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СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Анотація. У статті порушено питання: використання сучасних педагогічних технологій в освітньому про-
цесі загалом та у навчанні англійської мови, інноваційні педагогічні технології, їх переваги в навчанні, 
впровадження комп΄ютерних технологій та їх роль при вивченні іноземних мов. Дається короткий опис та 
характеристика інноваційних педагогічних технологій у процесі викладання англійської мови. У статті 
описується як використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє організувати процес на-
вчання та які основні завдання використання вчителями інформаційно-комп΄ютерних технологій можна 
виділити. У статті обґрунтовані головні переваги даних технологій, які полягають в тому, що вони до-
зволяють інформатизувати учбовий процес, більш відповідають вимогам сучасної школи в порівнянні 
з класно-урочною моделлю. Цілі такого навчання спираються на потенційні можливості комп'ютера як 
засобу пізнавально-дослідницької діяльності, забезпечують особистісно-орієнтований підхід до навчання, 
що сприяє розвитку індивідуальних здібностей учнів.
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MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 
Summary. In the article there is described the use of modern educational technology in education in general 
and learning English, the concepts of innovative pedagogical technologies, their advantages in education, intro-
duction of computer technologies and their role in teaching foreign languages. It gives a brief description and 
characterization of innovative pedagogical technologies in teaching English. In the article there is described 
how the use of information and communication technologies allows us to organize the learning process and 
what are the main tasks of using teachers of information and computer technologies can be highlighted. In the 
article there are substantiated the main advantages of these technologies, which consist in the fact that they 
allow to inform the teaching process, more in line with the requirements of the modern school in comparison 
with the classroom model. The objectives of such training are based on the potential of the computer as a means 
of cognitive-research activities, provide a person-oriented approach to learning that promotes the development 
of individual abilities of students. 
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Постановка проблеми. Знання іноземної 
мови стає життєвою необхідністю в епо-

ху світового розвитку та глобалізації. Завдан-
ня школи полягає не лише у наданні знань, а 
й у формуванні учня як освіченої та впевненої 
особистості. Сучасний випускник – це особис-
тість, яка здатна на самоосвіту, людина, яка змо-
же конкурувати в сучасному світі. Використання 
інноваційних педагогічних технологій у началь-
ному процесі сприяє впровадженню цих завдань. 

Всі сторони життя сучасного суспільства охо-
пив процес інформатизації. Цей процес має 
кілька пріоритетних напрямків, до яких, без-
умовно, слід віднести інформатизацію освіти. 
Вона є першоосновою глобальної раціоналізації 
інтелектуальної діяльності людини за рахунок 
використання інформаційно-комунікаційних 
технологій. Інформаційні технології не тільки 
полегшують доступ до інформації і відкривають 
можливості варіативності навчальної діяльнос-
ті, її індивідуалізації та диференціації, але і до-
зволяють по-новому організувати взаємодію всіх 
суб'єктів навчання, побудувати освітню систему, 
в якій учень був би активним і рівноправним 
учасником освітньої діяльності [1].

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є розкриття та опис особливостей використання 
інноваційних сучасних педагогічних технологій 

у навчально-виховному процесі іноземної мови. 
Сучасні педагогічні технології направлені на змі-
ну освітньої ситуації таким чином, щоб учитель 
із «беззаперечного авторитета» перетворився на 
більш уважного та зацікавленого співрозмовни-
ка, який буде «іти пліч-о-пліч» з учнем у процесі 
навчання. У цьому і полягає актуальність статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дану проблему вивчали такі дослідники, як: 
В.П. Беспалько, І.М. Дичківська, С.О. Сисоєва.

Інновація означає нововведення, що поліп-
шує хід і результати навчально-виховного про-
цесу. Виходячи з цього, інноваційну педагогічну 
діяльність можна розглядати як процес створен-
ня і освоєння педагогічних інновацій із застосу-
ванням інноваційних форм навчання [3].

Інноваційне навчання – зорієнтована на ди-
намічні зміни в навколишньому світі навчальна 
та освітня діяльність, яка ґрунтується на розвит-
ку різноманітних форм мислення, творчих зді-
бностей, високих соціально-адаптаційних мож-
ливостей особистості [7, с. 153].

Особливого значення набувають педагогічні 
технології навчання, під якими розуміють сис-
темну сукупність і порядок функціонування всіх 
особистісних, інструментальних та методологіч-
них засобів, що використовуються для досягнен-
ня освітньої мети [6, с. 137].
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На думку С.О. Сисоєвої, використання інно-

ваційних педагогічних технологій в освіті має 
«забезпечувати особистісний і професійний роз-
виток особистості, її професійну та соціальну 
мобільність, конкурентоспроможність на ринку 
праці, адаптаційну гнучкість» [4, с. 46].

Д.С. Мазоха та Н.І. Опанасенко зазначають, 
що «педагогічна професія вимагає особливої чут-
ливості до постійно оновлюваних тенденцій сус-
пільного буття, здатності до адекватного сприй-
няття потреб суспільства і відповідної корекції 
навчально-виховної діяльності» [5, с. 76].

Інформаційні технології не тільки полегшу-
ють доступ до інформації і відкривають мож-
ливості варіативності навчальної діяльності, її 
індивідуалізації та диференціації, але і дозво-
ляють по-новому організувати взаємодію всіх 
суб'єктів навчання, побудувати освітню систему, 
в якій учень був би активним і рівноправним 
учасником освітньої діяльності.

В наш час пошук нових форм і методів навчан-
ня – явище не тільки закономірне, але й необхід-
не, адже в сучасній школі кожен не тільки може, 
а й повинен працювати так, щоб використовувати 
всі можливості особистості. В умовах гуманізації 
освіти реальна теорія і технологія масового на-
вчання повинна бути направлена на формуван-
ня сильної особистості, здатної жити й працюва-
ти у світі, що безперервно зазнає змін, здатної 
сміливо розробляти власну стратегію поведінки, 
здійснювати моральний вибір і нести за нього від-
повідальність, – тобто такої особистості, яка спро-
можна саморозвиватися і самореалізуватися [1].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Особливе місце повинно 
відводитися таким формам занять, що забезпе-
чують участь кожного учня у проведені уроку, 
підвищують авторитет знань та індивідуальну 
відповідальність учнів за результати навчальної 
діяльності. В своїй педагогічній практиці я на-
магаюсь активно ці форми впроваджувати. Ці 
завдання можна успішно розв’язувати завдяки 
інформаційним технологіям.

Виклад основного матеріалу. Перевагами 
даних технологій є те, що вони дозволяють інфор-
матизувати учбовий процес, більш відповідають 
вимогам сучасного навчання в порівнянні з клас-
но-урочною моделлю. Цілі такого навчання спи-
раються на потенційні можливості комп'ютера 
як засобу пізнавально-дослідницької діяльності, 
забезпечують особистісно-орієнтований підхід до 
навчання, що сприяє розвитку індивідуальних 
здібностей учнів. Об'єднання в комп'ютері тек-
стової, графічної, аудіо-відеоінформації, анімації 
різко підвищує якість учбової інформації, що під-
носиться учням, підвищує і їх успішність. Тому 
сьогодні в традиційну схему «вчитель – учень – 
підручник» вводиться нова ланка – комп'ютер, а 
в шкільну свідомість – комп'ютерне вчення.

На будь-якому етапі уроку комп΄ютер допо-
магає створити високий рівень особистої зацікав-
леності учнів за допомогою інформації, виведе-
ної на екран. Структура уроку з використанням 
комп’ютера є багатоваріантною, однак він має не 
лише формувати знання, а й сприяти розвиткові 
учнів. При цьому використання ІК технологій пе-
редбачаю як у підготовці до уроку, безпосередньо 
на уроці, так і у співпраці з учнями поза уроками. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сьогодні впровадження 
комп'ютерних технологій у навчальний процес 
є невід'ємною частиною шкільного навчання. За-
гальновизнано, що використання комп'ютерних 
технологій в освіті неминуче, оскільки істотно 
підвищується ефективність навчання, якість 
знань і умінь [8].

Використання інформаційно-комунікаційних 
технологій у процесі навчання дозволяє:

зробити цей процес цікавим, з одного боку, за 
рахунок новизни і незвичності такої форми робо-
ти для учнів, а з іншого, зробити його захоплю-
ючим і яскравим, різноманітним за формою за 
рахунок використання мультимедійних можли-
востей сучасних комп'ютерів;

вирішувати проблему наочності навчання, 
розширити можливості візуалізації навчально-
го матеріалу, роблячи його більш зрозумілим 
і доступним для учнів вільно здійснювати пошук 
необхідного школярам навчального матеріалу 
у віддалених базах даних завдяки використанню 
засобів телекомунікації, що надалі буде сприяти 
формуванню в учнів потреби в пошукових діях;

за рахунок наявності різнорівневих завдань 
індивідуалізувати процес навчання, самостійно 
працювати з навчальним матеріалом, викорис-
товуючи зручні способи сприйняття інформації, 
що викликає в учнів позитивні емоції та формує 
позитивні навчальні мотиви;

аналізувати і виправляти допущені помилки, 
коригувати свою діяльність завдяки наявності 
зворотного зв'язку, в результаті чого удоскона-
люються навички самоконтролю;

здійснювати самостійну навчально-дослідну 
діяльність (моделювання, метод проектів, роз-
робка презентацій, публікацій тощо), розвиваю-
чи творчу активність в учнів;

співпраця через особисті блоги, сайти вчителів 
забезпечує взаємозв’язок вчителя, учня і батьків.

Застосовуючи комп’ютер та проектор, вчитель 
отримує потужний інструмент для подання ін-
формації в різноманітній формі. В якості дже-
рела інформації можна використовувати педа-
гогічні програмні засоби та власноруч створені 
презентаційні та проектні програми. Інновацій-
ні форми роботи з комп'ютерними навчальними 
програмами на уроках іноземної мови включа-
ють: вивчення лексики; відпрацювання вимови; 
вивчення діалогічної і монологічної мови; ви-
вчення писемності; відпрацювання граматичних 
навичок. Можливості використання Інтернет-
ресурсів величезні. Найпростіше використання 
Інтернету – це використання його як джерела 
додаткових матеріалів для вчителя та учня. 
Мережа Інтернет створює умови для здобуття 
будь-якою необхідною учням і вчителям інфор-
мації: науковий матеріал, новини з життя моло-
ді, статті з газет і журналів та інше. На уроках 
англійської мови за допомогою Інтернету можна 
формувати навички і уміння читання, викорис-
товуючи матеріали глобальної мережі; удоско-
налювати уміння письмової мови учнів; попо-
внювати словниковий запас учнів; формувати 
в учнів мотивацію до вивчення англійської мови. 
Крім того, учні мають можливість налагоджува-
ти і підтримувати зв'язки і контакти зі своїми од-
нолітками в англомовних країнах. Учні можуть 
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брати участь в тестуванні, у вікторинах, конкур-
сах, олімпіадах, брейн-рингах, що проводяться 
по мережі Інтернет, переписуватися з одноліт-
ками з інших країн, брати участь в чатах, відео-
конференціях та інше. Інтернет дає можливість 
проводити різноманітні проекти в мережі, які 
сприяють розвитку комунікативних умінь та на-
вичок учнів [9, с. 34].

Метою вивчення іноземної мови є формуван-
ня комунікативної компетенції, виховна, освітня, 
розвиваюча цілі реалізуються в процесі здійснен-
ня цієї головної мети. Комунікативний підхід має 
на увазі навчання спілкуванню і формуванню зді-
бності до міжкультурної взаємодії, що є основою 
функціонування Інтернету. Інтернет – це міжна-
родне багатонаціональне, культурне суспільство, 
чия життєдіяльність заснована на електронному 
спілкуванні мільйонів людей у всьому світі, що го-
ворять одночасно. Включаючись у нього на уроці 
іноземної мови, ми створюємо модель реального 
спілкування. На сьогоднішній день нові методи-
ки з використанням Інтернет-ресурсів протистав-
ляються традиційному вивченню іноземних мов. 
Для того, щоб навчити спілкуванню іноземною мо-
вою, потрібно створити справжні життєві ситуації, 
які стимулюватимуть вивчення матеріалу. В мето-
диці прийнято називати цю взаємодію інтерактив-
ністю. Термін «інтерактивна педагогіка» відносно 
новий: його ввів у 1975 р. німецький дослідник 
Ганс Фріц. Лінгвістичне тлумачення слова, пред-
ставлене в іншомовних словниках, свідчить, що 
поняття «інтерактивність», «інтерактив» прийшли 
до нас з англійської мови. «Inter» – поміж-, серед-, 
взаємо-, «act» –діяти, отже, Interact – взаємодія-
ти. Інтерактивністю в навчанні можна вважати 
взаємодію учнів, перебування їх у режимі бесіди, 
діалогу, спільної дії. Відповідно, у дослівному ро-
зумінні інтерактивним може бути метод, у якому 
той, хто навчається, є учасником, який разом з ін-
шими здійснює щось: говорить, управляє, моде-
лює, пише, малює тощо, тобто не виступає тільки 
слухачем, спостерігачем, а бере активну участь 
у тому, що відбувається, особисто створюючи це. 
Суть інтерактивного навчання полягає у тім, що 
навчальний процес відбувається тільки шляхом 
постійної, активної взаємодії всіх учнів [10, с. 5]. 

Висновки і пропозиції. Отже, інтернет до-
помагає у формуванні умінь і навичок розмовної 
мови, навчаючи учнів справжньої мови, а також 
забезпечуючи справжню зацікавленість до ви-
вчення іноземної мови, так як інтерактивність 

не лише створює реальні ситуації з життя, але 
і дає поштовх учням для того, щоб вони вміли ре-
агувати на ситуації за допомогою іноземної мови. 
Таким чином, Інтернет розвиває індивідуальні 
якості учнів та створює сприятливу атмосферу 
для навчання.

Часто використовую методи презентацій, ві-
деопрезентацій та проектів в своїй педагогіч-
ній практиці. Презентації на уроках іноземної 
мови дозволяють поєднувати у собі застосування 
мультимедіа та необхідного мовного матеріалу. 
Перевага презентацій у тому, що їх можна вико-
ристовувати на будь-якому етапі вивчення теми. 
Метод проектів у світовій педагогіці – не новий 
винахід. Напевне, саме цей метод є, на мою дум-
ку, найцікавішим та мотиваційним. В основі 
проекту лежить певна проблема. Елемент твор-
чості робить проектну роботу суто індивідуаль-
ною. Працюючи над проектом, учні виконують 
невелику дослідницьку роботу: шукають та опра-
цьовують матеріал у підручниках та Інтернеті,  
виокремлюючи найголовніше, знаходять ілюстра-
ції, готують проект до представлення на клас. 

Аналізуючи все вищезазначене можна виділи-
ти основні завдання використання вчителями ІКТ:

1. Підвищення якості викладання іноземної 
мови шляхом ефективного використання сучас-
них педагогічних та інформаційно-комунікатив-
них технологій.

2. Розширення можливостей індивідуалізації 
і диференціації навчання учнів.

3. Прищеплення учням навичок роботи із су-
часними технологіями, що сприяє їх адаптації до 
соціальних умов.

4. Постійне динамічне оновлення змісту, 
форм, процесів навчання та виховання.

5. Створення засобів наочності, розробка ма-
теріалів для комп’ютеризованих уроків.

Отже, інформаційні технології – вимога сього-
дення, що дозволяє створити суспільство, засно-
ване на знаннях. Вони спрощують спілкування 
та співробітництво. Суспільство, яке дбає про 
своє майбутнє, має усвідомити колосальні мож-
ливості, принесені новими інформаційними тех-
нологіями, та навчитися грамотно застосовувати 
їх, у першу чергу, в освіті.

Сьогодні перед педагогами стоїть важли-
ве завдання – виховати та підготувати молодь, 
спроможну активно включатися в якісно новий 
етап розвитку сучасного суспільства, пов’язаний 
з інформацією.
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