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умінь. Студенти також вчаться активно слухати й аналізувати
іншомовні ділові презентації.

Висновки. З метою підвищення якості освіти майбутніх еко-
номістів необхідно інтегрувати в дисципліну «Ділова іноземна
мова» курс «Риторика та мистецтво презентації», щоб мати час і
можливість навчити студентів не тільки вербальним, але й спеці-
альним невербальним умінням робити презентацію, оскільки до-
сягти впливу на аудиторію та переконувати її можна тільки за
умови гармонійного поєднання важливої для аудиторії та добре
структурованої інформації з візуальними та невербальними скла-
дниками публічного мовлення.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У НАВЧАННІ ДІЛОВОГО ІНОЗЕМНОГО МОВЛЕННЯ

Анотація. У статті розглянуті основні характеристики та використання
інформаційно-комунікативних технологій, їх роль у формуванні ділового інозе-
много мовлення. Спираючись на аналіз наукової літератури та власні спосте-
реження, окреслено головні переваги використання інформаційних технологій
у професійній підготовці студентів.

Ключові слова: навчальний процес, методологія, інформаційна технологія,
мультимедіа, комп’ютерні технології.

Аннотация. В статье рассматриваются основные характеристики и ис-
пользование информационно-коммуникативных технологий, их роль для фор-
мирования деловой иностранной речи. Опираясь на анализ научной литерату-
ры и собственные наблюдения, было очерчено основные преимущества
использования информационных технологий в процессе профессиональной по-
дготовки студентов.

Ключевые слова: учебный процесс, информационные технологии, методо-
логия, компьютерные технологии.

Abstract. The article highlights the main characteristics of information and
communication technologies and their application. It also deals with their influence
on the students’ business English skills. The main advantages of using these
technologies while studying have been described based on the analysis of scientific
literature.

Key words: academic process, information and communication technologies.

У сьогоднішніх умовах необхідність вільного володіння анг-
лійською мовою є однією з головних умов професіоналізму спра-
ви, що пов’язана зі сферою бізнесу, техніки чи науки. Соціально-
економічні зміни, бурхливий розвиток комп’ютерних технологій,
реформування системи освіти мають позитивний вплив на ефек-
тивний розвиток студента в освітньому процесі, хоча результати-
вність процесу може бути досягнута лише з принципово новими
методами навчання, які базуються на використанні інформацій-
них технологій. Головною метою навчання англійської мови для
студентів вищих навчальних закладів є опанування ділового мов-
лення, що передбачає уміння висловлювати власні думки, вико-
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ристовуючи як спеціальну, так і професійну лексику, а також ро-
зуміти співрозмовника. Активний і ефективний розвиток комуні-
кативних навичок матиме місце лише за умов практичного вико-
ристання мови як засобу міжкультурного пізнання та взаємодії.
Такий результат може забезпечити вдосконалення системи освіти
шляхом інтеграції інформаційних технологій у навчальному про-
цесі.

Проблема дослідження ефективності застосування інформа-
ційних технологій під час навчання ділової іноземної мови пере-
буває в полі зору як зарубіжних, так і українських учених. Л. Бі-
лоусов, Б. Гершунський, П. Гальперін, Ю. Машбиць, С. Раков, Н.
Тализін, Н. Морзе, Ю. Рамський, О. Співаковський описали педа-
гогічні, а також методичні аспекти впровадження новітніх техно-
логій у навчанні. На жаль, розв’язання проблем упровадження
технологій у навчальному процесі ще потребує подальшого ана-
лізу. Пізніше ця проблема була висвітлена в роботах таких уче-
них: Є. Г. Азімова, С. Ш. Канатової, М. В. Кларіна, О. П. Крюко-
вої, Л. І. Морської, Е. Л. Носенко, П. І. Сердюкова та ін. Кожний
з науковців пропонує свій авторський підхід для розв’язання цьо-
го завдання, але їх об’єднує спільна думка, сутність якої в тому,
що вирішальною ланкою навчального процесу є якісна підготов-
ка викладачів ВНЗ. Ідеї корекції цілей і оновлення змісту профе-
сійної підготовки майбутніх учителів у педагогічних ВНЗ, пред-
ставлені у роботах О. Дубасенюк, Н. Ничкало, Г. Ігнатенко, Л.
Пуховської, Н. Бориско та інших. Згідно із вищенаведеними пра-
цями, залучення до навчання у ВНЗ сучасних ІТ є ефективним
засобом формування професійної компетентності викладача,
спроможного підготувати інтелектуальних компетентних студен-
тів, здатних аналізувати та оброблювати інформацію та застосу-
вати отримані знання. Проте, враховуючи особливості інтеракти-
вного навчання граматики англійської мови, уважаємо за
необхідне конкретизувати й обґрунтувати принципи формування
англомовної граматичної компетентності майбутніх спеціалістів з
використанням новітніх технологій.

Метою статті є вивчення впливу використання новітніх інфо-
рмаційних технологій під час викладання ділового англійського
мовлення у студентів-економістів.

Інформаційними технологіями в навчанні є методологія на-
вчально-виховного процесу з використанням новітніх електро-
нних засобів[11]. Така технологія викладання спрямована на до-
сягнення цілей інформатизації навчання, що базується на
застосуванні комплексу функціонально пов’язаних педагогічних,
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методологічних, інформаційних, ергономічних засобів і методик,
створених на базі технічного програмного забезпечення ЕОМ.

Ефективним методом вивчення ділового мовлення є мульти-
медійний підхід. MultіMedіa-технології — це технології інтегро-
ваного представлення всіх видів інформації (зорової, текстової,
графічної, відео, звукової) на електронних носіях у цифровому
форматі у вигляді електронного документа й відтворення його на
комп’ютері або на екрані за допомогою мультимедійного проек-
тора та відповідних приладів. Отже, мультимедійні технології —
це технології конвертування всіх видів інформації у цифровий
формат, інтеграції інформації в один документ і відтворення його
на комп’ютері [13].

Залежність засвоєння матеріалу та здатності відтворення
знань через певний проміжок часу була доведена задовго до по-
чатку використання цих технологій у навчанні, саме тому їх за-
стосування є обґрунтованим. Якщо матеріал було подано у зву-
ковому вигляді, то людина запам’ятовувала близько 1/4
інформації. Якщо інформація була подана візуально — близько
1/3. При комбінуванні впливу зорового і слухового за-
пам’ятовування підвищувалося до 1/2 [5]. При визначенні вико-
ристання мультимедіа під час навчання ми звертаємося до функ-
цій таких технологій: графіка, текст, відео, фотографія, анімація,
звукові ефекти, високоякісний звуковий супровід. Корисність
цього методу також включає в себе можливість додавання до за-
няття практичної основи, що покращує засвоєння теоретичної ча-
стини матеріалу. Варто зазначити, що для якісного засвоєння ма-
теріалу після використання мультимедійних засобів важливим є
проведення дискусії із приводу наданого матеріалу з можливим
повторним аналізом поданої теми у форматі мультимедіа.

Розвиток інформаційної компетенції дозволяє студентам і ви-
кладачам знаходити необхідні матеріали для вдосконалення іно-
земного мовлення, але й на базі знань та навичок, якими вони во-
лодіють, створювати інформаційні ресурси самостійно та
використовувати їх у подальшому навчанні. Беззаперечною пере-
вагою створення медіа-освітнього середовища є здійснення ко-
мунікації для студентів у більш широкому діапазоні. Треба наго-
лосити на тому, що жоден підручник не містить такого
різноманіття інформації, як Інтернет. Більш того, впровадження
інформаційних технологій у навчання не виключає можливості
комбінування з традиційними методами навчання, але перевага
над останнім суттєва. Так, на противагу класичним дошкам та
громіздкому застарілому обладнанню для представлення презен-
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тацій та проектів, під час навчання викладачі можуть використо-
вувати інтерактивну дошку SMART Board. Це сенсорний екран,
що працює як частина системи, у яку ще включені комп’ютер та
проектор. Технологія роботи дошки базується на принципі резис-
тивної матриці, яка є найпоширенішою у світі та найбезпечні-
шою для здоров’я [11]. Особливістю цієї технології є зручність
використання, можливість оптимізації та організації навчальних
матеріалів під час вивчення ділової іноземної мови. На сьогодні
існують інтерактивні дошки, які не потребують підключення до
комп’ютера, що нівелює необхідність розміщення комп’ютерів у
кожній аудиторії університету. Відповідне програмне забезпе-
чення, наприклад SMART Notebook, перетворює звичайне занят-
тя на динамічне та більш ефективне. Однією з основних функцій
інтерактивної дошки є те, що вона спрошує аналіз представлених
студентами презентацій за рахунок оптимізації всіх робіт через
гіперпосилання.

Базою інформаційних технологій на сьогодні в навчальному
процесі є використання інтернет-ресурсів. Але викладачі повинні
грамотно спланувати роботу студентів із цим видом інформацій-
ного ресурсу, бо доступ до інформації ще не дає якісного резуль-
тату для навчання. Звідси постає гостра проблема щодо розроб-
лення нових методичних вказівок у навчанні ділової іноземної
мови на основі як окремо інтернет-ресурсів, так й інформаційних
технологій у цілому.

Основні технології, що існують сьогодні в кіберпросторі, мо-
жна поділити на дві групи:

1) засоби синхронної комунікації (synchronous communication
tools);

2) засоби асинхронної комунікації (asynchronous communication
tools).Такі технології можна активно використовувати в навчанні
іноземної мови, переводячи їх у розряд засобів навчання і вихо-
вання [2].

Засоби синхронної комунікації — це інтернет-засоби, які до-
зволяють спілкуватися в режимі реального часу (чат, відеочат і
аудіочат) [3]. Цейвидінформаційних технологій має ряд переваг.
По-перше, навчальний процес може включати дискусії з інозем-
ними студентами, представниками інших навчальних закладів,
аналіз діалогу з погляду лексики, пунктуації, стилістики, грама-
тики, що з часом дозволяє студентам вийти на якісно новий рі-
вень володіння англійської мови, полегшує її розуміння. Унаслі-
док інтеграції вищевказаних засобів викладач вирішує низку
дидактичних завдань на занятті:
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• формування та вдосконалення набутих умінь діалогічного
мовлення;

• орієнтація студентів у соціокультурній площині мови, що
вивчається. До цих реалій належать мовний етикет, особливості
культури, характеристика мовної поведінки, а також традиції
країни;

• розширення наявного запасу слів, доповнення активного
запасу, створення динамічності пасивного словникового запасу;

• формування мотивації як до вивчення мови, так і до пода-
льшої іншомовної діяльності. Засоби асинхронної комунікації —
це інтернет-засоби, що дозволяють обмінюватися інформацією із
затримкою в часі (форуми, електронна й аудіопошта, сайти, бло-
ги) [4].

Виокремлюємо такі переваги цього виду інформацій-
них технологій:

• забезпечення численності ресурсів для створення студент-
ських робіт, крім того, існує необмежена кількість потенційних
слухачів чи користувачів створеної роботи. Це підвищує зацікав-
леність та мотивацію студента;

• ознайомлення студентів з наявними можливостями мережі,
яка пропонує в доступі низку цікавої та корисної інформації, що
стосується тем, які вивчаються. Саме за допомогою цих джерел
студент вирішує завдання, поставлені викладачем.

Треба приділити увагу й такому методу контролю за успішні-
стю студентів, як комп’ютерне тестування. До основних переваг
цього методу зараховуємо: об’єктивність оцінювання виконаної
роботи; доступність редагування відповідей у системі; можли-
вість отримання швидкого результату із поясненням кожної по-
милки; інтерактивне оцінювання, яке зменшує витрати часу на
проведення тестування; можливість самоперевірки студентом.

Хоча використання цього методу і не виключає взаємодію ви-
кладача зі студентами, проте він збільшує частку самостійної ро-
боти, таким чином дозволяючи використати час практичних за-
нять на інші аспекти вивчення мовлення. Реалізація принципу
особистісно орієнтованого навчання також відбувається шляхом
використання методу індивідуалізації навчального процесу. Ін-
дивідуалізація навчання здійснюється за допомогою поєднання
комп’ютерних технологій та інформаційних. Завдяки цій методи-
ці викладач обирає певний рівень для потреб кожного студента.
Тому така гнучкість та адаптивність програми дозволяє врахову-
вати не тільки вікові особливості та рівень підготовленості сту-
дентів, а також індивідуальні психологічні характеристики кож-
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ного студента. У дидактичних матеріалах такого типу має місти-
тися моделювання ситуацій спілкування, організація ігрових за-
вдань, оцінка та контроль.

Інтерактивна властивість інформаційних технологій дозволяє
максимізувати дидактичні принципи активності та усвідомлення
матеріалу студентами, що свідчить про досягнення цілі виклада-
ча у формуванні навичок англійської мови в студентів.

Зазначені вище інформаційні технології дозволяють виділити
основні функції у навчанні студентів вищих навчальних закладі,
такі як: пояснювальна, інформаційна, евристична, мотиваційна та
розвивальна.

Доведена беззаперечна ефективність використання інформа-
ційних технологій у навчанні, хоча власне методологія викорис-
тання досі є невизначеною. У вирішенні цього питання треба ви-
ділити декілька етапів, що сприятимуть якісно новому результату
у формуванні навичок англомовного мовлення, звернувшись до
трьох етапів досягнення максимальної ефективності під час ви-
користання мультимедіа.

Перший етап — ознайомлення з нововведенням у викладанні.
Перед викладачем постають такі завдання:

1) занурення у сферу професійного спілкування англійською
мовою шляхом використання різних ділових та розвивальних
ігор, що стимулюють особистісно-мотиваційні сфери студентів;

2) ознайомлення студентів з мультимедійними програмами,
які будуть основою у вивченні ділового мовлення.

Так викладач готує майбутніх спеціалістів до ділового мов-
лення. Усі ці аспекти, а саме: введення, ознайомлення, оброблен-
ня та інтерпретація інформації, слугують міцним фундаментом у
реалізації цієї методики викладання.

Другий етап — «комунікативний» — базується на таких за-
вданнях:

1) моделювання ситуацій, які включають лексику типового
спілкування майбутньої сфери спеціалізації студента;

2) ведення повсякденного спілкування після засвоєння матері-
алу професійної лексики та створення різноманітних ситуацій,
що базуються на використанні повсякденної лексики.

Особливістю цього етапу є те, що він розвиває творчість та
ініціативність у студентів, а також підтримує високий рівень ак-
тивності під час реалізації професійно орієнтовного спілкування.
Цей крок є центральною ланкою у навчанні ділового мовлення.

Третій етап є практичним, тому основна його функція — це
вдосконалення досягнутого рівнязнань, якісна оцінка студентів
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та контроль у навчанні. Заключний етап містить у собі такий ряд
завдань:

1) підбиття підсумків та здійснення перевірки в усній формі;
2) оцінювання досягнутого рівня професійно орієнтовного

спілкування, а також володіння практичними навиками ділового
спілкування.

Отже, цей етап є важливим заключним етапом у формуванні
знань студентами ділового англійського мовлення. Його значу-
щість полягає у визначенні результативності навчання в наступ-
них циклах навчання. Від правильної організації та реалізації
третього етапу залежить ефективність комплексу занять.

Висновки: у результаті дослідження доведено безумовну
ефективність використання інформаційних технологій під час
вивчення іноземної мови. Цей допоміжний засіб вирішує низку
проблемних питань та виводить студентів на якісно новий рівень
володіння англійською мовою. Він підвищує мотивацію студен-
тів, збільшує частку самостійної роботи під час засвоєння матері-
алу. Виявлена необхідність застосування трьохетапного підходу
у використанні сучасних інформаційних технологій. Важливим
залишається і контроль викладача, незважаючи на можливість
проведення онлайнового оцінювання.
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