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НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
Постановка проблеми. Формування інформаційної грамотності педагога ґрунтується на 

інформаційній освіті, головне завдання якої полягає у підготовці майбутнього вчителя до 
професійної діяльності в умовах інформаційного суспільства. Наразі відбувається інтенсивний 
розвиток і впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний прооцес. 
Багато таких підходів як відкриті онлайн курси, можливість вибирати власну програму навчання, 
дистанційне навчання, будуть мати серйозний вплив на те, в якому напрямку має розвиватися 
освіта. При цьому важливо мати загальне (формалізоване) бачення моделей (математичних, 
методологічних, інформаційних, імітаційних), які б дозволяли, з одного боку, інтегрувати різні 
інформаційні системи, з другого — надавати можливість самому навчальному закладу 
формувати власне інформаційно-освітнє середовище.  

Комунікативний підхід у процесі навчання іноземної мови передбачає розвиток у студентів 
уміння практично користуватися мовленням і покликаний навчати не маніпулюванню мовними 
засобами, а усвідомленому співвідношенню цих засобів з їх комунікативними функціями. 
Йдеться не просто про знання іноземної мови, а про уміння користуватися нею в реальних 
ситуаціях спілкування, тобто, про практичне володіння мовою і, отже, про розвиток 
прагматичної міжкультурної компетенції. 

Одним із засобів досягнення поставленої мети може бути застосування ІКТ (інформаційно-
комунікаційних технологій). Їх вважають одним з найбільш ефективних методів навчання 
іноземної мови. ІКТ застосовуються для зняття комунікативних бар’єрів, формування і розвитку 
інформативно-комунікативної функції спілкування студентів, активізації їхньої мовленнєвої 
діяльності, ознайомлення з культурою, традиціями та звичаями мови країни, що вивчається. 

Аналіз попередніх досліджень. Аналіз причин існуючого нині недостатнього рівня й 
ефективності вітчизняної освіти показує наявність слабкої мотивації і, звідси — недостатня 
зацікавленість вищих навчальних закладів у активному використанні і впровадженні у 
повсякденну педагогічну діяльність сучасних інформаційних технологій і інформаційно-
комунікаційних систем. На жаль, комп'ютерна техніка здебільше використовується розрізнено і 
не системно, а напрацювання фахівців щодо застосування інноваційних технологій, методів 
активного навчання залишаються поза колом інтересів значної частини викладачів і є 
здебільшого предметом фахових наукових дискусій та здобутками лише провідних вищих 
навчальних закладів [4]. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування доцільності використання можливостей 
інформаційно-освітнього середовища на заняттях з іноземної мови, що побудовані на 
країнознавчій тематиці. 

Виклад основного матеріалу. Нині такі терміни, як «інформаційно-освітнє середовище», 
«інформаційний простір навчання», «комп’ютерно-орієнтоване навчальне середовище», 
«віртуальне навчальне середовище», «освітньо-науковий портал» набувають усе більшого 
поширення. 

Згідно з підходом до освітнього середовища як інформаційного є можливість назвати низку 
функцій віртуального навчального середовища. 

1. У цьому середовищі можливий контрольований доступ до змісту навчального 
матеріалу, який може бути поданий окремими доступними елементами, що автоматично 
зберігаються. 
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2. Подібне навчальне середовище дає можливість відстежити діяльність студентів та їхні 
досягнення з урахуванням опанування елементів навчання (змісту, видів діяльності тощо) і 
надання додаткових супровідних матеріалів та завдань залежно від прогресу й успішності 
навчання. 

3. Віртуальне навчальне середовище може підтримувати доступ до навчальних ресурсів, 
оцінювання та супровід; причому навчальні ресурси залежно від цілей навчання можуть 
змінюватися на самостійно розроблені викладачем або використовуватися готові ресурси, 
можливо, поліпшені чи адаптовані до відповідних навчальних цілей. 

4. Віртуальне навчальне середовище забезпечує комунікації між викладачем, студентами 
та іншими фахівцями у відповідній галузі, безпосередню підтримку та зворотний зв’язок для 
студентів, а також комунікацію у самій групі, що створена за інтересами та урахуванням 
ідентичності її членів [2]. 

Вважаємо, що застосування інформаційно-комунікаційних технологій як необхідної умови 
формування комунікативних умінь у процесі оволодіння іноземною мовою підвищить рівень 
цих умінь та соціокультурної компетенції студентів. 

У процесі комп'ютеризації освіти традиційна дидактична система навчання «викладач — 
студент», «студент — студент» замінюється новою багатоаспектною системою навчання 
«викладач — комп'ютер — студент», «комп'ютер — студент», «студент — комп'ютер — 
студент». Неодмінною умовою успішного запровадження ІКТ у навчальний процес є відповідне 
методичне забезпечення інформаційно-комунікаційними технологіями та якісними 
педагогічними програмними засобами. 

Поєднання комп’ютерних технологій створює нові умови засвоєння студентами 
навчальної інформації: 

– комп’ютерні технології дозволяють враховувати індивідуальний темп засвоєння знань, 
умінь та навичок, учень отримує можливість самостійно регулювати кроки, які необхідно 
здійснити в процесі пізнавальної діяльності, яку краще назвати інформаційною діяльністю; 

– під час застосування комп’ютерних технологій виникає можливість вибору 
оптимального рівня складності відповідно до комунікативної компетенції студентів. Адже 
відомо, що принципи, розроблені Л. Занковим спрямовані на досягнення високої ефективності 
засвоєння знань у процесі навчання. 

Ці принципи набувають нового значення, коли говоримо про комп’ютерні технології 
навчання. Назвемо їх: 

1. Провідна роль теоретичних знань у змісті навчання. Принцип провідної ролі 
теоретичних знань не принижує значення умінь та навичок і їхнього формування. Саме 
комп’ютер сприятиме більш швидкому, міцному та ефективному опануванню комунікативними 
навичками. Наприклад, набір тексту, оволодіння навичками роботи з графічними та 
мультимедійними програмами та за допомогою їх побудова моделі в процесі спілкування, 
обробки інформації тощо. 

2. Усвідомлення студентами процесу оволодіння іноземною мовою, оскільки вони 
отримують можливість покроково засвоювати навчальну інформацію. 

3. Навчання на високому рівні складності. Цей принцип означає, що навчальний матеріал і 
методи його презентації повинні викликати оптимальний рівень складності. Ступінь складності 
передбачає такий навчальний матеріал, який може бути осмислений студентами. Мається на 
увазі не будь-яка складність, а складність, що пов’язана з пізнанням взаємозв’язків явищ, їх 
внутрішнього суттєвого зв’язку. Так, за допомогою мультимедійних технологій, студенти мають 
можливість подорожувати різними англомовними країнами, знайомитись з їхньою історією, 
звичаями, культурними традиціями. Інтерактивне програмне забезпечення дозволяє студентам 
вступати у автентичне вербальне спілкування. Комп'ютери роблять інформацію наочною, 
завдяки чому фундаментально змінюють людське спілкування, оскільки носієм інформації 
стають візуальні та слухові образи. 

4. У процесі вивчення програмного матеріалу йти вперед швидким темпом. Неправомірне 
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уповільнення темпу, пов’язане з багаторазовим і одноманітним повторенням попереднього 
матеріалу створює перешкоди або навіть робить неможливим навчання на високому 
(оптимальному) рівні складності. Постійне збагачення інформаційного поля студента 
різноманітним змістом створює необхідні умови для глибокого засвоєння інформації, оскільки 
нова інформація інтегрується в інформаційне поле студента.  

Використання візуальних та звукових програм надає навчанню новизни та динаміки 
засвоєння нового матеріалу. Комп'ютер може «спілкуватись» із учнем і до певної міри 
мотивувати його навчальну діяльність. Застосування ІКТ сприяє розвитку комунікативної 
соціокультурної компетенції студента, підвищує його пізнавальну мотивацію. Студенти 
отримують можливість прийти до різних типів узагальнень: теоретичних, емпіричних та 
змістовних [1]. 

Проблема застосування країнознавчого матеріалу великою мірою визначається реалізацією 
в практиці навчання іноземної мови комунікативного підходу, при якому передбачається 
формування у студентів комунікативної компетенції. Це поняття розглядається Р. Міньяром-
Білоручевим як здатність реалізувати лінгвістичну компетенцію в різних ситуаціях вербального 
спілкування з урахуванням соціальних норм поведінки та комунікативної доцільності 
висловлювання [3]. Стає зрозумілим, що для забезпечення ефективного спілкування одних лише 
лінгвістичних знань без ознайомлення студентів з культурою країни, мова якої вивчається, 
недостатньо. Тому, задля формування комунікативної компетенції на заняттях з іноземної мови 
необхідно максимально використовувати країнознавчі матеріали, що дають змогу накопичення 
фонових знань, які забезпечують адекватність вербальної поведінки в різних ситуаціях 
спілкування.  

Педагогічна практика свідчить, що застосування країнознавчих матеріалів у поєднанні з 
комп’ютерними технологіями, що є складовими інформаційно-освітнього середовища, 
спрямоване, перш за все, на створення і підтримку у студентів мотивації до вивчення іноземної 
мови. 

Формуванню та підтриманню мотивації разом з цікавим змістом матеріалів сприяє і його 
незвичне оформлення та форма презентації, що викликають у студентів допитливість, 
зацікавленість, бажання знайти нову інформацію. 

У методичній літературі зустрічаємо велику кількість прийомів роботи із країнознавчою 
інформацією: 

1. Тлумачення іншомовної лексики з національно-культурним компонентом в семантиці із 
застосуванням комп’ютерних словників з аудіо візуальним супроводом. 

2. Ознайомлення із країнознавчою інформацією через семантику фразеології та 
афористики. Наприклад, порівняння британських та американських фразеологічних одиниць, 
представлених на екрані комп’ютера. 

3. Включення країнознавчої інформації в лексичні та граматичні вправи з ігровим 
комп’ютерним компонентом. 

4. Навчальний діалог, за допомогою якого можна дізнатися багато корисних фактів про 
англомовні країни у вигляді відповідей на різноманітні питання. Студенти працюють в 
інтерактивному режимі, підбираючи необхідні репліки, інформацію та розмовні кліше. 

5. Використання ілюстрацій країнознавчого характеру, наприклад, подорож по Лондону, 
де студенти виступають у ролі гідів та туристів. 

6. Застосування мовленнєвих відео курсів [3]. 
Для того, щоб зорова наочність мала мотиваційну цінність, вона повинна відповідати 

наступним вимогам: сучасність, типовість відображуваних явищ дійсності, актуальність, 
новизна, ігровий компонент. Всі ці параметри можна представити за допомогою мультимедійних 
засобів.  

Враховуючи переваги застосування ІКТ у порівнянні з традиційними методами навчання, 
вважаємо, що їх упровадження при вивченні іноземної мови дозволить привернути увагу 
студентів до змісту країнознавчої інформації, стимулювати вербальну активність. Комп’ютерні 
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технології навчання дозволять оптимізувати протікання таких операцій мислення, як 
порівняння, співставлення, групування, класифікації, узагальнення та викличе у них бажання 
користуватися іноземною мовою як засобом спілкування з метою розширення власного 
інформаційного поля, краще усвідомити особливості мови, що вивчається. 

Використання на заняттях з іноземної мови країнознавчого матеріалу передбачає більш 
глибоке ознайомлення студентів з культурою країни, мова якої вивчається. Такий ефект 
досягається за допомогою кумулятивної функції мови, оскільки мова виступає в якості засобу 
пізнання нової національної дійсності та залучення до іншомовної соціокультурної спадщини.  

Значний інтерес у студентів викликає етнічна інформація, оскільки вони отримують 
можливість ознайомитись із характерними специфічними особливостями культури країни, мова 
якої вивчається, її етнопсихологією. Оволодіння іноземною мовою тоді стає творчим процесом 
відкриття національних особливостей поведінки представників різних країн. 

Проникнення в нову національну культуру та залучення до духовного багатства, 
створеного іншим народом, відкриває можливість реалізації на практиці інтеркультурного 
підходу навчання іноземних мов. Беручи до уваги, що мова вивчається у штучних умовах, 
інформаційно-освітнє середовище вищого навчального закладу стає засобом моделювання 
комунікативних процесів. ІКТ як модель реальної комунікації обумовлює наступні параметри: 

– країнознавчий матеріал як змістовну основу комп’ютерних педагогічних програмних 
засобів; 

– груповий характер вербальної взаємодії через посередництво мультимедійних засобів. 
У змісті та сценарії педагогічних програмних засобів з країнознавчої інформації повинні 

бути відображені ситуативність та соціальність як основні складові вербального спілкування. Ці 
параметри, ефективно застосовані, забезпечують таку мотивацію до навчання, при якій стане 
можливим повноцінний розвиток основних комунікативних властивостей мовлення. 

Створення інформаційно-освітнього середовища, його здатність надавати віддалений 
оперативний доступ користувачам до організаційної, навчально-методичної, наукової і науково-
технічної інформації, надають потенційні можливості засвоєння та удосконалення своїх знань 
викладачам і студентам.  

Висновок. Отже, використання можливостей інформаційно-освітнього середовища під час 
вивчення тем країнознавчого характеру сприяє розвитку мотивації, підвищує загальну 
інформаційну культуру студентів. Це дозволить їм ефективно виконувати всі види роботи з 
інформацією (одержання, накопичення, кодування, переробка, створення на цій основі якісно 
нової інформації, її передача, практичне використання), розуміти природу інформаційних 
процесів і відносин, розвивати гуманістично орієнтовану інформаційну ціннісно-смислову 
сферу, здійснювати інформаційну рефлексію, творчість в інформаційній поведінці і соціально-
інформаційну активність. 
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У статті проводиться теоретичне обґрунтування доцільності використання можливостей інформаційно-

освітнього середовища на заняттях з іноземної мови, що побудовані на країнознавчій тематиці. Аналізується 
ефективність методів навчання іноземної мови із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій.  

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, інформаційно-освітнє середовище, країнознавча 
інформація. 
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Розділ 4 
Психолого-педагогічні основи впровадження сучасних інформаційних технологій 
та інноваційних методик навчання і виховання студентів вищих навчальних  
закладів  

 
В статье проводится теоретическое обоснование целесообразности использования возможностей 

информационно-образовательной среды на занятиях по иностранному языку, основанных на страноведческой 
тематике. Анализируется эффективность методов обучения иностранному языку с применением 
информационно-коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, информационно-образовательная среда, 
страноведческая информация. 

 
The article is theoretical rationale for use of the information and educational environment for foreign language 

lessons that are based on country-topic. We analyze the effectiveness of methods of foreign language teaching using ICT. 
Keywords: ICT, information and educational environment, regional geographic information. 
 

 

УДК 378.147.091.313:004 С.С. Кізім, С.Ю. Люльчак74

м. Вінниця, Україна
     

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАСОБАМИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
Постановка проблеми.Стрімкий розвиток техніки й активне використання інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) спонукалидо істотних змін у системі професійної підготовки 
майбутніх учителів технологій. ІКТ відкрили нові можливості щодо створення викладачами 
засобів навчаннядля полегшення розуміння, сприйняття і запам’ятовування навчального 
матеріалу й активізації діяльності студентів. Для успішного та цілеспрямованого використання 
засобів ІКТ у навчальному процесі майбутні педагогимають знати загальні принципи створення, 
дидактичні та функціональні можливості спеціалізованого програмного забезпечення для 
створення та використання даних засобів.У зв’язку з цим гостро постає проблема професійної 
підготовки майбутніх учителів технології засобами ІКТ. 

Аналіз попередніх досліджень. Проблемами й особливостями використання засобів ІКТ 
у навчальному процесі вищих навчальних закладів (ВНЗ) опікувалися у своїх працях вітчизняні 
науковціВ. Биков, Р. Гуревич, М. Жалдак, Ю. Жук, М. Кадемія, Н. Морзе, С. Сисоєва. Серед 
зарубіжнихнауковців, які присвятили свої роботи створенню та використання засобів ІКТ у 
навчальний процес слід відзначити праці І. Захарової, Є. Полат, І. Трайнєвата ін. У своїх працях 
науковці зазначають, що використання засобів ІКТ у навчальному процесі спонукає студентів до 
активізації пізнавальної діяльності тапідвищує якість професійної підготовки. 

Мета статті полягає у висвітленні особливостей професійної підготовки майбутніх 
учителів технологій засобами ІКТ та шляхів використання спеціалізованого програмного 
забезпечення для створення електронних посібників у середовищі програми 
«Macromedia Flash 8 Pro». 

Виклад основного матеріалу.Розвиток засобів ІКТ, комп’ютерної техніки та програмного 
забезпечення ставить перед випускниками педагогічних ВНЗ підвищені вимоги щодо володіння 
та ефективного використання їх у професійній діяльності. Нині майбутній педагог прагне 
адаптуватись до вимог часу, бути конкурентоздатним на ринку праці, відрізнятись професійною 
компетентністю, досконало володіти комп’ютерною технікою та інформаційними технологіями. 
Нова позиція педагога спонукаємайбутніх учителів технологій до знання прийомів роботи з 
комп’ютерною технікою, спеціалізованим програмним забезпеченням та вмінь ефективно 
використовувати ці знання для вирішення педагогічних завдань. Упровадження засобів ІКТ із 
графічним інтуїтивним інтерфейсом викликає потребув розробці авторських прикладних 
програмних продуктів. Для підвищення ефективності та якості навчання у навчальному процесі 
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