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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальний 

процес характеризується поступовим нарощуванням темпу, зміною кількісних 

та якісних характеристик засобів, збільшенням обсягу інформаційних потоків, 

зміною технологій викладання, трансформацією систем взаємостосунків у 

системах «викладач - студент», «викладач - група студентів», «студент – група 

студентів»  

 Впровадження ІКТ у навчальний процес вимагає розробки та практичного 

використання науково-методичного забезпечення, створення й ефективного 

застосування інструментальних засобів і систем комп'ютерного навчання й 

контролю знань, системної інтеграції цих технологій в існуючі навчальні 

процеси та організаційні структури.  

Комунікативно-орієнтований метод на сьогоднішній день є 

найпоширенішим та найбільш  дієвим методом навчання  іноземних мов, 

оскільки він максимально наближений до реальних умов іншомовного 

середовища. За таких умов зростає роль інформаційно-технічного забезпечення 

навчального процесу, яка здійснюється за такими напрямами:  

1. Використання мультимедійних технологій. 

2. Організація самостійної роботи студентів у лінгафонній лабораторії. 

3. Програмно-педагогічне забезпечення навчального процесу 

4. Створення банку автентичних довідково-інформаційних джерел       

 Мультимедійні технології відкривають доступ до нових джерел 

інформації, активізують навчально-пізнавальну діяльність студентів, 

скорочують час вивчення мови, дають нові можливості для розвитку 

професійних навичок та їх вдосконалення, значно підвищують ефективність 

самостійної роботи, а також допомагають реалізувати нові методи та форми 



навчання. Нові мультимедійні засоби, в яких використовується аудіовізуальний 

формат, надають такі можливості, яких традиційні підручники надати не 

можуть. Наявність таких засобів дає викладачам можливість планувати такі 

види діяльності, які вносять елемент зацікавленості в навчальний процес. Вони 

дозволяють створити активне кероване комунікативне середовище, у якому 

здійснюється навчання. Взаємодія студента з комп'ютером, таким чином, із 

простого обміну інформацією або виконання команд перетворюється на 

багатогранну діяльність у цьому середовищі, завдяки чому перед студентом 

відкриваються дійсно необмежені можливості. 

Інформатизація навчального процесу в навчальних закладах здійснюється 

стрімкими темпами і вимагає суттєвої модернізації навчальної діяльності. Як 

результат, актуальність використання педагогічних програмованих засобів у 

навчанні іноземної мови є фактом беззаперечним. Засоби інформаційних 

технологій стимулюють розвиток розумової діяльності, створюють і 

підсилюють мотивацію, розширюють можливості подачі інформації, 

відкривають додаткові можливості рефлексії. Використання таких 

мультимедійних засобів як демонстраційні програми, енциклопедії і т.д. 

дозволяє доповнити методичне забезпечення, процесу навчання іноземної мови.  

 Працюючи з комп’ютером, кожний студент отримує можливість 

просуватися по програмі у своєму індивідуальному ритмі, вибираючи для себе 

оптимальний об’єм і швидкість вивчення матеріалу. 

         Таким чином, поєднання традиційних  та нових методичних прийомів 

навчання мові з використанням сучасних інформаційних технологій дозволяє 

забезпечити інтенсифікацію та підвищення ефективності навчального процесу. 


