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ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ 
КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, МУЛЬТИМЕДІА У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ШКОЛАХ 
 
В сучасному світі англійська мова постійно розвивається, змінюється 

її структура, граматика, фонетика, правила написання слів. До чого це 
може призводити? По-перше, необхідно звіряти навчально-методичні 
комплекси, що є в наявності, постійно виправляти і вказувати на недоліки 
та помилки в методичних посібниках. По-друге, має розвиватися і 
навчальний матеріал відповідно до змін граматичних та лексичних явищ. 
По-третє, нестача фінансування не дозволяє швидко змінювати існуючі 
комплекси навчання іноземної мови. Тому, проблемою модернізації 
навчально-методичного комплексу займаються вчителі та викладачі. 

Введення мультимедійної апаратури в процес вивчання іноземної 
мови допомагає полегшити доступ до інформації і скоротити час вивчення 
мови. Існує величезний вибір мультимедіа продуктів, Інтернет сторінок, 
що містять інформацію необхідну для вивчення іноземної мови, наприклад: 
електронні словники так підручники, бази даних з тематичними текстами і 
вправами. Велика кількість джерел ускладнює пошук необхідної інформації. 
На даний момент, не кожен вчитель чи викладач може розібратися з 
існуючими мультимедіа програмами і вводити їх у процес навчання [1, с. 23]. 

Багато ВНЗ та шкіл використовують комп’ютерні технології та 
програмне забезпечення для викладання іноземних мов, але таких 
мультимедіа продуктів не досить, щоб досягти максимального результату 
оволодіння іноземною мовою. Отже, створення досконалого системно-
тематичного мультимедіа комплексу є актуальною проблемою. 

На даний час існує безліч думок про те, чи потрібно використовувати 
комп’ютер у навчанні іноземної мови. Одні вважають, що у майбутньому 
комп’ютер замінить викладача, інші – комп’ютер не здатний подати 
матеріал у такому вигляді, як це робить викладач. На мою думку, 
комп’ютер має бути допоміжним засобом, як будь-який інший технічний 
засіб навчання. Не слід забувати, що комп’ютер має низку переваг: у ньому 
поєднуються відео-аудіо інформація та текстова інформація. Також 
комп’ютер надає величезні можливості тестування рівня володіння 
іноземною мовою без участі або з частковою участю викладача. Тести 
бувають різні: символьні, вибіркові, шаблонні. Наприклад: «Уважно 
прослухайте репліку і наберіть її в точності, як було сказано», комп’ютер 
перевірить правильність відповідей у відповідність з шаблоном і напише 
результати в базу даних.  

Можна виділити основні методичні функції, що реалізуються 
засобами мультимедіа:  

1. Первинні:  
Інформативна – основною перевагою комп’ютера є можливість 
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зберігання та переробки великих обсягів інформації, тому ПК широко 
використовується в процесі навчання мовам в якості інформаційної 
системи;  

Тренувальна – застосування мультимедіа для тренування вправ з 
метою покращити засвоєння навчального матеріалу;  

Контрольно-корегуюча – застосування персонального комп’ютера 
для поточного та підсумкового контролю результатів навчальної 
діяльності. Надає наступні переваги: реалізація диференційованого та 
індивідуального підходів в умовах проведення фронтального контролю; 
втілення вимоги максимальної об’єктивності контролю; скорочення 
часових витрат на проведення контролю; звільнення викладача від 
трудомісткої роботи з обробки результатів контролю.  

2. Другорядні:  
Комунікативна – можливе спілкування з іноземцями через 

міжнародні сайти. 
Організаційно-стимулююча – в даний час комп’ютер приваблює 

своєю новизною і сам по собі є стимулюючим фактором. Ці переваги 
сприяли широкому поширенню контролюючих програм і включенню в 
модулі контролю в більшість програм навчання, які передбачають 
автоматичне виконання наступних операцій: прийняття та розпізнавання 
відповіді учня; аналіз і визначення правильності відповіді; запам’ятовування 
результату і повідомлення про нього учню.  

Функції комп’ютера як інструмент діяльності навчального, 
представлені вище, засновані на його можливостях точної реєстрації фактів, 
зберігання та передачі великого обсягу інформації, угруповання і 
статистичної обробки даних. Це дозволяє застосовувати його для оптимізації 
управління навчанням, підвищення ефективності та об’єктивності 
навчального процесу при значній економії часу викладача [2, с. 123]. 

Дослідивши дане питання можна зробити висновок, що застосування 
комп’ютера та мультимедіа в процесі оволодіння мовою створює умови 
для іншомовного спілкування, забезпечує широкий доступ до інформації, 
допомагає в самостійному вивченні іноземної мови та зацікавлює 
студентів та учнів у вивченні мов. Також це є невід’ємний допоміжний 
засіб для викладача при тестуванні та аналізу кінцевих результатів. 
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