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(DELTA). Ці дипломи вважаються еквівалентними і обидва є
акредитованими на рівні 7 переглянутих Комісією національ-
ної системи кваліфікацій. Деякі вчителі, які залишаються у
сфері викладання, продовжують працювати за відповідним фа-
хом (прикладна лінгвістика або ELT). Багато магістрів Вели-
кобританії потребують значного досвіду в сфері — перед тим,
як кандидата буде зараховано на курс.

EFL — вища мовна акредитована кваліфікація у секторі Ве-
ликобританії, у тому числі приватних мовних школах і вищих
освітніх закладів. Проте, в Англії та Уельсі, з тим щоб відпові-
дати критеріям уряду за те, що кваліфіковані вчителі ESOL в
навчання й навички сектора (тобто після отримання
обов’язкового або додаткової освіти), вчителі повинні мати
сертифікат підвищення кваліфікації викладання Етап 3 на Рі-
вень 5 (переглянутої НКР) і сертифікат для фахівців ESOL на
рівні 4. Визнані кваліфікації, які надають один або обидва з
них включають: післядипломний сертифікат у сфері освіти
(PGCE) у ESOL, модуль CELTA 2 та City & Guilde 9488. Вчи-
телі, як правило, проводять PGCE на будь-яку тему в рамках
Британського державного сектора, і можуть обирати спеціалі-
зацію в ELT.

Завідонова Н. І., Червінська Л. М., ст. викладачі
кафедри іноземних мов факультету

управління персоналом та маркетингу

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ

У процесі навчання іноземних мов важливу роль відіграють
інноваційні технології, а саме комп’ютерні програми та Інтернет,
які дають змогу інтенсифікувати процес навчання. Вміння пра-
цювати з колосальним інформаційним потоком є наразі абсолют-
но необхідним для спеціалістів у будь-яких сферах. Інноваційні
технології при вивченні іноземних мов включають інтеграційні
процеси, розвиток між предметних зв’язків, перебудову само-
стійної роботи студентів, використання комп’ютерних технологій
та реструктурування змісту навчального курсу.

Використовуючи будь-які засоби інформаційних технологій і
поєднання їх з традиційними засобами викладання вибудовує
специфічну форму навчання, яка. як і традиційна, представляє
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собою педагогічну систему. Основна мета — формування іншо-
мовної комунікативної компетенції студентів. Новітні технології
сприяють формуванню навичок роботи з інформацією, критично-
го мислення, тобто розвивають інформаційну компетенцію, що є
конче необхідним для ефективної життєдіяльності в сучасному
інформаційному просторі. Крім того, розвиваючи інформаційну
компетенцію засобами іноземної мови, ми сприяємо найефектив-
нішому подальшому розвитку іншомовної комунікативної ком-
петенції, оскільки ми надаємо можливість використовувати іно-
земну мову за її прямим призначенням, як засіб спілкування в
різних видах розмовної діяльності та працювати з автентичною
інформацією, спілкування з викладачем та одногрупниками.

Зрозуміло, що такий вид діяльності вимагає рівень сформова-
ності мовленнєвої компетенції не нижче Pre-Intermediate чи
Intermediate, оскільки необхідно працювати з автентичними ма-
теріалами Інтернет. Таким чином, будь яке проблемне завдання
залежно від змісту навчання та дидактичних цілей може бути
спроектовано за допомогою web-технологій і спрямовано на за-
нурення в проблему, пошук додаткових ресурсів для вирішення
проблемного завдання, дослідницьку та пізнавальну діяльність.
Студенти отримають проектне завдання та рекомендований спи-
сок відповідних сайтів з проблемного питання. Це значно підви-
щує мотиваційний фон виконання завдання, оскільки значно
розширюється поле пошукової діяльності та зростає зацікавле-
ність в пошуковому процесі.

Викладач веде переписку зі студентами електронною поштою,
тим самим спрощуючи сам процес виконання та контролю само-
стійної роботи. Підсумкову роботу за темою студенти готують у
вигляді презентації у форматі Power point. Група зазвичай ділить-
ся на підгрупи, кожна з якої вибирає тему презентаційної роботи.
Структура та сценарій презентації визначається викладачем. Пре-
зентація проекту супроводжується анімацією, графіками, музи-
кою. Після проведення презентації слухачі оцінюють якість про-
ведення презентації за певною шкалою оцінювання, беручи до
уваги вербальні, невербальні та технічні аспекти.

Практична спрямованість використання Інтернет мережі є
очевидною. Комп’ютер, як і інші носії інформації, виконує допо-
міжні функції надання навчальної інформації, яка допомагає ви-
кладачу та студентам досягати запланованої мети навчання, а
співпраця людини та комп’ютера дозволяє зробити процес на-
вчання більш захоплюючим, цікавим та ефективним.


