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ABSTRACT 
The article reveals the positive experience of training future teachers of 

foreign languages in the educational system of Great Britain. Innovative 
technologies that are widely used in Great Britain are briefly described. It has 
been determined that among the main pedagogical technologies that are used 
in the study of foreign languages in Ukraine are: information (multimedia, 
Internet technologies), distance learning, interactive (brainstorming, 
aquarium, colloquium, decision tree creation, discussion), design technologies. 
It has been established that every year innovative pedagogical technologies 
are raised and introduced into the educational process of Great Britain, they 
do not become very popular in Ukraine. Mentoring technology allows the 
teacher to control the level of student knowledge, to reveal himself to the 
teacher as a teacher, and to keep the students away from the educational 
process and to be aware of each topic of the foreign language teaching of 
innovation activity. The traditional system of training future students of foreign 
languages is not sufficiently aimed at using the entire potential of innovative 
technologies in the educational process. Therefore, in order to enrich the 
training of future learners of foreign languages for innovation, we should 
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follow the experience of Great Britain, which considers one of the first places 
in the world, using innovative technologies in the study of foreign languages. 
At the present stage of the development of higher education we need 
comprehension of the problems of introducing innovative pedagogical 
technologies into the educational process and the effectiveness of their 
application skills in innovation, which will increase the level of professionalism 
of specialists in accordance with contemporary European integration 
educational tendencies. Therefore, applying of the experience of Great Britain 
in the technology of higher education in Ukraine - the introduction of 
innovative technologies that will promote the improvement of the educational 
process in the field of studying foreign languages, and also contribute to the 
enhancement of Ukraine in the educational foreign-language space. 

Key words: training, future teachers, foreign languages, Great Britain, 
educational system, higher education, vocational training. 

 
Вступ 
На сучасному етапі розвитку освіти накопичений певний досвід 

створення відповідних умов для професійного зростання майбутніх 
учителів іноземних мов, сприяння всебічному усвідомленню 
необхідності підвищувати свій професійний рівень при викладанні 
іноземних мов. Проте виникає потреба застосування інноваційних 
педагогічних технологій та впровадження їх у навчальний процес. 
Традиційна система підготовки майбутніх учителів іноземних мов 
недостатньо спрямована на використання всього потенціалу інноваційних 
технологій у навчальному процесі. Тому, для того, щоб збагатити зміст 
підготовки майбутніх учителів іноземних мов до інноваційної діяльності, 
слід черпати досвід Великої Британії, яка посідає одне з перших місць у 
світі, з використання інноваційних технологій при вивченні іноземних 
мов. 

Технологічна готовність до інноваційної діяльності наділена 
внутрішньою структурою і зумовлена педагогічними умовами 
професійної підготовки в умовах ВНЗ. Готовність учителя до 
інноваційної діяльності доцільно розглядати в трьох рівнях: особистісна, 
теоретична і технологічна готовності. Ми звертаємо нашу увагу саме на 
технологічну готовність, яка розглядається як інтегративна, значима 
якість особистості, до складу якої входять різні компоненти, показники 
та критерії. 

Проблемами технологічної готовності до інноваційної діяльності 
займалися зарубіжні вчені: G. Braun, K. Karter, D. Katz, L. Shulman, 
M. Smith. У психолого-педагогічних дослідженнях категорія готовності 
розглядається як багатогранне, ємнісне, інформаційно-насичене поняття. 
Відомі підходи, в яких готовність розглядається як стан (М. Дяченко, 
Є. Ільїн, Н.Левітов, В. Ядов); як якість особистості (Є. Павлютенков, 
В. Сєріков, Е. Федорчук); як комплекс здібностей (Б. Ананьєв, 
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Л. Гапоненко); як синтез певних особистісних якостей (В. Кретецький); 
як системне особистісне утворення (С. Васильєва, Л. Кандибович); як 
феномен установки (А. Ахтарієва, Г. Костюк); як цілісне стійке 
особистісне утворення (І. Бужина, А. Ліненко, Г. Троцко); як інтегральне 
багатовимірне динамічне особистісне утворення (С. Литвиненко); як 
інтегративна якість особистості, так і умова та регулятор успішної 
професійної діяльності (І. Гавриш). 

Аналіз наукових джерел засвідчує, що праці становлять 
безсумнівний внесок у вирішення проблеми технологізації системи 
закладів вищої освіти, проте вони не розв’язують тих проблем, що 
стосуються британського позитивного досвіду щодо впровадження та 
застосування інноваційних педагогічних технологій у процесі підготовки 
майбутніх учителів іноземних мов.  

Мета статті. Довести, що використання британського досвіду з 
впровадження інноваційних технологій в практику професійної 
підготовки вчителів іноземних мов, є позитивним для закладів вищої 
освіти України. Окреслити можливості та сформулювати рекомендації 
щодо врахування британського досвіду впровадження інноваційних 
технологій в Україні. 

Матеріали і методи дослідження 
У процесі дослідження були використані такі основні методи 

дослідження – теоретичні, емпіричні, метод зіставлення. Теоретичні 
(аналіз і узагальнення психологічної та педагогічної наукової 
літератури) – з метою визначення теоретичних засад дослідження 
технологізації; емпіричні (аналіз змісту програм, підручників, 
анкетування, опитування – з метою оцінювання сформованості готовності 
студентів до інноваційної діяльності із застосуванням британського 
досвіду; метод зіставлення – з метою порівняння системи підготовки 
майбутніх учителів іноземних мов та особливостей використання 
інноваційних технологій у Великій Британії та Україні. 

Результати та їх обговорення 
На сучасному етапі розвитку освіти накопичений певний досвід 

створення відповідних умов для професійного зростання майбутніх 
учителів іноземних мов, сприяння всебічному усвідомленню 
необхідності підвищувати свій професійний рівень при викладанні 
іноземних мов. Проте виникає потреба застосування інноваційних 
педагогічних технологій та впровадження їх у навчальний процес. 

Традиційна система підготовки майбутніх учителів іноземних мов 
недостатньо спрямована на використання всього потенціалу інноваційних 
технологій у навчальному процесі. Тому, для того, щоб збагатити зміст 
підготовки майбутніх учителів іноземних мов до інноваційної діяльності, 
слід черпати досвід Великої Британії, яка посідає одне з перших місць у 
світі, з використання інноваційних технологій при вивченні іноземних 
мов (Базуріна, 2006: 217). 
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Стратегія модернізації вітчизняної системи освіти ставить вивчення 
іноземних мов у ряд пріоритетів розвитку сучасної освіти. Відповідно до 
Наказу Міністерства освіти і науки України № 99 від 10 лютого 2010 р. 
«Про Концепцію організації підготовки магістрів в Україні», вимог 
Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), 
Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Закону 
України «Про вищу освіту» передбачається підвищення якості освіти 
шляхом структурної перебудови національної освітньої системи, 
розширення міжнародного співробітництва, що в свою чергу вимагає 
підвищення рівня володіння іноземними мовами.  

Серед основних педагогічних технологій, які використовуються при 
вивченні іноземних мов в Україні, є: інформаційні (мультимедійні, 
Інтернет-технології), дистанційне навчання, інтерактивні (мозковий 
штурм, акваріум, колоквіум, створення дерева рішень, дискусія), проектні 
технології. З кожним роком виникають та запроваджуються в навчальний 
процес Великої Британії інноваційні педагогічні технології, які не 
набувають значної популярності в Україні (Задорожна, 2002: 332). 

1. Використання тьюторства як технології наставництва при 
вивченні іноземних мов. Тьюторські заняття сприяють поглибленню і 
розширенню знань, формуванню інтересу до пізнавальної діяльності, 
оволодінню прийомами процесу пізнання, розвиткові пізнавальних 
здібностей, а також сприяють тому, щоб студенти не пропускали матеріал 
та не відставали від програми. Тьютор дбає, щоб підтьюторний міг 
усебічно розкрити самого себе і використати якнайповніше свої 
можливості, надає науково-методичну допомогу студентам у процесі 
навчання, забезпечення правильного та ефективного використання 
навчально-методичної літератури. До кожного студента має бути окремий 
підхід та уміння доступно пояснити матеріал (Doff, 2007: 145)  

2. Запровадження технології мовного портфоліо, що несе в собі 
багатомовність та сприяє підвищенню рівня мотивації до самоаналізу. 
Використовуючи Європейське мовне портфоліо в навчанні, майбутні 
вчителі іноземних мов ознайомлюються із загальноєвропейськими 
рівнями володіння мовою, вчаться працювати з ними. За своєю суттю 
мовне портфоліо є гнучкою навчальною технологією і може бути 
адаптоване практично до будь-якої навчальної ситуації. Варіації його 
видів можуть різнитися за метою навчання, віком студентів, етапом чи 
рівнем оволодіння іноземною мовою, умовами навчання, 
індивідуальними особливостями студентів та індивідуальним стилем 
навчальної діяльності, а також за методами та засобами навчання, що 
використовуються. Використання викладачами технології портфоліо 
значно вдосконалює самостійну роботу та формує стійку мотивацію 
майбутніх учителів до навчання. Ця технологія не лише розвиває 
внутрішні мотиви до навчання, а й формує потребу до накопичення 
інформації, її критичного осмислення та самостійного подолання 
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труднощів, які виникають під час вивчення іноземної мови (Aceto, 
2010: 23). 

3. Поширення технологій контекстно-мовного навчання – 
імерсійного навчання (immersion learning), технології мовного занурення 
(total immersion technology) та прямої технології (direct technology), в 
основі яких регулярне, тобто щоденне спілкування іноземною мовою, 
метою якого є швидке та інтенсивне здобуття мовних навичок.  

4. Персоніфікація та індивідуалізація навчання при підготовці 
майбутніх учителів іноземних мов до інноваційної діяльності. Доцільне 
створення умов для навчання студентів, які мають різні знання, вміння, 
навички та здібності шляхом організації їх у групи з урахуванням 
особливостей кожного студента. Якщо ми розглядаємо індивідуалізоване 
навчання, то у цьому випадку головною тезою є максимальне врахування 
викладачем індивідуальних особливостей студента, а при персоніфікації – 
поступовий перехід особистості в позицію самонавчання на основі 
необхідності до саморегуляції та самопізнання. Основними 
інноваційними педагогічними технологіями, які варто використовувати, 
враховуючи індивідуальні особливості студентів та сприяти їх 
поступовому переходу в позицію самонавчання та самопізнання, є такі: 
технологія навіювання (suggestopedia), технологія асоціативних символів 
(associative technology) та технологія асоціацій (technology of associations), 
загальнофізична технологія реагування (total physical response 
technology), складання семантичних графів (semantic graphs) та побудова 
інтелектуальних мап (mind mapping) (Костікова І., Маслюк, 2017: 56). 

5. Запровадження творчо-діалогічних технологій: діалог-журнали 
(dialogue journals), технології вільного навчання (spaced learning), що 
сприяє підвищенню рівня управління навчальним процесом у системі 
підготовки майбутніх учителів іноземних мов. 

Позитивні ідеї досвіду Великої Британії можна використовувати у 
роботі вітчизняних факультетів іноземних мов; це стосується, зокрема, 
практичного підходу до викладання лексики, граматики та фонетики, 
акценту на розвиток критичного мислення майбутніх учителів іноземних 
мов; розширення програми за рахунок дисциплін за вибором; активного 
залучення університету до інноваційної підготовки майбутніх учителів 
іноземних мов, творчого використання інноваційних педагогічних 
технологій у навчальному процесі. 

Висновки 
На сучасному етапі розвитку вищої освіти виникає потреба у 

всебічному, комплексному вивченні та осмисленні проблеми 
впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний 
процес та ефективності уміння їх застосування в інноваційній діяльності, 
що підвищить рівень професіоналізму фахівців відповідно до сучасних 
євроінтеграційних освітніх тенденцій. Тому вартим уваги постає 
використання досвіду Великої Британії у технологізації вищої школи 
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України – впровадження інноваційних технологій, які сприятимуть 
підвищенню навчального процесу у сфері вивчення іноземних мов, а 
також сприятимуть підвищенню України в освітньому іншомовному 
просторі. Проблема впровадження інноваційних педагогічних технологій 
завжди залишається актуальною, адже для підвищення якості передачі 
знань та вмінь з іноземних мов потрібно володіти сучасними 
технологіями, що з’являються в системі освіти кожного року.  
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АНОТАЦІЯ 
У статті розкрито позитивний досвід підготовки майбутніх 

учителів іноземних мов у системі освіти Великої Британії. Коротко 
охарактеризовано інноваційні технології, які набули широкого 
розповсюдження у Великій Британії. Визначено, що серед основних 
педагогічних технологій, які використовуються при вивченні іноземних 
мов в Україні, є: інформаційні (мультимедійні, Інтернет-технології), 
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дистанційне навчання, інтерактивні (мозковий штурм, акваріум, 
колоквіум, створення дерева рішень, дискусія), проектні технології. 
З’ясовано, що з кожним роком виникають та запроваджуються в 
навчальний процес Великої Британії інноваційні педагогічні технології, 
які не набувають значної популярності в Україні. 

Ключові слова: підготовка, майбутні вчителі, іноземні мови, 
Велика Британія, система освіти, вища освіта, професійна підготовка. 

 
Хрин И. Использование британского опыта у технологизации 

профессиональной подготовки будущих учителей иностранных 
языков 

В статье раскрыт положительный опыт подготовки будущих 
учителей иностранных языков в системе образования Великобритании. 
Кратко охарактеризованы инновационные технологии, которые 
получили широкое распространение в Великобритании. Определено, что 
среди основных педагогических технологий, которые используются при 
изучении иностранных языков в Украине, являются: информационные 
(мультимедийные, Интернет - технологии), дистанционное обучение, 
интерактивные (мозговой штурм, аквариум, коллоквиум, создание дерева 
решений, дискуссия), проектные технологии. Установлено, что с 
каждым годом возникают и вводятся в учебный процесс Великобритании 
инновационные педагогические технологии, не приобретают большую 
популярность в Украине. 

Ключевые слова: подготовка, будущие учителя, иностранные 
языки, Великобритания, система образования, высшее образование, 
профессиональная подготовка. 
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