сліпого
взаєморецензування студентами власних письмових
робіт у режимі онлайн (aropa.gla.ac.uk/docs). Студенти
приватного університету Wyższa Szkoła Biznesu –
National Louis University (WSB-NLU) у м. Новий
Сонч, Польща, вивчають теоретичні та практичні
дисципліни, зокрема, практику основної іноземної
мови (англійської), засобами онлайн-платформи
CloudA (https://wsb-nlu.clouda.edu.pl/), створеній
спеціально для студентів та викладачів цього закладу
(Мартиненко, 2019). Онлайн-компонент роботи
студентів Київського національного лінгвістичного
університету та Київського національного торговельноекономічного університету організований в системі
управління навчанням Moodle (http://m.knlu.edu.ua/
і http://ldn.knute.edu.ua/ відповідно) (Писанко &
Мартиненко, 2020).
Іншим інструментом для навчання іншомовного
спілкування є MyEnglishLab (https://myenglishlab.
pearson-intl.com/) – онлайн платформа, розроблена
як мовленнєвий інтерактивний тренажер із широким
функціоналом, який відповідає змісту навчальнометодичного комплексу, за якими проводяться заняття.
Однак, у березні 2020 року в умовах глобальних
подій, пов’язаних зі світовою пандемією, уряди
багатьох країн світу, включно з Україною, повідомили
про екстрену необхідність переходу на дистанційну
форму навчання в закладах І-ІV ступенів акредитації,
через що багато викладачів були вимушені обирати,
вивчати та розпочати користуватися дистанційними
технологіями у надзвичайно стислі строки. Такий
поспіх не лише загострив прояви технофобії у значної
групи викладачів, а й викликав багато запитань щодо
доцільності, зручності та відповідності рекомендованих онлайн-інструментів для забезпечення
освітнього процесу, що спричинило потребу в науково
обґрунтованому підході до відбору онлайн-платформ
і розробці критеріїв для такого відбору.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми впровадження дистанційних форм навчання
в закладах вищої освіти (ЗВО) вивчалися дослідниками з часів початку активного використання
комп’ютерних технологій та мережі Інтернет
учасниками освітнього процесу. Так, досліджено
особливості онлайн-сервісів для трансформації
традиційних форматів навчання та завдань в дистанційну форму проведення уроків, лекцій, семінарів
і практичних занять з іноземних мов. Серед таких
онлайн-засобів: Mindmap, Prezi.com, Voicethread,
Voxopop, Skype, Moodle, Teacherpage, Wikispaces,
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LanguageManagementSystem,
SurveyMonkey,
Eliademy.com, Schoology.com, Английский пациент;
Conversationexchange.com, Linguisticsedu (Кузнецов,
2016).
У результаті порівняльного аналізу платформ для
дистанційного навчання на основі досвіду користувачів з’ясовано, що найбільш популярними системами
управління навчанням є Looop, iSpringLearn, Skolera,
NEOLMS, Moodle, OpenedX, BrightspaceforEducation.
Водночас, для академічного спрямування варто
виділити саме NEO LMS і Moodle (Манукян, 2018).
Науковцями Марокко було вивчено та проаналізовано чотири навчальні онлайн-платформи (Atutor,
Claroline Connect, Moodle, Sakai) із 600 представлених
у THOT CURSUS – довіднику онлайн-платформ
(Ouadoud, Chkouri & Nejjari, 2016).
У дослідженнях з проблем відбору й оцінки
навчальних онлайн платформ заслуговують на увагу
роботи з розробки та запровадження математичної
моделі аналізу SCORM, яка зосереджена на оцінці
інтерфейсу, контенту та середовища навчальних
систем (серверів) (Buendia & Hervás, 2006), і методу
аналіза ієрархії (Analytic Hierarchy Process) (Wu &
Chen, 2013). Окремі роботи описують основні
характеристики навчальних онлайн-платформ, їх
переваги та недоліки, надають рекомендації щодо
вибору віртуального навчального середовища для
застосування у ЗВО (Fernandez-Piqueras, Gil, Palacios
& Devece, 2011).
В українському науковому просторі спостерігається інтерес до використання онлайн-інструментів
і в контексті підготовки фахівців з перекладу. Так,
розглянуті питання організації аудиторних і позааудиторних занять з допомогою соціальної мережі
Facebook та онлайн-інструментів Google (Nikolaeva,
Shevelko & Fabrychna, 2020), навчання аудіювання
з використанням платформи Moodle (Писанко &
Мартиненко, 2020), аналізу та характеристики різноманітних інформаційно-комунікаційних технологій
для навчання англійської мови (Ольховська, 2020).
Однак, на нашу думку, усім згаданим дослідженням бракує чітких методичних критеріїв для відбору
онлайн-платформ, які б стали підґрунтям для подальших розробок з питань дистанційної підготовки
фахівців з перекладу, зокрема, у викладанні теоретичних і практичних дисциплін.
Мета статті – розробити критерії відбору онлайнплатформ для навчання майбутніх перекладачів в
умовах дистанційного навчання.
Виклад основного матеріалу дослідження.
До переліку, запропонованому Міністерством освіти
і науки України для організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із
застосуванням дистанційних технологій (Лист МОН
№ 1/9-249, 2020) увійшли засоби комунікації,
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вбудовані до системи управління навчанням (LMS),
електронна пошта, месенджери (Viber, Telegram тощо),
відеоконференції (MSTeams, ZOOМ, GoogleMeet,
Skype тощо). Тому перед викладацьким складом університетів постало завдання відбору тих засобів, які
б були здатні якнайповніше відтворити навчальний
процес у дистанційній формі, порівнюючи з очним і
змішаним навчанням. Спираючись на власний досвід,
викладачі оцінили низку інструментів за певними
факторами, що стало основою їхнього вибору на
користь тієї чи іншої платформи.
Відповідно до аналізу попередніх досліджень
щодо використання навчальних онлайн-платформ
для викладання різних дисциплін у ЗВО, їхній вибір
залежить від низки факторів, які можна віднести
до таких груп: користувачі, дисципліна, технічні
характеристики платформи, організація та реалізація
освітнього процесу, процесу навчання, засоби
комунікації (Fernandez-Piqueras, Gil, Palacios &
Devece, 2011).
У межах дослідження ми зосереджуємося на
факторах, актуальних для підготовки фахівців з
перекладу в умовах дистанційного навчання. Для
цього протягом липня-серпня 2020 року нами було
організовано та проведено анкетування серед викладачів ЗВО Києва, Сум і Чернігова на тему «Відбір
навчальних онлайн-платформ для підготовки майбутніх перекладачів» (доступ за адресою: https://forms.gle/
BJEP1qPNWHu8oweh9). Серед 48 респондентів були
викладачі як теоретичних, так і практичних дисциплін з таких закладів: Національний транспортний
університет, Київський національний торговельноекономічний університет, Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київський університет
імені Бориса Грінченка, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, Київський національний лінгвістичний університет, Національний
університет харчових технологій, Національний
університет біоресурсів і природокористування
України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.
Вирішальну роль у виборі навчальної онлайнплатформи для викладання теоретичних дисциплін,
а саме, вступу до перекладознавства, методології перекладознавчих досліджень, історії англійської мови,
порівняльної граматики англійської та української
мов, теоретичної граматики, теорії та практики усного
послідовного перекладу, лексикології, методології і
організації лінгвістичних досліджень, основ наукового
письма, стилістики сучасної англійської мови стали
такі чинники: швидкість / безперебійність роботи за
будь-якої якості інтернет-сигналу (64.3%), легкість в
опануванні (60.7%), миттєвий зворотній зв’язок зі
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студентами (60.7%), легка навігація (53.6%), а також
безоплатність (50%), зручний інтерфейс (50%), можливість автоматизованого тестування та підрахунку
результатів (50%), можливість попереджувати
порушення принципів академічної доброчесності
студентами (встановлення таймеру, кінцевих термінів
виконання завдань тощо) (50%).
Серед ключових чинників, яким викладачі ЗВО
віддають перевагу під час дистанційного викладання
практичних дисциплін, зокрема, практики усного
та писемного мовлення, англійської як першої
іноземної мови, практичного курсу англійської мови,
усного послідовного перекладу, усного двостороннього перекладу, практичного курсу перекладу,
практичної граматики, стратегій усного та письмового
перекладу, практичної фонетики, такі: миттєвий
зворотній зв’язок зі студентами (76.6%), можливість
автоматизованого тестування та підрахунку результатів
(63.8%), легка навігація (63.8%), зручний інтерфейс
(63.8%), автоматична система оцінювання знань
студентів (63.8%), наявність мобільної версії та/або
мобільного додатку (59.6%), швидкість/ безперебійність роботи за будь-якої якості інтернет сигналу
(57.4%), можливість створення контенту (наявність
конструктора курсів) (57.4%).
Співставивши дані відповідей на запитання 1 і 2
та 3 і 4, ми з’ясували, що спостерігається певна
залежність між видом дисципліни та вимогами до
онлайн-платформ, які використовуються для її викладання. Так, відповідно до результатів анкетування,
як для викладання теоретичних, так і для викладання практичних дисциплін, важливими спільними чинниками, які впливають на вибір онлайнплатформи викладачами, є: миттєвий зворотній
зв’язок зі студентами, можливість автоматизованого
тестування та підрахунку результатів, легка навігація,
зручний інтерфейс, швидкість/безперебійність роботи
за будь-якої якості інтернет сигналу. Водночас специфічними для викладання теоретичних дисциплін,
на думку викладачів, є значущими такі чинники:
легкість в опануванні онлайн-платформою, безоплатність, можливість попереджувати порушення
принципів академічної доброчесності студентами
(встановлення таймеру, кінцевих термінів виконання
завдань тощо). Тоді як специфічними чинниками
вибору онлайн-платформ для викладання практичних дисциплін є: автоматична система оцінювання
знань студентів, наявність мобільної версії та/або
мобільного додатку, можливість створення контенту
(наявність конструктора курсів).
Як свідчать відповіді викладачів, 75% респондентів
використовують електронну пошту для дистанційного навчання, найпопулярнішими месенджерами
для викладання стали Viber (82.2%), Telegram
(64.4%) і Skype (40%). Під час дистанційного нав-

чання викладачі ЗВО України використовують такі
відеоконференції: ZOOM (79.2%), Viber (39.6%),
Skype (39.6%), MicrosoftTeams (22.9%), GoogleMeet
(18.8%), WhatsApp (2.1%), Telegram (2.1%) та
WebExMeeting (2.1%). За результатами анкетування
серед онлайн-платформ, які викладачі використовують найчастіше для викладання теоретичних
і практичних дисциплін, ми виділили такі:
GoogleClassroom (44.4%), Moodle (44.4%),
MyEnglishLab (35.6%) та MicrosoftTeams (28.9%).
Варто зазначити, що вибір вищезгаданих онлайнплатформ, відповідно до відповідей респондентів,
обумовлений особистим рішенням викладачів,
розпорядженням керівництва закладу або власним
попереднім досвідом (55.3%, 53.2%, 51.1% відповідно). При цьому на рекомендації колег спиралися
38.3% опитаних.
Результати дослідження. Взявши до уваги
критерії дослідження онлайн-платформ, які здатні
трансформувати традиційні форми навчання у дистанційну, зберігаючи академічний характер взаємодії
між викладачем і студентами ЗВО (Кузнецов, 2016;
Манукян, 2018; Fernandez-Piqueras, Gil, Palacios &
Devece, 2011), а також враховуючи дані опитування,
подані вище, вважаємо, що для відбору інтернетплатформ, які здатні забезпечити успішне для навчання майбутніх перекладачів, необхідними є такі
критерії:
1. Простого доступу та навігації.
2. Можливості створення навчального контенту.
3. Можливості двосторонньої комунікації.
4. Можливості автоматизованого оцінювання.
5. Дотримання принципів академічної доброчесності.
Критерій простого доступу та навігації є першочерговим, оскільки саме він забезпечує ергономіку
роботи викладача та студента в онлайн-просторі,
а це також впливає на безпечність та ефективність
навчального процесу. Саме цей критерій з технічної
точки зору відповідає за початок і процес роботи
в онлайн-сервісі. Як свідчить власний досвід
авторів, переважна платформ надають доступ через
реєстрацію, яка вимагає якнайменше створення
імені користувача (іноді достатньо введення адреси
електронної пошти) та паролю. Деякі розробники
дозволили користувачам прискорити початок роботи
зі своїм сервісом через сканування QR-коду
(MyEnglishLab) або входом на платформу за даними
створеного раніше облікового запису (Google
Classroom). До цього ж критерію відносимо зручність,
простоту та інтуїтивність орієнтування в інтерфейсі
онлайн-платформи.
Можливість створення навчального контенту
передбачає наявність технічної можливості завантажувати на платформу, упорядковувати та керувати
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навчальними матеріалами у вигляді файлів різного
формату на свій розсуд. Така функція, зокрема,
представлена на сервісах Moodle, MSTeams, Google
Classroom, де викладач може бути (спів-)автором
онлайн-курсу, а також частково на платформі
MyEnglishLab, контент якої створено та представлено
авторами навчально-методичних комплексів заздалегідь, а викладачеві надано повноваження обирати
та призначати завдання, визначати їхній порядок й
умови виконання. Крім цього, в платформу вбудовано
функцію файлообмінника за потреби доповнити курс,
який вже існує.
Можливості двосторонньої комунікації можуть
бути реалізовані засобами навчальної платформи
в декількох режимах. По-перше, це двосторонній
зв’язок під час відеоконференції (якщо платформа
має у своєму складі функціонал відео- чи аудіодзвінка
окремим учасникам процесу навчання чи в групі,
як, наприклад, у Microsoft Teams). По-друге, це вбудований месенджер, який дає можливість обмінюватися
текстовими повідомленнями та медіафайлами в
режимі реального часу (наприклад, Google Classroom,
Microsoft Teams). В цілому, відповідність онлайнплатформи цьому критерію свідчить про те, наскільки
вона дозволяє відмовитися від використання сторонніх
засобів комунікації (програм чи додатків), включивши
їхні функції у свій перелік.
Можливості автоматизованого оцінювання
є ще одним показником ергономічності навчального
онлайн-інструменту з огляду на вбудований функціонал. Ідеться не лише про швидкий і зручний
перехід до онлайн-сервісів зі створення завдань, які
дають можливість викладачу автоматизовано контролювати й оцінювати студентів (наприклад, Google
Forms або Microsoft Forms), а й інтеграція таких
завдань і результатів їхнього виконання студентами
в інтерфейс основної онлайн-платформи (наприклад,
Google Classroom, Microsoft Teams та MyEnglishLab).
Остання опція може виконувати функцію електронного журналу навчальних досягнень студентів і
дозволяє автоматично формувати електронні звіти
за різними показниками (групові, індивідуальні, за
датою або завданням тощо).
Дотримання принципів академічної доброчесності
є питанням морально-етичного характеру, яке, на
нашу думку, стало особливо актуальним в умовах
дистанційного навчання. Окрім можливості перевірки
письмових робіт студентів на плагіат, викладачі
можуть скористатися окремими функціями онлайнплатформ для забезпечення певного рівня «прозорості» та відкритості під час освітнього процесу,
а також екзаменів і заліків, які передбачають усний
режим роботи. До них можна віднести онлайнприсутність студентів на іспиті з увімкненою камерою
(Microsoft Teams), таймер відліку часу на виконання
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завдань (MyEnglishLab), кінцевий термін здачі
контрольного завдання, випадковий порядок видачі
завдань студентам, призначення індивідуальних
завдань тощо (Google Classroom, Microsoft Teams та
MyEnglishLab).
Отже, в основі запропонованих вище критеріїв
лежать технічні можливості онлайн-платформ, які
здатні забезпечити повноту, академічний характер
і ергономіку організації освітнього процесу. Усі
перелічені критерії враховують специфіку навчання
майбутніх перекладачів і відповідають особливостям
підготовки і проведення теоретичних та практичних
занять.
Перспективи подальших наукових розвідок
вбачаємо у визначенні ефективності та раціональності
використання онлайн-платформ, які найчастіше використовуються у процесі теоретичної та практичної
підготовки майбутніх фахівців з перекладу. Вважаємо
також доцільними охарактеризувати, проаналізувати
та відібрати онлайн-платформи, які б найповніше
відповідали критеріям, запропонованим у цьому
дослідженні, в умовах дистанційної підготовки
перекладачів. Аналіз і розробка критеріїв відбору
навчальних онлайн-платформ може також вважатися
актуальною в межах підготовки філологів та інших
спеціалістів ЗВО України.
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