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ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ: ЦИФРОВІ АБОРИГЕНИ У 

ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Вивчення мови – це складна та, водночас, цікава 

діяльність. Студенти прагнуть досягти бажаного рівня 

володіння іноземною мовою, отже, заклади вищої освіти 

мають витрачати час, зусилля та величезні ресурси для того, 

щоб запровадити різні форми навчання. Заклади освіти 

прагнуть бути економічно вигідними для потенційних учнів, 

тому останнім часом втілюють у практику інтенсивне 

навчання, що передбачає скорочення часового періоду 

навчання, необхідного для вивчення іноземної мови. Цей 

підхід обумовлює великий інтерес до поєднання різних 

методологій з навчальними технологіями, що має на меті 

мотивувати учнів до навчання та ефективно реагувати на їх 

потреби. Фактично, використання технологій, які дають 

можливість продовжувати навчання протягом усього життя, 

стає необхідністю у навчальних середовищах.  Деякі 

дослідники припускають, що навчальні заклади, які відстають 

в інтеграції технологій в навчальний процес, «не зможуть 

задовольнити потреби суспільств, які орієнтуються на 

здобуття знань, і, як результат, не витримають змін в освітній 

парадигмі» [4, с.320]. 

Комп’ютери були запроваджені до сфери вивчення мов у 

1960-х роках як Computer Assisted Learning Language 

(вивчення мови за допомогою комп’ютера), і багато 

ентузіастів наполегливо виступали за їх використання у 
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навчальному процесі. Вони наголошували на великій 

кількості переваг цього запровадження як для викладачів, так 

й для студентів. З недавніх пір інформаційно-комунікаційні 

технології як форма навчання та Інтернет надали додаткові 

переваги навчальному середовищу, оскільки вони дозволяють 

інтегрувати в навчальну програму необмежену кількість 

мультимедійних навчальних матеріалів із зовнішніх джерел 

та роблять їх доступними для студентів в будь-якому місці у 

світі (дистанційне навчання), де є комп’ютер, мобільний 

телефон або планшетний пристрій з доступом до Інтернету 

[2, c.59]. 

Застосування комп’ютерних технологій у навчанні мови 

забезпечує навчальне середовище, яке максимально 

зорієнтовано на студентів. Це дає можливість викладачам та 

адміністраторам курсів змінювати форми викладу занять з 

метою мотивації студенів з різними інтересами та 

вподобаннями, надає можливості для навчання поза 

аудиторією, таким чином посилюючи взаємодію студентів з 

мовою. Як наслідок, це більшою мірою задовольняє 

індивідуальні відмінності студентів. Отже, інтеграція 

мультимедіа у традиційне навчальне середовище не тільки 

збагачує форми та стилі викладу, але й сприяє інтенсифікації 

засвоєння мови. 

Щоб досягти максимальної вигоди від використання 

інформаційно-комп’ютерних технологій під час вивчення 

іноземної мови в навчальному закладі, необхідно 

дотримуватися певних умов. Йдеться про наявність 

комп’ютерів, надійної інфраструктури та підготовку 

професіоналів електронного навчання, що є першорядним для 

успіху інтеграції інформаційних технологій [5]. 

Інфраструктура включає, серед іншого, сучасні комп’ютери, 

швидке підключення до Інтернету, захищені платформи, 

досвід та постійне вдосконалення навичок роботи викладачів 
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с новітніми ІКТ. Останнє було визнано вирішальним для 

успіху використання технологій у мовній аудиторії [3; 4; 5]. 

Цілком природно, що, якщо викладачам не вистачає навичок 

використання технології, вони будуть уникати 

використовувати їх у своїй роботі. Крім того, саме ставлення 

вчителів до використання технологій у мовній аудиторії було 

визнано головним фактором, який визначає ступінь інтеграції 

технологій у навчальну програму та успішність її виконання 

[1, c.375]. Зі свого боку, учні повинні мати правильну 

позицію та відповідне ставлення щодо усвідомлення 

доцільності та ефективності дистанційного навчання та 

використання Інтернет-джерел. Дослідження з методики 

викладання іноземних мов на сучасному етапі розвитку 

людства довели, що використання технологій у навчанні 

іноземної мови є привабливим для студентів, оскільки вони є 

digital natives (цифровими аборигенами) [6, с.29]. 

Безумовно, використання технологій знижує 

зосередженість на викладачах, тому воно здатне знизити 

тривожність студентів під час вивчення мови, оскільки дає їм 

можливість спокійно практикувати мову, не соромлячись 

помилок перед іншими студентами. Ті, хто дійсно 

використовував інформаційні або інформаційно-комп’ютерні 

технології у викладанні мови, знають, наскільки іноді 

складно функціонувати у комп’ютерному середовищі та 

отримувати користь від програм та ресурсів, якщо одна чи 

декілька з програм відсутні. Інтеграція інформаційних 

технологій у навчальний процес у таких обставинах може 

розчарувати.  

Швидке прискорення впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у процес викладанні іноземної не 

може залишатися непоміченим. Переваги такого 

впровадження примножуються кожного року, а нове 

покоління, яке по праву називають цифровими аборигенами, 
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технологічно підковані та відкриті для всього нового. Отже, 

перспективним є дослідження умов, за якими можна було б 

найефективнішим способом використовувати технологічні 

засоби навчання іноземної мови, долаючи перешкоди та 

використовуючи потенційні переваги ІКТ. 
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