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ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Одним із пріоритетних напрямів реформування освіти, визначених
Державною національною програмою «Освіта. Україна ХХІ сторіччя», є
необхідність «досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов». На
відміну від інших предметів, іноземна мова — це ціла галузь знань, оскільки
розкриває перед людиною скарбницю іншомовної культури, нові стилі життя.
Інтеграція України у світову спільноту потребує досконалого володіння
іноземними мовами шляхом інноваційних технологій. Тому їх використання
визначене як один з пріоритетних напрямів реформування освіти.
Сучасні інноваційні технології в освіті — це використання інформаційних
та комунікаційних технологій у навчанні, проектна робота в навчанні, робота з
навчальними комп’ютерними й мультимедійними програмами, дистанційні
технології в навчанні іноземних мов, створення презентацій у програмному
середовищі Microsoft PowerPoint, використання ресурсів всесвітньої мережі
Інтернет. Ці технології допомагають реалізувати особово-орієнтований підхід у
навчанні, забезпечують індивідуалізацію та диференціацію навчання з
урахуванням здібностей людини, її рівня знань.
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особистості, на розкриття її резервних можливостей і творчого потенціалу.
Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження в
навчальний процес активних нестандартних методів і форм роботи для кращого

свідомого засвоєння матеріалу. На практиці досить ефективними виявилися
такі форми роботи: індивідуальна, парна, групова й робота в команді.
Найбільш ефективними є такі форми парної та групової роботи:
- внутрішні (зовнішні) кола (inside / outside circles);
- мозковий штурм (brain storm);
- читання зигзагом (jigsaw reading);
- обмін думками (think-pair-share);
- парні інтерв’ю (pair-interviews) та інші.
Ці форми роботи сприяють розширенню знань та вмінь студентів. У
процесі спілкування студенти навчаються розв’язувати складні задачі на основі
аналізу обставин і відповідної інформації, висловлювати альтернативні думки,
приймати виважені рішення, спілкуватися з різними людьми, брати участь у
дискусіях.
До сучасних технологій належить технологія співпраці, яку я активно
впроваджую в навчальний процес. Основна ідея полягає в створенні умов для
активної спільної діяльності студентів в різних навчальних ситуаціях. Студенти
об’єднуються в групи по 3–4 особи, їм дають одне завдання, при цьому
обговорюють роль кожного. Кожен студент відповідає не тільки за результат
своєї роботи, але й за результат усієї групи. Тому слабкі студенти прагнуть
з’ясувати в сильних те, що їм незрозуміло, а сильні — щоб слабкі досконало
розібралися в завданні. І від цього виграє вся група, тому що спільно
ліквідовують прогалини у знаннях.
Однією з технологій, що забезпечує особово-орієнтоване навчання, є
метод проектів як спосіб розвитку творчості, пізнавальної діяльності,
самостійності. Проекти можуть підрозділятися на монопроекти, колективні,
усно-мовні, видові, письмові й Інтернет-проекти. Робота над проектом — це
багаторівневий підхід до вивчення мови, що охоплює читання, аудіювання,

говоріння і граматику. Метод проектів сприяє розвитку активного самостійного
мислення орієнтує студентів на спільну дослідницьку роботу
Важливим засобом інноваційного навчання є також використання
мультимедійного комплексу (МК) у складі інтерактивної дошки, персонального
комп’ютера й мультимедійного проектора. Такий комплекс поєднує всі
переваги сучасних комп’ютерних технологій і виводить процес навчання на
якісно новий рівень. Завдяки наочності й інтерактивності МК дозволяє мені
залучити всіх студентів до активної роботи.
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програмами на заняттях з іноземної мови. Вони включають: вивчення лексики;
відпрацювання вимови; вивчення діалогічної і монологічної мови; вивчення
писемності; відпрацювання граматичних явищ. Можливості використання
Інтернет - ресурсів величезні. Глобальна мережа Інтернет створює умови для
здобуття будь-якою необхідною студентам та викладачам інформації, що
знаходиться в будь-якій точці земної кулі: народознавчий матеріал, новини з
життя молоді, статті з газет і журналів та інше. На заняттях англійської мови за
допомогою Інтернету можна вирішувати цілий ряд дидактичних завдань:
формувати навики і уміння читання, використовуючи матеріали глобальної
мережі; формувати у студентах мотивацію до вивчення англійської мови.
Базовий набір послуг мережі Інтернет може включати в себе: електронну пошту
(e-mail); телеконференції (usenet); відеоконференції; можливість публікації
власної інформації, створення власної домашньої сторінки (homepage) та
розміщення її на Web-сервері; доступ до інформаційних ресурсів: довідкові
каталоги (Yahoo!, InfoSeek / UltraSmart, LookSmart, Galaxy); пошукові системи
(Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite); розмову в мережі (Chat).
Створення штучного іншомовного середовища в процесі навчання
іноземним мовам - один з важливих проблемних питань сучасної методики. З
ним у першу чергу пов'язана реалізація масового навчання двом з чотирьох
основних видів мовленнєвої діяльності: аудіюванню та говорінню (умовно-
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використовуються технічні засоби навчання.
Отже,

навчання

іноземних мов

буде

ефективним

саме

завдяки

комплексному застосуванню засобів новітніх інноваційних технологій та
залежить від здатності викладача застосовувати гуманістичний підхід до
навчання, від розуміння необхідності відмовитися від авторитарного методу
викладання.
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