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Актуальність дослідження та постановка 
проблеми в загальному вигляді 

Згідно з Наказом МОН України № 466 від 
25.04.2013 р. «дистанційне навчання організову-
ється для учнів (вихованців), які: з будь-яких 
причин (стан здоров’я, проживання за межею пі-
шохідної доступності до ЗНЗ, надзвичайні ситу-
ації природного або техногенного характеру, во-
єнний конфлікт, проживання (перебування) за 
кордоном (для громадян України), на тимчасово 
окупованій території України або у населених 
пунктах, на території яких органи державної 
влади тимчасово не здійснюють або здійснюють 
не в повному обсязі свої повноваження, тощо) не 
можуть відвідувати навчальні заняття в ЗНЗ».

Отже, останні події в країні, які стосуються 
політичної нестабільності, та навіть військово-
го втручання, засвідчили нагальну потребу 
впровадження сучасних інноваційних педаго-
гічних технологій, а саме програмних та теле-
комунікаційних засобів навчання не тільки для 
студентів заочної та вечірньої форм навчання, 
а й для студентів денного відділення. Для того 
щоб забезпечити зв’язок студентів з виклада-
чем і неперервний процес навчання під час, на-
приклад, карантинів чи хвороби студента, до-
речно було б розмістити лекційний та грама-
тичний матеріал на сайті кафедри чи окремого 
викладача, а для контролю та перевірки засвоє-
ного матеріалу студентами ефективним було б 
розміщення тестів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
 
Проблему використання інформаційно-комп’ю-

терних технологій досліджували Т. Крамаренко та 

О. Заболотна. Теоретичним і практичним аспектам 
проблеми присвячено роботи Л. Риченкової, 
О. Бондарєвої та ін.

Проте достатньої кількості досліджень із ви-
значення й реалізації можливостей інформацій-
но-комп’ютерних технологій у процесі вивчення 
іноземної мови майбутніми фахівцями бракує. 

Мета нашої статті полягає в обґрунтуванні 
теоретичних і практичних аспектів використан-
ня інформаційно-комп’ютерних засобів як ефек-
тивної сучасної інноваційної педагогічної техно-
логії для формування мовної компетентності 
студентів у ВНЗ України.

Виклад основного матеріалу
 

Необмежений обсяг матеріалу в мережі Ін-
тернет та інші можливості інформаційно-кому-
нікаційних технологій дають змогу вибирати 
й експериментувати, підвищують інтерес і моти-
вацію студентів, роблять здобуті знання більш 
усвідомленими, формують і розвивають здат-
ність до міжкультурної комунікації. За допомо-
гою доступу до мережі Інтернет студенти усві-
домлюють, що мова, яку вони опановують, є ре-
альним засобом комунікації для мільйонів людей 
в усьому світі, а не тільки дисципліною, що ви-
вчається в межах навчального курсу в аудиторії.

Освітня галузь також не лишається осторонь 
цих інноваційних процесів. Більше того, саме ця 
галузь покликана формувати в майбутніх фахів-
ців разом з професійною компетентністю її важ-
ливу складову – інформаційну культуру [1].

Одним із найважливіших елементів систе-
ми вищої освіти останнім часом стає дистан-
ційне навчання. У сучасному розумінні дис-
танційна освіта – це навчання з обов’язковим 
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використанням інтерактивних та мережевих 
технологій. Ці технології дають змогу реалізу-
вати в повному обсязі інформаційні можливо-
сті та права всіх учасників навчального проце-
су, а саме студентів як інтелектуальної підсис-
теми освіти та окремої соціальної системи. 
Технічно завдяки цьому виду навчання дола-
ються такі перешкоди, як відстань та час. 

Як ми вже зазначали, на сьогодні найперспек-
тивніша технологія – це використання можливо-
стей мережі Інтернет. Для реалізації навчання із 
застосуванням інтернет-технології навчальний 
заклад організовує спеціальний портал, через 
який студенти в будь-який зручний для них час не 
тільки отримують доступ до навчально-методич-
них матеріалів, але й проходять усі види контро-
лю знань, умінь, навичок, компетентностей. Крім 
того, уможливлюється постійне спілкування на 
форумах, у чатах, участь у веб-конференціях, 
а також віртуальні тренінги при виконанні прак-
тичних чи лабораторних робіт. І, нарешті, най-
важливіший момент у вивченні іноземної мови – 
це можливість голосового та візуального спілку-
вання. Саме для того, щоб усі зацікавлені особи, 
які перебувають у різних куточках земної кулі, 
могли бачити та чути один одного, було створено 
спеціальну програму Skype.

Якщо говорити про онлайн-методики, то нині 
достатньо велику популярність має комплекс-
ний підхід паралельного вивчення лексики, фо-
нетики та граматики іноземних мов. Ця дистан-
ційна програма являє собою інтерактивний та-
бель, у якому відображено всі уроки, завдання, 
а також граматичні та інші навчальні матеріали. 
Викладач має доступ до слухачів двадцять годин 
на добу і, базуючись на результатах контрольних 
тестів, дає їм на виконання ті чи ті завдання та 
вправи. Для реалізації такого освітнього курсу 
слухачам потрібно лише безкоштовно скачати 
з Інтернету (чи навчального сайту) кілька про-
грам: Flash (для аудіювання та мовних ігор), 
RealPlayer (для уроків з граматики з імітацією 
присутності реального викладача, який пояснює 
та пише на віртуальній класній дошці) та 
Macromedia Shockwave Plugins (для завантажен-
ня уроків). Включений у програму дистанційно-
го навчання табель успішності дає змогу корек-
тувати індивідуальний темп навчання [2].

Доречним є поєднання приємного з корис-
ним – перегляд фільмів, закордонних новин та 
читання сучасних статей іноземною мовою. Усе 
це є можливим в Інтернеті. Безперечно, викори-
стання мультимедійних засобів підвищує інте-
рес до процесу навчання. Мультимедійна про-
грама створена таким чином, що студенти мають 

можливість зрозуміти свої помилки в процесі 
виконання вправ (інакше вони просто не змо-
жуть просунутись у запропонованій програмі).

Що ж до алгоритму тестування навчальних 
досягнень студентів, то за цією ознакою системи 
тестування в дистанційному навчанні можна 
розділити на лінійні та адаптивні. Залежно від 
способу підключення тих, хто вчить іноземну 
мову, до мережі Інтернет тестування здійсню-
ється двома способами:

– тестування в автономному режимі;
– тестування в режимі реального часу.
Хоча педагогічні можливості нових інформа-

ційно-комп’ютерних технологій перевищують 
можливості традиційних засобів вивчення іно-
земних мов, в умовах дистанційного навчання 
складним питанням є не тільки організація тес-
тування, розробка тестових завдань, але й саме 
тестування, процедура оцінювання і підрахунку 
результатів.

Одним з важливих кроків у дистанційному 
навчанні є оцінювання знань, яке є не лише пе-
ревіркою знань та навичок студентів, але й важ-
ливим засобом регулювання багатьох показників 
навчального процесу. 

Під контролем та оцінюванням знань мається 
на увазі сукупність дій, завдяки якій можна ви-
явити якісно-кількісні характеристики результа-
тів дистанційного навчання та оцінити, яку ча-
стину програмного навчального матеріалу за-
своєно студентами. Зазначені вище показники 
також є оцінкою результатів ефективності діяль-
ності викладача. За умов дистанційного навчан-
ня бали успішності та кількість пропущених за-
нять потрібно регулярно оприлюднювати на сай-
ті університету, що дасть змогу студентам та 
їхнім батькам мати вільний доступ до інформа-
ції про результати навчання студентів. Прозо-
рість щодо оцінок має суттєво підвищити моти-
вацію, зацікавленість та відповідальність сту-
дентів. У процесі навчання студент психологічно 
має бути поставленим у такі умови, за яких оці-
нювання та контроль опанованого ним дистан-
ційно матеріалу стимулюватиме його роботу та 
впливатиме на кінцеву оцінку його успішності. 
Це значно знизить стресову ситуацію під час 
проведення підсумкового контролю як для сту-
дентів, так і для викладачів, збільшить значення 
індивідуального та творчого підходу викладача, 
надасть можливість студенту самостійно оціню-
вати свої знання, навички та вміння.

Успішність дистанційного навчання значною 
мірою залежить від стійкості мотивації до на-
вчально-пізнавальної діяльності студентів. Ви-
користання мультимедійних засобів навчання 
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в процесі здобуття та корекції знань з іноземної 
мови дає змогу активізувати пізнавальну діяль-
ність студентів, інтерес до нових прийомів здо-
буття знань (за допомогою комп’ютера), а також 
до нових способів організації всієї навчально- 
пізнавальної діяльності. Слід окремо зазначити, 
що дистанційне навчання здобуло багато при-
хильників у всьому світі завдяки низці значних 
переваг, а саме: 

1) гнучкості навчального графіка;
2) економії часу (відсутність потреби фізич-

но відвідувати навчальний заклад та витрачати 
час на дорогу, а також на пошук інформації  
в бібліотеках, оскільки цю інформацію можна 
знайти в закритих електронних базах); 

3) значній економії витрат, враховуючи, що 
вартість такого навчання в декілька разів менша 
від вартості стаціонарного навчання; 

4) інтерактивності процесу навчання, оскіль-
ки є можливість спілкування за допомогою мере-
жі Інтернет з реальним викладачем – професіона-
лом, коли викладач стає помічником, наставни-
ком, який скеровує студента в процесі навчання;

6) можливості проведення міжнародних 
електронних конференцій, комп’ютерних аудіо- 
та відеоконференцій;

7) доступному використанню мультимедій-
них можливостей комп’ютера (перегляд фільмів, 
новин); 

8) можливості навчання в престижних ВНЗ; 
9) змозі навчатися без відриву від роботи, а та-

кож підвищувати свій професійний рівень шляхом 
безкоштовного доступу до навчальних програм; 

10) вказана форма навчання дає змогу навча-
тися особам з особливими потребами.

Проте існують деякі недоліки в організації 
дистанційного навчання: 

1) виконання навчального плану потребує від 
студентів значної сили волі, самоорганізації, са-
модисципліни. Ті студенти, які не спроможні 
примусити себе працювати регулярно, не мо-
жуть досягти позитивного результату; 

2) для тих, хто не є активним користувачем 
мережі Інтернет, реалізація дистанційного на-
вчання пов’язана зі значним інвестуванням часу 
та зусиль.

Отже, домінування переваг над недоліками 
зумовлює зростаючу роль дистанційного навчан-
ня. Завдяки мережі Інтернет посилюється заці-
кавленість до навчання взагалі й опанування іно-
земної мови зокрема [2].

На освітніх сайтах з вивчення іноземних мов 
міститься безліч тренувальних лексичних, гра-
матичних вправ, тестів, які можуть використову-
ватися як ефективне доповнення для розвитку 

граматичних, лексичних навичок, умінь та пере-
вірки знань. Для постійного використання слід 
рекомендувати такі освітні сайти:

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
www.englishspeaking.org
www.teachingenglish.org.uk/teaching-resource
www.mes-englisg.com/flashcards/nationalities
www.breakingnewsenglish.com та ін.

Висновки

У статті було обґрунтовано теоретичні 
й практичні аспекти використання інформацій-
но-комп’ютерних засобів як ефективної сучас-
ної інноваційної педагогічної технології для 
формування мовної компетентності студентів 
у ВНЗ України.

Однією з перших дисциплін, яка з появою 
нових інформаційно-комп’ютерних технологій 
відчула їхні переваги та стала використовувати 
їх у навчальному процесі, є іноземна мова. До-
цільність використання цього засобу для на-
вчання іноземним мовам підтверджується 
й тим фактом, що професійна комунікація спе-
ціалістів немовних вищих навчальних закладів 
здійснюється через електронні засоби та потре-
бує наявності не лише достатньої іншомовної 
професійно-комунікативної компетентності, 
а й інформаційної, що передбачає комп’ютерні 
знання та навички користування сучасними ін-
формаційними технологіями.

Як додаткові засоби навчання інформацій-
но-комп’ютерні технології мають дуже багато 
переваг перед звичайними засобами, вони за-
безпечують оперативність виконання будь-яко-
го запиту до системи та реалізації зворотного 
зв’язку, а також не тільки видачу в режимі ре-
ального часу результатів діяльності студента 
(оцінювання знань), але й можливість миттєво-
го виправлення зроблених помилок у серії 
спроб. Впроваджуючи дистанційну освіту, вар-
то особливу увагу приділяти таким напрямам: 
розробка та підбір відповідних програм і тех-
нологій; тестування рівня знань студентів; оці-
нювання результатів навчання. 

У зв’язку з цим можна сформулювати такі 
вимоги до інформаційно-комунікаційних засо-
бів вивчення іноземної мови: можливість вико-
ристання для організації різних видів навчаль-
ної діяльності; можливість поповнення на-
вчального матеріалу; методично обґрунтований 
графічний інтерфейс; помірне та обґрунтоване 
використання відео- та аудіоматеріалів; можли-
вість опрацювання різних типів даних; локаль-
ний і мережевий режим роботи, здійснення 
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аудіоконтролю студентів; можливість для ви-
кладача спостерігати за процесом навчання сту-
дентів у мережевому оточенні; дружній інтуї-
тивний інтерфейс; контроль студентів за допо-
могою якісного тестування.

Ці засоби мають надавати можливість 
ускладнювати завдання тим студентам, котрі 
успішно справляються із запропонованими 

тестами, та, навпаки, спрощувати завдання 
для студентів, які відчувають труднощі під час 
виконання; здійснювати збір інформації про 
типові помилки при виконанні завдань із ме-
тою опрацювання їх, а також вести статистику 
помилок з цього розділу, аналізувати їх і про-
понувати уроки для покращення засвоєння ма-
теріалу.
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infOrmatiOn and cOmmunicatiOn tecHnOlOgies  
as an effectiVe pedagOgical means Of language cOmpetence 

fOrmatiOn in tHe educatiOnal prOcess Of HigH scHOOl

The article analyzes the role of Information Technologies in the process of foreign language teaching 
(Professional Specialization in Non-Linguistic Higher Education). The article highlights theoretical and 
practical aspects of Information Technology Implementation in the process of Foreign Language Teaching 
(Internet Resources and Distance Education). The numerous advantages and some disadvantages of using 
technology in language education were analyzed. 
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