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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Сучасний стан міжнародних зв’язків України у різноманітних сферах 

життєдіяльності, вихід її у європейський та світовий простір, нові політичні, 

соціально-економічні та культурні реалії потребують певних трансформацій  у 

сфері освіти. Сьогодні держава потребує висококваліфікованих фахівців із 

знанням іноземної мови, професіоналів, зданих абсорбувати все нове і 

прогресивне, готових до генерації і запровадження свіжих оригінальних ідей, а 

також до вигідної участі у міжнародному співробітництві і формуванні нового 

ставлення до  України в Європі та світі. Все це висуває нові вимоги до 

викладання іноземних мов.  

Метою вивчення іноземної мови у вищій школі на сучасному етапі є 

оволодіння студентами комунікативними компетенціями, що дозволять 

реалізувати їхні знання, вміння та навички для розв’язання конкретних 

комунікативних завдань в реальних життєвих ситуаціях.  Якісна мовна 

підготовка студентів неможлива без використання сучасних освітніх 

технологій.  

Сучасні технології в освіті – це професійно-орієнтоване навчання 

іноземної мови, проектна робота в навчанні, застосування інформаційних та 

телекомунікаційних технологій, робота з навчальними комп’ютерними 

програмами з іноземних мов (система мультимедіа), дистанційні технології в 

навчанні іноземних мов, створення презентацій в програмі Power Point, 

використання інтернет-ресурсів, навчання іноземної мови в комп’ютерному 



середовищі (форуми, блоги, електронна пошта), новітні тестові технології 

(створення банка діагностичних матеріалів з курсу навчального предмета 

«Іноземна мова» для проведення комп’ютерного тестування з метою контролю 

навчання студентів) тощо.  

Отже, інноваційні технології навчання – це насамперед інформаційні й 

комунікаційні технології, які нерозривно пов’язані із застосуванням 

комп’ютеризованого навчання. Методика використання комп’ютерів у вивченні 

іноземних мов є перспективним напрямом. Традиційні форми контролю 

навчальної діяльності: письмове тестування, усне опитування, диктант, твір, 

переказ, залік та іспит – це не завжди достатньо об’єктивні, точні та оперативні. 

Комп’ютеризоване навчання мовам дозволяє контролювати навчальну 

діяльність студента з високою точністю та об’єктивністю, здійснюючи при 

цьому постійний зворотний зв’язок. Крім того, нові мультимедійні засоби, в 

яких використовується аудіовізуальний формат, надають можливості, яких 

традиційні підручники надати не можуть. Наявність таких засобів дає 

викладачам можливість планувати такі види діяльності, які вносять елемент 

зацікавленості в навчальний процес. Вони дозволяють створити активне 

комунікативне середовище, в якому здійснюється навчання. Взаємодія студента 

з комп'ютером, таким чином, із простого обміну інформацією або виконання 

команд перетворюється на багатогранну діяльність у цьому середовищі, 

завдяки чому перед ним відкриваються дійсно необмежені можливості.  

Інноваційні технології навчання іноземних мов передусім спрямовані на 

розвиток і самовдосконалення особистості, на розкриття її резервних 

можливостей і творчого потенціалу. Тому у вищих закладах освіти широко 

використовуються інтерактивні методи навчання. Інтерактивний метод надає 

можливість вирішити комунікативно-пізнавальні задачі засобами іншомовного 

спілкування. Інтерактивна діяльність включає організацію та розвиток 

діалогічного мовлення, спрямованих на взаєморозуміння, взаємодію, вирішення 

проблем, важливих для кожного із учасників навчального процесу. 



Основними принципами інтерактивного навчання  є: рух від цілого до 

окремого, орієнтація занять на студента (learner-centered lessons), 

цілеспрямованість та змістовність занять, їх спрямованість на досягнення 

соціальної взаємодії при наявності віри у викладача в успіх своїх студентів, 

інтеграція мови та засвоєння її за допомогою знань з інших галузей наук. 

Існують різні варіанти цього напряму в сучасній методиці, які мають різні 

назви – “Whole Language Content Approach”, “Cognitive Approach”, “Content-

Based ESL Program”, “Cognitive Academic Language Approach”, “Co-operative 

Learning”, “Interactive training”. 

У системі інтерактивного навчання виділяють такі основні принципи 

методики співробітництва: 

• позитивна взаємозалежність – група досягає успіху за умови гарного 

виконання завдань кожним студентом; 

• індивідуальна відповідальність – працюючи в групі, кожен студент 

виконує своє завдання, відмінне від інших;  

• однакова участь – кожному студенту надається однаковий за обсягом 

час для ведення бесіди або завершення завдання; 

• одночасна взаємодія – коли всі студенти залучені до роботи. 

У процесі спілкування студенти навчаються вирішувати складні задачі на 

основі аналізу обставин і відповідної інформації; висловлювати альтернативні 

думки; приймати виважені рішення; здійснювати спілкування з різними 

людьми; приймати участь у дискусіях.  

До сучасних інтерактивних технологій навчання відносяться: 

1. Навчання у співробітництві (ажурна пилка (мозаїка), коло ідей, 

мікрофон, інтерв’ю, мозковий штурм, дерево рішень, круглий стіл, ток-шоу, 

телеміст, дискусія, дебати). 

2. Проектна робота. 

3. Рольова гра. 



Однією з особливостей інтерактивних технологій навчання є те, що вони 

мотивують студента не лише висловлювати власну точку зору, але й змінювати 

її під аргументованим впливом партнерів у процесі спілкування.  

Серед визначених переваг інтерактивного навчання варто виділити такі: 

• встановлення дружньої атмосфери і взаємозв’язків між учасниками 

спілкування; 

• студенти мають можливість бути більш незалежними і впевненими в 

собі; 

• викладач заохочує студентів до співпраці, підбадьорює їх, вони не 

бояться робити помилки; 

• студенти отримують можливість подолати страх перед мовним 

бар’єром; 

• викладач не домінує; 

• кожен студент залучений до роботи, має певне завдання; 

• слабкі студенти можуть отримати допомогу від більш сильних; 

• студенти можуть використовувати свої знання та досвід, набутий 

раніше. 

Таким чином, інноваційні технології навчання іноземних мов сприяють 

одночасному вирішенню проблем комунікативного, пізнавального та виховного 

характеру: розвивати уміння і навички спілкування, встановити емоційний 

контакт зі студентами, навчити їх працювати в команді, зважати на думки та 

висловлювання інших. Окрім цього, використання зазначених технологій 

навчання знімає нервову напругу студентів, змінює форми діяльності, 

привертає увагу до основних питань заняття. Відтак можна констатувати, що 

інноваційні технології навчання є основою для майбутньої професійної 

діяльності студентів та ефективним засобом формування іншомовної 

комунікативної компетентності. 

 

 

 


