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Стаття присвячена актуальній темі використання новітніх інформаційних технологій. 
Активне застосування ІКТ є засобом реалізації комунікативно орієнтованого методу нав-
чання іноземній мові. У статті наведені приклади впровадження мультимедійних засобів у 
процесі проведення практичних занять і позааудіторних заходів. В статті розглянуті 
перспективи їх подальшого впровадження. 
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Процес інтеграції України у світовий освітній 

простір передбачає постійне вдосконалення національ-
ної системи освіти, пошук ефективних шляхів під-
вищення її якості, апробацію та впровадження інно-
ваційних методів викладання, організацію та модер-
нізацію змісту освіти згідно зі світовими тенден-
ціями і вимогами ринку праці. 

Впровадження інтернету в освіту і, зокрема, за-
стосування його в навчанні іноземних мов розпочав-
лося на початку 80-х рр. XX ст. Стрімкий розвиток 
інформаційно-обчислювальної та телекомунікаційної 
техніки неминуче призводить до інформатизації ви-
щої освіти, необхідності підвищення якості підго-
товки майбутніх фахівців з новим типом мислення і 
культури, що відповідають вимогам сучасного ін-
формаційного суспільства й комунікаційного прос-
тору. Внаслідок цього виникають протиріччя: між 
рівнем розвитку інформаційного середовища і 
якістю підготовки майбутніх фахівців до здійснення 
сучасної іншомовної комунікації; між обсягом ін-
формації, що постійно збільшується і можливостями 
індивіда до її сприйняття, обробки, засвоєння, пере-
дачі і використання у професійній діяльності. Вирі-
шенню зазначених протиріч сприяє застосування ін-
формаційних технологій в освіту. Сучасні інформа-
ційні технології та інноваційні методи вивчення іно-
земної мови в Україні базуються на Загальноєвро-
пейських Рекомендаціях Ради Європи з мовної ос-
віти: вивчення, викладання, оцінювання [2]. 

Актуальність використання мережі Інтернет під 
час вивчення іноземної мови надзвичайно висока. 
Опанування методів і навичок роботи з інтернет 
ресурсами дає змогу викладачу покращити навчаль-
ний процес, урізноманітнити, осучаснити методи й 

прийоми викладання, підвищити мотивацію до вив-
чення предмета. Ось чому в основу національної До-
ктрини освіти як України, так і Європейських дер-
жав, покладена національна концепція безперервної 
професіональної та загальної освіти протягом всього 
життя людини з використанням ІТ-технологій елек-
тронної освіти (E-learning). 

Аспекти інформатизації вивчення іноземних мов 
розглядалися М. А. Акоповою, А. А. Андрєєвим, 
О. І. Дмитрєвою, Н. В Иванцовою, Е. Л. Носенко та 
ін. Проте, ґрунтовних досліджень з визначення й реа-
лізації можливостей інформаційно-комунікативних 
систем у процесі вивчення іноземної мови майбут-
німи фахівцями бракує. 

Мета даної статті: розкрити можливості інформа-
ційно-комунікативних систем у процесі вивчення 
іноземної мови майбутніми фахівцями. Відповідно 
до мети поставлено завдання: 1) розкрити суть по-
няття «Інформаційно-комунікаційні технології» (ІКТ); 
2) визначити наявні підходи та принципи викорис-
тання інформаційних технологій у процесі вивчення 
іноземної мови; 3) проаналізувати способи вико-
ристання ІКТ викладачами кафедри сучасних мов 
Національного університету кораблебудування на 
практичних заняттях  та позааудорних заходах. 

«Інформаційно-комунікаційні технології» – тех-
нології опрацювання інформації за допомогою ком-
п’ютера та телекомунікаційних засобів. Перш за все 
підкреслимо: зв’язок термінів «комунікація» та «ін-
формація» з технологіями зафіксований у терміні, 
який з’явився порівняно недавно – інфокомуніка-
ційні технології, які підкреслюють подвійний харак-
тер технології – інформаційний зміст (інформаційне 
середовище) та комунікативні можливості (засіб 
зв’язку) [1]. 
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Сучасні навчальні матеріали орієнтують викла-
дача ВНЗ на використання інноваційних методів 
навчання та освітніх технологій та принципово змі-
нюють освітнє середовище в бік активного вико-
ристання інформаційно-комунікаційних технологій. 
Використання інформаційно-комунікаційних техно-
логій у проектуванні інформаційного середовища 
вимагає підготовки викладачів ВНЗ на новому су-
часному рівні, що передбачає необхідність враху-
вання таких головних принципів, як: 

– принцип відкритої інформаційної системи; 
– принцип організації, самоорганізації і розвитку 

в узгодженій роботі усіх учасників інформаційно-
педагогічного процесу; 

– принцип варіативності у розвитку інформа-
ційного середовища; 

– принцип інформаційного середовища як сприят-
ливого соціального середовища, яке активізує інте-
лектуальні, моральні, комунікативні можливості 
особистості, що забезпечують комфортну інтегра-
цію в соціумі і культурі. 

 Дотримання цих принципів допомагає вирішити 
такі дидактичні завдання: 

− активізувати розумові здібності студентів, за-
лучати до роботи пасивних студентів; 

− забезпечити навчальний процес новими, рані-
ше недоступними матеріалами, аутентичними текс-
тами, підвищувати інтенсивність навчального процесу; 

− забезпечити живе спілкування з представни-
ками інших країн, носіями мови; 

− розширити словниковий запас тощо [3]. 
Таким чином, одним із засобів реалізації комуні-

кативно орієнтованого методу навчання іноземній мові 
є активне застосування новітніх інформаційних тех-
нологій, оскільки саме вони активізують навчально-
пізнавальну діяльність студентів, посилюють пози-
тивну мотивацію, скорочують час вивчення мови, 
забезпечують наочність, дають змогу використати 
більшу кількість дидактичного матеріалу, унаслідок 
чого збільшується обсяг виконаної роботи на занятті.  

Проте, разом з новими досягненнями виникають 
і нові труднощі. Серед проблем застосування ІКТ у 
ВНЗ ми можемо виділити: а) недостатнє матеріально-
технічне забезпечення навчальних закладів; б) труд-
нощі у створенні мультимедійних навчальних про-
грам; в) готовність викладачів до їх застосування; 
г) недостатність досліджень психолого-педагогічного 
спрямування стосовно впливу ІКТ на фізичний та 
психічний розвиток студентів; д) необхідність знач-
ного проміжку часу для повноцінної організації 
процесу навчання з усіма необхідними засобами та 
мультимедійною навчально-методичною базою.  

На сьогодні кафедрою сучасних мов Національного 
університету кораблебудування активно використо-
вуються ІКТ з метою збагачення навчального плану 
та оновлення змісту освіти та за наявності доступу 
до інтернету. Для роботи в малих групах достатньо 
застосування лептопу або мультимедійного програ-
вача для презентації нової теми, розвитку навичок 
аудіювання, перегляду навчального відеоматеріалу, 
написання ділових електронних листів, роботи з 
електронним підручником чи словником, з робочим 

зошитом з Multi-ROM, з тренувальними тестовими 
програмами, з мультимедійними презентаціями тощо. 
Викладачі кафедри сучасних мов використовують 
ІКТ на будь-якому етапі заняття як для ознайомлен-
ня з новим лексичним і граматичним матеріалом, так 
і для його опрацювання, проведення індивідуаль-
ного навчання, самостійної роботи студентів. 

Слід зазначити, що зручними засобами при вив-
ченні іноземної мови стали смартфони та комуніка-
тори, що дозволяють студентам завантажувати елек-
тронні словники, які можуть використовуватись при 
перекладі технічних та соціально-економічних текстів 
на занятті; зберігати дані в електронному вигляді; 
створювати презентації та знаходити необхідну ін-
формацію в інтернеті. 

Постійне проведення позааудорних заходів із 
студентами у ВНЗ дало можливість накопичити 
корисний досвід та відібрати найбільш ефективні 
засоби використання ІКТ. Викладачі кафедри сучасних 
мов проводять позааудиторні заходи: Vip Forum, 
English Speaking Club, Movie Club та наукові студен-
тські конференції. Ці дієві та цікаві напрями поза-
аудиторної діяльності надають студентам можли-
вість проводити дискусії, диспути, перегляд та обго-
ворення фільмів, презентації, написання есе інозем-
ною мовою. Дискусійні клуби містять у собі риси не 
лише навчальної, але й професійної діяльності. З ме-
тою максимального наближення до реальних умов 
майбутньої професійної діяльності фахівців, керів-
ників виробництва, ці заходи передбачають ситуації, 
з якими студенти можуть зіткнутися в своїй майбут-
ній роботі. Наприклад, Vip Forum можна розглядати 
як «репетицію» справжньої міжнародної конференції, 
під час якої студенти виступають з доповідями іно-
земною мовою, готують презентації, відповідають 
на запитання «учасників» конференції, наводять аргу-
менти на користь або проти тієї чи іншої гіпотези, а 
також обмінюються інформацією про останні досяг-
нення у сфері професійної діяльності. Використання 
мультимедійного проектора на цьому заході, дозволяє 
демонструвати мультимедійні презентації, проектні 
роботи, таблиці, графіки та схеми, а також відео-
матеріали професійної спрямованості. Поєднання гра-
фіки, анімації, фото, відео та звуку в інтерактивному 
режимі навчання, активізує роботу усіх сенсорних 
каналів студентів та створює інтегроване інформа-
ційне середовище, в якому відкриваються нові мож-
ливості для навчання іноземної мови в технічному ВНЗ. 

Однією з нетрадиційних форм навчання під час 
проведення практичних занять і позааудиторних за-
ходів є Інтернет-проект – ще одна можливість прак-
тично застосувати набуті знання в реальних життєвих 
ситуаціях. Інтернет-проекти поділяються на www-
проекти і e-mail-проекти. Перші передбачають вико-
нання завдань студентами шляхом знаходження ін-
формації в Інтернеті та надання результатів свого 
пошуку. Вибір теми проекту повинен співпадати з 
програмою курсу, але в будь-якому разі вона має 
бути цікавою для студентів. Щоб провести подібний 
проект, викладачі формують групу, визначають тер-
міни виконання проекту та готують додаткові мате-
ріали. Виконуючи е-mail-проекти учасники обміню-
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ються інформацією через електронну пошту. Зазви-
чай, такі проекти викладачі кафедри сучасних мов 
складають з двох чи кількох груп – учасниць з 
різних міст та країн і передбачають спілкування іно-
земною мовою. Перевагою таких проектів є те, що 
комунікація іноземною мовою відбувається з реаль-
ними партнерами, які передають цікаву інформацію 
та обговорюють актуальні проблеми. Це сприяє роз-
ширенню мовної компетенції студентів та підви-
щенню мотивації вивчення іноземної мови. 

Для сприяння індивідуалізації навчання й роз-
витку вмотивованості мовленнєвої діяльності сту-
дентів, викладачі кафедри сучасних мов проводять 
позааудиторний захід Movie Club. Використання 
навчальних і художніх відеофільмів, дає можливість 
реалізації найважливішої вимоги комунікативної ме-
тодики – представити процес оволодіння мовою як 
розуміння живої іншомовної дійсності. Перевагою 
відеофільму є його емоційний вплив на студентів. 
Тому, увага має бути спрямована на формування у 
студентів особистісного ставлення до побаченого. 
Успішне досягнення цієї мети можливе за умови, 
по-перше, систематичного показу відеофільмів, а 
по-друге, рівня підготовки викладачів та студентів 
до використання ІКТ та технічного забезпечення 
навчально-виховного процесу у ВНЗ. 

Таким чином, комплекс ІКТ може застосовува-
тись в процесі навчання іноземної мови як потужне 
джерело інформації, як засіб індивідуалізації навчання, 
оцінювання та контролю знань, а також як засіб ак-
тивізації творчої діяльності студентів та підвищення 
інтересу до навчання і рівня володіння іноземною 

мовою. Застосування ІКТ є невід’ємною складовою 
у проведенні практичних занять і позааудорних за-
ходів. 

Враховуючи те, що ІКТ постійно розвиваються, 
ми вважаємо, що розглянуті аспекти застосування 
ІКТ в процесі вивчення іноземної мови потребують 
подальшої систематизації та вдосконалення а також 
готовності викладачів постійно переосмислювати цілі, 
зміст, форми і методи викладання іноземної мови. 

У ході роботи ми дійшли висновку, що ІКТ можна 
використовувати як інструмент розвитку мотивації 
на заняттях з іноземної мови, враховуючи зацікав-
леність студентів різноманітними технічними засо-
бами. Використання на занятті комп’ютерних тестів, 
перевірочних робіт дозволяють викладачу за корот-
кий час отримати об’єктивну картину рівня вивче-
ного матеріалу й своєчасно його скоригувати. Засто-
сування ІКТ допомагає викладачеві урізноманітнити 
навчальний процес і створити інформаційно-освітнє 
середовище, яке сприяє формуванню особистості 
студента та розширює можливості традиційних нав-
чально-методичних комплексів. Використання ІКТ 
допомагає: робити заняття більш наочними й інтен-
сивними, розвинути пізнавальний інтерес студентів, 
активізувати розумові процеси, уникнути невпевне-
ності в студентів перед відповіддю. Заняття інозем-
ної мови з використанням ІКТ відрізняються дина-
мічністю, підвищеною зацікавленістю й ефективністю. 
Таким чином, упровадження ІКТ сприяє покра-
щенню якості навчання, забезпеченню гармонійного 
розвитку особистості, яка орієнтується в інформа-
ційному просторі.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Статья посвящена актуальной теме применения современных информационных технологий. Активное 
использование ИКТ является способом реализации коммуникативно ориентированного метода обучения 
иностранному языку. В статье приведены примеры внедрения мультимедийных средств в процесс прове-
дения практических занятий и внеаудиторных мероприятий. В статье рассмотрены перспективы их даль-
нейшего применения. 

Ключевые слова: информационно коммуникационные технологии; мультимедийные средства; совре-
менные технологии; интернет ресурсы; компьютерные программы. 
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PECULIARITIES OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES APPLICATION 
IN THE FOREIGN LANGUAGE STUDYING  

 

The article is devoted to the topic of innovative information technology using. The active applying of ICT is the 
important mean of communicative oriented method in the process of foreign language studying. The involving of 
multimedia means in class and extra curricula activities is defined. The further implementation and perspectives of 
ICT have been considered.  

Keywords: information and communication technologies; multimedia means; innovative technologies; internet 
resources; computer programs. 
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