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КОМП’ЮТЕРИЗОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ  

 

В сучасному світі роль іноземної мови постійно зростає, оскільки 

сьогодні іноземна мова є засобом міжкультурного спілкування. Україна 

укріплює міжнародні зв’язки у різних галузях життєдіяльності, тому 

навчання іноземним мовам стоїть на одному з перших місць у сфері освіти. 

В наш час існує багато методів викладання іноземної мови. Викладач 

має бути добре обізнаним з новітніми прийомами викладання, щоб вміти 

грамотно підібрати та доцільно використати той чи інший метод викладання, 

враховуючи рівень знань студента та його загальну направленість. 

Інноваційні методи навчання іноземним мовам спрямовані на 

самовдосконалення особистості, на розвиток та розкриття творчого 

потенціалу студента. Студент може висловлювати власну думку під час 

спілкування, при цьому почуватися більш впевненим у подоланні мовного 

бар’єра. Новітні методи навчання іноземним мовам мають комунікативний 

характер та направлені на розвиток умінь і навичок спілкування. 

В основу інноваційних технологій покладені інтерактивні методи 

викладання та використання технічних засобів навчання. Серед технічних 

засобів навчання слід вказати комп’ютер, мультимедійні засоби, Internet, які 

використовуються для контролю знань студентів, зберігання і використання 

навчальних матеріалів. Застосування комп’ютера на уроці несе в собі 

елемент зацікавленості, що сприяє налаштуванню студента на вивчення 

нового матеріалу. Навчальний комп’ютер є інструментом, який організовує 

самостійну роботу студента та одночасно керує нею. Особливо це 

спостерігається в процесі тренувальної роботи з мовним матеріалом. Це і 

визначає направленість використовуваних вправ та методичних прийомів. 

Серед найбільш поширених можна вказати: 



• word-stock (студент самостійно накопичує, записує слова з їх 

визначенням та прикладами); 

• gap-filling (студент вибирає текст на певну тематику та вставляє слова у 

пропущені місця); 

• matching (студент повинен правильно з’єднати інформацію правого та 

лівого стовпчиків); 

• multiple choice (в програмі запропоновано декілька варіантів 

відповідей, при необхідності можуть бути включені індикатори 

помилок, питання можуть розташовуватись по порядку або вразнобій).  

Крім того, існує велика кількість різноманітних програм і курсів, які 

можна поділити на комп’ютерні словники, електронні енциклопедії, 

програми комп’ютерного перекладу. 

Мультимедійні засоби можуть задіювати рухоме відео, друкований 

текст, фотографії та аудіозапис. Але студент почувається начебто в 

нереальному світі. Інтернет же надає можливість отримати інформацію 

застосовуючи аудіювання, читання і письмо. За допомогою електронної 

пошти студенти можуть підтримувати зв’язок з носіями мови, що є 

реальністю і важливим моментом при вивченні іноземних мов. 

Отже, комп’ютеризоване навчання іноземним мовам з використанням 

мультимедійних програм допомагає розширити програму вивчення 

іноземних мов у вищих навчальних закладах, дозволяє застосувати роботу зі 

словником за допомогою комп’ютера, спонукає студентів до вивчення 

іноземних мов, розширює мотивацію студентів до навчання та приводить до 

ефективного оволодіння іноземною мовою. 

Ефективність навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах 

залежатиме від здатності викладачів застосувати на практиці інноваційні 

методологічні підходи, впроваджувати та вдосконалювати нові методи 

роботи, що в результаті приведе до підвищення рівня знань студентів. 


