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У статті досліджується інноваційний сегмент, створення 

нової інфосфери он-лайн групи, локалізованої в мережі Інтернет. 

Практичне використання простору зреалізоване у форматі 

розширення освітнього простору шляхом створення студентами 

педагогічного коледжу сторінки в мережі В Контакте «Be in 

advance». 
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 ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В РАМКАХ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ   
Інноваційний сегмент, як складовий компонент 

навчального процесу, є важливим в оновленні викладання 

навчальної дисципліни, реалізує професійне зростання 

викладача, сприяє залученню до світової наукової 
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практики, прогнозує підвищення результативності 

навчання.  

Визначаємо пріоритетним на заняттях з 

англійської мови використання широких можливостей 

проектних технологій. Досить цікавим досвідом у коледжі 

стала робота над практико орієнтованим проектом у 

створенні електронних посібників у співавторстві (за 

моделлю викладач – студент). Продуктами проекту стали 

розмовник «Speak English without difficulties», посібник-

хрестоматія «The world of literature».  

В основі інноваційного сегменту особливе місце 

посідає створення нової інфосфери он-лайн групи, 

локалізованої в мережі Інтернет. Практичне використання 

простору зреалізоване у форматі розширення освітнього 

простору шляхом створення студентами педагогічного 

коледжу сторінки в мережі В Контакте «Be in advance», яка 

вміщує інструментальний компонент (потенціал створення 

опитувань, дошки коментарів), інтерактивний компонент 

(можливість здійснення комунікації у віртуальних чат-

кімнатах, передачі файлів, створення профайлів), 

адміністративний компонент (можливість модерації 

даних), демонстраційний компонент (наявність 

фотографій, таблиць, схем), медіатека або архівний 

компонент (можливість перегляду візуалізованої 

інформації, а саме відеоресурсів, прослуховування 

аудіокниг, навчальних матеріалів тощо).   

Подібні співтовариства уможливлюють 

організацію віртуальних зустрічей, здійснення 

консультацій експертів, обговорення багатоаспектних тем, 

створення мультимедійних ресурсів, веб-квестів тощо. 

Співтовариство не функціонує автономно – є складовою 

частиною мережі тематично подібних Інтернет груп.  



Такий досвід розширює можливості 

дистанційного навчання, здатність інтегруватися з 

навчальними темами програм.  

Практика використання дослідницького проекту 

реалізована в роботі над проектом «Феномен англійської 

мови в українському просторі». Мета полягає в розкритті 

особливостей англомовних назв у сучасній українській 

мові, вивчення  феномена оніма магазинів (ергоніма), а 

також  антропонімів (функціонування та особливості 

нікнеймів у соціальних мережах), молодіжного сленга, 

назв телепередач, фільмів, рекламних слоганів та товарів, 

номінації українських музичних гуртів.  

Таким чином, одним із найважливіших 

стратегічних завдань на сьогоднішньому етапі модернізації 

вищої освіти є забезпечення якості підготовки спеціалістів 

на рівні міжнародних стандартів. Розв’язання цього 

завдання можливе за умови зміни педагогічних методик та 

впровадження інноваційних технологій навчання. 

 


