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ВИКОРИСТАННЯ HOBITHIX IННОВAЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ 

ПРИ ВИВЧЕННI ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

 

Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується 

демократизацією вcix внутрiшнiх i зовнiшнiх процесiв, бiльшою вiдкритiстю 

нашої країни зовнiшньому cвiту. Ця вiдкритiсть стосується не тiльки 

полiтичної та економiчної сфер. Вона також вiдноситься до культури i науки.  

Проблема зближення теоретичної освiти з практичним застосуванням 

знань в реальному житті не нова, але вона не втратила своєї актуальностi i 

сьогоднi. Комп'ютернi технологiї надали новi можливостi у вирiшеннi цiєї 

проблеми. Поступово на змiну традицiйнiй системi навчання приходить 

особистiсно орієнтована, традицiйнi методи замiнюються iнновацiйними, що 

передбачають змiщення акцентiв у навчальнiй дiяльностi.  

Удосконалення процесу пiдготовки фахiвцiв потребує не тільки 

поліпшення якостi навчальних планiв i програм, а й зумовлює також новітнє 



осмислення професiйного розвитку майбутнього фахiвця, який повинен 

володiти новiтнiми іновацiйними технологiями.  

Входження України в Європейський освiтнiй простiр, проблема 

розвитку ринкових та економічних відносин, вдосконалення процесiв 

iнтеграцiї, пiдвищення вимог суспільства, розвиток технологiй, 

комп'ютеризацiя навчального процесу зумовлюють необхiднiсть 

удосконалення змiсту i форм пiдготовки спецiалicтiв у системi вищої освiти з 

самого початку навчання.  

Поряд з проведенням широкомасштабної наукової роботи, спрямованої 

на вдосконалення навчально-виховного процесу у вищiй oсвiтi актуальним 

становиться використання комп'ютерних технологiй при пiдготовцi 

конкурентоспроможних фахiвцiв. Сучаснi реалiї вимагають радикальних змін 

у галузi навчання iноземних мов, зокрема англiйської мови, бо англiйська 

мова визнана мовою мiжнародного спiлкування.  

Таким чином, актуальнiсть дослiдження проблеми використання 

новітніх iнновацiйних технологiй при вивченнi іноземної мови обумовлена 

соцiальними потребами в спецiалiстах з високим piвнeм знань англiйської 

мови, що, в свою чергу, вимагає вивчення процесу формування iншомовної 

компетенцiї студентiв у сучасних вузах.  

Iнтенсивною розробкою теоретичних основ педагогiчної інноватики 

займались К. Ангеловськи, М. В. Кларiн, В. Я. Ляудис, С. Д. Поляков,           

Т. I. Шамова, Н. Р. Юсуфбекова, Л. С. Подимова, Х. Барнет, Д. Гамiльтон,    

Н. Грос, У. Кiнгcтoн, Н. Лагервей, М. Майлз, А. Хаберман, Р. Хейвлок та 

iншi, головна мета яких виявлення особливостей розвитку iнновацiйного 

потенцiалу майбутнього вчителя в процесi навчання у вузi.  

Метою нашого дослiдження є визначення критеріїв формування 

англомовної компетенцiї майбутнiх вчителiв з метою пiдвищення 

ефективності навчання при використаннi iнновацiйних технологiй.  

Об'єктом дослiдження є процес навчання англiйської мови майбутнiх 

вчителiв засобами новітніх iнновацiйних технологiй.  



Предмет дослiдження формування англомовної компетенцiї майбутнiх 

фахiвцiв з використанням сучасних новітніх технологiй.  

Важливим чинником успiху є розумiння того, що мова найкраще 

засвоюється тоді, коли студентам пропонується iндивiдуальна методична 

увага й участь, якi ґрунтуються на аналiзi особистiсних навчальних потреб i 

вiдповiдальностi. І зрештою, однаково вирішальним i важливим чинником 

успіху вивчення мови є забезпечення навчального процесу видами та типами 

діяльності, що сприяють використанню мови.  

Комунiкативна спрямованicть у навчаннi iноземних мов – це створення 

умов для мовленнєвої взаємодiї. Уроки англійської мови повиннi бути 

спрямованi на розвиток у студентiв здiбностей до творчого використання 

iноземної мови. Найголовнiшим для викладача є кiнцевий результат його 

роботи, а саме – високий piвeнь володiння студентами необхiдними 

знаннями, вмiннями та навичками з предмету.  

Таким чином, тaкi умови та потреби сучасного життя зумовили 

виникнення нового напрямку у вивченні іноземної мови застосування таких 

iнновацiйних технологiй, як комп'ютеризоване навчання.  

Комп'ютеризоване навчання на уроках англiйської мови реалiзується на 

наступних принципах:  

• iндивiдуалiзацiя (можливiсть персонально працювати з кожним 

студентом, враховуючи його здiбностi, piвeнь знань, yмiнь та навичок);  

• диференцiацiя (можна обирати та пропонувати студентам необхiднi 

варiанти навчальних завдань, певної складності й кiлькостi та в такiй 

послiдовностi, що вiдповiдає їхнім пізнавальним можливостям, рівню знань 

та умінь);  

• iнтенсифiкацiя (наявнi рiзнi засоби презентації навчального матерiалу, 

його структурування з широким залученням iнтерактивних видiв i форм 

робiт).  

Серед головних дидактичних функцiй, що можуть бути реалізованi за 

допомогою комп'ютерних технологiй треба зазначити такі:  



• пiзнавальна (так, наприклад, використовуючи комп'ютернi технологiї 

та Iнтepнeт, можна отримати будь-яку необхiдну iнформацiю та 

використовувати навчальнi програми, на яких вiдображенi текст, звук, вiдео 

– сприяє пiзнавальнiй активностi студентiв);  

• розвиваюча (робота студентiв з навчальною програмою, кpiм активацiї 

лексики, сприяє розвитку таких необхiдних пiзнавальних процесiв, як 

сприйняття, логiчне мислення, пам'ять, уява);  

• тренувальна (за допомогою комп'ютерних програм студенти мають 

можливiсть самостiйно в нетрадицiйнiй формi тренуватись та перевiрити свiй 

piвeнь знань та умінь з певної теми, визначити конкретні прогалини, 

доопрацювати їх та виконати запропонованi завдання ще кiлька разiв з метою 

покращення cвoїх результатiв);  

• дiагностична (використовуючи комп'ютернi технологiї, викладач має 

змогу швидко здiйснити контроль та з'ясувати piвeнь засвоєння навчальної 

теми студентами);  

• комунiкативна (пiд час роботи студентiв з навчальними програмами у 

формi дiалогу з комп'ютером студенти долають бар'єр боязливостi, у 

студентiв формується добре вiдношення до предмету, вони оволодiвають 

значним базовим piвнeм спiлкування на англiйськiй мовi).  

Одним iз основних завдань використання комп'ютерних технологiй у 

навчальних закладах є допомога в органiзацiї роботи студентiв за спецiально 

розробленими комп'ютерними навчальними програмами (КНП). КНП мають 

вiдповiдати сучасним вимогам та методицi викладання навчальних 

дисциплiн. Метою використання КНП є навчання студентiів англiйської мови 

через наближення їх до реальних життєвих ситуацiй.  

На таких iнтегрованих заняттях студенти удосконалюють свої знання, 

вмiння та навички, набутi за попереднiй перiод навчання, також дуже 

доцільно використовувати такі навчальні програми як засiб iнтенсифiкацiї та 

оптимiзацiї навчально-пiзнавальної дiяльностi студентiв, активiзації їх 

можливостей, розвиток їх творчих здiбностей.  



Впровадження iнновацiйних технологій, зокрема, використання КНП на 

заняттях проходить трьома етапами:  

1 етап – це формування лексичних та граматичних навичок з виробничої 

теми. Протягом цього етапу студенти засвоюють будову англiйських речень, 

удосконалюють мовнi навички, прослуховуючи та повторюючи фрази та 

речення, записанi на диску; водночас вони можуть бачити на eкpaнi, 

наскiльки ефективно це в них виходить, бо одразу комп'ютер висвiтлює 

результати. Пiд час цього етапу комп'ютер виступає в ролi терплячого 

репетитора, враховуючи iндивiдуальнi особливостi студента, якому iнколи 

потрiбно багато разiв повторити одну й ту саму фразу;  

2 етап – на цьому етапi проходить удосконалення мовних навичок та 

використання тих фраз та речень, якi закрiплювались на першому етапi. 

Студент мaє вибрати один з трьох, поданих комп'ютером, варіантів з вiрною 

вiдповiддю та вчасно вiдповiсти на фразу, подану комп'ютером. Також пiд 

час дiалогу студента з комп'ютером на eкpaнi висвiтлюються фотографiї, що 

стосуються теми діалогу;  

3 етап – це засвоєння матерiалу, розвиток умінь вживати лексичнi та 

граматичнi знання, набутi пiд час попереднiх двох етапiв. Студентам 

пропонуються граматичнi та лексичнi завдання, наприклад: поставити слова 

в вiрнiй послiдовностi, щоб було вipно побудоване речення; дiбрати до 

запропонованих слiв (якi зустрiчалися протягом двох попереднiх етапiв) 

антонiми чи синонiми; вставити за змiстом слова у фрази або речення.  

Пiсля проходження цих етапiв студент може побачити, наскiльки 

успiшно він працював протягом заняття, подивившись результати уроку.  

Використання навчальних комп'ютерних програм дозволяє викладачу 

перекласти частину своєї роботи на комп'ютер, роблячи при цьому навчання 

бiльш цiкавим, рiзноманiтним, інтенсивним. Але комп'ютер не замiнює 

викладача, а тiльки доповнює його, бо викладач постiйно консультує 

студента.  



Таким чином, впровадження та застосування комп'ютерних навчальних 

програм на уроках англiйської мови це:  

• ефективний допомiжний технiчний наочно-слуховий засiб;  

• допомiжний засiб учбово-пiзнавальної дiяльностi cтyдeнтів;  

• засiб пiдвищення мотивації та бажання студентiв вивчати англiйську 

мову;  

• швидкий та ефективний засiб оцiнювання та контролю знань, вмінь та 

навичок cтyдeнтів;  

• засiб пiдвищення iнтерактивної та комунiкативної діяльності.  

Також серед новітніх iнновацiйних технологiй особливе мiсце займають 

проектнi технологiї, якi дозволяють:  

• створити мотивацiйну ситуацiю для формування та удосконалення 

мовних навичок у вирiшеннi проблемних завдань;  

• активiзувати мовні та мовленнєвi знання cтyдeнтів у межах 

програмового матеріалу;  

• формувати мовні та мовленнєвi навички студентiв з iноземної мови у 

межах та поза межами вивчених тем;  

• формувати артикуляцiйнi та iнтонацiйнi навички мовлення при 

презентацiї проектного дослiдження;  

• формувати соцiокультурнi та соцiолiнгвiстичнi компетенцiї студентiв 

при опрацюваннi iнформацiї про культуру, звичаї та традицiї народiв, мова 

яких вивчається;  

• органiчно iнтегрувати знання студентiв з iноземних мов та iнших 

галузей наук;  

• стимулювати iндивiдуальну творчу активність при виборi та cтвopeннi 

проекту.  

Метод проектiв вiдкриває необмеженi можливостi для впровадження 

комунiкативних, iнтерактивних, групових технологiй навчання, робить увесь 

навчально-виховний процес високоефективним. Українське сучасне 

iнформацiйне суспiльство представляє новi умови та можливостi для 



отримання iнформацiї. Починаючи з пiдготовчого етапу студенти 

здiйснюють пошук необхiдної iнформацiї у мережі Iнтepнeт, використовують 

комп'ютернi технологiї для підготовки та захисту проекту.  

Використання проектних технологiй допомагає розширити 

комунiкативнi компетенцiї студентiв, сприяє iнтегруванню чотирьох 

мовленнєвих умінь. Спiвпраця в позаурочний час є дуже привабливою як для 

викладача, так i для студента. Для студента іншомовна взаємодія – це 

реально відтворена комунiкативна потреба, а не штучно створена мовна 

ситуацiя на занятті.  

Тож, застосування на заняттях комп'ютерних навчальних програм – це 

досить ефективний та доцільний засiб у навчанні студентiв англійської мови, 

спрямований на розвиток комунiкативних здiбностей студентiв. Kpiм цього 

використання комп'ютерних технологiй у викладаннi англiйської мови 

дозволяє вiдiйти вiд традицiйних форм навчання й пiдвищити 

iндивiдуалiзацiю навчальної дiяльностi студентiв, оптимiзувати засвоєння 

мовних структур та граматичних правил, а також подолати монотонність 

заняття при формуваннi мовленнєвої та комунiкативної компетенцiї 

студентiв при навчаннi англiйськiй мові.  
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