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В статті йдеться мова про інтенсифікацію навчання іноземної мови з 

використанням комп’ютерних технологій. Розкриваються дидактичні  

принципи та вимоги до використання інноваційних технологій. Адже, 

дидактика – це система, або сукупність елементів, що утворюють єдину 

цілісну функціональну структуру, орієнтовану на досягнення цілей навчання.  

Розглядається один з підходів до конструювання освітніх процесів і 

систем, пов’язаних з поетапним визначенням необхідної інформації, 

елементарних процедур її засвоєння і контролю. Особливого поширення 

набуває впровадження комп’ютерів і навчальних пристроїв. 

Ключові слова: дидактичні принципи та вимоги; комп’ютерні технології; 

виконання вправ з читання, говоріння, письма. 

The article covers the intensification of studying foreign language by using 

computers technologies. It deals with didactical principles and requirements as for 

using innovative technologies. So, didactics is the system, creating the only functional 



structure, oriented to the achievement of studying aims.

One of the point is used to organize educational processes and system, linking 

with useful information of the elementary procedurals its learning and control. 

Keywords: didactical principles and requirements, computer technologies, 

doing exercises in reading, speaking, writing. 

Існують дві основні області застосування комп'ютерів у навчальній 

діяльності: комп'ютерна  підтримка  традиційного навчання; навчання, що 

реалізується за допомогою комп'ютера. Комп'ютер може застосовуватися 

викладачем для вирішення особистих дидактичних задач протягом заняття: 

представлення інформації в різних формах; формування у студентів спе-

ціальних знань і вмінь з предмета; контроль, оцінка і корекція результатів 

навчання; організація індивідуального і групового навчання; управління 

процесом навчання. 

Під дидактичними принципами розуміють деякі очевидні вихідні 

положення, яким повинен задовольняти будь-який навчально-виховний процес, 

тобто аксіоми освіти і навчання. 

Принцип систематичності: навчання, одного разу почавшись, повинно 

продовжуватися в певному режимі і ритмі до досягнення заданого результату. 

Принцип послідовності: навчальні елементи повинні утворювати логічно 

пов'язану послідовність без пропусків і розривів; перехід до наступного рівня 

засвоєння має відбуватися тільки після того, як попередній рівень пройдений. 

Принцип доступності: навчання має відповідати індивідуальним 

психологічно-фізіологічним властивостям студенів з темпу, рівню засвоєння і 

реального досвіду засвоєння суміжних дисциплін. 

Принцип активності: студент повинен бути залучений в навчальну 

діяльність, адекватну цілям навчання; в ідеалі весь час заняття має бути 

заповнено навчальною діяльністю студентів. 

Принцип наочності: особливо добре може бути реалізований за допомогою 

комп'ютерних технологій, у тому числі з використанням таблиць, графіків та 

відео. 



 

 

Принцип історичності: у розвитку даного навчального предмета. 

Процес навчання може бути ефективним тільки за умови, що студент має 

навчальну мотивацію до навчального предмета, самостійно та повно виконує 

цілі навчання і, нарешті, ця діяльність управляється зовні методами, що 

гарантують задану якість навчання. 

Дидактичні вимоги до сучасного заняття – чітке  формулювання освітніх 

завдань в цілому і його складових елементів, їх зв'язок з розвиваючими і 

виховними завданнями: визначення оптимального змісту заняття відповідно до 

вимоги навчальної програми і цілей заняття, з урахуванням рівня підготовки та 

підготовленості студентів; прогнозування рівня засвоєння студентів наукових 

знань, сформованості умінь і навичок, як на занятті, так і на окремих його 

етапах; вибір найбільш раціональних методів, прийомів і засобів навчання, 

стимулювання і контролю оптимального впливу їх на кожному етапі заняття, 

вибір, що забезпечує пізнавальну активність, поєднання різних форм 

колективної і індивідуальної роботи на занятті і максимальну самостійність у 

навчанні студентів; реалізація на занятті всіх дидактичних принципів;  

створення умов успішного навчання студентів. 

До специфіки дисципліни “Іноземна мова” можна віднести такі типи 

занять: 

Заняття вивчення нового – традиційне  (комбіноване), лекція, екскурсія, 

дослідницька робота, навчальний та трудовий практикум. Має на меті вивчення 

та первинне закріплення нових знань. 

Заняття закріплення знань – практикум, екскурсія, лабораторна робота, 

співбесіда, консультація. Має на меті вироблення умінь щодо застосування 

знань. 

Заняття комплексного застосування знань – практикум,  лабораторна 

робота, семінар і т.д. Має на меті вироблення вмінь самостійно застосовувати 

знання в комплексі, в нових умовах. 

Заняття узагальнення та систематизації знань – семінар, конференція, 

круглий стіл і т.д. Має на меті узагальнення одиничних знань в систему. 



 

 

Заняття контролю, оцінки та корекції знань – контрольна робота, залік, 

колоквіум, огляд знань і т.д. Має на меті визначити рівень оволодіння 

знаннями, вміннями та навичками. 

Комп'ютер може застосовуватися на всіх етапах процесу навчання: під час 

пояснення нового матеріалу, закріплення, повторення, контролю. Навчання 

іноземної мови з використанням комп'ютера має багато переваг: зацікавленість 

студентів комп'ютером призводить до високої мотивації процесу навчання; 

студенти залюбки ведуть діалог з комп'ютером, у них підвищується загальна, 

комп'ютерна й мовна культура; індивідуалізація навчання; можливість 

забезпечення безпосереднього зворотного зв'язку; комп'ютер не проявляє 

негативних емоцій у разі повторення помилок; об'єктивність оцінювання.  

Специфіка предмета «Іноземна мова» полягає в тому, що провідним 

компонентом  складової навчання способи діяльності – навчання різних видів 

мовленнєвої діяльності: говоріння, письма, аудіювання, читання. 

Для навчання читання можна створити: вправи з формування лексичних і 

граматичних навичок читання та розвитку вмінь читання; давати відповіді на 

запитання вчителя щодо основного змісту тексту та його деталей; підбирати з 

кількох малюнків ті, які ілюструють провідну думку тексту: складати план 

тексту; виконувати письмовий переклад тексту і порівнювати його з ключем; 

виконувати тести; 

Для навчання письма можна складати: вправи на формування 

мовленнєвих навичок письма та розвиток вмінь письма; давати відповіді на 

запитання щодо змісту тексту; складати запитання і план до тексту, робити 

переказ за планом; писати резюме до тексту і його переказ; описувати малюнок; 

складати діалог за темою.  

Для навчання аудіювання можна розробити: комунікативні вправи на 

аудіювання текстів з метою; одержання інформації; вправи на аудіювання 

повідомлень, запитань; вправи на контроль розуміння прослуханого тексту. 

Для навчання говоріння – вправи з формування вмінь діалогічного та 

монологічного мовлення. 



 

 

У комп'ютерних технологіях викладач не є єдиним носієм інформації, за 

ним залишається авторський підхід до її інтерпретації. Під час, традиційного 

навчання комунікативний аспект навчання іноземної мови реалізується більш 

ефективно, тому тут необхідно поєднувати комп'ютер і традиційне навчання.  

Залежно від дидактичних цілей комп'ютерні  програми на заняттях можна 

використовувати в різних варіантах: самостійно або в поєднанні з 

традиційними засобами навчання на різних етапах заняття. 

Основні види робити з комп'ютером на заняттях англійської мови можна 

поділити на дві групи: 

- Використання навчальних і пізнавальних програм на CD — найбільш 

доступний спосіб застосування комп'ютера як на заняттях, так і в позаурочний 

час. 

- Самостійне створення програм вимагає більш серйозної підготовки. 

Вони мають відповідати найрізноманітнішим потребам. Ці матеріали можуть 

бути головним помічником у роботі з навчання іноземної мови. 

Викладач створює презентацію, враховуючи певних студентів, їх здібності, 

таким чином здійснюється особистісна орієнтоване навчання. Застосування 

презентацій на заняттях дає можливість анімації, зміни й виділення найбільш 

значимих елементів. За необхідності можна повторити той чи інший етап. Крім 

того, у презентацію можна додати картинки, фотографії, схеми, таблиці, що ще 

більше підсилює ефект впливу. Подібний прийом у значному ступені 

спирається на візуалізацію, що веде до кращого засвоєння матеріалу.  

Узагальнюючи досвід застосування комп’ютера й мультимедійних 

технологій на заняттях, можна зробити висновок: мультимедійні технології 

прискорюють процес навчання; вони сприяють різкому зростанню 

зацікавленості студентів предметом; покращують якість засвоєння матеріалу; 

дозволяють індивідуалізувати процес навчання; дають можливість уникнути 

суб'єктивності оцінки. 

Одним з революційних досягнень, яке вплинуло на навчальний процес, 

стало створення Інтернету. Навчати іноземної мови – означає навчати 



 

 

спілкування, передачі та сприйняття інформації. Існує три області, в яких 

Інтернет може вивести навчання на новий рівень: комунікація, інформація, 

публікація. Комунікація здійснюється з допомогою електронної пошти, 

публікація може здійснювати шляхом створення власної сторінки в Інтернеті.  

Як інформаційна система Інтернет пропонує своїм користувачам 

варіативність інформації й ресурсів: електронна пошта, телеконференції та 

відеоконференцїї. 

Можливість публікації власної інформації, створення власної сторінки, 

доступ до інформаційних ресурсів – довідкові каталоги, пошукові системи 

(Yahoo, Yandex, Rambler, Google), бесіда в мережі (Skype). 

Підбиваючи підсумки, слід сказати, що роль комп'ютерних технологій 

зростає, підвищуючи ефективність формування лінгвістичної і комунікативної 

компетенції під час навчання іноземної мови. 

Порівнюючи комп'ютерні навчальні матеріали і друковані навчальні 

посібники, аудіо- і відео- курси, у першу чергу слід відмітити технологічні і 

методичні переваги комп'ютера: індивідуалізація навчання; оперування 

великими обсягами інформації; комплексний мультисенсорний вплив на 

різноманітні канали сприйняття шляхом використання тексту, звуку, 

мультиплікації, відео; необмежена кількість завдань; швидке надання 

зворотного зв'язку. 

Під час роботи з комп'ютерними технологіями змінюється роль викладача, 

головна задача якого – підтримувати й направляти розвиток особистості 

студентів, їх творчий пошук. Стосунки між студентами будуються на 

принципах співпраці й сумісної творчості. Збільшується самостійна 

індивідуальна й групова робота студентів, відбувається відхід від традиційного 

заняття, де переважає пояснювально-ілюстративний метод навчання, 

збільшується обсяг практичних і творчих робіт пошукового й дослідного 

характеру. 
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