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В

даній

роботі

розглядається

розробка

сервісу

для

інтерактивного вивчення англійської мови, головною метою створення якого є
підвищення ефективності навчання. В результаті був розроблений сервіс, який
дозволяє користувачам вивчати слова на основі асоціацій із зображеннями,
спілкуватися

в

режимі

реального

часу,

змагатися

з

друзями

та

відслідковувати свій прогрес. Дані особливості роблять процес вивчення слів
більш захопливим, що повинно змусити користувачів краще зосереджуватись
на навчанні.
Ключові слова: електронне навчання, інтерактивне навчання, іноземні
мови.
Abstract. In this paper we are considering the development of service for
interactive English language learning, the main purpose of the creation of which is to
improve learning efficiency. As a result, we’ve developed a service that allows users
to learn words through association with images, communicate in real time, compete
with friends and track their progress. These features make learning of words more
exciting and should make users better focus on studying.
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Вступ
У сучасному високотехнологічному світі стає дедалі важче зацікавити
учнів звичайною книгою чи нудною лекцією адже у порівнянні із тими
електронними розвагами, до яких звикла теперішня молодь, класичні методи
навчання значно відстають в плані захоплення уваги особи. Тому з'являється
необхідність у розробці інтерактивних систем навчання. На сьогодні існує
безліч систем, які пропонують інтерактивне навчання по різних дисциплінах,
наприклад "Codecademy" чи "Free Code Camp " дозволяють вивчити основи веброзробки, "Duolingo" та "Lingualeo" надають інтерактивні уроки англійської
мови, а "Big Data University" допоможе ознайомитися з основами машинного
навчання та аналізу даних. Кількість таких сервісів з кожним роком тільки
зростає, що й не дивно, адже ефективність та простота інтерактивного навчання
значно вища у порівнянні з класичними методами. Це пов’язане з тим, що
людський мозок нудну і рутинну інформацію за замовчуванням відносить до
мало важливої, оскільки вона не викликає ніякого перепаду емоцій. Унаслідок
чого така інформація гірше запам’ятовується.
Основний текст
Найбільш

популярними

інтерактивними

сервісами

для

вивчення

англійської мови на сьогодні є "Lingualeo" та "Duolingo". Однією з основних
можливостей, яку надають дані сервіси, є вивчення слів, яке організоване у
вигляді "слово-переклад". Це класичний метод, який дуже схожий на вивчення
по словнику. Основною проблемою якого є те, що користувач запам’ятовує
слова парами "слово рідною мовою – англійське слово". Даний метод вивчення
призводить до того, що, коли людина хоче щось розповісти або відповісти на
запитання англійською мовою, то спочатку починає в голові перекладати
окремі слова, потім думає яке з них краще використати і як правильно скласти
їх в речення. Потім вона нервується та соромиться, що співрозмовник довго
чекає на відповідь. Думаю, що така ситуація знайома майже кожному студенту,
незалежно від його рівня знань, саме тому було б значно ефективніше вчитися

одразу думати на англійській. Також вивчати слова самому швидко набридає,
тож було б доцільно організувати вивчення з друзями.
Рішення для вищесказаних проблем виражені в наступних особливостях
системи:
-

Вивчення слів відбувається на основі асоціацій із зображеннями, а не

на перекладі того чи іншого слова рідною мовою користувача. Це допоможе
зробити розмовну і письмову англійську користувача більш природною і
вільною та натренує його мозок думати без перекладу, а одразу англійською.
-

Навчання відбувається у вигляді змагання. Тобто найбільше бонусних

балів отримає той користувач, який першим відгадав слово. Даний підхід
повинен збільшити емоційну навантаженість під час навчання і створити
відчуття суперництва.
-

Навчання організоване у вигляді чату, що надає учасникам можливість

спілкуватися один з одним.
-

За кожним користувачем ведеться статистика його прогресу (його

рівень, кількість вивчених слів та кількість виграних матчів), що служить
додатковою мотивацією для того, щоб продовжувати навчатись.
Для розробки серверної частини була вибрана платформа Node.js. Node.js
використовує event-driven архітектуру та модель неблокуючого вводу/виводу,
що робить її легкою та ефективною [1]. Дані особливості значно полегшують
розробку системи обміну повідомленнями в реальному часі. Для створення
REST API був використаний мікрофреймворк Express. Це мінімалістичний і
гнучкий веб-фреймворк, що надає великий набір функцій для розробки вебзастосувань на Node.js, який має в своєму розпорядженні безліч службових
методів HTTP і проміжних обробників та відмінно підходить для створення
надійного API [2]. Передача даних по web-socket протоколу здійснюється за
допомогою бібліотеки Socket.io, для збереження даних використовується СУБД
PostgreSQL, а клієнтська частина реалізована згідно принципів "Progressive
Web Apps" з допомогою фреймворку Angular та має наступний вигляд (рис. 1).

Рис.1. Користувацький інтерфейс
Принцип роботи системи полягає в наступному:
- Після того як хоча б один користувач авторизувався чи зайшов в чат як
гість, розпочинається матч.
- Всім користувачам по web-socket протоколу розсилаються дані про слово,
яке вони повинні відгадати (зображення, яке асоціюється зі словом, набір букв,
з яких складається слово, у розсортованому випадковим чином порядку та
короткий опис-підказка).
- Якщо учасник вводить послідовність букв у правильному порядку (тобто
правильне слово) - йому нараховується певна кількість балів та сервіс видає
наступне слово. Якщо введене неправильне слово, то воно відправляється в чат
як звичайне повідомлення.
- Після того як кількість відгаданих слів досягнула 10 – матч закінчується
та виводиться список учасників у відсортованому за кількістю набраних балів
порядку. Бали за кожен матч зберігаються на акаунті користувача. По них
визначається його рівень та генерується таблиця лідерів.
Висновки

В даній роботі був розроблений сервіс, який дозволяє користувачам
вивчати слова на основі асоціацій із зображеннями, спілкуватися в режимі
реального часу, змагатися з друзями та відслідковувати свій прогрес. Дані
особливості роблять процес вивчення слів більш захопливим та значно
підвищують його ефективність, а також змушують користувачів краще
зосереджуватись на навчанні.
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