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3.2. Інноваційне навчання 
професійного іншомовного спілкування 

 
Поняття “інновація” означає “оновлення, новизна, зміна”. 

Вперше воно з’явилось у техніці, в зарубіжних дослідженнях 
ХІХ ст. при включенні елементів однієї галузі в іншу, і в психо-
лого-педагогічній літературі розглядається неоднозначно. 
Найпоширенішим є визначення американського вченого Карла 
Роджерса, який стверджує, що “новизна – це ідея, що є для 
конкретної особи новою, і не має значення, чи ця ідея 
об’єктивно нова чи ні, ми визначаємо її в часі, який минув з 
моменту її відкриття або першого використання” [266, с. 6]. 
Франц Брансуїк визначає інновацію як “нову ідею, дію, або 
адаптовану ідею, або ті, для яких настав час реалізації” [266, 
с. 7]. Російський учений С.Я.Батишев вважає, що інновація є 
комплексним процесом створення, розповсюдження та викори-
стання нового практичного засобу (новизни, нововведення) в 
галузі техніки, технології, наукових досліджень. 

Сучасні вітчизняні вчені (І.А.Зязюн, Л.І.Даниленко, 
І.Г.Єрмаков, О.Я.Савченко, М.Д.Ярмаченко) розглядають 
інновацію в освіті як “процес створення, поширення й викори-
стання нових засобів (нововведень) для розв’язання тих 
педагогічних проблем, які досі розв’язувались по-іншому”, 
“актуальні, значущі й системні новоутворення, які виникають 
на основі різноманітних ініціатив і нововведень, що стають 
перспективними для еволюції освіти і позитивно впливають на 
її розвиток” [153, с. 21]; продукти інноваційної освітньої 
діяльності, які характеризуються процесами створення, розпов-
сюдження та використання нового засобу в галузі педагогіки та 
наукових досліджень [306, с. 497]. 

Ми поділяємо думку Ю.П.Азарова: “Оновлення – закон 
розвитку освіти” [3, с. 152]. Тобто розвиток – це властивість 
інноваційної університетської системи освіти, якій притаманні 
гнучкість, мінливість, динамізм. Реальні ж умови як 
внутрішнього, так і зовнішнього середовища встановлюють 
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своєрідний коридор, в межах якого можливий багатоваріантний 
пошук, рух усіх складових навчального процесу у вищій школі. 

Розбіжності у тлумаченнях спричинені неоднаковим ба-
ченням їх авторами сутнісного ядра, а також радикальності но-
вовведень. Одні з них переконані, що інновацією можна вважа-
ти лише те нове, яке має своїм результатом кардинальні зміни в 
певній системі; інші зараховують до цієї категорії будь-які, 
навіть незначні, нововведення. З огляду на сутнісні ознаки 
інновації є всі підстави розглядати її як процес і як продукт 
(результат), вважає І.М.Дичківська [144]. На її думку, інновація 
як процес означає часткову або масштабну зміну стану системи 
і відповідну діяльність людини. Інновація як результат 
передбачає процес створення (відтворення) нового, що має кон-
кретну назву “новація”. В.Ф.Паламарчук новацію вважає ре-
зультатом (продуктом) творчого пошуку особи або колективу, 
що відкриває принципово нове в науці і практиці, інновацію – 
результатом породження, формування і втілення нових ідей. 
Саме втілення нових ідей є ознакою, за якою відрізняють 
інновації від власне новацій: якщо педагог відкриває принципо-
во нове, то він новатор, якщо трансформує наукову ідею у 
практику – інноватор. Л.І.Даниленко уточнює це поняття і 
розуміє його як “кінцевий продукт застосування новизни у нав-
чально-виховному й управлінському процесах з метою його 
зміни (якісного покращання)” [138]. 

Освітня інновація складається з психолого-педагогічної, 
соціально-економічної та науково-виробничої новизни. Психо-
лого-педагогічна (або педагогічна) інновація, в свою чергу, 
складається з дидактичної, виховної та управлінської. 

Отже, інновація є складним системним утворенням, яке 
має внутрішню і зовнішню структури.  

Носіями педагогічних інновацій виступають творчі, 
енергійні люди, які фахово здатні, морально і матеріально 
зацікавлені у проведенні інноваційних змін, опануванні та 
реалізації нового [199]. Це, як правило, наукові працівники та 
творчі вчителі, яких І.А.Зязюн називає “діамантом, який осяває 
душу всіма гранями свого педагогічного дару, який плекає ди-
тину на засадах добра, формуючи інтелектуальну еліту 
суспільства” [172, с. 231]. 
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Освітня інновація характеризується нововведеннями в 
галузі психолого-педагогічних, соціально-економічних та нау-
ково-виробничих досліджень, спрямованих на якісне покра-
щання освітнього процесу. До соціально-економічних 
інновацій в освіті відносять сучасні технології розвитку 
особистості, нововведення у правове забезпечення системи 
освіти, економіку освіти; до науково-виробничих – 
комп’ютерні й телекомунікаційні, матеріально-технічне осна-
щення; до психолого-педагогічних – нововведення у навчаль-
ному, виховному й управлінському процесах. 

Аналіз бази даних про педагогічні інновації [284] пока-
зав, що більшість із них спрямовані на оновлення змісту, 
методів, принципів та засобів навчання. Пріоритетними серед 
них на всеукраїнському рівні є: 
• особистісно орієнтоване навчання – 23,8%;  
• розвивальне навчання – 15,6%;  
• диференційне навчання – 11,9%;  
• інтегроване навчання – 2,9%; 
• рання соціалізація – 26,12%; 
• національне виховання – 4,47%; 
• моральне виховання – 8,95%; 
• управлінська діяльність керівника – 5,9%. 

Більшість педагогічних інновацій розроблені у вигляді 
педагогічних інноваційних технологій, під якими маються на 
увазі якісно нова сукупність форм, методів і засобів навчання, 
виховання й управління, що привносить суттєві зміни в резуль-
тат педагогічного процесу. 

Як відмічає Н.Д.Сорокіна, поява терміна “інновації у 
навчанні” (далі “інноваційне навчання” необхідно сприймати 
як тотожне) – об’єктивна необхідність, що зумовлена глобаль-
ними змінами у світі. Донедавна вважалося, що основною 
функцією освіти (і навчання як головного шляху освіти) є 
підготовка людини до вступу в самостійне життя на основі 
передачі досвіду старшого покоління молодшому. Навчання, 
що забезпечує наступність і зв’язок поколінь, відтворення 
існуючих соціальних стосунків, стабільність сусупільства, має 
назву “традиційне навчання” [338]. 
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Ця функція могла б задовольнити вимоги суспільства, 
якби не змінилися умови життя, що спричинили появу нових 
тенденцій в освіті. Зокрема, Національна доктрина розвитку 
освіти в Україні [268] дозволяє виявити такі тенденції: 
• масовий характер освіти та її неперервність; 
• значимість освіти як для індивіда, так і для суспільства; 
• орієнтація на активне засвоєння людиною способів 

пізнавальної діяльності; 
• необхідність адаптації навчання до запитів і потреб 

особистості; 
• орієнтація навчання на особистість того, хто вчиться, за-

безпечення можливостей його саморозкриття; 
• готувати того, хто вчиться, не тільки пристосовуватися, а 

й активно засвоювати ситуації соціальних змін. 
У зв’язку з цим з’являються потреби у формуванні вмінь 

гнучко реагувати на зміни, а також розвитку самостійності, 
ініціативності, рефлексивності мислення; змінюються цілі нав-
чання: головне – не передача готових знань, не засвоєння 
певної інформації (кількість якої все збільшується); 
найголовнішим стає формування свідомої й відповідальної 
особистості, яка здатна до здійснення раціонального вибору в 
складних життєвих ситуаціях. Ці визначені нові вимоги до 
результатів навчання спричинили появу альтернативи 
традиційному, а саме – інноваційного навчання. 

На думку В.А.Козакова, інноваційне навчання – це про-
цес і результат такої навчальної діяльності, яка стимулює появу 
змін в існуючій культурі, соціальному середовищі. Інноваційне 
навчання, поза підтримкою існуючих традицій, ініціює актив-
ний відгук на проблемні ситуації, що виникають як перед окре-
мою людиною, так і перед суспільством [189]. 

Як стверджує Д.І. Дзвінчук,  поняття “інновація” – це не 
стільки створення й розповсюдження чогось нового, скільки 
такі зміни, які мають суттєвий характер та супроводжуються 
змінами як у діяльності, так і в стилі мислення [143, c. 188]. 

Основна функція інноваційного навчання – це не стільки 
підготовка до життя, скільки безпосереднє включення в сам 
життєвий процес, що можна здійснити лише за умов 
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оволодіння прийомами саморозвитку та самоосвіти. Таким чи-
ном, основна мета інноваційного навчання – це навчити люди-
ну вчитись у будь-якій ситуації. В основі моделі інноваційного 
навчання – спільна діяльність студента і викладача у формі 
діалогу, міжособистісних взаємодій та інтенсивного занурення 
в предмет [189, c. 116]. 

Ефективність інноваційного навчання полягає в 
організації вирішення своїх проблем у процесі групової 
взаємодії, оскільки позитивні зміни в людині відбуваються в 
межах соціальної групи і завдяки її впливу [185]. Ця думка є 
результатом компаративного аналізу закордонного та 
вітчизняного досвіду в сфері інноваційного навчання. 

Отже, інноваційне навчання орієнтується на створення 
умов для студентів займати активну та ініціативну позицію в 
навчальній діяльності, не тільки “засвоювати” запропонований 
викладачем (програмою, підручником, посібником) матеріал, а 
пізнавати світ шляхом активного діалогу з ним, самому шукати 
відповіді, а не зупинятися на тому, що вже знайдено, як на 
остаточній істині [185, c. 6]. 

Інноваційне навчання іноземної мови передбачає відмову 
від переказу навчальних текстів та інших репродуктивних 
методів навчання та перехід до рівноправного діалогічного 
спілкування, моделювання реальних життєвих ситуацій, впро-
вадження інтерактивних видів роботи: методу проектів, 
мозкової атаки, кейс-методу, рольових ігор тощо. Воно сприя-
тиме формуванню критичного мислення студентів та здатності 
застосовувати отримані знання в конкретних ситуаціях. 

У ході експериментальної роботи ми допускали 
можливість пошуку найбільш впливових чинників, спромож-
них стимулювати усвідомлене розширення соціокультурних 
знань студентів та набуття ними практичних навичок 
комунікативної поведінки в стандартних та нестандартних 
ситуаціях. Виявилось, що розширенню соціокультурних знань 
та формуванню навичок комунікативної поведінки значною 
мірою сприяє застосування інноваційних підходів до мотивації 
засвоєння студентами іншомовних соціокультурних знань та 
іноземної мови взагалі. 
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У нашому педагогічному дослідженні зроблено спробу 
вийти на інноваційне навчання іноземної мови студентів 
нефілологічних спеціальностей завдяки посиленню мотивації 
поведінки студентів у зв’язку з розв’язанням соціокультурних 
проблем. Мотивація в даній педагогічній ситуації 
характеризується нами як створення на заняттях такої мораль-
но-психологічної атмосфери, яка сприяє прояву творчості та 
ініціативності кожного студента.  

З цією метою використовувались спеціально розроблені 
ситуації (див. підрозділ 5.2), які  в сукупності спрямовані на прояв 
професійних соціокультурних умінь студента за певної 
значущої мотивації. Паралельно проводилися змодельовані 
практичні заняття, спрямовані на розвиток особистісно 
значущої активної мовленнєвої діяльності. Слід зазначити, що 
помітну роль у посиленні мотивації щодо оволодіння 
соціокультурними знаннями відіграли запроваджені нами в 
практику зустрічі зі студентами, які повернулись після стажу-
вання в США чи роботи у Великій Британії. Розповіді 
майбутніх екологів, економістів, соціальних працівників тощо 
про побутові, соціальні та культурні проблеми, які їм доводи-
лось вирішувати під час перебування в країні, мова якої 
вивчається, значною мірою сприяли підвищенню інтересу до 
вивчення соціокультурних аспектів іноземної мови, створюва-
ли сприятливі умови для підвищення внутрішньої мотивації в 
плані оволодіння мовою. Більше того, деякі студенти, які не 
відрізнялись особливими знаннями англійської мови під час 
навчання і поїхали в Сполучені Штати за програмою “Work and 
Travel” (яка, як відомо, не вимагає високого рівня володіння 
англійською мовою, оскільки є платною), повідомили, що вони 
зазнавали значно більших труднощів через незнання соціальних та 
культурних особливостей американців чи несформованість нави-
чок користування нормами комунікативної поведінки, ніж через 
прогалини в знаннях власне мови, неволодіння певними мовними 
формами чи зворотами. 

У ході практичної реалізації завдань дослідження було 
використано три джерела навчальної мотивації:  
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• природну потребу людини діяти, говорити, спілкуватися, 
слухати; 

• прагнення пізнавати, відкривати щось нове, самовдоско-
налюватися шляхом самоосвіти та самовиховання;  

• переконаність у соціальній і особистісній значущості 
соціокультурних знань у процесі подальшої практичної 
діяльності за обраним фахом. 
Нами запропоновано інноваційний підхід до пошуку 

механізмів розширення соціокультурних знань (поняття 
“розширення культурної пам’яті” збагатили додаванням слова 
“соціо”) з іноземної мови, формування навичок комунікативної 
поведінки та впровадження їх у практику професійного 
спілкування майбутніх фахівців завдяки культурологічно-
соціальному розумінню сутності іншомовної діяльності, 
оскільки соціальна природа людини вимагає спілкування, 
сприйняття нової інформації, досягнення певних результатів. У 
такому разі іншомовна діяльність як форма самопрояву, само-
утвердження, самореалізації є суттєвою ланкою соціального 
буття особистості. 

Своєрідним педагогічним тренінгом у розвитку 
іншомовних умінь у процесі набуття соціокультурних знань 
стали рольові дидактичні ігри, які дозволяли студенту 
самостійно орієнтуватись у мотивах вчинків дійових осіб, оби-
рати і втілювати зовнішні прояви її внутрішнього світу, прогно-
зувати подальші події у відповідності до стереотипу поведінки 
(на прикладах оповідань С.Моема “Home”, “A Friend in Need” 
та текстів на зразок “ESPRIT is no longer “Little Utopia” та ін., 
які ввійшли до створених автором посібників “English-Speaking 
Countries in Close-up” та “Social and Cultural Aspects of 
International Management”). Причому, як доводять дослідники 
питання використання рольових ігор (В.Коломієць, 
Л.Нечепоренко, О.Штепа, С.Заскалєта), у процесі підготовки й 
проведення рольової гри відбувається розвиток пізнавальних 
здібностей студента, формується позитивна самооцінка. Це 
стосується перш за все гри-драматизації, в основі якої лежить 
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факт відтворення певного життєвого епізоду і яка виступає од-
ночасно методом, прийомом і результатом навчання. 

Запровадження інноваційних підходів до навчання 
іноземної мови взагалі та формування соціокультурної 
компетенції студента зокрема, зміщення акцентів з вивчення 
граматики та лексики на формування інтегрованих умінь 
іншомовного спілкування прямо пов’язане з професійною 
компетентністю викладача вищої школи. У свою чергу, 
компетентність викладача зумовлена неперервністю освіти, 
оскільки для того, щоб сформувати якості особистості, 
притаманні випускнику вищої школи, треба мати на увазі, що:  
• фактичний матеріал навчання, який відбирає переважно 

викладач, включає відповідні світоглядні позиції, 
морально-етичні норми й загальнолюдські цінності; 

• викладач є не лише носієм інформації, але й власним при-
кладом утверджує відповідні морально-етичні норми та 
загальнолюдські цінності; 

• знання мають ставати переконанням, ерудицією та визна-
чати спрямованість особистості; 

• досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу стає запо-
рукою оптимальної поведінки в усіх життєвих ситуаціях. 
Це особливо важливо для викладача іноземної мови, 

оскільки в багатьох випадках саме він є втіленням всього 
іноземного для тих, хто вивчає мову. Тому проблема 
неперервної освіти викладачів іноземних мов потребує негай-
ного вирішення через співпрацю з носіями мови, відповідними 
представництвами іноземних агенцій (Британська Рада, Гете-
Інститут, Америка Хаус, Альянс Франсез) в Україні тощо. Але 
в першу чергу самі викладачі повинні постійно займатися 
самоосвітою та самовдосконаленням. Результати ж нашого 
дослідження свідчать, що, як правило, самоосвітою та розши-
ренням власної професійної компетентності займаються в ос-
новному викладачі з класичною університетською освітою, от-
риманою ще за радянських часів, та досвідом роботи більше 15 
років (82% опитаних викладачів іноземних мов віком старше 40 
років). Молоді ж викладачі спираються на отримані у вищому 
навчальному закладі знання, зайняті пошуками додаткової ро-
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боти для покращання свого матеріального стану: в МДГУ 
ім. Петра Могили тільки 11% з них продовжують навчання в 
аспірантурі, 2% пройшли стажування в США; решта питання-
ми підвищення власної кваліфікації поки що не опікується. Це 
тривожний сигнал, оскільки на сьогоднішній день базової 
підготовки для викладача недостатньо: неперервне навчання та 
зростання компетентності викладачів є шляхом для вирішення 
проблеми професіоналізації вищої школи. 

До інноваційного навчання нами віднесено не тільки 
сучасні технології інтерактивного вербального спілкування, а й 
інформаційно-комунікаційні технології, і в першу чергу мере-
жу Інтернет. 

Завдяки впровадженню сучасних інформаційних 
технологій в освітній процес у вищих навчальних закладах 
неможливо уявити роботу студентів та викладача без 
використання інноваційно-комунікаційних технологій, які 
стали потужним засобом інтенсивного навчання і невід’ємною 
складовою дослідно-пошукової роботи. Сьогодні йдеться про 
певний досвід їх застосування і в навчанні іноземної мови 
[281]. При сприйнятті та засвоєнні електронної інформації 
зорові враження асоціюються з уявленнями про дійсні предме-
ти, явища та процеси, що дозволяє студентам бачити справжні 
розміри кольорового зображення. Отже, через асоціації 
відчуттів забезпечується сприйняття й усвідомлення змісту 
комп’ютерної інформації.  

Сприймання навчального матеріалу пов’язане з 
мимовільною увагою студентів, яких приваблює велике за 
розмірами зображення та яскрава проекція. Вони швидше 
сприймають нескладну навчальну інформацію, подану за допо-
могою умовно-графічного унаочнення, але повільніше засвою-
ють навчальний матеріал, що містить численні факти, назви, 
явища, тому важливо виробити у них уміння довільно зосеред-
жувати увагу і знаходити найістотніше в змісті наданого 
матеріалу. У забезпеченні потрібної повноти сприймання і 
засвоєння інформації важливу роль відіграє система мотиваційних 
дій. Методичні варіанти цієї роботи різноманітні: актуалізація 
змісту інформації, формування інтересу до її сприймання, ство-
рення зорово-слухової опори для наступного розгортання бесіди, 
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організація самостійної роботи, опрацювання навчального змісту, 
складання плану, тез, конспектів тощо.  

Глибина сприймання і засвоєння електронної інформації 
значно підвищується, коли перегляду передує здійснений 
викладачем короткий вступ, завдання якого – підготувати 
студентів до її сприймання, підсилити їхній інтерес до 
навчання.  

Роль використання інформаційних технологій у 
забезпеченні свідомого й міцного засвоєння знань полягає у 
тому, що яскраві образи, зміст і специфічна форма викладу 
викликають певне емоційне ставлення, підсилюють 
пізнавальний інтерес до навчальної теми, тому зміст поданої 
інформації студенти сприймають досить швидко. Проте достат-
ньо повно сприймається переважно невелика за обсягом 
інформація. Щоб підготувати студентів до сприймання не 
тільки яскравого, а й складного за змістом матеріалу, треба сис-
тематично виробляти у них навички довільно зосереджувати 
увагу і знаходити істотне. Щоб спостерігати явища і об’єкти на 
дисплеї або сприймати звукову інформацію, не досить лише 
бачити і чути, а важливо чітко з’ясувати, що і як спостерігати, 
на чому зосередити увагу, вміти виділяти певні сторони в 
об’єктах спостережень. Дуже важливо, щоб студенти коменту-
вали наслідки спостережень або прослухування, відтворювали 
зміст комп’ютерної інформації, активізували розумову 
діяльність, вміли самостійно сформулювати правильні виснов-
ки й узагальнення. Чим більший обсяг нової інформації, чим 
складніша вона за змістом, тим тривалішою має бути 
підготовка студентів до сприймання і детальнішою – настанова 
викладача.  

Робота з використанням мережі Інтернет, спрямована на 
засвоєння навчального змісту, – це активний процес, у якому ма-
ють місце елементи дослідження, самостійне знаходження 
відповідей на поставлені запитання, ознайомлення з новими фак-
тами і подіями, поглиблення здобутих знань, знаходження в уже 
відомому нового. У цьому разі студенти не тільки сприймають 
певну інформацію, а й включаються в активну творчу роботу.  

Основна мета використання інноваційно-комунікаційних 
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технологій – забезпечити щонайповнішу практичну реалізацію 
дидактичних та методичних принципів навчання іноземної мо-
ви як засобу міжкультурного спілкування, оскільки через 
Інтернет студенти мають можливість спілкуватися зі своїми 
однолітками з англомовних країн, отримувати доступ до 
найсвіжішої інформації, слідкувати за новинками професійної 
літератури тощо. Виконати це завдання можна  за умов науково 
обґрунтованого й правильного визначення інформаційних 
функцій, дидактичної ролі та призначення інноваційно-
комунікаційних технологій на занятті, визначення оптимальної 
методики їх застосування. 

Відомо, що перетворення інформації на знання 
здійснюється поетапно: 
− представлення пояснення нового матеріалу;  
− повторення, узагальнення  і систематизація знань;  
− формування та вдосконалення умінь і навичок 

застосування набутих знань у практичній діяльності.  
Саме тому визначення змісту інформаційно-пізнавальної 

функції інформаційно-комунікативних технологій раціонально 
розглядати в системі взаємозв’язків із закономірностями 
навчального процесу, а доцільність їхнього застосування 
визначати тим, наскільки вони переважають всі інші наявні 
засоби навчання. 

Проблемам навчання мов за допомогою Інтернету при-
свячено чимало праць, що розглядають всесвітню мережу як 
мотивуючий засіб до самостійного пошуку, обробки та викори-
стання інформації студентами, які прагнуть набути 
майстерності у вивченні мов (Дж. Фокс) [445]. Праці Я.Крайки 
присвячені вивченню можливостей Інтернету в розвитку нави-
чок писемного мовлення [467]. М.Сінгал виділяє не тільки пе-
реваги, але й недоліки та проблеми, що виникають при 
використанні всесвітньої мережі в процесі навчання мов [492]. 

Зазначимо, що нині існує досить велика кількість 
інтелектуалізованих навчальних систем і засобів їхнього 
створення. За видом пред’явлення навчального матеріалу їх 
можна розділити на три основних типи:  
• системи на основі лінійного тексту; 
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• мультимедійні навчальні системи; 
• системи на основі гіпертексту [359]. 

Системи на основі лінійного тексту: пред’явлення 
матеріалу у вигляді звичайних документів, тобто лінійного тек-
сту, має на увазі наявність певного текстового матеріалу, роз-
битого на теми і сторінки, що містить деякі малюнки. Ознайом-
лення студентів із даним текстом іде в заздалегідь визначеній 
послідовності, яку вони не можуть змінити. У кращому разі 
подібна система пропонує повернутися на крок назад чи почати 
навчання з самого початку.  

Системи з подібною організацією даних звичайно не 
припускають якихось тестових програм, а якщо такі є, то все, 
на що вони здатні, – це повернути студента до попередньо 
пройденої теми чи виставити йому оцінку за прочитаний 
матеріал. Саме прочитаний, а не вивчений.  

Такі системи мало підходять для реалізації серйозних 
задач навчання.  

Мультимедійні навчальні системи дозволяють 
гармонійно об’єднати лекцію з демонстрацією навчального 
матеріалу, практикуму у вигляді комп’ютерного імітатора, 
систему, яка тестує, і всі додаткові матеріали в єдиному 
інтерактивному      електронному підручнику. Такі підручники 
існують з багатьох предметів, у тому числі і з іноземної мови. 
На думку дослідників (М.I.Жалдак, В.Г.Редько [311], 
Л.Ю.Шапран [394]), електронний підручник дозволяє 
вирішувати такі основні задачі:  
• одержувати відомості про навчальну програму й 

тематичний план навчальної дисципліни, послідовність 
занять і логіку вивчення тем: індивідуально переглядати, 
вивчати або повторювати навчальний, методичний та 
інформаційно-довідковий матеріал; 

• наочно подавати на дисплеї комп’ютера весь 
дидактичний матеріал і засоби унаочнення (схеми, 
рисунки, таблиці, графіки, текст і т.ін.); 

• здійснювати самоконтроль (з автоматизованим 
оцінюванням) засвоєння змісту навчальних тем і всієї 
дисципліни в цілому, а також одержувати рекомендації з 
додаткового вивчення недостатньо засвоєних навчальних 
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тем; 
• одержувати інформацію про рекомендовану навчальну, 

наукову та методичну літературу; 
• друкувати зразки планів проведення й методичні 

розробки до всіх тем і видів занять; 
• тиражувати роздавальні матеріали (плани, таблиці, 

завдання тощо), необхідні для проведення занять зі 
слухачами та студентами (очно-заочна форма навчання); 

• одержувати методичні рекомендації щодо проведення 
тих або інших форм навчальних занять (приватні 
методики) тощо.  
Таким чином, електронний підручник дозволяє значно 

підвищити (порівняно з традиційними формами, методами й 
засобами навчально-методичного забезпечення) 
технологічність викладання й засвоєння нових фахових знань. 

Велику допомогу надають студентам програми-
перекладачі, навчальні програми з іноземної мови. Тут вибір 
практично необмежений. Граматика, тексти, діалоги, гумор, 
музика, відео, можливість прослуховувати себе та дикторів, 
тематичні диски, лекції обраною мовою – все це сприяє 
вивченню мови. 

Мультимедійні системи значно підвищують інтерес 
студентів до предмета, прискорюють навчання й забезпечують 
краще засвоєння знань. Але мультимедійні системи навчання 
вимагають відповідної апаратної підтримки, займають великі 
обсяги пам’яті, що трохи обмежує їхнє застосування. 

Третім різновидом інтелектуалізованих навчальних сис-
тем є гіпертекстові системи навчання. Існує багато тлумачень 
цього терміна. Розглянемо деякі з них. 

Роберт Кувер вважає, що гіпертекст – це електронний 
текст, де написання та читання здійснюється на комп’ютері, де 
відсутня тиранія та обмеження друкарського ряду, тому що 
написання здійснюється в просторі, який створює комп’ютер. 
На відміну від друкарського тексту з односпрямованим рухом 
перегортання сторінок, гіпертекст – це радикально відмінна 
технологія, вона є інтерактивною і багатоголосою, вона надає 
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перевагу плюралізмові “дискурсу” перед раз і назавжди 
визначеною фіксацією тексту  

[http://www.ji.lviv.ua/n15texts/mihajl1.htm]. 
Гіпертекст – це репрезентація інформації як зв’язаної 

(linked) мережі гнізд (nodes), у яких читачі вільні прокладати 
шлях (navigate) нелінійним чином. Він припускає можливість 
множинності авторів, розмивання функцій автора і читача, 
розширені роботи з нечіткими межами і множинність шляхів 
читання  

[http://aelib.narod.ru/texts/kovbasenko__pavic__ua.htm]. 
Гіпертекст – це текст із виділеними фрагментами, що 

відіграють роль посилань, активізація яких спричиняє 
виконання певних дій, наприклад: виведення графічного 
зображення, відтворення звуку, відкриття нового документа 
тощо [http://www.pu.if.ua/babinal/method/chap04.html].  

Гiпертекст – це iнформацiя, подана в такому виглядi, що 
визначене слово в текстi можна в будь-який момент “розкрити” 
i одержати таким способом про нього додаткову iнформацiю. 
Тобто цi слова є посиланнями на iншi документи, що можуть 
бути текстом, файлами, рисунками, звуковими фрагментами та 
iн. Процес переходу за посиланнями можна продовжувати 
скiльки завгодно. Робота в Internet за допомогою WWW бiльш 
за все нагадує перегляд iлюстрованого журналу або 
енциклопедiї. Щоб дiстатися до потрiбного ресурсу, необхiдно 
просто клацати мишею по видiлених словах або елементах 
графiки  [http://sumdu.edu.ua/cources/service/base.html]. 

Гіпермедіа – це гіпертекст і мультимедіа (інформація у 
вигляді графіки, звуку, анімації та ін.). Робота з гіпертекстом – 
це нелінійний процес роботи з текстом по численних 
напрямках. Нелінійні характеристики гіпертексту створюють 
нове середовище для читання і письма [http://
users.kpi.kharkov.ua/lre/bde/ukr0/cde/hypermedia.htm] 

Гіпертекст як підхід до керування інформацією 
відрізняється від інших підходів тим, що основний вид 
діяльності студентів при роботі з ним полягає не стільки в 
пошуку потрібної інформації, скільки в ознайомленні з 
визначеним предметом за допомогою перегляду ряду 
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інформаційних фрагментів, зв’язаних між собою за змістом. 
Ознайомлення здійснюється у визначеній послідовності, 
обумовленій цілями користувача. Можливість варіювання 
послідовності ознайомлення зі змістом гіпертексту, на відміну 
від лінійного тексту, здійснюється за рахунок розбивки 
інформації на фрагменти (теми) і встановлення між ними 
зв’язків, що дозволяють студенту перейти від досліджуваної в 
даний момент теми до однієї з декількох зв’язаних з нею тем. 
Вочевидь, що більшою гнучкістю в  задоволенні різних цілей 
студентів володіє гіпертекст із великою кількістю зв’язків між 
темами. 

Розглядаючи використання Інтернету в процесі навчання 
англійської мови студентів нефілологічних спеціальностей, 
слід зазначити, що в сучасному світі спостерігається чітка 
тенденція до поглибленої спеціалізації знань. Нагромадження 
знань та практичного досвіду у вузькоспеціалізованій сфері 
приводить до появи винаходів та нових розробок. З’являються 
нові поняття, що вимагають ідентифікації в мові, а також нові 
терміни, відомі найчастіше лише відносно вузькому колу лю-
дей. Такі терміни зазвичай є спеціально “сконструйованими” 
словами або вже відомими словами, які набули абсолютно но-
вого значення. Словники, як правило, не встигають за таким 
швидким процесом термінотворення. Зіткнувшись із такою 
проблемою, великі спеціалізовані компанії, що мають свої веб-
сторінки в Інтернеті, розміщують там невеликі тлумачні словники 
термінів (glossaries), які найчастіше вживаються в даній галузі. В 
більшості випадків такі словники складені англійською мовою. 
Наприклад, словники з таких спеціальностей, як “Банківська спра-
ва” чи “Фінансова діяльність”, можна знайти на відповідних сай-
тах. Щоб студенти набули практичних навичок користування та-
кими словниками, доцільно запропонувати їм самостійно 
відшукати в Інтернеті тлумачні словники за їхньою спеціалізацією 
та підготувати власний значеннєвий переклад. Така робота 
дозволяє студентам: 
1) краще засвоїти професійні терміни;  
2) набути практичних навичок перекладу;  
3) закріпити фахові знання; 
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4) відпрацювати алгоритм пошуку інформації в Інтернеті.  
Порівняння студентських варіантів перекладу 

спеціальних термінів з уже прийнятою професійною 
термінологією, аргументація студентів щодо вибору свого 
варіанта перекладу викликають живу дискусію, що сприяє кра-
щому засвоєнню професійно спрямованої лексики як 
англійською, так і рідною мовами. 

Здійснене нами анкетування студентів щодо використан-
ня ними Інтернет-ресурсів для навчальних цілей свідчить, що 
88% студентів ІІІ-ІV курсів економічного факультету (з 122 
опитаних) звикли звертатись до всесвітньої мережі навіть 
частіше, ніж до підручників; при цьому 81% опитаних 
знімають інформацію англійською мовою. Більше того, 
отриману англомовну інформацію студенти використовують не 
тільки на заняттях з англійської мови, а й у ході вивчення 
фахових дисциплін (детальніше див. підрозділ 3.4). 

Виходячи з того, що Інтернет є міжнародним, 
багатокультурним, майже безмежним і найкращим джерелом 
інформації про традиції та звичаї народів світу, його ресурси 
відіграють дуже важливу роль у розширенні іншомовної 
соціокультурної компетенції студентів. Наприклад, можна за-
пропонувати студентам самостійно здійснити мандрівки веб-
сайтами для візуального знайомства з містами, пам’ятками 
культури, святами, музикою та молодіжною субкультурою 
різних країн. В експериментальних групах на І курсі ми вико-
ристовували можливості Інтернету при вивченні тем “Кухня 
народів світу”, “Свята в англомовних країнах”, “Подружнє 
життя”, “Одяг” тощо. Підготовлені студентами матеріали були 
основою для обговорення в підгрупах і командах, для 
організації рольових ігор, написання листів, привітань, есе. 
Наприкінці ІV курсу, в ІІІ триместрі, коли англійська мова вже 
не вивчається, при проведенні комплексних контрольних робіт 
з’ясувалось, що в бувших експериментальних групах знання 
студентів щодо особливостей національного характеру носіїв 
мови, які проявляються в їжі, сімейному житті, манері одяга-
тись та розмовляти, проводити презентації та переговори, вести 
бізнес, на 18% кращі, ніж у контрольних групах. Студенти фа-
культету комп’ютерних наук у 2003 році створили англомов-
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ний веб-сайт, у якому презентували державу Україна саме че-
рез національні традиції в їжі, одязі, сімейному житті та манері 
спілкування. Цей продукт було представлено на міжнародному 
конкурсі, який проводила компанія ”Siemens” (ФРГ), де він 
посів перше місце, а студенти – учасники проекту разом з вик-
ладачем англійської мови були запрошені до Мюнхена, де 
відбувалась церемонія нагородження переможців. Все це 
свідчить про нагальну необхідність якомога швидшого запро-
вадження використання ресурсів Інтернету для навчання 
студентів професійно спрямованої іноземної мови та форму-
вання у них іншомовної соціокультурної компетенції. 

Висновки 
Ми поділяємо думку В.А.Козакова про те, що основна 

мета інноваційного навчання – це навчити людину вчитись уп-
родовж всього життя в будь-якій ситуації. Інноваційне навчан-
ня орієнтується на створення умов для студентів займати ак-
тивну та ініціативну позицію в навчальній діяльності, не тільки 
“засвоювати” запропонований викладачем (програмою, 
підручником, посібником) матеріал, а пізнавати світ шляхом 
активного діалогу з ним, самому шукати відповіді, а не зупиня-
тися на тому, що вже знайдено, як на остаточній істині.  

У нашому дослідженні зроблено спробу вийти на 
інноваційне навчання іноземної мови студентів нефілологічних 
спеціальностей завдяки широкому залученню найсучасніших 
інформаційних технологій, Інтернет-ресурсів, посиленню 
мотивації поведінки студентів через розв’язання соціокультурних 
проблем, викликаних майбутньою професійною діяльністю випу-
скника університету в міжкультурному середовищі. Мотивація в 
даній педагогічній ситуації характеризується нами як створення на 
заняттях такої морально-психологічної атмосфери, яка сприяє 
прояву творчості та ініціативності кожного студента. Педагогічне 
підгрунтя для цього створює опора на професійні  знання, які сту-
дент уже має, та міжпредметна координація у навчанні фахових 
дисциплін і професійно спрямованої англійської мови.  

Запропонований нами інноваційний підхід до пошуку 
механізмів розширення соціокультурних знань – “розширення 
соціокультурної пам’яті” – з іноземної мови сприяє 
сприйняттю, селекції та творчому використанню нової 
інформації й формуванню навичок комунікативної поведінки за 
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рахунок широкого застосування рольових ігор, драматизації, 
презентацій, інтерв’ювання та інших видів інтерактивної 
мовленнєвої діяльності, а також впровадженню в практику 
професійного спілкування майбутніх фахівців розуміння 
сутності іншомовної діяльності.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


