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здібності, виявити творчий потенціал і здібності кожного здобувача 

освіти. 
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ТІСНИЙ ЗВ'ЯЗОК ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

З МОВЛЕННЄВОЮ ПРАКТИКОЮ 

 

Чим краще відбувається початок вивчення іноземної мови, тим 

важче досягти процесу її удосконалення в світі, де стрімко 

відчувається зростання технологій, що впливає на сучасний процес 

навчання, та відбувається тісний зв’язок іноземної мови 

з професійною діяльністю студентів в їх майбутньому житті. Поряд 

зі стрімким ростом технологій, бурхливою діяльністю людини, 

впливу зовнішнього середовища, постає питання, як поліпшити 

сучасний процес навчання та удосконалити його.  
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 Сьогодні навчальний процес має за мету використовувати 

системний підхід до цієї проблеми за допомогою підручників, 

оздоблених засобами до аудіювання та системою вправ професійної 

направленості в умовах дефіциту навчального часу. 

Різноманітність вправ має вміщати комунікативну направленість, 

що дає змогу підготувати студентів до вміння вести діалог, 

висловлювати свою думку та поглиблювати знання в сфері вибраної 

професії. 

На даному етапі в вищих учбових закладах освіти надається 

перевага активним інноваційним методам навчання, які спрямовані 

на формування у студентів вміння самостійної роботи, критичності 

мислення, пізнавальної діяльності, розвитку творчих здібностей, 

варіативності. 

Важливу частину навчання в цьому інноваційному процесі займає 

використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет. Це дає 

можливість інтегрувати їх у навчальний процес за умови 

дидактичної інтерпретації та вирішувати цілий ряд дидактичних 

задач на занятті з англійської мови професійної спрямованості: 

- формувати навички читання та письма, використовуючи 

матеріали мережі рівного ступеню складності; 

- удосконалювати уміння аудіювання, на основі автентичних 

звукових діалогів, текстів мережі Інтернет та сприймання інформації 

професійного напрямку на слух; 

- удосконалювати письмові уміння індивідуально або 

в маленьких групах з метою складання відповідей партнерам та 

розширювати здібності спільної діяльності; 

- поповнювати свій словниковий запас, як активний, так 

і пасивний в галузевій підготовці; 

- ознайомлюватись з галузевою термінологією, розуміти її 

визначення, та застосування на практиці; 

- формувати стійку мотивацію іншомовної діяльності студентів 

на занятті на основі використання «живих» матеріалів, не тільки 
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матеріалів підручника, але і додаткових галузевих тем для 

поширення їх знань і тих питань, які їх цікавлять. 

Особливо цікавим є дослідження якогось питання в мережі 

Інтернет, його обговорювання, проведення дискусій та обмін 

думками, створення плану розгляду інформації та відповіді на 

питання по тій та іншій проблемі в парах та маленьких групах, що 

дає змогу навчити студентів самостійно творчо працювати, 

висловлювати індивідуально думки та творити в команді 

однодумців. 

Методом занурення в іншомовну атмосферу та вільне спілкування 

з партнерами, відображення ситуативно-комунікативних дій 

професійної направленості мають ролеві ігри. Крім того, ролева гра 

має спонукально-емоційний характер, що дозволяє студенту відчути 

себе в центрі соціальних відносин, а саме: 

- знайомство в мережі Інтернет; 

- листування між веб-розробником та представником компанії 

з метою визначення обов'язків; 

- листування в електронній пошті адміністратора мережі та 

службовця компанії; 

- надання рекомендації для удосконалення роботи торгової 

компанії; 

- презентація компанії та презентація веб сайтів різних типів; 

- написання резюме для вступу на посаду та співбесіда у відділі 

кадрів. 

Зацікавленість студентів яскраво виражена в ігрових темах. Вони 

жваво обговорюють ці ігрові теми, розкривають обов’язки 

робітників мережі, пишуть повідомлення, складають плани процесу 

розвитку веб-сайтів, порівнюють різні веб-сайти та надають їм 

характеристику, визначають шляхи їх просування в мережі. Ці ігрові 

завдання роблять заняття більш яскравими та надають 

комунікативний напрямок, що впливає на розвиток мовленнєвої 

діяльності в галузі, що була обрана ними для подальшої праці. 
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Підводячи підсумок, можливо стверджувати, що такий процес 

навчання готує студентів не тільки до вільного володіння 

англійською мовою, надає знання в сфері граматичного матеріалу та 

його застосування в мовленнєвій практиці, розвиває здібності 

спілкування та праці в колективі, готує до змоги написання 

доповідей, виступів на семінарах, підготовки плану роботи до 

наукової діяльності, здачі кандидатських іспитів, але й допомагає 

зрозуміти зміст своєї майбутньої професії, поняття галузі, в якій 

студенти мають працювати, ознайомитись с термінологією та її 

значенням в галузевій сфері, визначитися з правильністю свого 

вибору, бути готовими до труднощів, які можуть виникнути в роботі 

та зрозуміти методи їх подолання. Застосування підручників 

Оксфордського та Кембриджського університетів, ресурсів в мережі 

Інтернет, майстерність та обізнаність викладачів в процесі навчання 

іноземної мови та використання інноваційних технологій вміщують 

в собі складний системний процес вдосконалення вивчення 

іноземної мови в конкретній галузі, в детальній добірки матеріалів, 

використанні технічних засобів та поширенні інформаційного поля 

роботи та шляхів його втілення. 

Все це відбувається в тісному зв’язку процесу викладання 

англійської мови з використанням новітніх інформаційних 

технологій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


