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МОЖЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Процес інформатизації освіти та створення єдиного інформаційно-

освітнього середовища (ІОС) є однією із найактуальніших проблем 

сьогодення. Із виникненням та стрімким розвитком інформаційних технологій 

постає питання в якісному впровадженні її компонентів в освіту. Постійне 

накопичення нових знань потребує якісних та ефективних технологій 

створення, опрацювання, збереження, отримання, передачі та захисту даних. 

У даній роботі охарактеризовано деякі аспекти використання 

електронного середовища при навчанні іноземної мови. 

Встановлення високих вимог щодо рівня знань англійської мови з точки 

зору професійної діяльності пов’язано, насамперед, із зміною статусу англійської 

мови на міжнародну, а тому потребує належного компетентнісного підходу в 

освітньому процесі. Такий рівень може бути досягнуто із застосуванням нових 

інформаційних технологій у навчанні іноземної мови. 

Аналіз останніх досліджень показав, що багато науковців з усього світу 

розглядають особливості навчання в електронному освітньому середовищі з 

метою поєднання традиційних засобів із засобами інформаційно-

комунікаційних технологій задля формування єдиного навчального 

комплексу. Вони зазначають, що «навчання в інформаційно-комунікаційному 

(освітньому) середовищі являє собою абсолютно нову парадигму освіти, яка 

…формує культуру і формується на основі «особливої» культури навчання (e-

learning culture), яка характеризує як того, хто навчається (е-lеаrner), так і того, 

хто навчає (е-teacher)» [1, с. 129]. 

Були розглянуті різні аспекти використання хмарних сервісів з метою 

дослідження можливості їх застосування в навчальному процесі: 

– демонстрація різноманітних явищ і процесів; 

– розробка електронних навчальних курсів; 

– пришвидшення обчислювання різноманітних задач і опрацювання 

результатів; 

– можливість доступу до навчальних ресурсів через мобільні телефони, 

планшети, тощо; 

– проведення виховної роботи, консультацій тощо в режимі «on-line»; 

– робота з віртуальним комп’ютером; 
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– резервне копіювання даних та ін. 

Переваги у використанні хмарних сервісів у навчанні іноземної мови 

полягають у їх легкості застосування, можливості задовільнити різноманітні 

дидактичні цілі навчання, постійного розвитку та вдосконалення, 

впровадження навчання як безперервного процесу, а також невимогливості до 

технічних засобів. 

Отже, хмарні сервіси в якості освітніх ресурсів зокрема та впровадження 

ІОС у навчання іноземної мови є дуже актуальним через постійне 

накопичення цифрових даних, а тому потребу в ефективних засобах їх 

накопичення, збереження та опрацювання в будь-який момент часу з 

мінімальними затратами на обслуговування. 

Доцільне застосування нових інформаційних технологій може сприяти: 

 підвищенню ефективності та доступності освіти незалежно від 

соціальних умов і місця проживання студента, тобто, будь-який користувач 

має можливість скористатись освітніми ресурсами у зручний для нього час; 

 розвитку самостійності і активності студента (створення сприятливих 

умов для всебічного саморозвитку); 

 підвищенню усвідомленості процесу пізнання (посилення позитивної 

мотивації до навчання); 

 можливості оперативно реагувати на запити суспільства (гнучкість 

системи дозволяє швидко змінити її складові згідно поставлених вимог). 

Широкий інструментарій хмарних сервісів дає змогу використовувати їх 

в освітньому процесі задля вирішення різноманітних задач: наочне 

представлення явищ і процесів, практичне застосування набутих навичок і 

вмінь, контроль знань, проведення дослідницьких робіт, обмін досвідом та ін.  

Тобто нові інформаційні технології дозволяють зробити процес навчання 

більш гнучким, ефективнішим, якіснішим, інноваційним та цікавішим. 

Різноманітність сервісів дають змогу застосовувати їх як при очній формі 

навчання, так і заочній.  

На сьогоднішній момент існує безліч навчальних Інтернет-ресурсів на 

основі хмарних технологій задля розміщення освітніх матеріалів на 

віддаленому сервері. Тобто користувач отримує готовий продукт, що не 

потребує наявності високорозвиненої ІТ-структури. Такі ресурси (наприклад, 

Learn English Online Network [5]) можуть стати корисними при навчанні 

іноземної мови. Дані сервіси об’єднують вчителів та учнів з усього світу з 

метою обміну досвідом. Їх особливістю є надання великих обсягів освітніх 

ресурсів, що постійно змінюються згідно вимогам і потребам сучасного 

суспільства. Різноманітність та постійне примноження контенту мають 

можливість задовільняти потреби користувачів з різними цілями (перевірка 

знань, отримання нових відомостей, розвиток здобутих вмінь тощо) будь-

якого рівня підготовки (чи то досвідчений фахівець, чи то учень-початківець). 

Отже, через проблему неможливості оснащення усіх навчальних 

приміщень сучасною комп’ютерною технікою, закупівлі багатьох корисних 

програмних засобів, виникає потреба в єдиному надійному сховищі для 

безперебійної роботи з даними у будь-який момент часу. Таку послугу 

надають хмарні сервіси. 



182 │ Становлення і розвиток педагогіки 

 

Застосування хмарних технологій привносить у навчальний процес нові 

можливості: поєднання доступності та гнучкості навчального процесу, 

широке використання інформаційних ресурсів, істотне розширення 

можливостей традиційних форм навчання, а також можливість побудови 

нових ефективних форм навчання. 

Розвиток галузі інформаційно-комунікаційних технологій та стрімке 

впровадження її в освітній процес дає змогу створити єдину електронну 

інформаційну базу із вільним доступом до даних з метою покращення 

якості освіти та впровадження процесу навчання як постійної складової 

людського життя. 
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