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МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Стаття присвячена питанню застосування комп’ютерних технологій з метою вдосконалення 

навчального процесу під час вивчення іноземної мови у вищому або середньому загальноосвітньому 

закладі. Розглядаються можливості застосування комп’ютера для виконання різних видів роботи в 

ході навчальної діяльності як викладачем, так і студентами або учнями, в тому числі і для підготовки 

до зовнішнього незалежного оцінювання. 

Ключові слова: інформаційні технології, звукові ефекти, відеоефекти, комп’ютеризована навчальна 

програма, наочність, тренувальні вправи, електронний підручник, комп’ютерна мережа університету, 

комп’ютерна периферія, пристрої введення/виведення, лабораторне обладнання, комп`ютеризовані 

технології контролю знань. 

The paper deals with application of computer technologies in order to im-prove the learning of foreign 

languages both at universities and secondary schools. The article presents possible computer uses for different 

kinds of jobs in the training process that can be done both by teachers and students, including the preparation 

of the latter for the independent external testing. 

Keywords: information technologies, sound effects, video effects, computer-ized learning program, 

visualization, training exercises, computer-based training course, university’s computer network, computer 

peripherals, input/output units, laboratory equipment, computerized knowledge testing technologies.  

У сучасній освіті неухильно зростає роль інформаційних технологій. Сучасні комп’ютеризовані 

навчальні програми надають можливості, які дозволяють широко використовувати комп’ютер у 

навчальному процесі, але особливої цінності він набуває в тих елементах навчальної діяльності, де 

студент може цілком обійтися як без наставника, консультанта (тобто викладача), так і без партнера 

(наприклад, іншого студента). Такими є, зокрема, різні за характером тренувальні вправи, виконання 

яких на комп’ютері, з одного боку, дозволяє вивільнити від цієї роботи викладача, а з другого – тримати 

зайнятими всіх студентів групи одночасно, чого не завжди вдається досягти традиційними методами. 

Для викладачів вищих навчальних закладів комп’ютер є важливим інструментом, який надає їм 

суттєву допомогу в частині методичного забезпечення навчального процесу. Застосування комп’ютера 

під час розробки навчального матеріалу може стати у пригоді для виготовлення електронних 

підручників, розміщення яких в комп’ютерній мережі університету здатне значно полегшити доступ 

студентів (надто заочників) до фондів навчально-методичних видань вишу. Використання досконалої 

периферії (такої, як, наприклад, струменеві або лазерні принтери, різного роду багатофункціональні 

пристрої введення-виведення) забезпечує викладачу надзвичайно широкі можливості у виготовленні 

роздаткового та іншого навчально-методичного матеріалу зі значною економією часу та коштів. 

У наш час великого поширення в різних сферах діяльності набули портативні комп’ютери, відомі 

також як ноутбуки та нетбуки, а останнім часом ще й планшети та смартфони, які в силу свого 

невеликого розміру можуть бути застосовані безпосередньо під час проведення занять поряд із іншою 

аудіовізуальною апаратурою, наприклад, для проектування малюнків, а також різноманітних діаграм або 

графіків. Студентами ноутбуки можуть використовуватися для конспектування лекцій або для роботи зі 

спеціалізованим прикладним програмним забезпеченням. Так, студенти природничих спеціальностей 

можуть використовувати ноутбук для різних експериментів, підключивши до нього необхідне 

лабораторне обладнання. Наприклад, якщо до ноутбука підключити рН-датчик, то можна досліджувати 

кислотність ґрунту або інші фізико-хімічні характеристики матеріалів [1]. 

Завдяки сучасним інформаційним технологіям, стає можливим створення зворотного зв’язку між 

особою, яка навчається – студентом університету, коледжу або учнем середнього загальноосвітнього 

закладу (школи) – та машиною, що вигідно вирізняє комп’ютер з-поміж інших засобів навчання, в тому 

числі й технічних [2]. Наприклад, відповідь на запитання, яку дав студент, супроводжується тією чи 

іншою реакцією комп’ютера, що може бути текстовим повідомленням у супроводі звукових і/або 

відеоефектів. Так, на неправильні відповіді студента комп’ютер може реагувати вказуванням на місце, 

де саме студент припустився помилки або виведенням на екран відповідної довідкової інформації. І що є 

дуже важливим, застосування в навчальному процесі мультимедійних інформаційних технологій 

інтерактивного типу стимулює інтерес студента до самостійної роботи. 

З появою комп’ютерних мереж, і в першу чергу, всесвітньої мережі Інтернет з’явилися надзвичайно 

широкі можливості для оперативного доступу до численних інформаційних ресурсів, які містять 

навчальний англомовний матеріал, в тому числі й оригінального походження, що робить комп’ютер 

безцінним помічником у самостійній роботі студента. Саме цим пояснюється стрімке поширення в 

усьому світі технологій дистанційного навчання, коли студент може вести навчальну діяльність, як 
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сидячи вдома або гуртожитку, так і перебуваючи на відпочинку де-небудь за містом, час від часу 

контактуючи з викладачем, якщо виникає потреба в консультації. Елементи дистанційного навчання, що 

їх запроваджено в Навчально-науковому інституті неперервної освіти Національного авіаційного 

університету, для підготовки випускників загальноосвітніх навчальних закладів до проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) передбачають електронний доступ слухачами підготовчих 

курсів для отримання необхідного навчального матеріалу і виконання контрольних завдань і 

консультації викладача у скайп-режимі.  

Запровадження у 2007 р. обов’язкового ЗНО для вступників до вищих навчальних закладів зумовило 

появу нового, неіснуючого раніше, аспекту застосування комп’ютерних технологій – цього разу для 

підготовки абітурієнта до такого виду тестування. На ринку програмних продуктів почали з’являтися 

інтерактивні системи контролю знань із різних шкільних предметів, у тому числі з іноземних мов. Ці 

системи містять запрограмовані завдання, які укладені відповідно до формату зовнішнього незалежного 

оцінювання, що створює для особи, яка проходить тестування, обстановку реального ЗНО. По закінченні 

проходження тесту комп’ютер повідомляє оцінку, яку отримав «абітурієнт». Деякі тестові системи 

запрограмовані таким чином, що вони мають додаткові режими, такі як, наприклад, режим пробного 

тестування в системі «Торсінг». Зазначений режим у цій системі є ідентичним режиму «ЗНО», але надає 

особі, що проходить тестування, можливість дізнатися, яких помилок вона припустилась і які відповіді 

були би правильними. А система «Longman iBT» до того ж у разі потреби надає пояснення, чому саме 

дана відповідь є неправильною [3]. У 2016 р. видавничою групою «Основа» видано електронний 

тренажер з англійської мови «Готуємось до ЗНО» у вигляді компакт-диску. Методика навчання за цим 

диском дає можливість готуватися до ЗНО як із викладачем, так і самостійно, оскільки система показує 

правильні відповіді. Застосування подібних комп’ютеризованих технологій контролю знань поряд із 

традиційними методиками навчання здатне підвищити рівень знань абітурієнта і, як наслідок, збільшити 

його шанси на успішне проходження ЗНО. 
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ГРАФІЧНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ПАРАМЕТРАМИ  

У статті розглядаються графічні методи розв’язування рівнянь, систем рівнянь з параметрами та 

доцільність їх використання. 

Ключові слова: параметр, рівняння, функція, площина, графік, розв’язок.  

The article considers graphical methods of solving equations, systems of equations with parameters and the 

feasibility of their use. 

Keywords: parameter, equation, function, plane, graph, solution. 

Задачі з параметрами – один з найбільш важких і цікавих розділів елементарної математики. Дані 

задачі становлять для учнів найбільшу складність як у логічному, так і в технічному плані. У шкільному 

курсі математики приділяється недостатньо уваги розв’язуванню таких задач, а вміння їх розв’язувати в 

багатьох випадках визначає успішну здачу ЗНО з математики. Проте слід зазначити, що формулювання 

задачі з параметрами не виходить за межі шкільної програми і для її розв’язання не потрібні якісь 

спеціальні знання. Основне при розв’язуванні таких задач – це ідея. А для цього необхідні логічні 

міркування, знання теоретичного матеріалу, вміння поєднувати в єдине ціле знання з кількох розділів 

математики. У процесі розв’язування задач з параметрами збагачується математична культура учня, 

підвищуються його логічні й технічні можливості, виробляються початкові навички дослідницької 

діяльності. 

Розглянемо графічні методи розв’язування задач з параметрами. 

1. Координатна площина (x; y) 

На площині (x; y) функція y = f (x; a) задає сім’ю кривих, які залежать від параметра а. Кожній сім’ї 

функцій f властиві деякі властивості. За допомогою перетворення площини (паралельний перенос, 

поворот, гомотетія і т.д.) можна переходити від однієї кривої сім’ї до будь-якої іншої. 

Не завжди графічний образ сім’ї функцій y = f (x; a) описується простим перетворенням. Тому 


