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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ 

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ 

Інформаційно-комунікаційні технології в наш час дуже стрімко 

розвиваються і широко використовуються у всіх сферах життя. Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в освіті є досить перспективним. 

Інформаційно-комунікаційні технології – це загальний термін, який 

підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій, 

комп’ютерів, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних 

систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, 

зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами ІКТ 

складається з інформаційних технологій (ІТ), а також телекомунікацій, медіа-

трансляцій, усіх видів аудіо і відео обробки, передачі, мережевих функцій 

управління та моніторингу 

При вивченні іноземної мови, навіть якщо використовуються найбільш 

комунікативні підходи, враховуючи обмежений час, студенти-нефілологи 

мають мало можливостей для того, щоб взаємодіяти іноземною мовою. Крім 

того, через відсутність безпосереднього контакту з носіями іноземної мови та 

мовного контексту, майже неможливо розвинути у студентів комунікативні 

навики. Технології та мультимедіа здатні забезпечити більший зв'язок студентів 

з іноземною мовою і підвищити якість навчання шляхом надання можливості 

для розвитку комунікативних навичок. ІКТ є перспективними, тому що вони 

надають студентам і викладачам можливість спілкування між собою чи з 

зовнішнім світом, незважаючи на обмеження у часі чи місці. Це може стати 

можливим за допомогою соціальних мереж, електронної пошти, он-лайн 

дискусійних кімнат, вікі, блогів чи чатів у менш стресовій атмосфері. Крім того, 

технології можуть підвищити мотивацію студентів та забезпечити можливості 

для самостійного навчання. Якщо правильно і ефективно включити ІКТ у 



навчальну програму, вони можуть бути потужним інструментом викладання і 

навчання на заняттях та поза ними.   

ІКТ дозволяють отримати доступ до джерел достовірної інформації, 

усувають географічні межі, мотивують студентів до саморозвитку, створюють 

можливості для адекватної самооцінки і накладають на студентів 

відповідальність за власне навчання. 

Через стрімкий та інтенсивний розвиток ІКТ формуються перспективні 

педагогічні технології, які орієнтуються на інтелектуальне вдосконалення 

студентів. Серед основних перспективних напрямків використання нових ІКТ в 

освіті можна виділити наступні: 

• експертні та навчальні системи (ініціюють розвиток процесів 

пізнавальної діяльності, підвищують мотивацію студентів за рахунок 

варіативності самостійної роботи, дають можливість для самоконтролю та 

самокорекції); 

• навчальні бази даних (допомагають у процесі пошуку необхідної 

інформації за певними ознаками, її аналізу, модифікації інформації при 

заповненні бази даних новим контентом); 

• відеокомп’ютерна система (комплекс обладнання, який дозволяє 

представити користувачу різноманітні види інформації (текст, графіка, 

відеофільм, рухливі малюнки, звук), забезпечуючи ведення інтерактивного 

діалогу користувача з системою); 

• мультимедіа (дозволяє інтегровано представити на екрані комп’ютера 

будь-яку аудіовізуальну інформацію, реалізуючи інтерактивний діалог 

користувача з системою); 

• віртуальна реальність (нова технологія неконтактної інформаційної 

взаємодії, що реалізує за допомогою комплексних мультимедіа-операційних 

середовищ ілюзію безпосереднього входження і присутності в реальному часі у 

стереоскопічно представленому «екранному світі»). 

Інформаційно-комунікаційні технології набирають популярності серед 

сучасних викладачів та студентів. Використання ІКТ може мати деякі недоліки, 

вимагає додаткової підготовки викладачів та студентів і включає додаткові 



витрати для адміністрації. Але разом з тим, впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у процес навчання взагалі та у процес іншомовної 

підготовки студентів-нефілологів зокрема має набагато більше переваг.  

 


