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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА 

ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВЗО 

 

Останнім часом все актуальнішою є проблема використання нових 

інформаційних технологій на заняттях з іноземної мови, зокрема англійської,  у 

ВЗО а основною метою вивчення іноземної мови є розвиток іншомовної 

комунікативної компетентності студентів. 

Модернізація української освіти визначає соціальні вимоги до системи 

вищої освіти. Україні сьогодні потрібні сучасні, освічені, мобільні 

професіонали, які можуть самостійно приймати відповідальні рішення, 

прогнозуючи можливі наслідки, здатні до співпраці, відрізняються мобільністю, 

динамізмом, конструктивністю, володіють іноземною мовою.  

Тому завдання викладача іноземної мови полягає в тому, щоб створити 

умови практичного опанування іноземною мовою для кожного студента. 

Одним із найактуальніших засобів розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності студентів є використання нових інформаційних технологій у 

процесі навчання іноземної мови. Впровадження інформаційних технологій у 

процес навчання англійської мови значно урізноманітнює процес сприйняття і 

відробітку інформації. 

На заняттях з англійської мови за допомогою Інтернет ресурсів можна 

вирішити цілий ряд дидактичних завдань: формувати навики й уміння 

аудіювання і читання; удосконалювати вміння писемного мовлення студентів; 

поповнювати словниковий запас; відпрацьовувати фонетичні і граматичні 

явища; розвивати вміння діалогічного і монологічного мовлення та ін.  



Сьогодні пріоритетним є комунікативне, інтерактивне, автентичне 

спілкування, вивчення мови в культурному контексті, автономності і 

гуманізації навчання. Ці принципи уможливлюють розвиток міжкультурної 

компетентності студентів на професійному рівні. Кінцевою метою навчання 

іноземної мови є навчання вільному орієнтуванню в іншомовному середовищі й 

умінню адекватно реагувати в різних ситуаціях спілкуванню. Сучасні нові 

методики з використанням Інтернет ресурсів протиставляються традиційному 

вивченню іноземних мов. Щоб навчити спілкуванню іноземною мовою, 

потрібно створити реальні, справжні життєві ситуації (принцип автентичності 

спілкування), які стимулюватимуть вивчення матеріалу і адекватну поведінку.  

Робота в мережі Інтернет розширює кругозір студентів, надає можливість 

налагоджувати і підтримувати ділові зв’язки з майбутніми колегами в 

англомовних країнах, що сприяю підвищенню мотивації щодо вивчення 

англійської мови. 

Студенти можуть брати участь в англомовних відео конференціях, 

семінарах, вебінарах, чатах, вікторинах, конкурсах, олімпіадах, брати інтерв’ю 

в англомовних колег, проводити телемости, переписуватися з однолітками з 

інших країн.  

Комунікативний підхід має на увазі навчання іншомовному спілкуванню і 

формуванню вмінь до міжкультурної взаємодії, що є основою функціонування 

Інтернету. Поза спілкуванням Інтернет не має сенсу. Це – міжнародне, 

багатонаціональне, культурне суспільство, життєдіяльність якого заснована на 

електронному спілкуванні мільйонів людей у всьому світі. Приєднуючись до 

нього, ми створюємо модель реального спілкування, що, в свою чергу, 

призводить до реалізації особистісно-орієнтованого підходу у навчанні, 

забезпечує індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням рівня 

знань студентів. 

Отже, використання новітніх інформаційних технологій у процесі 

навчання англійської мови студентів є важливим завданням сьогодення. 
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