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Анотація. Ця робота опрацьовує проблему застосування інноваційних 

технологій на заняттях англійської мови. Сучасні зміни в суспільстві 

спонукають педагогів шукати інновації та впроваджувати їх у навчальний 

процес. Все це стимулює новаторські зміни у сфері професійної підготовки 

студентів. 
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 Annotation. This work is studied the problem of using innovative technologies 

at the English lesson. Modern changes in society induce the educational specialists to 

search for innovation and introduce them at the education process. It stimulates the 

innovative changes in the sphere of professional students training. 
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Введення 



Останніми роками все частіше піднімається питання про застосування 

інноваційних технологій у коледжах. Поняття "інновація" позначають 

нововведення, новизну, зміну, введення чогось нового. Стосовно педагогічного 

процесу інновація означає введення нового в цілі, зміст, форми і методи 

навчально-виховної діяльності педагога. 

Сучасні зміни в суспільстві спонукають педагогів шукати інновації та 

впроваджувати їх у навчальний процес. Управління дидактичних інноваційних 

форм навчання означає процес і результат навчальної та освітньої діяльності, 

що стимулює новаторські зміни у сфері професійної підготовки студентів. 

Згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти, сучасні 

мови незалежно від їх статусу повинні виконувати такі суспільні функції: 

готувати особистість до потреб міжнародної мобільності; полегшити 

спілкування та взаємодію(співпрацю) між народами, що розмовляють різними 

мовами, сприяти взаємному пізнанню, збагаченню та розумінню; забезпечити 

доступ до світового відкритого інформаційного простору. Розуміння іноземної 

мови як чинника міжнародного спілкування стимулює пошук нових підходів в 

організації навчання іноземних мов, який забезпечуватиме пізнання студентами 

нової культури. 

Ефективність діяльності навчального закладу з фахової підготовки 

висококваліфікованих конкурентоспроможних спеціалістів значно залежатиме  

від результативності впровадження нових технологій навчання, в яких 

першочергову роль відіграють нові інформаційні технології. За цих умов 

набуває значення широке використання комп'ютера та Інтернету в процесі 

навчання, тому що вони є безмежним джерелом отримання різноманітних 

знань. 

Нові форми та методи навчання переслідують, в основному, дві цілі. 

Перша - полегшити засвоєння навчального матеріалу. Друга ціль - 

індивідуалізація процесу навчання. Вирішити ці проблеми допомагають і 

сучасні мультимедійні технології. 



Мультимедійні технології у коледжі стають засобом оптимізації 

навчально-виховного процесу. Головне - щоб їх застосування забезпечило 

максимальну активність студентів у засвоєнні англійської мови. Широкі 

можливості пропонують мультимедійні технології для самоконтролю знань, 

навичок та вмінь студентів. [6] 

Комп'ютер - це чудовий засіб активізації навчально-виховного процесу на 

етапах вивчення нового матеріалу, тренування та його засвоєння. Він стимулює 

викладача до використання прогресивних та раціональних форм і методів 

навчання. Одним із головних напрямків роботи комісії іноземної мови - 

використання комп'ютера на заняттях, а саме створення прикладних програм 

викладачам. Ці програми стають головним помічником викладача.  Вони мають 

багато переваг. [3] 

По-перше, здійснюється особистісно-орієнтоване навчання, так як при 

створенні програм викладач повинен врахувати здібності студентів. 

По-друге, існує фактор психологічного комфорту. 

По-третє, під час виконання завдань на комп'ютері відбувається 

конкуруючий характер навчання, тобто студент має можливість порівняти свої 

успіхи з досягненнями своїх товаришів. 

Найбільш успішно викладачами англійської мови використовуються 

прикладні програми на ІІ курсі економічних спеціальностей з таких тем: 

- "Що таке економіка?"  

- "Американська економічна система" 

- "Головні економічні проблеми" 

-  "Як розпочати бізнес" 

- "Фінансування бізнесу" 

На ІІ курсі технічних спеціальностей при вивчені теми "Країнознавство" 

використовується  такі прикладні програми: 

- "Лондон - столиця Великобританії" 

- "Великі англійські митці" 

- "Освіта в США" 



- "Англомовні країни" 

Ці комп'ютерні програми забезпечують ефективний засіб контролю знань 

студентів та є стимулом мовленнєвої активності та професійної компетенції. 

Використання програм сприяє зростанню зацікавленості студентів предметом 

англійська мова, дозволяє індивідуалізувати процес навчання, дає можливість 

уникнути суб'єктивності оцінки [4]. 

Останнім часом популярності набувають Інтернет проекти, які спрямовані 

підвищувати рівень мовленнєвих навичок студентів та допомагають навчатися 

отримувати значний обсяг країнознавчої інформації. Існують два види проектів: 

www - проекти та E-mail проекти. Перші спрямовані на розвиток умінь 

знаходити інформацію в Інтернеті та презентувати результати власного 

пошуку. Ця проектна робота широко використовується викладачами та 

студентами у коледжі. Під час використання проектної технології розвивається 

пізнавальні навички студентів, формуються вміння самостійно орієнтуватися в 

інформаційному просторі, активно розвиваються критичне мислення та 

комунікаційні навички [6]. 

Залучення комп'ютерних технологій та Інтернету додає проекту 

найголовніше - навчає обробляти та аналізувати значний обсяг інформації. 

Тему проекту студенти обирають з-поміж тем, які передбачені навчальною 

програмою. Для проведення проекту потрібно провести підготовчу роботу: 

сформувати групи студентів, зазначити додатковий матеріал, який слід 

використовувати, крім Інтернету, а також обрати форму презентації результатів  

проектування. [6] 

Як приклад проектної роботи студентам ІІ курсу було запропоновано 

підготувати проект з тем: 

- "Сполучені Штати Америки"  

- "Англомовні країни" 

- "Визначні місця Великобританії". 

На першому етапі студенти вивчали лексичні одиниці та опрацьовували 

тексти основної та додаткової літератури за темою проекту. 



Потім, вони перейшли до використання Інтернету. Після завершення збору 

інформації студенти зробили добір ілюстративного матеріалу до зазначеної 

теми, який робить проект більш цікавим та привабливим. 

Результатом проекту  стала презентація рефератів(на семінарських 

заняттях) або слайдова презентація на заключному занятті за цією темою [1]. 

Під час роботи студенти отримали країнознавчу інформацію, 

познайомилися з англомовними текстами, збагатили свій словниковий запас та 

навчилися працювати з великими обсягами інформації. 

Елементи проектної роботи викладачі комісії іноземної мови 

використовують у позааудиторній роботі. Проектна робота забезпечує успішне 

проведення цікавих виховних заходів, де залучаються до роботи студенти всіх 

спеціальностей, створює творчу атмосферу та стимулює  активність студентів 

коледжу. [6] 

Велике значення викладачі надають проведенню інтегрованих занять. 

Мета таких занять - систематизувати знання та уміння студентів з різних 

дисциплін для формування гнучкого професійного мислення, одержаного у 

процесі вивчення дисциплін спеціального циклу. 

На інтегрованих заняттях використовується метод рольової гри, при якому 

студенти інтенсифікують свої знання зосередившись на самостійному творчому 

процесі, що спонукає їх до самовдосконалення.  

Одним з прикладів є заняття з теми "Попит та пропозиція", яке проведене 

на ІІ курсі спеціальності "Економіка підприємства". 

Використавши свої знання з економічних дисциплін, студенти повинні 

були: 

· повторити професійну лексику; 

· підготувати діалог з теми "Попит та пропозиція" на рідній та англійській 

мовах; 

· підготувати творче завдання пошукового характеру, використовуючи 

знання з теми "Ринки"; 



· зробити висновки про роль та значення вивчення ринку попиту та 

пропозиції. 

Інтегровані знання викликають зацікавленість студентів, активізують їх 

розмовну та творчу діяльність, що впливає на якість їх успішності. 

Заключення 

Кожний метод навчання - це спосіб взаємодії педагога і студента, 

сукупність певних їхніх ідей, які становлять процес навчання. 

Запровадження новітніх технологій, широке використання комп'ютерної 

техніки на заняттях, систематичний і правильно організований контроль сприяє 

ефективності навчального процесу, розвитку пізнавального інтересу до 

майбутньої спеціальності, а також вдосконалює підготовку фахівця здатного 

конкурувати на ринку праці. 
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