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Актуальність проблеми дослідження полягає у 
тому, що на основі інформаційних технологій тен-
денція технічного прогресу суспільства вимагає 
невідкладного вирішення проблеми випереджаю-
чого розвитку системи освіти. Інформатизація ви-
магає зміни методів, змісту та організаційних 
форм у сфері освіти. Включення сучасних інфор-
маційних технологій у навчальний процес дає 
можливості для підвищення якості вищої освіти. 
Першочергове завдання полягає в необхідності 
підготовки фвхівців. У вузі доля технологічних 
інновацій безпосередньо залежить від ставлення 
до них викладача, оскільки змістом освіти є особа 
викладача та його світоглядні установки.

Наявність суперечностей між індивідуальним ха-
рактером праці вчителя і типовою системою його 
підготовки у педагогічній творчості припускає по-
шук нових форм в організації навчального процесу. 

Лише за умови створення оптимальної професійно 
орієнтованої методики, яка реалізується за рахунок 
відповідного підбору чи створення програмного за-
безпечення і спеціально розробленого дидактично-
го матеріалу процес навчання стане ефективним. 
При цьому стає необхідністю надання студентам 
можливостей для самореалізації з враховуванням їх 
особливостей та інтересів [4].

Одним з пріоритетних напрямів у підготовці фа-
хівців є вивчення іноземних мов (ІМ) практично у 
всіх галузях знань. У процесі інтеграції в єдиний 
міжнародний освітній простір існує вимога зна-
ння іноземних мов на належному рівні у поєднан-
ні володіння новими інформаційними технологія-
ми. Стиль навчання при цьому трансформується, і 
як наслідок, не стільки знання сукупності фактів 
набуває першочергового значення, скільки вміння 
здобувати інформацію, переробляти та викорис-
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товувати її. Таким чином, завдання полягає в тому, 
що необхідно не тільки просто засвоїти знання, 
але й вміти творчо їх застосовувати для отриман-
ня нових знань. Дане твердження справедливе 
стосовно підготовки майбутніх перекладачів та 
викладачів-лінгвістів.

Якісно новий етап в теорії і практиці педагогіки 
представляє використання новітніх технологій у 
навчально-педагогічному процесі. Прогресивні 
педагоги для того, щоб задовольнити зростаючі 
потреби суспільства у підготовці кваліфікованих 
фахівців, прагнуть шляхом використання можли-
востей комп’ютерних технологій у створенні но-
вих форм навчання. Широке розповсюдження 
отримало дистанційне навчання.

Проблема самоосвіти при вивченні іноземних мов 
набуває особливої складності, незважаючи на різно-
манітні спроби надати їй елементи комунікативнос-
ті. Заняття у режимі дистанційного навчання при-
речені на невдачу без ефективного і систематичного 
зворотного зв’язку з боку кваліфікованого виклада-
ча. У великій мірі успішність і якість навчання на 
відстані залежать від ефективності організації та ме-
тодичної якості матеріалів, що використовує викла-
дач, а також керівництва і майстерності педагогів, які 
беруть участь у навчальному процесі.

Отже, наступні складові впливають на ефектив-
ність дистанційного навчання:

• ефективна взаємодія студента і викладача;
• використання новітніх педагогічних технологій;
• ефективність розроблених методичних матері-

алів та способів використання їх в навчально-
му процесі;

• ефективність зворотного зв’язку.
При вивченні іноземних мов сучасні інформа-

ційні технології дозволяють забезпечити:
• інтенсифікацію процесу придбання лексико-

граматичних знань (комп’ютерні вправи і лінг-
вістичні ігри);

• розвиток продуктивних мовних вмінь і навичок 
розуміння мови на слух (програми мультимедіа);

• поповнення словникового запасу (електронні 
версії словників та інших довідкових видань);

• навички двостороннього перекладу (системи 
машинного перекладу – СМП);

• перевірку грамматики, орфографії та стилю у 
тексті перекладу;

• контроль якості засвоєння матеріалів теоре-
тичних курсів (програми тестування);

• можливість індивідуалізувати процес навчан-
ня мови за умови використання інтерактивних 
комп’ютерних технологій (програми вивчення 
іноземних мов).

У мовній підготовці найвища ефективність за-

стосування інформаційних технологій досягається 
за умови їх комплексного використання [2].

Незважаючи на вище згадані можливості 
комп’ютерних технологій, реально у навчальному 
процесі вони не використовуються в повному обсязі. 
Одна з причин цього полягає у методиці викладання 
іноземних мов, що застосовують, у процесі навчання, 
а також у підготовці викладачів. Введення нової мето-
дики вимагає зміни ролі викладача і перегляду освіт-
ньої програми. Часто педагоги не готові до таких змін 
або через консерватизм, або через недостатню про-
фесійну підготовку, оскільки новітні інформаційні 
технології пред’являють більш серйозні вимоги до 
рівня їх компетенції. Отже, необхідно спеціально го-
тувати фахівців, здатних якісно навчати володінню ІМ 
із застосовуванням нових інформаційних технологій.

Основна увага в нині існуючих методиках навчан-
ня ІМ приділяється заучуванню лексичного змісту 
слів і граматичних форм, а не осмисленню студента-
ми відмінностей у мовній свідомості. Тому їм власти-
ві такі недоліки, як низький рівень проблемності 
навчання, обмеження у педагогічної творчості і мож-
ливості педагогічної імпровізації, труднощі з їх коре-
гуванням при оновленні змісту і їх суті. Комп’ютерні 
технології дають можливість індивідуалізації проце-
су вивчення ІМ, бо той, хто навчається, може поду-
мати, зупинитися та виправити помилку.

У процесі формування педагогічних вмінь, у той 
же час, застосування комп’ютера має позитивний 
ефект тільки в тому випадку, коли комп’ютер вклю-
чений в гуманістичну, особистісно-орієн то вану мо-
дель навчання, де формування педагогічних вмінь 
виступає не як мета, а засіб для розвитку особис-
тості майбутнього вчителя. Тоді вчитель виступає у 
ролі керівника і організатора самостійної роботи 
студентів. Викладач створює умови для здійснення 
пізнавальної діяльності студентів з мобілізацією і її 
стимулом, надає допомогу, корегує та оцінює ре-
зультати роботи студентів. Тобто, у навчальному 
процесі викладач не виступає як джерело інформа-
ції, а виконує управлінські функції, оскільки на-
вчання не є наданням готових знань, а є організаці-
єю навчально-пізнавальних дій студентів [3].

Дидактичні властивості мультимедійних засобів 
грунтуються на двох найважливіших функціях Ін-
тернету – інформаційної та комунікативної (тексто-
ва презентація інформації; візуальна інформація; 
звукова презентація інформації; інтегрована презен-
тація інформації; пошук інформації; отримання і 
передача інформації; зберігання інформації; класи-
фікація і структурування інформації). Навчання із 
застосуванням інтернет-технологій вимагає дидак-
тичної системи, заснованої на особистісно-
орієнтованому підході до освіти. Цей підхід базуєть-
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ся на виробленні критичного і творчого мислення, 
які можна формувати при наявності проблемного 
викладу матеріалу, додаткового пошуку необхідної 
інформації, порівняння протилежних точок зору, по-
шуку оригінального рішення проблеми [1].

Комп’ютер, звичайно, не можна використовува-
ти постійно, бо існує велика кількість інших за-
вдань, які можливо вирішити лише при безпосе-
редньому спілкуванні. Але і недооцінювати роль 
таких занять не слід. Саме комп’ютерне навчання 
має в собі величезний потенціал мотивації і слідує 
принципам індивідуалізації навчання. Активізація 
діяльності викладача та оснащення його розвива-
ючими методиками навчання є прямим шляхом до 
творчої активності та особистого зростання. Сьо-
годні високу якість освіти може дати лише той 
викладач, який на основі сучасних інформаційних 
технологій має високий рівень педагогічної про-
фесійності та інформативної компетентності, го-
ловний зміст якої базується на:

• вмінні раціонально працювати з інформацією, 
тобто знати особливості інформаційних пото-
ків у певній області з даного предмету, володі-
ти основами аналітико-синтетичної переробки 
інформації;

• освоєнні технологій підготовки педагогічної 
інформаційної продукції;

• використанні нових інформаційних технологій 

і володінні конкретними навичками з викорис-
тання технічних засобів як в освітньому про-
цесі, так і в самостійній роботі з підвищення 
своєї професійної компетентності.
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ABSTRACT
Technological progress of the society requires urgent solution of advancing the development of education system. 

Computerization requires changes in methods, content and forms of education. Quality of higher education can be 
improved by means of inclusion of modern information technologies in the educational process, Personality of teacher 
and his worldview are important in technological innovation. There is the necessity in search for new forms of organi-
zation of educational process. Learning process will be effective only by creating professionally oriented methods that 
are implemented by appropriate selection and creation of software and specially developed didactic material.

One of the priorities in training is the study of foreign languages in practically all fields of knowledge. In the process of 
integration into a single international educational space there is a requirement of foreign language skills at the appropriate 
level in the combined ownership of the new information technologies. The style of training is transformed, and as a result, 
not only the knowledge is of great importance, but the ability to obtain information, to process and use it. This is true for 
the training of intending teachers and teachers of linguists.

Progressive educators to meet the growing needs of society in the preparation of qualified professionals are seeking 
to create new forms of learning through the use of computer technology. Distance learning is widespread in the ma-
jority of universities.

When learning foreign languages modern information technologies allow for the development of productive language skills 
by means of listening comprehension on media programs, using electronic versions of dictionaries and other references. Despite 
the possibilities of computer technologies, they are not used properly in the learning process. The reason for this lies in the meth-
odology of teaching foreign languages and teachers’ training. Often teachers are not ready for such changes due to conservatism 
and lack of training, as the newest information technologies impose more severe requirements to the level of their competence. 
Therefore, it is necessary to train specialists who are capable to teach students with the use of new information technologies.

The teacher must act as a leader and organizer of independent work of students. The teacher has to create the conditions 
for the implementation of students’ cognitive activity and the mobilization of stimulus assists, correct and assess the stu-
dents’ results. That is, the teacher in the learning process has not to act as a source of information but performs administra-
tive functions.


