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УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ

МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Духовно-інтелектуальне відродження українського народу, визначення

пріоритету  людини  та  переосмислення  загальнолюдських  цінностей

потребують  пошуку  інноваційних  підходів  до  організації  навчально-

виховного процесу, впровадження сучасних педагогічних технологій. Сучасне

інформаційне суспільство ставить перед новою українською школою  завдання

підготовки учнів  профільної школи здатних  адаптуватися в мінливих життєвих

обставинах,  самостійно  здобуваючи  необхідні  знання;  самостійно  критично

мислити  та  уміти  працювати  з  інформацією,  здатної  до  самореалізації  та

самоактуалізації,  професійного  зростання,  адаптування  і  мобільності  у

сучасному суспільстві. 

Результат аналізу наукових і методичних праць свідчить про посилення

уваги  дослідників  щодо  питання  використання  інноваційних  технологій  у

навчанні  іноземних  мов   (Биков,  Жуков,  2005;  Коцюба,  2015;  Литвинова,

2011) та ін. У роботах дослідників зазначено, що впровадження інноваційних

технологій  дає  можливість  ефективно  вирішувати  такі  проблеми  як

посилення  ролі  самостійної  роботи  учнів  та  студентів,  зміна  педагогічних

методик,  впровадження  активних  методів  і  сучасних  інформаційних

технологій. Аналіз наукових джерел з досліджуваного питання дає підстави

стверджувати,  що  головна  увага  приділяється  взаємодії  учасників

інтерактивного спілкування за умови широкого використання інноваційних

технологій, що з часом стають традиційними.



Профілізація  вивчення  англійської  мови у  старших класах  загальних

закладів  середньої  освіти  потребує  застосування  і  впровадження  нових

педагогічних підходів та інноваційних технологій навчання. Методи навчання

англійської  мови  у  профільних  класах  мають  специфіку,  що  пов’язана  з

тенденціями  тотальної  цифровізації  суспільства,  переходу  до  «paperless»

(безпаперового) спілкування, а також урахування схильностей та здібностей

учнів до обраного ними предмета.

Досліджуваний  матеріал  демонструє,  що  якісна  підготовка  учнів

неможлива  без  використання  сучасних  інноваційних  технологій.  Сучасні

інноваційні  технології  в  освіті –  це  використання  інформаційних  та

комунікаційних технологій у навчанні, проєктна робота в навчанні, робота з

навчальними  комп’ютерними  й  мультимедійними  програмами,  дистанційні

технології  в  навчанні  іноземних мов,  створення презентацій.  Ці  технології

допомагають  створити  особливий  підхід  у  навчанні,  забезпечують

індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей,

їхнього рівня знань.

Підводячи підсумки теоретичних надбань та практичного досвіду, ми

вважаємо,  що процес  впровадження  інноваційних технологій  у  традиційні

повинен бути поступовим та методично обґрунтованим. У цьому процесі ми

виділяємо п’ять основних умов:

1) ефективне  використання  інноваційних  технологій  на  уроках

англійської  мови,  що мотивує  учнів   до  їх  використання  в  самостійній  та

індивідуальній роботі;

2)  виконання  у  класі  різних  видів  вправ  (трансформаційних,

підстановчих,  імітативних  тощо),  розроблених  за  допомогою  цифрових

інструментів, наприклад, QR-квести, скрайбінг тощо; 

3)  виконання домашніх завдань,  які  потребують  використання

інформаційних  та  комунікаційних  технологій  або  посилання  на  Інтернет-

ресурси;



4) забезпечення  каналу зворотного зв’язку у вигляді чату, форуму або

контактної групи для взаємодії учителя та учнів;

5) реалізація принципу зв’язку теорії з практикою, навчання з життям,

що вимагає  від  учнів  вмілого  застосування  інформаційних технологій  для

вирішення практичних завдань та формування компетентностей.

Дотримання  вищеперерахованих  педагогічних  умов  у  навчальному

процесі учнів профільної школи забезпечує вимоги комунікативної методики

та  сприяє  успішному  втіленню  інноваційних  технологій  у  традиційні  за

допомогою елективної та селективної моделей. 

Досягти запланованого,  на наш погляд,  було б можливим лише тоді,

коли  учень  сприймався  вчителем  як  особистість  нового  покоління,  так

званого  покоління  «Y»  та  «Z»,  а  сам  предмет  «Англійська  мова»  посів

провідне місце серед шкільних предметів,  тим самим забезпечуючи  умови

інтеграції України в європейський освітній простір та прискорюючи процеси

глобалізації, демократизації та модернізації світового освітнього простору.  

Ми  вважаємо,  що  широке  впровадження  інноваційних  технологій  за

умов використання методів та прийомів організації індивідуальної і групової

роботи  сприятиме  формуванню  комунікативних  компетентностей  учнів

профільної школи. 

Проведене  дослідження  не  вичерпує  всіх  аспектів  проблеми.  Стає

очевидним,  що  його  варто  поглиблювати  у  напрямі  раціонального,

вдумливого втілення світових досягнень технологій навчання іноземної мови

у  навчально-виховний  процес  профільної  школи  в  умовах  української

класичної освіти. 
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