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IМЕД1АТЕХНОЛОГ1Й ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ 
IH 03E M H 0IМОВИ У ВИЩ1Й ШКОЛ1

У cmammi розглядаються oco6nueocmi розвитку комп’ютерних технологш г 
методики викладання тоземног моей, можливостг застосування мед1атехнологш у  
процеЫ навчання. Окреслено основт етапи розвитку ттернет-середовища, розгля- 
нуто ix кореляцт з методиками навчання тоземног моей i специфту застосування 
мед1атехнологш у  процеЫ навчання на кожному з emanie.

Развитие компьютерных и медиатехнологий и методика обучения иност
ранному языку в высшей школе

В статье рассматриваются особенности развития компьютерных техноло
гий и методики преподавания иностранного языка, возможности применения ме
диатехнологий в процессе обучения. Определены основные этапы развития интер
нет-среды, рассмотрена их корреляция с методиками обучения иностранному языку, 
а также специфика применения медиатехнологий в процессе обучения на каждом из 
этапов.

The Development o f Computer and Mediatechnologies and Methods o f Teaching 
Foreign Languages in Higher School

The article deals with the peculiarities o f computer technologies and methods o f 
teaching foreign languages, possibilities o f using media technologies in the process o f 
teaching. The main stages o f Internet environment development have been outlined, the cor
relation between the stages o f Internet environment, methods o f teaching foreign languages 
and application o f media technologies in the given stages have been analyzed.

Дослщження питань пов’язаних i3 мед1асферою i мед1аосвггою та специ
фикою ix взаемодп у сучасному соцюкультурному простор! е прюритетним на- 
прямком науково-методичних розробок. Огляд лггератури св1дчить про те, що 
ця проблематика вже тривалий час знаходиться у центр! уваги науковщв i осно- 
вними фокусними аспектами е поняття «мед1аосвгга», «мед1аграмотшсть», «ме- 
д1акультура», «мед1акомпетентшсть», «мед1атехнолоп1» [4;5;7; 11; 13-15].
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Мед1аосвгга розулпеться як комплекс заход1в нацшених на перетворення 
педагопчних процеЫв на основ! впровадження в о св тп й  процес \ виховання 
шформацшно!' продукци, засоб1в, технолопй [10]. Результатом процесу мед1ао- 
св1ти е мед1аграмотшсть, яка в свою черту формуе мед1акомпетентшсть. Мед1а- 
технологй' в навчанш -  це спос1б тдготовки електронних докуменпв, що вклю- 
чають в1зуальш та аудю ефекти, мультипрограмування р1зних ситуацш для IX 
застосування у процес1 навчання [4]. Досл1дження науковц1в демонструють таю 
переваги використання мед1атехнологш як пщвищення мотиващ!' студенев, 
економ1ю навчального часу, бшьш глибоке засвоення матер1алу за рахунок 
впливу в1дразу на юлькох канал1в сприйняття, можлив1сть оргашзацн навчаль- 
них занять через локальну мережу, впровадження дистанц1йно1 форми навчан
ня, що свщчить про вдосконалення методики навчання 1 те, що щ технологи 
призводять до шдвищення якост1 осв1ти. Однак, слщ зауважити, що так1 пере
ваги з ’явилися лише на сучасному еташ розвитку 1нновац1йних технолопй 1 1х 
ефективне застосування у процес1 викладання потребуе в1дпов1дних зм1н у ме
тодиках навчання.

Метою ще!' роботи е виявлення специф1ки взаемодп розвитку мед1асфери 
(комп’ютерних технолопй) 1 мед1аосв1ти (метод1в навчання), встановлення ко- 
реляци м1ж особливостями використання метод1в навчання 1 основними етапа- 
ми розвитку шформацшних технолопй, визначення специф1ки застосування 
мед1атехнолопй на кожному з цих еташв.

Розвиток комп’ютерних технолог1й можна умовно розподшити на три 
етапи: Веб 1.0, Веб 2.0, Веб 3.0 (англ. \¥еЬ). Ц1 термши використовуються для 
того, щоб надати загальне уявлення про 1нтернет-середовище, яке постшно зм1- 
нюеться. Сл1д зазначити, що обмеженють можливостей 1 недоступн1сть техно
лопй на початковому етап1, зводило практично до нуля застосування 
комп’ютерних мед1атехнолопй. Автентична шформацшна продукц1я, до яко!' 
викладач1 також мали обмежений доступ, впроваджувалась в осв1тн1й процес 
викладання шоземно'1 мови еп1зодично, и використання мало оказ1ональний ха
рактер 1 визначалось лише 1ндив1дуальн1стю самого викладача.

За словами Т1ма Бернерс-Ш (головного розробника Всесвпньо!' павути- 
ни), Веб 1.0 [12] можна розглядати як «1нтернет тшьки для читання», тобто ще 
у 90-т1 роки минулого стол1ття 1нтернет уможливлював пошук 1нформац1‘1 1 
ознайомлення з нею. Майже не юнувало шлях1в взаемодп з користувачами або 
)шаст1 у створенш зм1сту сайт1в, але на цьому етап1 розвитку 1нтернет-павутини 
саме це було необхщно 61льшост1 власниюв вебсайпв, оскшьки основним за- 
вданням було заявити про свою присутшсть в 1нтернет1 1 зробити шформацпо 
про себе доступною у будь-який час.
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Основними характеристиками caimB Веб 1.0 були наступи!: контент сто- 
ршок caimB був статичний, а не динам1чний, користувач не Mir впливати на йо- 
го змют, гшертекстова розм1тка була слабкою (бшына частина контенту була 
простим текстом, часто нехтували правилами HTML (ввд англ. HyperText 
Markup Language -  «мова гшертекстово'! розмггки», яка зараз е стандартною 
мовою розм1тки докумеилв в штернет-павутинш). Назван! не Bci характеристи
ки, але головним е те, що Веб 1.0 передбачае одностороннш процес комуткаци.

На цьому еташ в Укра'пй переважало використання класичного методу 
навчання у часи юнування СРСР. Вивчення англшсько!' мови за допомогою 
цього шдходу починаеться з алфав!ту та фонетики, увага в основному придшя- 
еться таким видам мовленнево!' д!яльност!: ауд!юванню, письму i читанню. Ви- 
кладач за щею методикою Mir бути украшомовним (росшськомовним), тобто не 
обов’язково HOcieM мови. У результат! цей п!дх!д дае стабшьш фундаментальн! 
знания, ум!ння та навички, як! допомагають як розум!ти так i формувати i ви- 
словлювати cboi власн! думки англшською мовою. Основн! принципи цього ме
тоду навчання шоземних мов полягають у тому, що писемне мовлення предста- 
влене як основа навчання, а розмовна мова вважаеться вщхиленням вщ юную- 
чо1 норми; синтез, дедукщя i анал!з як найголовшнп процеси лопчного мислен- 
ня, зумовлюють заучування граматичних правил та сл!в i складання на i'x основ! 
речень, досл!вний переклад зв'язних оригшальних текспв; засвоення мовного 
матер!алу вщбуваеться шляхом перекладу та механ!чного заучування, а також 
застосування аналоп!', тобто на 6a3i piflHo'i мови.

На цьому eTani викладач мав можливють застосовувати мед!аматер!али, 
але доступною була лише така автентична шформацшна продукщя, яка в!дпо- 
в!дала нормам писемного мовлення. Це й зумовлювало той факт, що перевага- 
ми цього методу можна вважати фундаментальний шдхщ, комплексне вивчення 
певних аспект!в мови, довгостроковий результат, а до н ед о л тв  можна в!днести 
велик! затрата часу на вивчення, високу залежн!сть вщ викладача, недостатньо 
уваги, яка придшяеться формуванню мовленневих навичок сп!лкування [3]. 
Спшкування, яке е важливим аспектом, мае при цьому одностороннш характер: 
викладач дае настанови, студент виконуе завдання, що загалом вщтворюе про- 
цед5фу спшкування !нтернет-середовища Веб 1.0.

На другому eTani розвитку штернет-середовища вщбулася наступна тран- 
сформащя: використання переважно комун!кативного та аудю-лшгвального ме- 
тод!в, яю доповнювали класичний метод навчання !ноземно!' мови, що вщповь 
дало розвитку застосуванню Веб 2.0 (шформацшних технолопй, яю дозволяють 
користувачам створювати та поширювати власний контент у BcecBiraifi павути- 
Hi, що передбачае двосторонн1й процес комушкащ!').
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Таке поеднання р1зних методик е одним з найпопуляршших способ1в ви- 
вчення шоземних мов в с в т .  Найбшыне уваги при цьому прщцляеться гово- 
ршню 1 аущюванню, тобто основна частина заняття завжди присвячена спшку- 
ванню. Викладач, хоч { укра’шомовний, намагаеться якомога менше спшкувати- 
ся своею рщною мовою 1 якомога бшыне шоземною. Тобто основною метою 
ще1 методики е: занурити студента в англомовне середовшце, навчити спшку- 
ватися англшською мовою на основ! вивчено!' лексики. Як вщомо, комушкати- 
вний шдхщ передбачае використання автентичних шформацшних ресурЫв, до- 
статньо багато взаемодп м1ж студентами на занята, парш та трупов! завдання, 
багато завдань з аудновання. Мета аудю-лшгвмьного методу -  засвоення сту
дентом якомога бшыпо1 кшькост! числа моделей спонтанного мовлення, засно- 
вана на поетапному характер! навчального процесу, який вимагае вщ викладача 
застосування мед1атехнолопй.

Методисти вважають, що необхщними е нпсть еташв роботи по аудювь 
зуальному методу [2]. Першим е шдготовчий, на якому викладач шдбирае вщ- 
повщний навчальний матер1ал 1 супровщну фонограму. Кр1м того, розробляеть- 
ся спещальна сер1я вправ для кращого закршлення вивченого та вир1шуеться 
питания способу вщтворення робочо!' фонограми. Мета першого етапу (рецеп
тивного) -  добитися осмисленого сприйняття студентами фабульного аудю ма- 
тер1алу. На другому еташ студенти починають активно засвоювати мовний ма- 
тер1ал -  вщтворюеться супровщна фонограма. Одшею з найбшьш типових 
вправ на цьому еташ е вщтворення в паузах мовного матер1алу. Третш етап мае 
призначення закршити первинно засвоений мовний матер1ал. На цьому еташ 
вщсутня слухова опора на фонограму. Найбшын типовими вправами цього ета
пу е мовш: доповнення незавершених речень; трансформащя елеменпв речень 
або фраз; конструювання фраз з простпних елеменпв; подстановка в мовну мо
дель одних лексичних елеменпв замють шших; переклад з рщно! мови на шо- 
земну тощо. Четвертий етап по своему характеру е синтетичним. У методично
му плаш це означае кр1м повторения { подальшого закршлення вивченого мате- 
р1алу на попередшх трьох етапах. Саме на цьому еташ починають формуватися 
елементи мовленнево! д!яльносп у свош первиннш формн На п'ятому еташ за- 
вершуеться весь цикл роботи над сюжетним ешзодом I супровщною фоногра- 
мою. Особливють даного етапу полягае в тому, що цього разу ш фонограма, н! 
сюжет вже не вщтворюються. Для реал1зацп цього етапу використовуються 
спещально розроблеш серп мовленневих вправ, за допомогою яких вдаеться вь 
дтворити мовш ситуаци, що дуже нагадують тематичний матер1ал, опрацьова- 
ний на попередшх етапах заняття. Шостий етап дещо вщдалений в чаш вщ п'я- 
ти попередшх, оскшьки студентам доводиться працювати самостшно в навча-

122



специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве

льних лаборатор1ях, обладнаних комп’ютерами. Основним навчальним матер1- 
алом е фонограма, спещально препарована для самостшно!' роботи [2].

Вже на шдготовчому еташ можна ощнити переваги Веб 2.0: якщо у Веб 
1.0 програмне забезпечення створювалось для персонального комп’ютера, осю- 
льки ц1нн1стю був сам комп’ютер, то у Веб 2.0 -  програмне забезпечення ство- 
рюеться для веб, а сам комп’ютер е додатком, вихщш коди е вщкритими, про
грамне забезпечення може бути безкоштовним, Веб розглядаеться як платфор
ма, основними рисами е зняття та розмивання бар'ер1в та обмежень. Ус1 назван! 
характеристики стосуються програмного забезпечення ! забезпечують вшьний 
доступ, ун!версальн!сть, спрощення. При цьому сам контент також зм!нюеться: 
у Веб 1.0 поповнення баз даних було достатньо проблемним -  необхщно запла- 
тити постачальнику контенту, найняти добровольщв. На цьому еташ сайти бу
ли статичними з одностороншми посиланнями, а оскшьки формою представ
ления були персональш сторшки, то джерелом контенту можна вважати шдивь 
дуальний «розум» автора сторшки; у Веб 2.0 поповнення баз даних вщбуваеться 
миттево (те, що мае один, вщразу стае доступне кожному), сайти е динам!чни- 
ми з автоматичними двостороншми посиланнями, формою представления е 
блог -  джерелом контенту е колективний розум. Мережа сприймаеться як еди- 
ний «колективний» розум, що уможливлюе взаемодпо ушх ланок, створення 
сп!льного контенту кожним учасником процесу.

Перевагами використаних на цьому еташ метод1в !з застосуванням мед1а- 
матер!ал1в е формування навичок спшкування, неформальна форма навчання, 
можливють наблизитися до вир!шення проблеми володшня неп!дготовленим 
шшомовним мовленням. Недолшами можна вважати той факт, що менше уваги 
прщцляеться граматиц! та вивченню певних лексичних одиниць. Остання хара
ктеристика Веб 2.0 також мютить певну потенц!йну небезпеку -  для викладача 
важливими е профес1йн! вмшня працювати з !нформац1ею -  ор!ентуватися в 
джерелах, вм1ти перев!ряти та анал1зувати пов!домлення, в1дсортовувати низь- 
кояюсш джерела, !нформац1я з яких не е достатньо об’ективною, лопчною ! по- 
требуе перев!рки.

На третьему етап1 розвитку кореляц1я методик навчання ! технолопй мо
же бути представлена у такому виглядк використання р!зноман!тних метод1в 
навчання на сучасному етап! в!дпов!дае тепер!шн!й стад!!' розвитку застосуван- 
ню соц1альних мереж, що передбачае трьохсторонн1й процес комун!кац!'1 -  три- 
вим!рн1сть. Тобто мова йде про Веб 3.0, для яко'! характерним е ще й наявшсть 
штучного !нтелекту ! зд1бност! до самонавчання, здатност! розум1ти не лише 
шформацно у форм!, яка е зрозум!лою для комп’ютера, але ! практично будь- 
яку !нформац!ю, яка е доступною для людини. На вщмшу вщ двовим!рних сто- 
ршок Веб 1.0 ! 2.0, у Веб 3.0 передбачае розвиток трившшрностц що виражаеть-
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ся в можливост! пересування в будь-яких трьох вим1рах, що робить «в1ртуаль- 
ний св1т» 1нтернету схожим на реальний тривим1рний свгг. Веб 3.0 визначають 
як високояюсний контент i сервки, яю створюються талановитими професюна- 
лами на технолопчнш платформ! Веб 2.0. Головна щея Веб 3.0 полягае в тому, 
що користувач, який до цього однооЫбно був залучений в процес формування 
контенту, ввдтепер працюе в колективь Иого партнерами, окр1м iHHinx користу- 
вач1в, е експерти напрям1в, причому статус користувача може бути змшений на 
експертний, так само, як i форма ствпращ  власника контенту i порталу [8].

Студента мають доступ до сощальних мереж, до того ж змшам, яю вщбу- 
ваються, також сприяе розвиток платформи Moodle. Moodle (абрев1атура вщ 
англ, modular object oriented distance learning environment -  модульно об'ектно- 
зор1ентоване середовище навчання), -  це система, яка мютить в co6i Bci курси 
дисциплш i кожен студент може входити в цю систему i працювати з там чи 
шшим курсом. Система ор1ентована на оргашзащю взаемодп м1ж викладачем та 
студентами, може також використовуватися для оргашзагщ традицшних диста- 
нцшних Kypcie, а також шдтримки заочного навчання [1]. Викладач розм1шуе 
програму курсу, матер1али, необх1дн1 для його засвоення з потр1бними поси- 
ланнями, а також тести або mini види завдань для контролю знань.

Система Moodle мае безл1ч можливостей, що сприяе зростанню и популя- 
рност1 серед студент1в i викладач1в. На думку дослщниюв, при використанн1 
системи Moodle викладач мае у структурованш форм1 навчально-методичне за- 
безпечення дисциплши, зручний 1нструмент з обл1ку та контролю робота сту
денев, можливють встановлювати потр1бн1 терм1ни виконання студентами за
вдань, програмне забезпечення, европейський стандарт Moodle по орган1заци 
навчального процесу за модульною системою, що вимагае Болонська деклара- 
ц1я, можливють використання ауд1о та в1део матер1ал1в при орган1зац1'1 навчаль
ного процесу, бути включеним до Свропейського реестру власниюв авторських 
курс1в, широю можливост1 3i зм1н, розширення, доповнення та корегування на- 
вчально-методичних матер1ал1в дисциплши, тести для проведения контролю 
знань студенив i3 застосуванням р1зних за типом питань, автоматизовану сис
тему рейтингового оцшювання самост1йно1 робота студенив, механ1зм для за- 
Л5шення студент1в до формування силами студент1в навчально-методичних ма- 
тер1ал1в, що розроблен1 викладачами, програмне забезпечення, що захищене вщ 
несанкц1онованого доступу, зм1н та пошкодження, програмне забезпечення для 
можливост1 виконання науково-методичних розробок за власним вибором, пос- 
лщовшстю та темпом [1].

Методиста визнають, що переваги для студент1в полягають у тому, що 
вони отримують лопчно структурований та комплектний навчально- 
методичний матер1ал, що покращуе умови для самост1йного опанування дисци-
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плши, засоби самотестування, засоби виконання завдань та оцшювання незале
жно вщ людського чинника, викладача, можливють особисто!' учасп та допомо
ги викладачу по комп’ютерного забезпечення навчального процесу, реальну 
участь у науковш робот1 студенев, модульну оргашзацпо навчального процесу, 
що в юнцевому Bapianri надасть можливють обходитися без юпипв, розширеш 
iHTepHeT-ресурси, можливють дистанцшного опанування навчальних MaTepia- 
л1в, навггь можливють достроково!' здач1 icnHTOBo'i ceci'i [1]. Називають i декшь- 
ка н едолтв , але бшышсть з них мае техшчний характер i можуть бути усунеш 
у найближчому майбутньому.

Для викладача шоземно! мови система Moodle також мае переваги, але и 
застосування е CKOpinie допом1жним. Студент може отримати знания, але для 
володшня мовою необхщно сформувати навички, що можливо тшьки при регу
лярному тренуванш i3 залученням вщповщного науково-методичного комплек
су. Саме тому не можна недооцшювати рол1 аудиторних занять для вивчення 
шоземно!' мови, яю, як свщчить багатор1чний досвщ, е найбшын ефективними 
на даному eTani.

Опис метод1в навчання шоземно! мови у кореляци з розвитком шнова- 
цшних технолопй демонструе загальну тенденщю переходу вщ «односторон- 
ньо'1» (пасивно'1 форми) до «двосторонньо'1» i «тристоронньо'1» (активних форм) 
комушкацп. Ця кореляц1я на першому eTani мае такий вигляд: використання 
переважно класичного методу навчання у вщповщае раннш стади розвитку за- 
стосуванню Веб 1.0, що передбачае одностороннш процес комушкацп. На дру
гому eTani вщбувалася наступна трансформащя: використання переважно ау- 
дю-лшгвального та комушкативного метод1в, яю доповнювали класичний ме
тод навчання 1ноземно1 мови, що вщповщало розвитку застосуванню Веб 2.0, 
що передбачае двостороннш процес комушкацп. На третьому eTani ця кореля- 
щя може бути представлена у такому виглядп використання р1зномаштних ме- 
тод1в навчання на сучасному eTani вщповщае тепершнш стади розвитку засто
суванню сощальних мереж, що передбачае трьохстороннш процес комушкацп 
Веб 3.0. Розвиток комп’ютерних технолопй сприяе актив1зацй залучення ви- 
кладач1в i студенив до використання мед1атехнологш (сощалып мережц плат
форма Moodle), що позитивно впливае на темпи i яюсть засвоення Marepiany 
студентами, розвиток вщповщних комушкативних умшь та навичок.

Перспектива подалыних дослщжень пов’язана з необхщшстю розробки 
ефективних методик використання мед1атехнологш у вищш школ1 враховуючи 
прогнозування розвитку шформацшних технолопй у напрямку «augmented 
reality (розширено!' реальности», що «затирае» межу мiж в1ртуальною реальшс- 
тю i предметною.
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