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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГП у ВИ1<ЛАДАННІ ІНОЗЕМfІdІ Monit у 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Запдання модер11ізації 11е .110.жуть бути виріutені fіез впровад.ження і11фор.мш1і1І111Lт 

111ех11ологій в усі його cфeptr. Вш.:ор11ста1111я і111/юр.11ацій1111х техиологіІі дас 11оштовх до 

розвитку традzщійнzL\. видів діяльності студентів. Прав1ньно оргш1ізова1ш робота 

студе11тів з ко.11п'ютеро.11 і з .нультzшедій11иш1 111ех11оло?іЯ.1ІU .иоже сприяти зрос111а1111ю іх 

пі111аваль11ого іитересу. що в сво10 чергу буде сприяти акптвізаІJії і роз11шрет110 

1m.11cл 11rmcmeй са11остіііноїроfіт1111 учнів при опануванні ан?діііської моrш, як на занятті, mак 

і в позауроч11ий час. 

Ключові слова: тех11і•111і засоби. техиології 1ювча1111я. модериізація осr;іпщ 

.нультимедійні техноло?ії навчання, Skype. 

Одним з показників, за якими визначається рейтинr тоrо чи іншоrо вищоrо учбового 

закладу. є мобільність студентів . Навчання за кордоном. подвійні дипломи. об 1ін 

студентами , літні школи - все це стало можливим завдяки процесам nовсюдного 
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1шкористання інформаційних технологій. Все більше людей приймає участь у спілкуванні ·1 

іноземцями, що, в свою чергу, вимагає від них знання іноземних мов. 

Актуальнісnо вивчення питання використання інформаційних технологій у 

викладанні іноземної мови є те, що сучасний етап розвитку українського суспільст1ш 

характеризується демократизацією всіх внутрішніх зовнішніх процесів, більшою 

відкритістю нашої країни зовнішньому світу . Ця відкритість стосується не тільки політичної 

та економічної сфер. Вона також відноситься до h}'льтури і науки . 

Якщо на початку 90-х років різке збільшення бажаючих вивчити іноземну ( головн11 1 

чином англійську мову) було пов'язане з виїздом за кордо11 певної частини наших громадя11 . 

то в сучасному житті сформовано соціальне замовлення на знання іноземної мов11 , 

різко підвищиm1сь вимоги суспільства до якості іномовної підготовки [6]. Усе це зумовлюс 11 

еобхідність удосконалювати методи навчання іноземної мови , а саме методи використаннн 

інформаційних технологій JІК найефективніших 

Майбутня еліта країни студенти. Тому, саме їх треба вважати найважливішою 

категорією суб' єктів навчання. адже вони представлятимуть свою країну на світовому рівні у 

всіх сферах життя. Опке саме на студентів ми повИJІНі спрямо13увати 11аші зусилля з метою 

покращення їх знання з іноземної моІJи, а саме з англійської. Актуальним на нашу думку r 

використання інформаційних технологій, до основи яких мож1~а віднести мульп1медійн11іt 

комплекс, електронні видання та посібник11. комп'ютерні наІJчальні системи , мережа Веб -

версія курсу, оскільки політика освітніх систем у галузі вивчення мов спрямовується нu 

розвиток тих умінь, що дають змогу бути мобільними. де мова виступає засобом донесеш1я 

інформації. 

Метою даної статті є виявлення можливостей використання інформаційних 

технологій для організації посилення мотивів навчання студентів іноземної мови. 

Серед вітчизняних дослідників, які займалися розробкою і впровадженням у 

навчальний процес нових інформаційних технологій активно займаються Н.П. Наволокова, 

О. Когут, С. Сисоєва, П.Ф. Шпірко. О.Б. Тарнопольський , Л.І. Скалій. 

Для досягнення цієї мети потріб11е використання наступних завдань: 

аналіз літератури з певної теми: 

розглянуrи сутність поняття інформаційних технологій ; 

дослідити вплив інформаційних технологій на мотивацію студентів пр11 

вивченні іноземної мови. 

Знання іноземної мови дає можливість прилучитися до світової культур11 . 

використати у своїй діяльності потенціал великих ресурсів глобальної мережі Інтернет. н 

також працювати з інформаційними й комунікаційними технологіями й мультимедій1-1им11 
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1асобами навчання. М.З. Біболетова вважає. що ціль навчання іноземної мови - це 

комунікативна діяльність студентів, тобто практичне володіння іноземною мовою. Завдання 

викладача - активізувати діяльність кожного студента в процесі навчання. створити ситуації 

для їхньої творчої активності [І). 

Сучасне навчання передбачає вивчення іноземної мови та формування у студентів 

достатньої мовної компетенції. Практика показує. що при навчанні антлійської мови 

виникають наступні проблеми: 

психологічний бар'єр. тобто елементарний страх перед помилками ; 

зниження мотивації навчання. 

Застосування інформаційних технологій значно підвищує інтенсивність 

11анчального процесу. При комп 'ютерному навчанні і засвоюється набагато більша кількість 

матеріалу, ніж це робилося за такий же проміжок часу в умовах традиційного Навчання. Крім 

того, за допомогою методів наочності. матеріал при використанні комп'ютера ІфаЩе 

засвоюється [З). 

За думкою С.С. Вітвицької. застосування сучасних технічних засобів дає можливість 

ефективно використовувати та миттєво отримувати інформаційний ресурс завдяки світовому 

інформаційному простору, що значно поліпшує проuес навчання. Окрім того, комп'ютер 

допомагає в реалізації науково-дослідницької роботи та орієнтує на практичну діяльність 

студентів. Слід зауважити, що навчальний процес із використанням комп'ютерної техніки 

налаштовує студента до самостійної роботи, створює комунікативну атмосферу т<t умови для 

розвитку творчих здібностей студента. Також використання комп·ютерної техніки підвищує 

мотивацію та nізнавальну активність студентів, покращує індивідуалізацію, диференціацію 

та інтенсифікацію навчального процесу. розширює та поглиблює міждисциплінарні зв'язки. 

систематизує та інтегрує знання окремих навчальних предметів. уникає суб'єктивної оцінки, 

організує систематичний та достовірний контроль [2]. 

Сучасну модель освіти трудно уя-вити без використання новіп1іх технологій: без 

впкористання мультимедійних засобів навчання та мультимедійних технологій навчання. 

А.С. Нісімчук. О.С. Падалка та О.Т. Шпак зазначають, що мультимедійні технології 

навчання представля-ють собою сукупність візуальних, аудіо- та інших засобів відображення 

інформації, шо інтегровані в інтерактивному програмному середовищі [4). 

Іншими словами, мультимедійні технології - це різновид комп'ютерних технологій. 

які об'єднують в собі традпційну статичну візуальну інформацію (текст. графіку) і динамічну 

інформацію (мову, музику. відео. анімацію), обумовлюючи можливість одночасного впливу 

на зорові і слухові органи чуття студентів. 
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Як засвідчує Г.С. Попова, впровадження мультимедійних технологій навчання ·11111•111 11 

підвищує якість презентації учбового матеріалу та ефективність його засвоєння студе 11111 111 

збагаqує зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до вивчення англійської мо1111 

створює умови для більш тісної співпраці між викладачами і студентами [5] . 

За П.Ф.Шпірко, мультимедійні засоби навчання поділяються на навчальні (шщ щ111 

навчальну інформацію), діагностичні (визначають рівень підготовки та інтелекту студс111 11) 

інструменталм1і ( відповідають за конструювання. підготовку навчально-метод11ч1111 

матеріалів і створення сервісної надбудови), предметно орієнтовані (призначені 1\1 1~ 

імітаційного моделювання), управляючі (спрямовують діяльність студентів у 11ро11 ·11 

виконання роботи), адміністративні (відповідають за автоматизацію процесу навчш111 н) 

тренувальні (тренажери), контроmоючі (створюють контроль за рівнем засвоєння матері ал) J 

інформаційно-довідкові, імітаційні, ігрові, демонстраційні та поза аудиторні (6). 

У нашому дослідженні ми розробляли питання впровадження лекцій за допо~ІОІ oi11 

комn'ІОТерної програми ''Skype··. Процес навчання говорінню можливо підняти на зо11~1 1 

11овий якіс1111й етап через застосування в освітній практиці такої програми . як Skypc (111 

програма для аудіо та відео спілкування в мережі Інтернет) . За допомогою цієї про1·рu 111 

можливе проведення різних сеансів спілкування з носіями мови. 

Отже, перш за все ми провсm1 анкетування та дійшли висновку, що всьго І О "• 

опитаних нами студентів мали можливість стажуватися за кордоном. Інші 90% 11щ11111 

поглиблюють зиання з іноземної мови тільки на уроках, знаходячись у стінах 11ш11 11111 

у11іверс1пету . А , як відомо, саме занурення в мовне середовище дає найбільший ефе1<1·1 1 111111 ІІ 

результат. 

Професору Мартіну Фрізбі, директору Frisby's College 01· Englisl1 було запропо1ю111111 " 

він люб'язно погодився прочитати лекційний курс для студентів-магістрів з ·1 ·м11 

«Післядипломна освіта у Великобританії». У ході цієї лекції професор вів бесіду 11 

студентами. робив схеми на дошці, показував відео презентацію . Були вивчені 11ас1 1111 1 

питання : 

І. Організація післядипломної освіти у Великобританії: 

2. Перепідготовка вчителів; 

3. Аналіз післядипломної освіти у Великобританії та Україні . 

Студенти активно брали участь в обговоренні та щвидко адаптуванисм до , [1111111 

інтерактивного способу навчання та спілкуваНRя із вІІкладачем. 

Отже, програму Skype можливо використовувати в т1сту111111 х 11111111 '11 11 

11ро11едення конференцій ст деитів телемості11 j~ ~акордо1111им11 11111 ·щ \ІІ'Н І 111 

•організація та проведення Ііавчальиих семінарів і конференцій для виктщачІ11 . 
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t!рограма Skype дозволила полегшити навчальний проuес в різних формах його 

11 р1·анізації. Відбулося 100% ефективне використання аудиторного часу із застосуванням 

мультимедійної он-лайн лекції. У той же час відбулося живе спілкування. Студенти мали 

можливість активізувати сво"і комунікативні компетенuїі. слухаючи лекції. роблячи записи у 

юшитах, ставлячи питання та обговорюючи ті мо 1енти, які їх uікавили. 

Слід зауважити. що мульnrмедійні лекції відповідали uілям завданням курсу. 

nрганічно вписались в учбовий процес. Он-лайн лекції використовуються на дано 1у етапі 

тільки 4% годин від усього учбового часу, яке відводиться на вивчення іноземної мови, але 

спираючись на те, наскільки ефективними вони є у використанні. хотілося б зазначити. що 

гехнолоrії навчання за допомогою Skype розширюють межі спілкування студентів та мають 

безперечні переваги над івши~m навчальними технологіями. 

Виходячи вище зазначеного. можна зробити висновок. що використання 

інформаційних технологій у проuесі навчання є нагальна потреба сучасної освіти. Залучення 

студентів до навчання із застосуванням інформаційиих технологій сприяє підвищенню якості 

засвоєння ними навчального матеріалу. Нові технології навчання забезпечують гіпертекстову 

презентацію матеріалів ; створюють відповідний емоuійний фон, який підвищує ефективність 

засвоєння матеріалу, пряме спілкування із носіями вивчаємої мови . Все ue робить сучасне 

навчання інтерактивним . Використання інформаuійних технологій - ue можливість 

поєднання логічного та образного способів освоєння інформаuії, активізаuія освітнього 

проuесу за рахунок посилення наочності, інтерактивна взаємодія. що дозволяє управляти 

представленням інформаuії, індивідуально змінювати настройки, вивчати результати, 

зміюовати швидкість подавання інформаuії та кількість повторювань, що повинні 

задовольняти індивідуальні академічні потреби. Вкmочаючись в учбовий процес, де 

використовуються мультимедійні технології навчання (мережні технології. електронні 

підручники) студент стає суб'єктом комунікативного спілкування з викладачем, що сприяє 

розвитку його самостійності і творчості в учбово"! діяльності . 
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О. Plut11i/iuvu. l11furmutiu11ul Tec/1110/ugies і11 teuclu'11g fureig11 lu11guuge 111 hig/1er educatiunul 

estub/l.1-J1111e11ts. 

The Jask.v o/modemi=ation іп education сап 'І Ье solved ivithou/ Jn11·od11cing Jnjim11atio1111/ 

Technulogies /О а/І sphe1·es o.f educatiun. Usi11g infom1ational technulogies give!i а sli11111/11s /о ІІІ! 

development of student;" Іraditiunul activilies. Properly organized sludenl.f' work using сотр11!(•1 

a11d 11111/timedia 1vi// help to inc1·ease student cognifive and communicational competences. /1 ст1 

sІіти/а/е .1·t11de11ts ' ІІІІеге.1·1 Іп mas/ering E11g/ish /anguage по/ ип/у а/ t/1e /esso11s ЬиІ a/.!'U at hom~. 

Кеу wort/.1·: hardivare, .iщdying techno/ogies , modemizшion of education, m11/timetl111 

sllldyiпg techпologies. 11101ivatio11 o.f,vtudying. Skype conference. 

УДК 82.09 (045) lр11ни Р11бш~ки, аспіраІ/111 

ІЛЮСТРІІЦІR ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНТЕРТЕКСТУ В РОМАНІ У. ЕКО <1/М'Я РОЗ/111 

Стаття пр11свяче11а вивчеиию елеме11тів іитертексту в po.waui У. Еко «f,11 'я рош • 

Довод1т1ься, що Lиостраціі; створе11і авторо.11 у ро.11а11і, с еле.\1е11там11 інтертексту 11111 

1111шачаються д.ж:ере.10. що бул1 в11кор11станІ при rx створенні. 

Ключові с11ова: іитертекст, візуш1ізація, ілюстрація, коІ/текст. 

Останні роки проблеми інтертекстуальності є одними з найбільш обговорюваних ~h )' 

зарубіжнюс, так і у вітчизняних літературознав•шх колах. Дослідження просвічено вивче11111 11 

та визначенню історичних джерел мап. що створив відомий італійських письменник у ром1111 1 

«Ім·я рози» та з'ясуванню їх ролі як елементів інтертексту роману. Актуаль11і~ 11 . 

дослідження зумовлена необхідністю вивчення ілюстрації як елементу інтерексту , бо 11 11 

відміну від цитати, аmозії та ремінісценції. вона не є його характерною ознакою. Зроб1111 ·111 1 

спробу вивчення цих мап у контексті середньовічної філософії та картографії, що дал ·1м111 

говорити про картографічні джерела створею1х ілюстрацій та nідтвердило ітнтертекс·rуш11.11 1 

nрироду зазначенних. Визначення джерел маn дозволило нам 1·оворити про rm1 >1111 
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