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Статтю присвячено ролі інформаційних технологій у сучасному

навчальному процесі оволодінн я іноземною мовою студентами вищих

навчальних закладів. Підвищення ефективності освоєння основних видів

мовленнєвої діяльності, таких як говоріння, аудіювання, читання, письмо ,

прямо пропорційно залежить від вик ористання новітніх технологій як під

час практичних занять, так і при виконанні домашнього завдання.

Коротко охарактеризовано практична сторона використання

інформаційних технологій для кожного виду мовленнєвої діяльності.
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Вивчення англійської мови включає у себе освоєння студентом багатьох

навичок та отримання знань і вмінь, що складають частину його

професійної компетентності. На даний момент в системі вищої освіти

зазначено, що студент-випускник повинен уміти читати, писати, говорити

та сприймати на слух іноземну мову на рівні C1 -C2, тобто вільно володіти

іноземною мовою. Для цього студент повинен старанно працювати над

чотирма основними видами мовленнє вої діяльності [2, с.28].

Беручи до уваги активний розвиток інформаційних технологій, інтеграцію

інтернет-технологій у навчальний процес, можна зробити сміливе

припущення, що вивчення іноземної мови, особливо у вищій школі,

потребує нового підходу до розп оділу навчальних годин на розвиток і

практикування основних чотирьох видів мовленнєвої діяльності.



В той час, як взаємодія із викладачем необхідна, коли студент вчиться

читати і говорити англійською, розвивати навики письма і аудіювання він

може самостійно вдома, працюючи над домашнім завданням та

самоосвітою та використовуючи інформаційні та інтернет -технології. А

під час семінарського заняття під контролем викладача , який зможе

виправити та допомогти, треба більше читати вголос та говорити .

Сучасні технології дають змогу майже миттєво отримувати переклад

письмових текстів, проте у реальній ситуації, у усному спілкуванні із

іноземцями, студент за браком часу не матиме змоги скористатись цими

ресурсами. Тому як для повсякденного спілкування, так і для

професійного, необхідно освоювати навики розуміння на слух та

говоріння. Дуже важливим є вміння спонтанно спілкуватись іноземною

мовою, бути готовим у будь-яку мить «включитись» у процес усної

комунікації – у повсякденному житті це спілкування із іноземними

туристами, подорожі закордон тощо, у професійній сфері це важливі

вебінари, конференції, переговори, відрядження і т.д. Тому розробці

навичок говоріння необхідно приділяти багато уваги та особливо

концентруватись на вмінні правильно вимовляти слова , так як неправильна

вимова часто стає бар’єром для розуміння. Звичайно, для покращення

вимови основним є повторення та заучування, тренування і постійна

практика. Допомогою можуть стати комп’ютерні програми, серед яких

Computer-Aided Pronunciation Training Software (CAPT) є однією із

найкращих [1]. Програма не лише допомагає навчитись правильно

вимовляти слова, а також стимулює збагачення лексичного запасу. Велику

ролі відіграють нелінгвістичні фактори такі як швидкість мовлення, стиль

та темп. Проте програма автомат изованого навчання вимови CAPT

виявляється ефективною у візуалізації проблемних областей вимови,

послаблює напруженість студентів через відсутність вчителя, підвищує



мотивацію студентів та відповідальність у зв'язку з самоконтролем, дає

можливість займатись в будь-який бажаний час.

Студент має розуміти, що труднощі, пов’язані з сприйняттям та

розумінням англійської мови на слух, можна подолати лише під час

навчання: розвивати мовний слух, розрізняти аналітичні форми слів

англійської мови, навчитись виділяти інтонацію, паузу та логічний

наголос, розвивати здібності сприймати інформацію навіть при наявності

незнайомих мовних явищ, шляхом її фільтрації, селекції та осмислення.

Важливим аспектом, який лише останніми роками відвойовує частину

навчальної програми з англійської мови, став соціокультурний компонент

вивчення іноземної мови. Відсутність контактів з носіями мов и змушують

студентів розуміти та інтерпретувати мовну та немовну поведінку носія

мови з позиції своєї культури та своїх норм поведінки, що призводить до

нерозуміння або перекручування інформації. Щоб студенти могли вільно

сприймати і розуміти усний текст з позиції міжкультурної комунікації,

вони повинні набувати фонових знань. Для цього необхідно більше

різносторонньої інформації, звернення до автентичних текстів.

Доступність Інтернет ресурсів дає змогу долучатись до англомовного

світу. Викладач у вигляді домашнього завдання повинен ставити перед

студентом завдання на опрацювання автентичних джерел, наприклад,

сайти BBC Сhannel, British Council тощо пропонують величезну кількість

підрозділів із аудіо записами, уривками радіопрограм, новин, конференції,

відеоматеріалами із різних куточків світу та на різні теми, навчальні

серіали різного рівня. Якщо немає можливості використовувати інтернет -

ресурси, варто використовувати підручники іноземної мови видавництв

Cambridge, Oxford, Longman, що мають досконало продумані та

високоефективні аудіо курси .

Використання комп’ютерних презентацій, вебінарів, створення відео

файлів, зв’язаних алгоритмічних файлів SharePoint, інтерактивна дошка,



комп’ютерні моделі тощо для подачі і опрацювання матеріалу

допомагають викладачу краще донести інформацію, перетворити нудні

заучування правил на інтерактивну діяльність, а для студента такі заняття

із використанням інформаційних технологій будуть в декілька раз

продуктивнішими та цікавішими ніж звичайні пари.

Для викладача можуть б ути корисними наступні інтернет-ресурси, що

містять уже готові шаблони презентацій, граматичні флеш-ігри, текстові

файли, різноманітних карток-малюнків, схем та тестових завдань для

презентацій та показів на проекторі:

http://www.grammar-quizzes.com http://theoatmeal.com/

http://www.manythings.org http://en.islcollective.com

http://random-idea-english.blogspot.com http://www.scoop.it

Варто також зазначити, що інформаційні технології підвищують

ефективність навчання англійської мови лише у поєднан ні із традиційними

методами. Потужні телекомунікаційні ресурси є дуже продуктивними і

корисними, але без контакту з викладачем справжнє навчання не

відбудеться. Отже, можна сміливо стверджувати, що сучасні технології

мають допомагати викладачу і студенту у навчальному процесі, але вони

не здатні замінити особистісне спілкування та взаємодію, необхідну для

освоєння іноземної мови.
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