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ности и создания предпосылок для успешно
го, эффективного внедрения.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Таким образом, в связи с открытостью ры

ночной экономики наиболее успешными ком
паниями становятся те, которые уменьшают 
время, денежные средства и других ресурсов, 
затраченные впустую. Внедрение ERP-систем 
во многом способствует этому. Отечествен
ные компании сегодня осознают реальные 
преимущества реализации подобных проек
тов в своем бизнесе, но большинство из них 
останавливает нехватка средств, низкая ква
лификации персонала, непонимание важнос
ти комплексности проблемы, особенности за
конодательства и т.д.
Рынок систем управления предприятием в 

Украине уже практически поделен между 
различными производителями. Для украин
ских предприятий это предполагает огром
ный выбор программных средств.
К сожалению, в мировом масштабе (но не в 

Украине) ERP рассматривается как прой
денный этап. С 2000 г. на смену ERP была 
предложена концепция ERP II -  Enterprise 
Resource and Relationship Processing, управ
ление внутренними ресурсами и внешними 
связями предприятия.

Для конкретного украинского предприятия 
это означает:
• Правильный выбор ERP-системы с уче

том решения комплекса задач.
• Грамотная увязка бизнес-стратегии с ERP- 

стратегией фирмы-разработчика.
• Определение мероприятий по организации 

ERP-проекта.
• Формирование мер по повышению заин

тересованности в пользовании ERP-системой.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процес реформування вищої освіти Украї

ни передбачає ряд змін у структурі та пере

бігу навчального процесу, спрямованих на 
формування інтелектуального, духовного та 
виробничого потенціалу суспільства засоба
ми навчального потенціалу закладу вищої 
освіти.
Одним із пріоритетних напрямів державної 

політики щодо розвитку вищої освіти є зап
ровадження освітніх інновацій та інформац
ійних технологій [1], які забезпечують: «по
дальше удосконалення навчально-виховного 
процесу, доступність та ефективність освіти, 
підготовку молодого покоління до життєді
яльності в інформаційному суспільстві, істот-
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но розширюють 
дини» [2].
А оскільки важливість знання як мінімум 

однієї іноземної мови як вимога до фахівця 
будь-якого напрямку Еавчання є незапереч
ною, залучення інформаційних технологій до 
процесу вивчення іноземних мов студентами 
вищих навчальних закладів є одним з пер
шочергових завдань, що постають перед вик
ладачами перш за все мов європейських 
країн -  англійської, як мови міжнародного 
спілкування, німецької та французької -  як 
мов сталих економічних та стратегічних 
партнерів України.
Актуальність даної теми зумовлена стрімким 

розвитком сфери інформаційних технологій 
і розширенням їх застосування: сьогодні ком
п’ютеризація навчальних закладів дозволяє 
навчати не просто іноземній мові, а й іно
земній мові професійного спрямування, що 
піднімає підготовку студентів інженерних, 
економічних або аграрних спеціальностей на 
новий освітній рівень.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА 

ПУБЛІКАЦІЙ
Розробкою й впровадженням у навчальний 

процес нових інформаційних технологій ак
тивно займаються такі дослідники як Полат 
Е.С., Дмитрієва Е.И., Новиков С.В, Полілова 
Т.А., Цвєткова Л.А. та інші.
О.І. Руденко-Моргун у своїй статті «Комп’ю

терні технології як нова форма навчання» 
узагальнює відомий постулат про нарощен
ня темпів входження продуктів інформацій
ного розвитку суспільства до усіх сфер жит
тєдіяльності людини: «поява персонального 
комп’ютера, винахід технології мультимедіа, 
впровадження в наше життя глобальної 
інформаційної комп’ютерної мережі Інтер- 
нет - всі ці нововведення легко й непомітно 
ввійшли в життя: вони широко використа
ються майже у всіх професійних сферах й у 
побуті» [3].
МЕТА СТАТТІ
Розглянути можливі переваги використан

ня інформаційних технологій у процесі на
вчання професійної іноземної мови студентів 
немовних спеціальностей, проаналізувати 
використання інформаційних технологій на 
заняттях з іноземної мови та у модулі само
стійної роботи студентів, у яких найбільшою 
перепоною досягнення максимального резуль
тату є відсутність мотивації.

34

ЙЙІ^ДА7:усСіЙІЇСЖШҐЇ)фЖ АТЕРІАЛУ
Інформатизація (комп’ютеризація) навчан

ня -  це використання обчислювальної техні
ки та пов’язаних з нею інформаційних тех
нологій у процесі навчання як засобів керу
вання пізнавальною діяльністю учнів, а та
кож надання вчителю та учню необхідної 
текстової та наочної інформації, що допов
нює зміст освіти [4]. Таке визначення охоп
лює основні функції використання можли
востей комп’ютера у будь-якому навчально
му процесі, але не розкриває його сутності 
як площини взаємодії учня з вчителем че
рез комп’ютер як канал інформації. Інфор
матизація навчання іноземної мови не є обо
в’язковою умовою досягнення відмінних ре
зультатів навчальної роботи, але дозволяє з 
одного боку зробити заняття більш інтенсив
ним, а з іншого -  підвищити мотивацію сту
дентів.
Згідно з опитуванням серед студентів 1 - 5  

курсів інженерних спеціальностей («Комп’ю
терні науки» та «Машинобудування» 96% 
студентів активно користуються Інтернетом 
кожного дня, а 78% знають і високо оціню
ють ефективність роботи з он-лайн довідни
ками іноземною (німецькою, англійською) 
мовою при підготовці завдань з самостійної 
та індивідуальної роботи. Однак, студенти 
природничих спеціальностей («Екологія», 
«Агрономія») менш обізнані з комп’ютерним 
всесвітом: 90% регулярних користувачів 
Інтернет - ресурсів, серед яких лише 53% 
знайомі з довідковим апаратом всесвітньої 
мережі.
Розглянемо курс іноземної мови як безпе

рервний навчальний процес із застосуван
ням інформаційних технологій на різних ета
пах. На першому ж занятті викладач може 
запропонувати студентам визначити рівень 
своїх знань за допомогою Інтернет ресурсів 
-  виконати тест і, проаналізувавши помилки, 
дізнатись про рівень володіння іноземною 
мовою відповідно до установлених міжнарод
них норм. Таку можливість перевірити себе 
он-лайн надають сьогодні провідні навчальні 
установи європейських країн, що спеціалізу
ються на поширенні лінгвокраїнознавчої 
інформації і зацікавлені у наборі слухачів 
на курси при відділах у великих містах; і це, 
безперечно, одна з переваг користування 
Інтернетом для мешканців невеликих міст. 
Крім того, зручність для викладача полягає 
у тому, що програми-тести, як правило, скла
даються з різноманітних вправ на перевірку
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усіх аспектів знань з іноземної мови (читан
ня, письмо, аудіювання; перевіряються знан
ня з лексики та граматики), і роль виклада
ча у такому випадку зводиться до пояснення 
правил виконання обраного варіанту тесту
вання та аналізу помилок, зроблених студен
том. З іншого боку, студенти цінують не тільки 
незалежність тестування та об’єктивність оці
нювання тесту: велике враження справля
ють назви установ, що пропонують ресурс, і 
високі бали за тестування за автентичними 
матеріалами неабияк підвищують мотивацію 
студентів.
На заняттях з іноземної мови зі студента

ми немовних спеціальностей викладач може 
використовувати як автентичні матеріали за 
фахом, спрямовані на нарощення лексично
го запасу термінології (новітні електронні 
підручники, довідники, посібники з теорії спец
іальності), так і матеріали, що розширюють 
професійну компетенцію студентів: відео 
матеріали, що унаочнюють принципи робо
ти, функціонування, процеси роботи, обслуго
вування машин та обладнання з відповідним 
аудіо супроводом. Такі матеріали допомага
ють при виконанні репродуктивних вправ на 
розуміння та передачу основного змісту (сту-' 
денти вільніше орієнтуються у матеріалах за 
фахом, спираючись на знання із спеціальних 
дисциплін), так і при підготовці продуктив
них вправ (монологічне мовлення або пол
ілог) -  вони можуть висловити свою думку, 
обґрунтувати її за допомогою відео матеріа
лу. У великій нагоді при підготовці таких 
занять викладачеві стануть автентичні рек
ламні друковані або відео матеріали (наприк
лад, обладнання, машин, устаткування), бо 
віддзеркалюють найновіші тенденції науки 
та техніки, чітко акцентують увагу на найго
ловнішому, широко використовують си
нонімічні лексичні одиниці або кліше, базу
ються на коротких реченнях з простою ос
новою і записані у середньому (а іноді і зни
женому) темпі мовлення, мають «субтитри» 
основних власних назв і «переваг купівлі» 
продукту.
Незамінними помічниками викладача на 

занятті є довідники та енциклопедії, що у ве
ликій кількості представляють безмежні 
можливості електронних носіїв інформації. 
Країнознавство, лінгвістика, термінологія мо
жуть стати цікавим об’єктом вивчення для 
студентів, які вміють користуватися довідко
вими програмним забезпеченням або знайти 
он-лайн довідники та лексикони в Інтернеті.

Окремим аспектом використання комп’ю
терів на заняттях з іноземної мови є прове
дення контролю знань: за допомогою спец
іальних програм студенти виконують тести 
на вивчений матеріал і отримують результа
ти одразу по виконанню останнього завдан
ня. Студенти виконують завдання індивіду
ально, що виключає можливість «заважати» 
один одному під час контролю, а з іншого 
боку, група виконує завдання і отримує ре
зультати одночасно, що спрощує роботу вик
ладача і дозволяє замість перевірки приділи
ти увагу аналізу помилок студентів.
Левова частка самостійної роботи студентів 

(на яку припадає сьогодні не менше 50% за
гального навчального часу з будь-якої дис
ципліни) також вимагає від викладача залу
чення комп’ютерних технологій: самостійний 
пошук інформації (як і її опрацювання) вже 
давно вийшли за рамки бібліотечних полиць 
і пропонують студентам велику кількість 
додаткових електронних ресурсів з поглиб
лення знань і навичок з іноземної мови.
Індивідуальна робота студентів, що має на 

меті навчити студентів творчо підходити до 
розкриття обраної теми і охоплює, як прави
ло, завдання на поглиблення лінгвосоціо- 
культурної компетенції та творче представ
лення здобутих вмінь та навичок, може вклю
чати підбір та опрацювання матеріалів, відбір 
даних за ступенем їх актуальності, складан
ня на основі письмового тексту таблиць, 
графіків, схем для спрощення сприйняття, 
презентацію результатів проведеної роботи 
з використанням наочності: плакатів, фото, 
постерів тощо. Тож, який студент не викори
стає можливості ЕОМ для ґрунтовної підго
товки та яскравої презентації свого творчо
го продукту?
ВИСНОВКИ
Інформатизація суспільства -  це глобаль

ний соціальний процес, особливістю якого є 
домінування пізнавальної діяльності, що 
складається з отримання, накопичення, оброб
ки, зберігання, передачі і використання інфор
мації і здійснюється на основі комп’ютерних 
технологій. Саме тому завданням викладача є 
створення правильного ставлення до комп’ю
тера ’ та сучасних комп’ютерних технологій 
- не як для машини, що швидко виконає не
доладний переклад тексту і забезпечить півго
дини вільного часу замість ґрунтовної підго
товки домашнього завдання з іноземної мови, 
а як до джерела лінгвістичної та фахової 
інформації, помічника у її опрацюванні, за
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собу можливої презентації виконаної роботи 
і демонстрації прогресу, що відбувся.
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІД

ЖЕНЬ
Сьогодні комп’ютерні технології є не

від’ємною і водночас дуже заманливою для 
студентів складовою навчального процесу, де 
комп’ютер є, по-перше, інтерактивним засо
бом пізнавальної та пошукової діяльності, по- 
друге, елементом управління навчальним 
процесом, по-третє, засобом наочності і, на
решті, засобом контролю процесу навчання і 
його результатів. І оскільки комп’ютериза
ція є однією з галузей, що оновлюється най
швидше, а ресурси Інтернету кожного дня 
поповнюються і розвиваються, розширюють
ся також можливості оптимізації процесу 
навчання студентів із застосуванням інфор
маційних технологій (особливо нових ГЦОЙ-

но відкритих спеціальностей), що представ
ляє широке поле діяльності як для подаль
ших досліджень, так і для практичного 
втілення викладацького досзіду.
ЛІТЕРАТУРА
1. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес //Упорядни
ки Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Лєвкібськей К.М., Сухарзіков Ю.В. -  К.: 
Изд., 2004. -  60с.
2. Кремень В. Освіта і  наука України. Шляхи модернізації. — К.: Грамота, 
2003.-21 6 с .
3. Руденко-Моргун О.І. «Комп’ютерні технології як нова форма навчан
ня». / /  «Іноземні мови в школі» №2, 2001р. -  С.12.
4. Информатизация обучения [Електронний ресурс]: Глоссарий. -  Режим 
доступу: http://www.edu.ru/index.php?page_id=50
СТАТТЯ ПОСТУПИЛА 14.04.11 Р.
ЗАЙЦЕВА Н.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕС
СЕ УЧЕБЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СТУ
ДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ.
Статья представляет предпосылки и анализ эффективности использова- 
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