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ВИКОРИСТАННЯ ПОДКАСТІВ ЯК СУЧАСНОГО МЕТОДУ НАВЧАН
НЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ

Анотація. Робота присвячена можливості та доцільності використання новітніх технічних за
собів навчання іноземній мові у мовних вищих навчальних закладах - подкастів та розкриває їх ди
дактичний потенціал. У дослідженні охарактеризовується визначення поняття «подкаст», виділя
ються основні жанри подкастів, визначаються основні риси подкастів, переваги та недоліки їх вико
ристання у навчальному на заняттях з іноземної мови у мовному внз.

Ключові слова: подкаст, подкастинг, компетентність, компетентність у говорінні, компетент
ність у аудіюванні.

Сьогодні ми можемо спостерігати формування абсолютно нової концепції освіти, 
яка зорієнтована насамперед на вступ у світовий інформаційно-освітній простір. IT 
технології стають невід'ємною частиною комплексного процесу навчання, що під
вищує його результативність. На сучасному етапі інформація визначається як ключо
вий ресурс формування суспільства, а інформаційні системи та технології вважають 
ефективним засобом підвищення результативності професійної діяльності фахівців та 
оволодіння цінними навичками та знаннями.

Активне застосування деяких інструментів IT технологій на заняттях з іноземної 
мови у мовному внз (наприклад, навчальні комп'ютерні програми, фейсбук, твіттер, 
подкастинг, інші соціальні мережі, аудіо та відео блоги та інші технічні засоби на
вчання в on-line або off-line режимах надає можливість студентам збільшити та пок
ращити обмін іншомовними знаннями, підвищувати мотивацію до освоєння нових 
навичок, стимулює їх інтелектуальну діяльність, розкриває індивідуальні риси майбу
тнього перекладача, здібності, навички, а також за допомогою комп’ютерних техно
логій викладач іноземної мови має змогу прискорювати процес формування мовлених 
умінь та мовленнєвих навичок у студентів, впроваджувати індивідуально - 
орієнтований підхід до навчання, заснований на інтелектуально-мовленнєвих здібнос
тях кожного студента.

Одним з досить ефективних методів, які допомагають реалізувати атмосферу за
нурення в іншомовне середовище, вважаються подкасти. Подкастинг (podcasting, від 
англійського слова broadcasting -  ефірне мовлення) -  це розробка та поширення голо
сових передач або відеоматеріалів (подкастів) в Інтернеті. Подкасти можуть бути 
окремими файлами або файлами, які постійно оновлюються та публікуються. Як 
правило, вони мають конкретну тему та випускаються з певною періодичністю. Осно
вні жанри подкастів - аудіоблоги (онлайн-щоденник), музика, техніка, комеді- 
подкаст, аудіокниги, навчальні подкасти, інтерв'ю, новини та політика, радіоспектаклі 
та радіо-шоу, подкасти на спортивну та ігрову тематику та на інші соціально важливі 
теми для освоєння нової лексики.
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Використовувати подкастинг досить зручно, так як застосувати можна практично 
повсюди, де інформація передається за допомогою звуку, але саме у процесі навчання 
іноземній мові можливості цієї технології застосовується у повному обсязі, оскільки 
мова, у даному контексті, виступає одночасно й предметом вивчення, й засобом пере
дачі інформації. Застосування подкастів на заняттях з іноземної мови підвищує ре
зультативність та мотивацію студентів, підвищується заківаленість та активність, 
оскільки вони мають можливість відбирати матеріал, який найбільше відповідає їх 
навчальним цілям; відбувається розвиток компетентності у аудіюванні та умінь 
сприймати різні стилі мови з різними акцентами та інтонаціями; закріплюються нави
чки говоріння.
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ПОДОЛАННЯ МОВНОГО БАР'ЄРУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ 
МОВ СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ СІЛЬСЬКОГОСПО
ДАРСЬКИХ 
ЗВО

Вивчення іноземної мови в університеті для студента немовної спеціальності є фундаментом і 
запорукою вдалого працевлаштування та успішного ведення своєї справи у майбутньому. Свідомий 
студент намагається здобути усі потрібні навички і вміння під час навчання, але інколи самих зу-
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