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Основним чинником у здобутті якісної 
освіти є досконала мовна політика держа-
ви. Молода людина сучасного суспільства 
зобов’язана володіти не лише державною 
мовою, а й однією – двома іноземними. 

Молоді люди, які чітко усвідомлюють, 
що знання іноземних мов забезпечує 
мобільність, ефективний обмін досві-
дом, взаєморозуміння між представни-
ками різних культурних спільнот, воло-
діють сьогодні не лише англійською, ні-
мецькою, французькою мовами, – вони 
акцентують увагу на вивченні словян-
ських та східних мов. 

Мовна політика держави розгляда-
ється як засіб формування особистості. 
Особливо важливим є розвиток мов-
ної політики у сенсі багатомовності та 
формуванні здатності до вивчення й ви-
користання протягом життя більш ніж 
однієї іноземної мови.

У процесі отримання мовної освіти 
людина накопичує досвід емоційно-
вольового відношення до навколишньо-
го світу, людей, що дає їй можливість, 
з одного боку, самовдосконалюватись, 
розвивати свою психіку та внутрішній 
світ, а з іншого – підтримувати взаємо-
вигідні стосунки з соціальним середови-
щем. Крім того, в процесі мовної освіти 
накопичується досвід творчої діяльнос-
ті, необхідний для вирішення різнома-
нітних проблем життя та діяльності.

Необхідно відмітити, що проблема 
формування мотивації до додатково-
го вивчення іноземних мов має велике 
життєве значення. Складність розгля-
дання цієї проблеми та знаходження 
шляхів її вирішення в рамках вітчизня-
ної науки полягає в тому, що практично 
не сформувався той пласт теоретичної 
літератури та матеріалів прикладних до-
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сліджень, які дозволяють вивчати дану 
проблему в сучасних соціокультурних 
умовах, хоча вона є досить актуальною.

Характерною особливістю в проце-
сі вивчення іноземної мови є те, щоби 
мотивувати людину. Оволодіння іно-
земною мовою є достатньо складним 
багатоаспектним процесом, який вклю-
чає комплекс особистісних та соціаль-
них особливостей, які спрямовані як 
на розвиток особистості, так і на фор-
мування мовної компетенції. Успішний 
початок навчання будь-якої іноземної 
мови сприяє створенню високої моти-
вації до вивчення іноземної мови. Успіх 
навчання та відношення студента до 
дисципліни у великій мірі залежить від 
того, наскільки цікаво та емоційно ви-
кладач проводить курс по оволодінню 
іншомовним спілкуванням. Очевидним 
мотиваційним фактором процесу ви-
вчення іноземних мов стала можливість 
живого спілкування з представниками 
різних культур, націй, народів.

Оволодіння іноземними мовами, як 
відомо, нерозривно пов’язано з воло-
дінням іншомовною культурою, яка пе-
редбачає не тільки засвоєння культуро-
логічних знань, які містять у тому числі 
зразки невербального спілкування, але 
й формування здібності та готовності 
зрозуміти та прийняти культуру носіїв 
мов, які вивчаються. 

Процес навчання іноземним мовам 
і культурам у полікультурному серед-
овищі має цілий ряд соціологічних, пси-
хологічних, соціокультурних, лінгводи-
дактичних особливостей, урахування 
яких у практиці викладання забезпечує 
високий результат. 

Найважливішою проблемою, яка по-
винна бути вирішена в теорії та практи-
ці при навчанні іноземним мовам в полі-

культурному середовищі, є організація 
цього процесу, яка забезпечує вивчення 
іноземних мов як феномену національ-
ної культури інших народів через усві-
домлення відмінностей менталітету 
народів країн мов, які вивчаються. Це 
сприяє вирішенню багатьох проблем 
міжкультурної комунікації. 

На території нашої держави прожива-
ють громадяни понад сто національнос-
тей, які разом із українцями становлять 
п'ятдесятидвохмільйонний народ Укра-
їни. Найчисельнішими з них є росіяни, 
євреї, білоруси, молдавани, болгари, 
поляки, угорці, румуни, греки,кримські 
татари, вірмени, цигани та ін.

Так, як сьогодні, статус іноземної 
мови стрімко зростає. Вивчення інозем-
них мов стає вимогою часу. Суспільство 
потребує висококваліфікованих фахів-
ців із знанням іноземних мов, професі-
оналів готових до гідної участі у міжна-
родному співробітництві. 

Оскільки у світі, де царює конкурен-
ція, від молодої людини вимагається: 
“грамотний” рівень володіння мовою, 
комп’ютерна грамотність, володіння 
способами рішення проблем, гнучке 
та інноваційне мислення, схильність та 
здібність до безперервної освіти.

Тому, використання сучасних мульти-
медійних та інформаційних технологій 
в освітній системі є одним із пріоритет-
них напрямів підготовки та розвитку 
молодої людини. 

Зокрема, в “Національній доктрині 
розвитку освіти в Україні” зазначаєть-
ся, що “Головною метою в контексті 
створення інформаційного суспільства 
й освітньо-інформаційного простору 
є забезпечення доступу до інформації 
широкого спектру споживання; належ-
не інформаційне забезпечення всіх гілок 
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влади; розвиток та впровадження сучас-
них комп’ютерних технологій у системі 
освіти, державного управління, науці та 
інших сферах; створення в найкоротші 
строки необхідних умов для забезпе-
чення широкого доступу навчальних 
закладів, наукових та інших установ до 
мережі Інтернет; розвиток освітніх і на-
вчальних програм на базі комп’ютерних 
інформаційних технологій” [3].

Педагогічні і теоретичні аспекти ви-
користання інформаційних техноло-
гій у навчальному процесі досліджені 
у працях Б.Б. Бесєдіна, Ю.В. Горошка, 
Р.С. Гуревича, М.І. Жалдака, Ю.О. 
Жука, В.І. Загвязінського, М.Ю. Каде-
мії, М.С. Коваля, М.М. Козяра, А.Д. 
Кузика, Ю.І. Машбиця, В.М. Монахова, 
Н.В. Морзе, Н.Г. Ничкало, А.В. Пенько-
ва, Є.С. Полат, Т.Є. Рака, С.А. Ракова; 
підходам до вивчення іноземної мови 
(Л.П. Гапоненко, Н.К. Скляренко, Р.Ю. 
Мартинова), сучасних методик навчан-
ня іншомовного матеріалу (С.Ю. Ніко-
лаєва, Л.М. Журавська).

Дуже часто критики пишуть, що Ін-

тернет це “глобальний смітник або 
всесвітня павутина”, в якому кожна 
людина може створити свою власну 
Веб-сторінку і опублікувати те, що їй 
подобається. Можемо наголосити, що 
в Інтернет мережа пропонує нам різну 
інформацію, від найбільш примітивних 
до дуже цінних та практичних. Власне, 
від самого користувача залежить вибір 
Інтернет сторінок, матеріалів, які його 
цікавлять та які він використає для влас-
них цілей. 

Завдання педагога навчити молоду 
людину відбирати та опрацьовувати ма-
теріали для власного розвитку та само-
освіти. Це є велике великим викликом 
не тільки для освітнього процесу, а й 
для того хто навчає та вчиться. Адже 
викладач, повинен створити для своїх 
студентів такі умови, щоб ті розвивали 
наступні навички: пошук, відбір та ви-
користання інформації з різних джерел, 
одночасно із використанням сучасних 
інформаційних технологій.

В Інтернет-опитуванні, яке про-
водив G. Dudeney [4] 3 січня 2010, у 

Таблиця 1. Найбільш ефективні мультимимедійно-інформаційні засоби при 
вивченні іноземної мови.
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якому взяли участь 1592 учасники, ви-
явилося що найбільш ефективними 
мультимимедійно-інформаційними тех-
нологіями при вивчені іноземної мови 
є: інтерактивна дошка, лінгафонний ка-
бінет, мобільний телефон, кишеньковий 
комп’ютер, Mp3 плеєр, DVD програвач 
і комп’ютер.

Виявилося , що один з найосновні-
ших засобів у формуванні професійних 
здібностей займає навчання іноземної 
мови у лінгафонному кабінеті 28% (439 
респондентів), адже викладач має ве-
ликі можливості не лише для підготов-
ки та викладення матеріалу, але й для 
контролю знань студентів. Лінгафон-
ний кабінет надає можливість оцінюва-
ти мовні досягнення студентів: вимову, 
швидкість мови. 

Зауважимо, що не менш важливу роль 
відіграє використання інтерактивної до-

шки 23% (371 респондентів), яка є не 
менш інформативним й цікавим засобом 
для проведення практичних занять. 

Використання інтерактивної дошки, 
як інструмента в рамках ефективної 
стратегії навчання, дає позитивні ре-
зультати. Студентам легше стежити за 
думкою й цілями викладача. Завдяки 
можливості наголосити на важливих 
об’єктах, виділивши їх кольорами, під-
кресливши або обвівши їх. Слід заува-
жити, що викладачу доводиться думати 
й викладати по-новому.

Не менш важливу роль у вивченні іно-
земної мови відіграє комп’ютер ―13 
% (212 респондентів), Mp3 плеєр 12 % 
(193р.), DVD- програвач 8% (134р.), 
мобільний телефон ― 6% (92) за допо-
могою яких можна почерпнути корис-
ну інформацію і збільшити багаж знань. 
І лише з 1592 осіб, які прийняли участь 

Таблиця 2. Кількість користувачів Всесвітньої мережі Інтернет у світі.
У процентному відношенні у нас є наступні дані по Інтернет користувачах: 
Азія (44.8%), Європа (21.5%), Північна Америка (11.4%), Латинська 
Америка / країни Карибського басейну (10.4%), Африка (7.0%), Близький 
Схід (3.7%), Австралія / Тихоокеанські острови (1.0%).
У нижче поданій таблиці подано 10 країн із найбільшим показником 
відвідування та використання Інтернету в країнах станом на 30 червня 2012 
року.
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в опитуванні 5 % (79) ― не використо-
вують жодних вищезгаданих, та лише 
1 % (18р) застосовують кишеньковий 
комп’ютер, та 5 % (79) ― не викорис-
товують жодних вищезгаданих.

Таким чином, комп’ютери, ноутбуки, 
кишенькові комп’ютери, мобільні теле-
фони, DVD програвачі вже зараз міцно 
ввійшли в навчальний процес. Тому, так 
важливо, саме зараз варто переглянути 
підходи до навчання молодого покоління.

Як показують дані ми бачимо, що до-
ступ до Інтернету та користування різ-
ними Веб ресурсами в країнах Західної 
та Східної Європи швидко змінюється. 

Молоді люди широко користуються Ін-
тернет маркетинговими сторінками, Веб 
ресурсами та навчальними платформами. 

У нижче поданій таблиці подано 10 
країн із найбільшим показником від-
відування та використання Інтернету в 
країнах станом на 30 червня 2012 року.

Як ми бачимо, у процентному відно-
шенні зафіксовані наступні дані по краї-
нах: Росія (68.0%), Німеччина (67.5%), 
Великобританія (52.7%),Франція 
(52.2%), Туреччина (36.5%), Італія 
(35.8%), Іспанія (31.6%), Польща 
(24.9%), Нідерланди (15.5%), Україна 
(15.3%).

Те саме джерело інформує, що 
кількість користувачів Інтернету та 
Facebook наприклад у Польщі та Укра-
їні за 2012 рік наступні [5]:Результати 
соціологічного дослідження проведе-
ного Інститутом Горшеніна спільно 

Таблиця 3. Десять країн Європи з найбільшою кількістю користувачів 
Інтернету.

Таблиця 4. Кількість користувачів Всесвітньої мережі в Польщі та Україні

Країна Інтернет користувачі
кількість населення

у процентному 
відношенні

Користувачі мережі 
Facebook

Польща 24,940,902 64,9 % 9,214,680
Україна 15, 300,000 34,1% 2,122,680
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з тижневиком “Коментарі” з 1 по 19 
березня 2012 року свідчать, що 70% 
української молоді віддають перева-
гу Інтернету як джерелу інформації, 
а 55% – щодня користуються соціаль-
ними мережами.

Було опитано 1500 респондентів 
у містах із населенням більш як 100 
тисяч чоловік, які розташовані в 24 
областях України і АР Крим та репре-
зентують населення країни віком від 
16-21 року.

Більшій частині молодих людей 
України – 64,2% – Інтернет необхід-
ний для пошуку будь-якого роду ін-
формації. 

Для роботи, навчання він потріб-
ний 61,1%, для спілкування з іншими 
користувачами в чатах, на форумах, в 
соціальних мережах – 45,9%, для того, 
щоб стежити за новинами, подіями в 
світі та в країні – 44,8% респонден-
там. Вважають за краще слухати му-
зику, дивитися фільми, читати книги 
в Інтернеті – 39,9%, користуватися 
електронною поштою – 31,2%, грати 
в ігри – 25,9%, спілкуватися з роди-
чами – 24,1%, шукати нових друзів, 
людей зі схожими інтересами – 21,1% 
молодих людей [6]. 

Застосування сучасних технологій 
суттєво поліпшує пошук матеріалу, 
збагачує пізнавальний процес, а та-
кож підвищує мотивацію до вивчення 
іноземних мов. Оскільки, ми можемо 
спілкуватися з друзями за кордоном. 
Це спосіб потренувати свою іноземну 
мову, а ще й чудова можливість дізна-
тись про культуру, звичаї та свята тієї 
країни.

Як бачимо з вище поданих опиту-
вань у світі та Україні, молодь все біль-

ше часу проводить за комп’ютером, 
ноутбуком, смартфоном живучи 
практично у віртуальному світі, спіл-
куючись у чатах більше, ніж зі своїми 
реальними однолітками. Молодь най-
частіше шукає у “всесвітній павутині” 
свободи та самоствердження. У цьому 
і ховається небезпека оскільки підліт-
ки чи молоді люди реалізовують свої 
сили та здібності у віртуальному світі, 
а реальне особистісне зростання пе-
реходить на задній план. Тому, у всьо-
му потрібно знати міру, щоб це не пе-
реросло в залежність і не нашкодило 
нашому психічному, але й фізичному 
здоров’ю.

StreSzczenie
W artykule omawiane są zagadnienia 

dotyczące wpływu nowoczesnej tech-
nologii na rozwój czynników motywa-
cyjnych w procesie nauczania języków 
obcych. Uzasadnia się konieczność 
kształtowania motywacyjnej gotowości 
młodych ludzi do kontaktów z innymi 
w języku obcym. 

Żyjemy w wieku o złożonym, wielo-
płaszczyznowym i wymagającym charak-
terze, w jakim pomyślnie współistnieją 
z sobą różne kultury ze swoimi warto-
ściami, potrzebami, pragnieniami. Na 
fali tej różnorodności niezbędny jest od-
powiednio wysoki potencjał intelektual-
ny i znajomość języków obcych. Państwo 
jest zainteresowane w tej dziedzinie, bo-
wiem od strategii inteligentnych ludzi, 
którzy znają obce języki, zależy poprawa 
jakości życia obywateli. W wyniku kon-
taktów międzynarodowych tworzy się 
pewna baza wiedzy, która pozwala korzy-
stać z postępu naukowo-technicznego 
i osiągnięć innych krajów. 
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Znajomość języków obcych w kon-
taktach międzynarodowych stwarza 
możliwość z jednej strony – samodo-
skonalenia się, rozwoju psychiki i sto-
sunku do otaczającego świata, z drugiej 
– utrzymania wzajemnie korzystnych 
relacji z otoczeniem społecznym. Po-
nadto, w procesie tym dochodzi do gro-
madzenia doświadczenia twórczej dzia-
łalności, niezbędnego w rozwiązywaniu 
różnych problemów w naszym życiu. 

Opanowanie i posługiwanie się ję-
zykiem obcym sprzyja kształtowaniu 
osobowości i naukowego spojrzenia na 
świat. Związki kulturowe powodują, że 
czynnik motywacyjny uczących się nie 
tylko rozwija się ale także zmienia się 
jego treść, co z kolei powoduje kształto-
wanie się różnych cech osobowości nie-
zbędnych dla pomyślnego posługiwania 
się językiem obcym w mowie.

Summary
The role of ICT on motivation of the 

young in foreign languages learning
The issues of the influence of ICT on 

development of motivational factors 
in foreign languages learning by young 
people are examined in the article. 
XXI century is difficult and many-
sided. Different cultures with its values, 
necessities and desires are existed in 
it. On a background of this variety it 
is necessary to have high intellectual 

and language potential. Our society is 
interested in clever young people that 
know other foreign languages. The 
improvement of quality of modern 
life of most people depends on their 
strategy. In addition, experience of 
creative activity which is necessary for 
the decision of different problems of life 
and activity depends from the process 
of education. 
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„Wychowanie nie jest tylko dziełem wychowawców:  

jest to relacja między osobami, w której, w miarę 

dorastania, coraz większą rolę odgrywa wolność 

i odpowiedzialność wychowanków.”

(Benedykt XVI)


