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В даній доповіді аналізується важливість застосування інноваційних 

технологій навчання, які суттєво збагачують та урізноманітнюють викладання 

іноземних мов. 
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Політичні, соціально-економічні та інші фактори зумовлюють виникнення 

перед системою освіти цілої низки принципіально нових проблем. Це – підвищення 

рівня університетської корпоративності, зміцнення зв’язків між різними рівнями 

освіти, збільшення інтеграції в світовий науково-освітній простір. 

Інформація освіти є одним з ефективних шляхів вирішення цих проблем. 



Покращення технічних засобів комунікацій спричинило значний прогрес в 

інформаційному обміні. Розвиток комп’ютерних засобів і мереж телекомунікацій 

привело до появи нових інформаційних технологій, які в свою чергу дали 

можливість створити якісно нове інформаційно-освітнє середовище як фундамент 

для розвитку та вдосконалення системи освіти [1; 28-30]. 

Інновація сама по собі означає впровадження нових форм, способів і вмінь у 

сферу навчання, освіти та науки. Стосовно педагогічного процесу інновація 

означає введення нового в цілі, зміст, методи і форми навчання та виховання, 

організацію спільної діяльності викладача і студента. 

Процеси, які відбуваються в системі освіти як у нашій країні, так і за 

кордоном, призводять до формування нової ідеології та методології освіти як 

ідеології та методології інноваційної освіти. Тому інноваційні технології навчання 

варто розглядати як інструмент, за допомогою якого нова освітня парадигма може 

бути впроваджена в життя [2; 67-69]. 

Підготовка студентів до життя в світі, який постійно змінюється – є головною 

ціллю інноваційних технологій навчання. Суть такого навчання полягає в 

орієнтації навчального процесу на потенційні можливості студентів і їх реалізацію. 

Доведено, що успіх любої фірми визначається рівнем розвитку і впровадження 

інформативно-комунікативних технологій у виробничу діяльність. Тому сучасна 

вища школа повинна стати передовою лінією по застосуванню інформаційних 

технологій, де майбутні спеціалісти отримують не тільки необхідні знання, але й 

проникаються духом сучасного інформаційного суспільства. 

Модернізація та інтенсифікація освіти вимагає впровадження таких 

інноваційних технологій, ціллю яких є творче виховання особистості в 

інтелектуальному та емоційному вимірах. Такими інноваційними технологіями є: 

проектування, проблемне навчання, розвиваюче навчання, тестова система, ігрове 

навчання, занурення в іншомовну культуру, навчання в співробітництві, самоосвіта 

та автономія, інтеграція, а також дослідницькі та інформаційно-комунікативні 



технології. 

Під технологією проблемного навчання розуміють таке навчання, яке вимагає 

самостійного рішення пізнавальних і творчих завдань через критичне 

переосмислення та збільшення знань та вмінь. 

Проектування (метод проектів) є одним із ефективних засобів активізації 

студентів в процесі вивчення іноземної мови. Воно вимагає від студента 

самостійного планування, створення і захисту свого проекту, тобто активного 

включення в процес комунікативної діяльності. Навчальний проект – це комплекс 

пошукових, дослідницьких, розрахункових, графічних та інших видів робіт, які 

виконує студент самостійно з ціллю практичного або теоретичного рішення 

поставленої проблеми [3; 17-21]. 

Проектний метод допомагає розвивати мовні та інтелектуальні здібності, 

стабільну зацікавленість у вивченні мови, необхідність у самоосвіті.  

Реалізація проектного і дослідницького методів на практиці призводять до зміни 

позиції викладача. Він перетворюється з носія готових знань в організатора 

пізнавальної діяльності. 

Знання і кваліфікація мають першочергове значення в житті людини в умовах 

інформаційного суспільства. Щоб бути в курсі розвитку світової науки, необхідно 

вивчати першоджерела на мові авторів. Тому, підвищення значимості іноземної мови, 

її  необхідність впливають на зміст, завдання і динаміку навчання.  Інформаційно-

комунікативні технології є могутнім засобом навчання, контролю та управління 

навчальним процесом. 

Сучасному суспільству потрібні освічені, кваліфіковані спеціалісти, які 

відзначаються мобільністю, динамізмом, конструктивністю; які, з однієї сторони, є 

справжніми патріотами своєї Батьківщини, а, з іншої сторони, здатні поважати 

культуру, наукові досягнення, традиції країн і народів. 

Інтернет-ресурси – це зручний засіб знайомства з культурою інших країн та 

народів, спілкування, отримання інформації, невичерпне джерело навчального 



процесу. Саме тому, концепція інформаційно-освітнього середовища, яка 

розглядається в тісному зв’язку з системою розвиваючого навчання, лежить в 

основі системного підходу до реформування методів вивчення іноземної мови за 

допомогою використання нових інформаційних технологій. Інформаційно-освітнє 

середовище – це сукупність умов, які не тільки дозволяють формувати і розвивати 

мовні знання, вміння та навички, але й сприяють розвитку особистості студента. 

Педагогічна актуальність системи мовних знань та вмінь, яка формується в 

інформаційно-освітньому середовищі, полягає в тому, що студенту повинна бути 

запропонована для вивчення саме та система знань, яка йому необхідна на даному 

етапі його розвитку, яка надалі дасть можливість вирішувати завдання зростаючого 

рівня складності [4; 36-39]. 

Інноваційні технології суттєво збагачують та урізноманітнюють викладання 

іноземних мов. На зміну монотонній роботі приходить інтелектуальний творчий 

пошук, в процесі якого формується особистість нового типу, активна, 

цілеспрямована, орієнтована на постійну самоосвіту та розвиток. 
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