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«кохання» в англійській мові та розглянути диференціацію між REAL/TRUE 

LOVE та INFATUATION. 

 

THE USE OF TECHNOLOGICAL DEVICES  

IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING 

Karyna SAVYTSKA 

Research Advisor – Associate Professor, PhD (Philology) L.Y. Krasovytska 

The 21
st
 century has been considered as a century of technology by many 

people. Hi-tech technology is growing rapidly and a lot of people including teachers 

and learners have become part of this huge development. More than ever, 

smartphones take an important role in our daily lives. Due to the fact that teenagers 

are glued to their mobiles, the later have become an invaluable device to submerge 

students in English and stretch the studying process beyond the classroom. The ways 

these gadgets can be used in teaching transform and develop all the time and teachers 

need to be adapted to the changes.  

The use of cell phones can have both positive and negative changes to 

teaching. They may either distract students’ attention from learning or keep them 

interested and concentrated. Therefore teachers need to try out different possibilities 

to find the ones that work best for their students. In this way, teachers gain experience 

of the strengths and weaknesses of using technological devices in foreign language 

teaching.  

Smartphones provide learning possible anywhere and anytime, they make 

learning process more private and individual. Students use their mobiles for various 

purposes: they translate words from the mother tongue into English and vice versa, 

advance their pronunciation, grammar and communicative skills, watch films, TV 

shows, YouTube channels, read news and articles online, listen to the music in their 

target language and so on.   

Smartphones can help students in learning English and build a positive attitude 

towards the use of these technological devices for learning purposes. So smartphones 

have the potential to be used as a learning and teaching tool during foreign language 

lessons because they provide opportunities to practice all language skills: listening, 

speaking, reading and writing, enhance students’ autonomy and keep them motivated 

for further individual work outside the classroom. 

 

ЕВОЛЮЦІЯ ГОТИЧНОГО РОМАНУ В XIX–XX СТ. 

Анастасія САВЧЕНКО 

Науковий керівник –  кандидат філологічних наук, доцент,  Ж.О. Кононова 

Естетика готики у літературі виникла у західно-європейській та 

американській літературі у кін. XVIIІ — на поч. XIX ст. Основним жанром 

цього напряму став готичний роман (анг. The Gothic novel) — роман "жахів і 

таємниць" з елементами таємничих пригод, фантастики і містики. 


