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ДОВСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
«SYNCHRONEYES» ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  
 
Організація та забезпечення процесу викладання та навчання іноземної мови у вищій 

школі вимагає сьогодні не лише високих професійних умінь педагога, але й застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій. Дискусія щодо потенціалу використання 
програмного забезпечення активно ведеться на сторінках спеціалізованих видань [Див. 1-5]. 
Програмне забезпечення дедалі частіше використовується в галузі освіти, зокрема при 
вивченні іноземних мов, тому з погляду викладача – це один із ефективних сучасних засобів 
навчання. Однією з програм, які допомагають викладачам краще організувати навчальний 
процес є програма SynchronEyes, розроблена американською компанією Smart Technologies 
Inc.  

Розглянемо перспективу використання програмного забезпечення SynchronEyes у 
процесі вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах. Використання програми 
SynchronEyes на практичних заняттях з іноземної мови допомагає оптимізувати процес 
викладання та вивчення мови, організувати групову та самостійну роботу студентів. 

Програмне забезпечення SynchronEyes дає можливість викладачеві з власного 
комп’ютера керувати навчальним процесом на кожному комп’ютері, приєднаному до мережі. 
Ця програма пропонує чимало різних параметрів, які допомагають викладачеві організувати 
навчальний процес, а студентам – зосередитися на навчанні. Таким чином програмне 
забезпечення допомагає не лише закріпити вивчений матеріал, але й покращити загальний 
рівень організації та ефективність навчального процесу. 

Для проведення заняття з іноземної мови за допомогою програми SynchronEyes 
необхідно мати навчальну аудиторію або клас з мережею комп’ютерів. Щоб організувати 
заняття за допомогою цієї програми спочатку потрібно встановити її компоненти на мережі 
комп’ютерів: на головному комп’ютері мережі – SynchronEyes Teacher, а на всіх інших 
комп’ютерах – SynchronEyes Student. Саме компонент SynchronEyes Teacher дає змогу 
викладачеві спілкуватися, контролювати та співпрацювати з групою або ж індивідуально з 
кожним студентом. 

Це програмне забезпечення пропонує широкий спектр засобів, за допомогою яких 
викладач може подавати навчальний матеріал і бути впевненим, що він доступний кожному 
студентові. Також, при потребі, можна з власного комп’ютера керувати комп’ютерами 
студентів, спостерігати та контролювати їхні дії. 

Програма дає змогу працювати з оцифрованими матеріалами (підручниками, 
фотографіями тощо), використовувати мультимедійні додатки до друкованих підручників. 
Роздатковий матеріал може дублювати лексичну або граматичну тему з підручника або 
містити лише певну частину розділу, уроку або сторінки. 

Програму можна використовувати на всіх етапах процесу навчання: під час пояснення 
нового матеріалу, закріплення, повторення, а також для проведення поточного та 
підсумкового контролю.  

Методичні вказівки щодо використання програми: навчальний комплекс вправ має 
бути адаптованим до індивідуальних рівнів навчально-пізнавальної діяльності (наприклад, 
вправи з граматики різних рівнів для студентів з відповідним рівнем мовних навиків), а 
також формувати у студентів навики самостійної роботи (наприклад, самостійне вивчення 
матеріалу і презентація його на практичному занятті). Завдання, які отримує окремий 
студент чи група в цілому, мають бути зорієнтовані на розвиток мовних навиків студентів, і 



водночас на реалізацію їхніх творчих здібностей, навиків користування комп’ютером, умінь 
презентувати власну роботу та висловити думку за допомогою мультимедійних засобів. 

Розглянемо детальніше технічні характеристики програми. Для початку роботи на 
кожному комп’ютері, які є в мережі слід запустити програмне забезпечення  SynchronEyes. 
На головному комп’ютері викладача з’являться робочі столи студентів у вигляді іконок (Див. 
рис. 1). Їхній розмір можна змінювати по величині від дуже маленького до повноекранного. 
Викладач може в реальному часі (з невеличкою затримкою) бачити робочий стіл студента, 
що дає змогу контролювати успішність виконання завдання.  

Інтерфейс програми розроблений англійською мовою, що також сприяє вивченню 
мови, позаяк студенти звикають до команд інтерфейсу і швидше запам’ятовують їх. Вгорі 
екрану розміщенні найбільш поширені у використанні клавіші. Клавіша «Observe» 
(Спостерігати) дозволяє контролювати індивідуальний робочий стіл студента. Вибравши 
потрібний комп’ютер і натиснувши на кнопку «Observe» (Спостерігати) – з’явиться 
відповідний командний рядок (Див. рис. 2), натиснувши на «Stop» (Стоп) викладач виходить 
з режиму спостереження. 

За допомогою кнопки «Control» (Контролювати) викладач може повністю керувати 
комп’ютером студента: закривати, відкривати файли тощо. «Broadcast» (Транслювати) – це 
кнопка, яка включає трансляцію робочого стола викладача студентові, таким чином викладач 
може демонструвати навчальний матеріал.  

«Full Screen» (Повний екран) – це опція, яка дає можливість переглянути робочий стіл 
студента на весь екран. За допомогою кнопки «Capture» (Захопити) можна зберегти робочий 
стіл студента у вигляді фотографії із збереженням номера комп’ютера, часу і дати. 
Натиснувши кнопку «Pen» (Ручка), можна зробити довільні написи на екрані студента. 
Таким чином можна контролювати те, що роблять студенти під час заняття, спостерігати чи 
не відволікаються вони від виконання поставленого завдання. 

Якщо виникає потреба зробити зауваження, то викладач може заблокувати комп’ютери 
студентів, виділивши їх і натиснувши «Lock»  (Замок). У студентів на екранах з’явиться 
повідомлення, яке можна попередньо налаштувати (наприклад, «Увага!», «Привіт!», «Ваш 
комп’ютер заблоковано!» та ін.) (Див. рис. 3). При цьому вся інформація, яка була в студента 
на екрані (тобто завдання, яке він виконував) – не втрачається, вона буде знову доступна 
після повторного натискання на клавішу «Lock» (Замок).  

Схожим чином викладач може заборонити доступ до Інтернету, натиснувши «Internet 
Block» (Блокування інтернету) (Див. рис. 4). При цьому можна дозволити  доступ до 
потрібних для навчального процесу веб-сторінок.  

 Іншою корисною функцією програми SynchronEyes є можливість передати навчальні 
матеріали або будь-які файли одночасно усій групі за допомогою клавіші  «File transfer» 
(Передача файлу). Виділивши усі комп’ютери класу – викладач натискає «File transfer» 
(Передача файлу), вибирає місцезнаходження файлу і надсилає його. Таким чином можна за 
лічені хвилини забезпечити усіх необхідною інформацією.  

За допомогою функції «Chat» (Бесіда) можна спілкуватися з усією групою, з певною 
частиною групи, або ж з індивідуальним студентом. За допомогою кнопки «History» 
(Історія), можна проглянути всі розмови, які були проведені між викладачем і студентом, або 
між самими студентами (Див. рис. 5). 

ВИСНОВОК. Програма SynchronEyes – це додатковий засіб навчання, що сприяє 
індивідуалізації процесу вивчення іноземної мови, допомагає викладачеві організувати 
навчальний процес, стимулює студентів до активного освоєння як навчального матеріалу, 
так і комп’ютерних технологій. Взаємодія традиційних методів навчання з активним 
застосуванням інноваційних технологій сприяють ефективній організації навчального 
процесу і формуванню мовленнєвої компетенції. 
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У статті розглянуто можливість використання програми SynchronEyes при вивченні курсу 

іноземної мови у вищій школі. Проаналізовано технічні характеристики та інтерфейс програми, а 
також способи співпраці викладача та студента за допомогою цього програмного забезпечення на 
практичних заняттях з іноземної мови. Наведено приклади організації навчального процесу та 
перспектива використання програми SynchronEyes як засобу навчання.  

Ключові слова: програма SynchronEyes, засоби навчання, іноземна мова. 
 
The article outlines possibilities of applying SynchronEyes software for studying processes and 

foreign language teaching within university courses. Technical characteristics and program interface, along 
with ways of cooperation between a teacher and a student at foreign language practical classes with the help 
of SynchronEyes software are analyzed. Examples of study process and classroom management with 
SynchronEyes software are provided. 

Key words: SynchronEyes software, means of education, foreign language teaching (FLT). 


