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Інноваційні технології як засіб підвищення 

якості освітнього процесу 

 На сучасному етапі розвитку суспільства особливої актуальності набуває 

проблема формування суспільно-активної, творчої, компетентної особистості, 

яка самостійно генерує нові ідеї, приймає нестандартні рішення. Формування 

такої особистості здійснюється в умовах широкого використання інтерактивних 

технологій навчання, сутність яких полягає  у тому, що навчальний процес 

відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників.  

Специфіка викладання іноземних мов і намагання активізувати 

навчальний процес, зробити його більш творчим та індивідуалізованим 

зумовлюють необхідність використання інтерактивних технологій.  

Сучасні технології навчання, повинні бути зорієнтовані на особистість 

студента, створення умов для його самовираження і розвитку, при якому 

прагнення постійно оптимізувати навчальний процес з урахуванням 

особливостей інформаційного суспільства зумовлює потребу в нових 

технологіях навчання [3,3]. 

Використання інтерактивних технологій не самоціль, а засіб створення 

атмосфери доброзичливості й порозуміння, усунення почуття страху і 

невпевненості у собі, подолання мовного бар’єру, намагання зробити студента 

більш розкутим, налаштувати на успіх, виявити його здібності до творчості. 

Досить поширеним є застосування методу проектів, який завершує 

вивчення кожної розмовної теми впродовж навчального року і демонструє не 

лише мовні уміння і навички кожного студента, а й здатність до творчого 

мислення. В процесі проектної роботи відповідальність за навчання лягає на 

самого студента як індивіда і як члена проектної групи. Основне, що сам 

студент визначає, яку інформацію міститиме проект та в якій формі пройде 

його презентація [1,130].  



Результатом проектної роботи студентів є розвиток креативного 

мислення, набуття навичок самостійної та групової роботи, демонстрації та 

пояснення матеріалу. Використання інтерактивних форм та методів навчання  є 

системним і логічно обґрунтованим у навчальному процесі, де  чільне місце 

займають рольові ігри, драматизації, групові дискусії тощо. Означені види 

роботи є особливо ефективними на заключному етапі роботи над певною 

темою. Їх застосування посилює особистісну та комунікативну орієнтованість 

навчання, стимулює творчість студентів та створює реальні умови для 

досягнення практичного результату навчання [1,127]. 

Кожна інтерактивна технологія потребує попереднього розгляду і 

навчання студентів працювати за цією технологією. Як результат, дисципліна 

на занятті, де  використовувалися інтерактивні методи, виходить за рамки 

традиційного формату. Інтерактивне навчання потребує зміни структури 

організації заняття в групі, а також зміни кількості часу для підготовки як 

студентам, так і викладачеві [2]. За таких умов інтерактивні методи допоможуть 

з одного боку, більш ефективно організувати комунікативно-пізнавальну 

діяльність студентів, а з іншого - сприятимуть оволодінню студентами 

навчальними стратегіями та виробленню власного ефективного стилю 

пізнавальної діяльності. 
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