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СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У 

ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Одним із пріоритетних завдань сучасної вищої школи педагогічного профілю є 

створення належних умов для підготовки компетентного, конкурентоспроможного, 

мобільного фахівця, здатного до творчої праці, гнучкого й нестандартного мислення, 

професійного саморозвитку, міжнаціонального діалогу та співпраці. Невід’ємною складовою 

професійної підготовки вчителя початкової школи є вивчення іноземної мови. Метою мовної 

підготовки фахівців є іншомовна комунікативна компетентність особистості, а кінцевим 

результатом – використання іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування і 

збагачення досвіду фахової підготовки.  Все це не можливе без використання сучасних 

інноваційних технологій навчання, зорієнтованих на створення умов для самовираження і 

саморозвитку особистості. 

Інноваційна технологія навчання розглядається як сукупність оригінальних форм, 

методів і засобів навчання, спрямованих на розвиток різноманітних форм мислення, творчих 

здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості (Чепіль М. М., 

Дудник Н. З., 2012).  

На сучасному етапі найбільш поширеними є інформаційно-комунікаційні та 

інтерактивні технології навчання іноземних мов. Вибір тієї чи іншої технології навчання 

являє собою вибір певної стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю 

роботи викладача із студентом (Пєхота О. М., 2001).  

Інформаційно-комунікаційні технології навчання – це методологія і технологія 

навчально-виховного процесу з використанням сукупності різноманітних технологічних 

інструментів і ресурсів, що забезпечують процес комунікації та створення,  поширення,  

збереження та управління інформацією. Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчанні іноземних мов впливає на характер навчально-пізнавальної діяльності 

студентів, активізуючи самостійну роботу студента з різними електронними засобами 

(Фіцула М. М., 2010). Спеціально розроблені комп’ютерні програми (електронні посібники 

та підручники, тренажери, програми контролю), мультимедійні (дидактичні відео та 

аудіоматеріали, мультимедійні ігри та презентації) та телекомунікаційні (інтерактивне 

листування, відеоконференції, телеконференції, телекомунікаційні проекти, дистанційні 

курси, Інтернет-технології) технології навчання є ефективними засобами засвоєння 



іншомовного матеріалу, розвитку та удосконалення іншомовних комунікативних умінь, 

реалізації всіх видів контролю, здійснення пошуково-дослідницької діяльності з іноземної 

мови, а також розвитку особистості студента та формування інформаційної культури в 

цілому.  

Технологія інтерактивного навчання – це системна діяльність, орієнтована на 

реалізацію пізнавальних інтересів і потреб особистості, що базується на активній взаємодії та 

багатосторонній комунікації всіх суб’єктів навчального процесу, має на меті чітко 

спланований якісний та кількісний очікуваний результат навчання і включає в себе 

відповідні форми, методи, прийоми і засоби навчання. Технологія інтерактивного навчання 

сприяє більш ефективному і творчому засвоєнню знань, значно підвищує мотивацію 

студентів до навчання, створює доброзичливу атмосферу, дає можливість навчитись 

аргументувати власні думки і дискутувати, поважати альтернативну думку, прагнути до 

діалогу, моделювати різні соціальні ситуації і збагачувати свій соціальний досвід через 

включення в них. Технологія інтерактивного навчання іноземних мов передбачає органічне 

поєднання у навчальному процесі інтерактивних методів навчання, різних засобів навчання 

(на електронних і паперових носіях інформації), інноваційних (дистанційних) і традиційних 

форм навчання за принципами доцільності їхнього впровадження та взаємного доповнення 

(Коваль Т. І., Кочубей Н. П., 2011). 

Найбільш поширеними технологіями інтерактивного навчання іноземних мов, що не 

лише розвивають навички іншомовної комунікації, але й сприяють  професійному 

становленню майбутнього вчителя початкової школи є: симуляція, рольова гра, ділова гра, 

дискусія, дебати, «мозковий штурм». 

Метою використання ігрових інтерактивних технологій (симуляції, рольові та ділові 

ігри) є формування професійно-орієнтованих іншомовних комунікативних вмінь шляхом 

створення різноманітних проблемних ситуацій. Активне використання мовленнєвих зразків 

та моделей, термінологічної лексики, граматичних структур допомагає студентам навчитись 

висловлювати власні думки щодо проблемних питань, а також моделювати та імітаційно 

відтворювати типові професійні ситуації. Симуляція являє собою імітування певної ситуації 

або ділової активності, у якій студенти виконують відповідні ролі, зберігаючи при цьому 

власну ідентичність. Під час рольової гри студенти не лише виконують чітко визначені ролі, 

розігруючи певну ситуацію, але й намагаються передати характер і поведінку конкретної 

особистості. Основною ознакою ділової гри є моделювання, яке максимально наближене до 

реальної професійної діяльності, що забезпечує реалізацію принципу відповідності 

професійної підготовки вимогам сучасного суспільства (Вишневська Г. І., 2005).  



При обговоренні дискусійних питань на практичних заняттях з іноземної мови 

найчастіше використовують такі технології як дискусія, дебати та «мозковий штурм». 

Тематика дискусій може бути як професійно-орієнтованою, так і пов’язаною з різними 

сферами життя суспільства. Важливим елементом дискусії є наявність протилежних точок 

зору, що сприяє пошуку альтернативних шляхів вирішення проблеми. Ефективність дискусії 

значною мірою залежить від наявності в учасників базових знань з проблеми, що 

обговорюється, а також від планування основних етапів і ключових моментів дискусії. 

Дебати, як найбільш складний спосіб обговорення дискусійних питань, сприяють розвитку 

конструктивно-критичного мислення, дають можливість систематизувати та поглибити 

знання з різних сфер суспільного життя, виховують толерантне ставлення до думки опонента 

засобами іноземної мови. «Мозковий штурм» являє собою різновид дискусії. Це ефективний 

спосіб швидкого залучення всіх студентів до обговорення, метою якого є пошук 

різноманітних шляхів вирішення конкретної проблеми протягом визначеного періоду часу.   

Зазначені вище сучасні інноваційні технології навчання є ефективними засобами 

інтенсифікації та оптимізації навчального процесу з іноземної мови, підвищення інтересу і 

мотивації студентів до вивчення іноземних мов, формування особистісно-професійних 

якостей, створення сприятливої психологічної атмосфери, за якої студент відчуває свою 

успішність та інтелектуальну самодостатність. 

 

 

 

 


