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АНОТАЦІЯ 

 

Монастирна О.В. Комбіноване конструктивістське навчання іноземної 

мови: теоретичні і практичні засади. 

Кваліфікаційну роботу присвячено теоретичному дослідженню 

комбінованого конструктивістського підходу та визначенню шляхів його 

практичного впровадження у навчальний процес з іноземної мови з метою 

оптимізації останнього. У роботі аналізується експерієнційне навчання як 

провідний шлях впровадження комбінованого конструктивістського підходу 

та розглядаються деякі види навчальної діяльності, через які експерієнційне 

навчання реалізується: рольові та ділові ігри, груповий пазл, мозковий штурм, 

обміркуй, обговори у парі та поділись, кейс-метод, дискусія, креативне 

письмо та інші. Досліджуються практичні та мотиваційні аспекти проведення 

таких експерієнційних видів навчальної діяльності, як взаємонавчання, 

майстерень та студентських презентацій з професійної тематики, а також, на 

основі отриманих результатів проведеного анкетування, порівнюються 

ставлення студентів до участі в них. 

Ключові слова: комбінований конструктивістський підхід, навчальний 

процес з іноземної мови, експерієнційні види навчальної діяльності, 

взаємонавчання, студентські майстерні, студентські презентації з професійної 

тематики,  Ітернет-пошук. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

O.V. Monastyrna Constructivist blended approach to teaching foreign 

languages: theoretical and practical principles.   



The diploma paper is devoted to the theoretical study of the constructivist 

blended approach and to determination of the ways of its practical implementation 

in the foreign language learning process in order to optimize the latter. The paper 

analyzes experiential learning as a leading way of constructivist blended approach 

implementation and examines some kinds of learning activities through which 

experiential learning is implemented: role plays, simulations, jigsaw, brainstorming, 

think, pair, share, case studies, discussions, creative writing and others. Practical and 

motivational aspects of conducting such experiential learning activities as peer-

teaching, workshops and students' presentations on professional topics are 

investigated, and, on the basis of the results of the conducted questionnaire, students' 

attitudes towards participation in them are compared. 

Keywords: Constructivist blended approach, foreign language learning 

process, experiential learning activities, peer-teaching, students' workshops, 

students' presentations on professional topics, Internet search. 
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