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У статті розглянуто поняття телекомунікаційного проекту, типологію та 

переваги телекомунікаційних проектів з іноземної мови, та умови 

використання проектів під час навчальних занять 
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З розвитком інформаційних технологій, відбувається впровадження цих 

технологій в освіту, в якій стрімко відбувається злиття освітніх та 

інформаційних технологій, і як результат поява нових форм викладання. 

Метод телекомунікаційних технологій і є такою формою навчання. 

Під телекомунікаційним проектом, на думку Є.С. Полат розуміють 

спільну навчально-пізнавальну, дослідну, творчу або ігрову діяльність 

студентів-партнерів, організовану, на основі комп'ютерної телекомунікації, 

що має загальну проблему, мету, погоджені методи, способи діяльності, 

направлену на досягнення спільного результату діяльності, що реалізується у 

вигляді деякого спільного продукту [2, с. 229]. 

Можна розглянути таку типологію телекомунікаційних проектів з 

іноземної мови, як проекти, які направлені на: опанування мовним  

матеріалом, формування певних мовних навиків і вмінь; лінгвістичні, які 

направлені на: вивчення повних особливостей, вивчення  мовних реалій 

(ідіом, неологізмів,  поговірок), вивчення фольклору; філологічні, вправлені 

на вивчення: етимології слів, літературні дослідження, дослідження історико-

фольклорних проблем, творчі [1,с, 131]. 

Телекомунікаційні проекти можна використовувати під час написання 

практичних робіт (виконання проектів у малих або індивідуально), 



закріплення навчального матеріалу (у вигляді творчого завдання), при 

підсумковому контролі, під час написання курсових робіт із фахових 

дисциплін та методики викладання іноземної мови. 

Перед тим як приступити до проекту передусім потрібно виявити і 

сформулювати проблему, гіпотезу  дослідження, методи збирання і обробки 

даних у підтвердження висунень гіпотез. Потім відбувається збирання даних, 

обговоренні одержаних даних, перевірка гіпотез, формулювання поняття 

узагальнення та висновків. 

Головна перевага цього методу в тому, що виконанні 

телекомунікаційного проекту передбачає використання іноземної мови у 

процесі обговорення, створення мовного середовища та використання 

інформаційних технологій між учасниками на відстані. До того ж 

спілкування відбувається on-line, що вдосконалює навички діалогічного 

мовлення, скорочує мовний бар'єр між учасниками. 

Телекомунікаційні проекти вирішують завдання сучасної освіти 

виховання та навчання студента, який може самостійно здобувати необхідні 

знання, уміло використовувати їх для вирішення різноманітних проблем на 

практиці; грамотно працювати з інформацією, бути комунікабельними, 

контактними в різних соціальних групах. 

Отже телекомунікаційні проекти вдало поєднують пізнавальну та 

творчу діяльність студентів, активно сприяють вивченню іноземної мови. 
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