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ВСТУП 

 Потреба сучасної особистості в адаптації до умов полікультурного та 

мультилінгвального світу значно посилює інтерес до мовної освіти. На сьогодні 

вивчення іноземної мови можна вважати важливим засобом формування нашої 

свідомості та здатності вести міжкультурний діалог.   

 Як відомо, надзвичайно популярна філософія сучасного європейця щодо 

навчання упродовж життя знаходить все більше прихильників серед українців, 

оскільки сприяє усвідомленню того, що знання іноземної мови це не просто 

перевага, а запорука успішного майбутнього. Міністерством освіти і науки 

України розроблено та затверджено Концепцію реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”, 

одним із базових завдань якої є формування основних компетентностей учнів. 

Серед десяти компетентностей ключовою є спілкування іноземними мовами, 

що включає в себе уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, 

усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та 

погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні 

соціальних і культурних контекстів [4]. 

 У такому аспекті англійська мова має певні переваги над іншими 

предметами, передбаченими шкільною програмою, оскільки сучасна молодь 

нині не уявляє свого існування без спілкування в соціальних мережах, а також 

активно планує здобути сучасну освіту й відповідну професію в майбутньому, 

що, в свою чергу, вимагає знання іноземної мови та вільне володіння нею. 

 Стрімкий розвиток інформаційних технологій став поштовхом до 

трансформації освітньої діяльності, що відображає нові вимоги до членів 

суспільства та зміни освітньої парадигми. Можна впевнено стверджувати, що 

має місце тенденція злиття освітніх та інформаційних технологій навчання.  

 Широке поширення інтернет-технологій у суспільстві і в освітньому 

середовищі зумовлюють актуальність формування нового погляду на зміст 

освіти, знаходження нових методів, форм і засобів навчання. Слід також 
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відзначити стрімкий процес практичного використання соціальних сервісів в 

освіті. 

 Відповідно до нової програми для загальноосвітніх навчальних закладів, 

навчання іноземних мов передбачає практичне опанування учнями 

мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного 

спілкування. Згідно з цим, головними принципами програми є: комунікативна 

спрямованість, особистісна орієнтація, автономія учня та інтегроване навчання 

видів мовленнєвої діяльності.  

 На сьогодні все більшого значення набувають такі можливості, як 

отримання освіти дистанційно за допомогою сучасних інформаційних 

технологій. Глобальна мережа Інтернет відкриває доступ до інформації у 

наукових центрах світу, що створює реальні умови для самоосвіти, розширення 

кругозору, підвищення кваліфікації. З’являється можливість організації 

спільних проектів та обміну досвідом вчителів, студентів, вчених.  

 Головною умовою навчального процесу у закладі загальної середньої 

освіти є його особистісна зорієнтованість, спрямована на те, щоб кожний учень 

став повноцінним, самодостатнім, творчим суб’єктом діяльності, пізнання і 

спілкування. Педагогічною наукою ведеться пошук нових моделей організації 

освітнього процесу, для створення якісно нових стосунків між суб’єктами 

навчання, спрямованих на гуманізацію навчально-виховного процесу. Одним із 

шляхів модернізації іншомовної освіти є творче використання інноваційних 

освітніх технологій та веб-ресурсів. 

 Аналіз інноваційної діяльності у навчанні іноземних мов показує, що на 

практиці в основному впроваджуються технології, серед яких можна виділити: 

особистісно орієнтоване навчання та виховання, громадянську освіту, 

профільне навчання, технологію групової навчальної діяльності, теорію 

рівневої диференціації навчання, інформаційно-комунікаційні технології, 

проектну методику, інтерактивні технології, технологію формування творчої 

особистості, технологію гуманізації педагогічної діяльності, розвиток 

критичного та креативного мислення,  теорію ігрових технологій.  
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 Використання інформаційно-комунікаційних технології підвищує 

інтенсивність навчання, розвиває творчі здібності учнів. Так, використання веб-

ресурсів передбачає моделювання життєвих ситуацій, рольових ігор, спільне 

вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.  

 Освітня технологія використання веб-ресурсів в процесі навчання дитини 

– це сукупність різноманітних педагогічних прийомів, які спонукають учнів до 

дослідницької творчої активності, створюють умови для усвідомлення ними 

матеріалу, узагальнення одержаних знань.  

 Ця технологія готує дітей нового покоління, які вміють спілкуватися, 

слухати та чути інших, міркувати. В її основу покладено ідею творчої співпраці 

вчителя та учнів.  

 При запровадженні цієї технології знання засвоюються краще, оскільки 

інтерактивні методики розраховані не на запам’ятовування, а на вдумливий, 

творчий процес пізнання світу, на постановку проблеми та пошук шляхів її 

вирішення. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-РЕСУРСІВ У 

МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 Сьогодні активний підхід до використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у школі не обмежується електронними підручниками або 

посібниками. Мережні технології, а в першу чергу Інтернет, є нині одним із 

засобів надання рівного доступу до якісної освіти, невід'ємною складовою 

освітньої галузі. Інтернет сьогодення є найважливішою соціально-економічною 

комунікацією нашої цивілізації. Користувачі мережі не тільки “споживають” 

інформацію, а й постійно поповнюють її різними інформаційними ресурсами. 

 Інтернет як технічний засіб розвитку особистості істотно сприяє її 

самореалізації та розширює соціальні можливості. 

 У навчанні особливий акцент ставиться на власну діяльність дитини з 

пошуку, усвідомлення і переробки нових знань. Вчитель виступає як 

організатор процесу навчання. Сьогодні можна говорити вже про те, що 

Інтернет-технології є частиною загальної інформаційної культури вчителя та 

учнів.  

 Питання інтеграції Інтернету в освіту і, зокрема застосування його в 

навчанні іноземним мовам, є досить актуальним. Це пов’язано з тим, що при 

використанні Інтернету, як засобу навчання іноземної мови, реалізуються цілі і 

завдання навчання й виховання. 

1.1.Поняття та типи веб-ресурсів 

 Електронні ресурси – це електронні дані (у вигляді символів, графічних, 

звукових, відеоданих, або їх комбінацій), які можуть бути розміщені на будь-

якому електронному носії, а також опубліковані в локальній чи глобальній 

мережі. Таким чином, освітні електронні ресурси (далі – ОЕР) – це 

інформаційні ресурси, що можуть бути представлені у вигляді текстових, 

графічних, звукових, відеоданих або їх комбінацій, які відображають певну 

предметну галузь освіти та призначені для забезпечення процесу навчання 

особистості, формування її знань, умінь та навичок. ОЕР повинен мати високий 

рівень виконання, гарне художнє оформлення, характеризуватися повнотою 
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матеріалу, забезпечувати якість методичного інструментарію та якість 

технічного виконання, відповідати дидактичним принципам [1]. 

 Зупинюся на класифікації освітніх електронних ресурсів (ОЕР), які можна 

описати за наступними ознаками: за функціональним призначенням 

(програмно-методичні (навчальні плани і навчальні програми), навчально-

методичні (методичні вказівки, що містять матеріали з методики викладання 

навчальної дисципліни, вивчення курсу, виконання курсових і дипломних 

робіт), навчально-дидактичні (підручники, навчальні посібники, тексти лекцій, 

конспекти лекцій), допоміжні (практикуми, збірники задач і вправ, хрестоматії, 

книги для читання, довідники), контролюючі (тестові програми, бази даних), за 

структурою (однотомні – випущені у вигляді одного електронного носія, 

багатотомні – що складаються з двох або більше пронумерованих частин, 

кожна з яких представлена на окремому носії, але разом з тим є одним цілим як 

за змістом так і за оформленням, електронна серія – це сукупність томів, що 

об'єднані спільною тематикою та метою і виходять в однотипному 

оформленні), за організацією тексту (моновидання і збірки), за характером 

вихідних даних (навчальний план, навчальна програма, методичні вказівки, 

програми практик, завдання для практичних занять, підручник, навчальний 

посібник, конспект лекцій, курс лекцій, практикум, хрестоматія, книга для 

читання), за цільовим призначенням (офіційні – публікуються від імені 

державних органів, установ, відомств або суспільних організацій, що містять 

матеріали нормативного та директивного характеру, наукові – містять відомості 

про теоретичні або експериментальні дослідження, історичні документи, 

науково-популярні – містять відомості про теоретичні або експериментальні 

дослідження в галузі науки, культури, техніки, викладені у доступній формі, 

довідкові – містять короткі відомості наукового та прикладного характеру, 

розташовані в порядку, зручному для їх швидкого пошуку, але не призначені 

для послідовного читання, рекламні – містять повідомлення про освітні 

послуги, навчальні заходи з метою створення попиту на них), за групою 

користувачів (ОЕР для школярів, ОЕР для студентів, ОЕР для дипломованих 
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фахівців, ОЕР для магістрів, ОЕР для викладачів та вчителів), за наявністю 

друкарського еквіваленту (електронні аналоги паперового навчального видання 

– це видання, які відтворюють відповідне паперове видання, самостійні ОЕР – 

що не мають паперових аналогів, за природою основних даних (текстові 

(символьні) – містять переважно текстові дані, представлені у формі, що 

допускає посимвольну обробку, оглядові – містять переважно електронні 

зразки об'єктів, що розглядаються як цілісна графічна сутність, представлена у 

формі, що допускає перегляд і друкарське відтворення, але такій, що не 

допускає посимвольної обробки, звукові – містять цифрове представлення 

звукових даних у формі, яка допускає її прослуховування, але не призначена 

для друкарського відтворення, програмні продукти – самостійні твори, що 

представляють собою публікацію тексту програми або програм на мові 

програмування, мультимедійні – характеризуються тим, що містять різнотипні 

дані (текстові, графічні, звукові, відео) існують рівноправно і взаємопов'язано 

для вирішення різноманітних задач), за ступенем дидактичного забезпечення 

(ОЕР, який охоплює спеціальність, ОЕР, який охоплює дисципліну, ОЕР, який 

охоплює тему (розділ) дисципліни, ОЕР, який охоплює частину теми), за видом 

освітньої діяльності, в якій використовується ОЕР (для лекційного 

супроводження (слайди, відео- та аудіофрагменти, супроводження самостійної 

роботи, дистанційного навчання, самоосвіти, короткотривалих курсів і для 

системи підвищення кваліфікації), за характером взаємодії користувача і ОЕР 

(детерміновані – параметри, зміст і спосіб взаємодії з якими визначені видавцем 

і не можуть бути змінені користувачем, не детерміновані (інтерактивні) – 

параметри, зміст і спосіб взаємодії з якими прямо або побічно встановлюються 

користувачем відповідно до його інтересів, мети, рівня підготовки, на основі 

конкретних даних і за допомогою алгоритмів, визначених видавцем), за 

технологією розповсюдження, залежно від форми власності (автономні, 

мережні та комбіновані). 

 Залежно від власності існують відкриті – їх використання здійснюється 

вільно, закриті – їх використання здійснюється лише з дозволу. Маючи дозвіл, 
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користувачу необхідно ввести своє реєстраційне ім’я та пароль, які видаються 

адміністрацією розробників, та комбіновані – доступ до окремих частин або до 

всього ОЕР здійснюється вільно, але в демонстраційному режимі (так звані 

демо-версії) інформаційні ресурси [1]. 

 Найпоширенішими системами управління освітніми веб-ресурсами на 

сьогодні є сайти. Сайт – це сукупність веб-сторінок із однаковим дизайном, 

тематично і навігаційно об'єднаних, які фізично знаходяться на одному сервері. 

 Офіційні сайти - це сайти органів управління. На них розміщені такі 

освітні веб-ресурси: урядові документи, положення, закони. Прикладами таких 

сайтів можуть бути: www.mon.gov.ua – офіційний сайт Міністерства освіти і 

науки України, www.kmu.gov.ua – Урядовий портал. 

 Зазвичай, сайти навчальних закладів містять довідкові відомості. Проте, 

існують такі заклади, які розміщують різноманітні освітні веб-ресурси: 

навчальні матеріали, дистанційні курси, проводять різноманітні олімпіади, 

змагання. Крім того, можуть містити тестові системи, за допомогою яких 

користувач може перевірити свої знання.    

 До культурно-освітніх сайтів відносять віртуальні бібліотеки, які 

накопичують в собі електронні книги, журнали, статті, довідники і мають риси  

пошукової системи; віртуальні журнали та газети, що є електронною копією 

паперового видання; віртуальні музеї.  

 Надання освітніх послуг користувачу незалежно від його 

місцезнаходження здійснюється за допомогою сайтів для дистанційного 

навчання. Найпопулярнішим ресурсом, який може бути використаний 

практично на всіх етапах і рівнях навчання як доповнення до традиційної 

системи конспектів і підручника, - це електронний підручник. 

 Також існують довідкові сайти, серед яких можна виокремити 

енциклопедії – електронні сторінки з текстами і графічними зображеннями 

класичного енциклопедичного характеру; словники, каталоги, інформаційно-

довідкові ресурси, що містять довідкові відомості про конференції, конкурси, 

семінари, гранти. 
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 Розповсюдженими є тематичні сайти з певної галузі знань і персональні 

сайти, що створюються з метою обміну досвідом з іншими, а також для доступу 

учнів до навчальних матеріалів з предмету, що викладає вчитель. На сайті 

розміщують розробки уроків, бібліотеку, глосарій, журнал оцінок. 

 Існують інші засоби спілкування: телеконференції, чати, форуми, 

методичні об’єднання вчителів, що служать для обміну відомостями та 

співпраці. 

 Таким чином, освітні веб-ресурси передбачають інформаційно-

презентаційну, консультативну, інформаційно-методичну, просвітницьку, 

навчальну підтримку діяльності суб’єктів взаємодії, відкривають нові 

можливості взаємодії з громадськістю  

 Користуючись класифікацією, можна цілеспрямовано здійснювати пошук 

потрібного ресурсу у веб-просторі мережі Інтернет, не витрачаючи зайвого часу 

на безсистемний пошук. 

1.2. Інтернет у навчанні видів мовної діяльності 

 Основна мета навчання іноземної мови – формування комунікативної 

компетенції, а всі інші цілі (освітня, виховна, розвиваюча) реалізуються у 

процесі здійснення цієї головної мети. 

 Комунікативна компетенція в сучасному її розумінні передбачає 

формування здатності до міжкультурної взаємодії [18]. 

 Грамотне використання веб-ресурсів може значно сприяти підготовці 

учнів до ситуацій реального спілкування. На уроці практично неможливо 

формувати лише одну мовну навичку. Наприклад, працюючи з аудіотекстами, 

подкастами чи відеозаписами, ми паралельно відпрацьовуємо лексичні, 

граматичні, фонетичні навички. Аудіотексти дають інформацію та підґрунтя 

для дискусії, що, у свою чергу, передбачає подальший розвиток навичок 

говоріння.  

 Крім того, різноманітні інтерективні платформи можуть стати справжнім 

помічником в оволодінні ключовими аспектами англійської мови. Наприклад, 

Grammarly та Ginger є корисним ресурсом для вдосконалення письмових 
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навичок, бо вищезгадані сервіси здатні коригувати помилки з їх детальним 

поясненням.  Курс BBС LearningEnglish пропонує інтерактивні 

візуалізовані вправи, що покращують навички слухання, читання, засвоєння 

нового лексичного матеріалу та правильної вимови. Захопливий сайт 

LyricsTraining в ігровій формі пропонує працювати над правописом та 

аудіюванням одночасно, прослуховуючи пісні чи переглядаючи популярні 

відеокліпи. 

 Всесвітньо відомий YouTube – це чи не найдоступніший відео-хостинг, 

що може бути використаний з метою покращення навичок аудіювання. Більше 

того, учні можуть бути залучені до створення власного контенту, тим самим 

відпрацьовуючи говоріння. Наразі YouTube має великий потенціал для 

використання в освітньому процесі, бо відеоролики можуть збагатити урок, 

урізноманітнити його, а вчителя надихнути на створення власного відеокурсу, 

відеоуроку чи інтерактивного відео із завданнями та додатковими коментарями.  

 Серед ресурсів з широким вибором курсів лідирує Coursera – масштабний 

проект, що публікує безкоштовні англомовні онлайн-курси в різних сферах 

знань у форматі відеолекцій від провідних університетів світу, а перевірка 

відбувається в режимі тестування. EdX – своєрідна бібліотека інтерактивних 

курсів, заснована Массачусетським технологічним інститутом і Гарвардським 

університетом. Лекції на платформі проводяться декількома мовами, однак 

основною все ж залишається англійська. 

 Значні додаткові можливості виникають при використанні інформаційних 

ресурсів і послуг Інтернету у процесі проектної діяльності школярів. Тільки за 

допомогою мережі Інтернет можна створити справжнє мовне середовище і 

поставити завдання формування потреби у вивченні іноземної мови на основі 

інтенсивного спілкування з носіями мови, роботою з автентичною літературою 

найрізноманітнішого жанру, аудіювання оригінальних текстів, записаних 

носіями мови.  

 Найпростішим проектом є листування з використанням електронної 

пошти. Переваги такого виду листування очевидні: у школярів з’являється 
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реальна можливість використовувати іноземну мову як засіб спілкування, 

оволодіти елементарними навичками роботи на комп'ютері, отримати цікаву 

для них інформацію з автентичного джерела в найкоротші терміни. Роль 

вчителя іноземної мови полягає у заохоченні учнів, наданні їм мовної допомоги 

з метою використання отриманої інформації на уроці у формі індивідуальних 

завдань.  

 Дуже цікаві міжпредметні проекти, що також організовуються навколо 

певної проблеми. Це можуть бути міжнародні творчі проекти. У будь-якому 

разі іноземна мова виконує свою основну функцію засобу спілкування. Учні не 

тільки вирішують певну проблему, а й знайомляться з національними і 

культурними особливостями країн-партнерів. Отже, оволодіння мовою 

природним чином відбувається на соціокультурному тлі.  
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РОЗДІЛ 2. МОВНА СВІДОМІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ УЧНІВ РІЗНИХ 

СОЦІАЛЬНИХ ГРУП ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА 

ОСНОВІ ВЕБ-РЕСУРСІВ  

 Одним із пріоритетних напрямів реформування освіти є необхідність  

досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов. На відміну від інших 

предметів, іноземна мова — це ціла галузь знань, оскільки розкриває перед 

людиною скарбницю іншомовної культури. Інтеграція України у світову 

спільноту потребує досконалого володіння іноземними мовами шляхом 

використання освітніх технологій, зокрема веб-ресурсів.  

 Специфіка іноземної мови як навчального предмета полягає в тому, що 

спілкування є не тільки кінцевою метою навчання, а й засобом її досягнення. 

 Оскільки мова залишається єдиною універсальною базою мислення, 

знання іноземної мови слід розглядати з погляду вдосконалення 

інтелектуальних здібностей (пам’яті, уяви, критичного, логічного, креативного 

мислення). Творчість є найвищим виявом розвитку людського розуму. Творча 

здібність — це здатність дивуватися й пізнавати, уміння знаходити рішення в 

нестандартних ситуаціях, це спрямованість на відкриття нового і здатність 

глибокого усвідомлення свого досвіду. Завдяки творчій діяльності, в дитини 

розвивається здатність самостійно реалізувати свої можливості, а 

самореалізація веде до особистісного зростання. 

 Втілення цієї ідеї неможливе без розробки та впровадження відповідних 

технологій навчання та інтерактивного освітнього середовища, як способу 

взаємодії з учнями з різних соцільних груп. 

  

2.1. Поняття мовної свідомості особистості 

 Співвіднесення двох мов і культур (української та іноземної) допомагає 

окреслити їх національно-специфічні риси, що сприяють глибшому 

усвідомленню як чужої, так і рідної мови й культури. Ця співвіднесеність дає 

змогу зрозуміти унікальність цих культур, їх характер, який знаходить своє 
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втілення в мовному просторі, а головне дозволяє проникнути в мовну “картину 

світу” двох народів. 

 У соціолінгвістиці активно використовується поняття “мовна свідомість” 

(далі — МС), оскільки без нього важко пояснити факти мовної поведінки та 

з’ясувати зовнішні причини багатьох мовних змін. Мовна свідомість як одна з 

форм людської свідомості —  це соціально-психологічна категорія.  

Найґрунтовніше сучасне українське видання із соціолінгвістики, в якому 

запропоновано й окреслено структуру поняття “мовна свідомість”, належить 

досліднику Пилипу Селігею. У книзі “Мовна свідомість: структура, типологія, 

виховання” автор подав розробку типології рівнів мовної свідомості, розглянув 

засади, методи та основний зміст мовного виховання громадян України [14]. 

 Свідомість – це суб’єктивне відбиття людиною навколишнього світу. 

Відтак мовна свідомість є відображенням власне мовної царини. Звідси 

визначення: мовна свідомість – це небайдуже ставлення до мови. Таке 

визначення чітко відмежовує мовну свідомість від її розуміння як мовної 

картини світу. Якщо там ідеться про усвідомлення в мові позамовного світу, то 

тут – про усвідомлення самої мови [14, с. 13]. 

 Пилип Селігей пише: “Немає ні цілісної теорії, ні єдиного розуміння МС, 

бо різні дослідники вкладають у це поняття інакший зміст” [13, с. 12]. У своїй 

статті автор пропонує визначення та окреслює структуру поняття “мовна 

свідомість”: “МС – це форма свідомості, яка охоплює погляди, уявлення, 

почуття, оцінки й настанови щодо мови та мовної дійсності. Cтруктура МС 

містить чотири основних блоки елементів – мовні знання, почуття, оцінки й 

настанови” [13, с. 15]. Така інтерпретація МС збігається з визначенням 

польського мовознавця Г. Соколовської, яка трактує МС як “погляди, 

ставлення, думки, уявлення, переконання щодо цінності та функціонування 

мови в процесі комунікації” [20, с. 26]. 

 У статті “Місце мовної свідомості у міжкультурній комунікації” 

О.Саприкін зазначає, що “вивчення проблеми взаємодії мовної свідомості у  

міжкультурній комунікації є важливим чинником у навчанні іноземної мови. 
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Взаємопов'язане вивчення кількох мов, переключення мовних кодів сприяє 

формуванню здатності до аналізу й синтезу, мовної і мовленнєвої компетенції, 

а також піднесенню загального культурного рівня, розширення когнітивної 

картини світу особистості.” [12, с.12 ]  Саме МС, як стверджує К. Гебен, є 

складовою комунікативної компетенції [15, с. 19].    

 На думку, Л. Гнатюк огляд праць сучасних лінгвістів засвідчив, що 

проблема мовної свідомості є надзвичайно актуальною і перспективною. Її 

подальше вивчення в різних аспектах на матеріалі однієї чи кількох мов 

сприятиме виявленню глибшого зв’язку між мовою і свідомістю, з’ясуванню 

природи багатьох лінгвальних процесів і явищ сучасного та минулого, 

ґрунтовнішому опануванню рідної та іноземних мов [3, с.81]. 

2.2. Інноваційні методи викладання іноземної мови та виховання мовної 

свідомості із застосуванням веб-ресурсів 

 Сучасному вчителю важливо знати новітні методи викладання іноземної 

мови, спеціальні техніки та прийоми, щоб оптимально підібрати той чи інший 

метод викладання відповідно до рівня знань, потреб та інтересів учнів. 

 Для досягнення якісної мовної компетенції — комунікативних умінь, 

сформованих на основі мовних знань, навичок і вмінь, можливе використання 

методів навчання, що поєднують комунікативні та пізнавальні цілі. 

 Інноваційні методи навчання іноземних мов, які базуються на 

інноваційному підході, спрямовані на розвиток і самовдосконалення 

особистості, на розкриття її резервних можливостей і творчого потенціалу. 

 Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження у 

навчальний процес активних нестандартних методів і форм роботи для кращого 

свідомого засвоєння матеріалу [18]. 

 Однією з технологій, що забезпечує особово-орієнтоване навчання, є 

метод проектів як спосіб розвитку творчості, пізнавальної діяльності, 

самостійності. Проекти можуть класифікуватися на монопроекти, колективні, 

усно-мовні, видові, письмові й Інтернет-проекти [11].  
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 Робота над проектом — це багаторівневий підхід до вивчення мови, що 

охоплює читання, аудіювання, говоріння і граматику. Метод проектів сприяє 

розвитку активного самостійного мислення учнів і орієнтує їх на спільну 

дослідницьку роботу. На мою думку, проектне навчання актуальне тим, що 

навчає дітей співпраці та формує їх творчі здібності. 

 Важливим засобом інноваційного навчання є також використання 

мультимедійного комплексу (далі — МК) у складі інтерактивної дошки, 

персонального комп’ютера й мультимедійного проектора. Такий комплекс 

поєднує всі переваги сучасних комп’ютерних технологій і виводить процес 

навчання на якісно новий рівень. Завдяки наочності й інтерактивності, 

МК дозволяє залучити весь клас до активної роботи. Використання 

інтерактивної дошки на уроці значно збільшує ефективність навчання учнів у 

школі. 

 Отже, МК надає унікальні можливості для роботи і творчості за значної 

легкості в управлінні. Необхідно зважати на важливий психологічний момент: 

сучасні школярі, у яких удома є комп’ютери з численними іграми й 

програмами, звикають сприймати це, як щось звичайне.  

 Можливості МК дозволяють переключити школярів на розуміння того, 

що відео та ігрові програми успішно використовуються для навчання, сприяють 

розвитку творчої активності, захопленню предметом, створенню найкращих 

умов для опанування мовних навичок, що забезпечує, врешті-решт, 

ефективність засвоєння матеріалу на уроках іноземної мови. 

 На мою думку, використання МК на уроках англійської мови дозволяє 

активно залучати учнів у навчальний процес, збільшує мотивацію навчання, 

стимулює творчу активність і сприяє розвитку особистості дитини, розширює 

можливості подання навчальної інформації, воно є найбільш ефективним і 

економним за часом, допомагає учням підготуватися до здачі тестів, екзаменів, 

ЗНО. МК є потужним інструментом, який може бути пристосований для 

використання у вивченні іноземної мови з широким діапазоном тем. 
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 Отже, навчання іноземних мов буде ефективним саме завдяки 

комплексному застосуванню засобів новітніх інноваційних технологій і 

залежить від здатності вчителя застосовувати гуманістичний підхід до навчання 

та від розуміння необхідності відмовитися від авторитарного методу 

викладання. Методи навчання іноземних мов, що ґрунтуються на 

гуманістичному підході, допомагають розкрити творчий потенціал учнів і 

сприяють їх розвитку та вдосконаленню під час навчально-комунікативного 

процесу. 

 Процес навчання іноземної мови — це не автоматичний процес вкладання 

навчального матеріалу в голову учня. Він потребує напруженої розумової 

роботи дитини. Цього можна досягти тільки активним навчанням за допомогою 

інноваційних освітніх технологій. 

Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціально-культурних 

і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження 

особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому суспільстві. 

Головною метою іншомовної освіти є розвиток особистості учня.  

Тому важливо навчити українських учнів використовувати іноземну 

мову, як інструмент у діалозі культур сучасного світу, сформувати готовність 

до соціальної взаємодії, підготувати до спілкування в реальних життєвих 

ситуаціях, навчити здобувати знання самостійно з метою вдосконалення в 

галузі обраної майбутньої професії.  

Саме на уроках іноземної мови вчитель повинен формувати в учнів 

уміння і навички іншомовного спілкування, передбачити досягнення ними 

такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення 

спілкування у певних комунікативних сферах, та зорієнтувати учнів у 

соціокультурних аспектах країни, мову якої вони вивчають. 

 На уроках іноземної мови доцільно впроваджувати інформаційно-

комунікаційні технології, створювати позитивну емоційну атмосферу 

духовного взаємозбагачення, даючи можливість кожній дитині випробувати 
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себе в різних видах творчості. Саме цьому сприяють, поряд з активними 

формами роботи, технології інтерактивного навчання, суть яких полягає в тому,  

що навчальний процес відбувається за умови постійної взаємодії усіх учнів. 

 Провести сучасний урок іноземної мови із застосуванням проектної 

методики, інформаційних та телекомунікаційних технологій, навчальних 

комп’ютерних програм з іноземних мов, мультимедійних проектів, із 

використанням інтернет-ресурсів, навчанням іноземної мови в комп’ютерному 

середовищі (форуми, блоги, електронна пошта), означає створити такі 

комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчує свою успішність, 

інтелектуальну спроможність, навчиться критично мислити та спілкуватися з 

іншими людьми. 
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ВИСНОВКИ 

 Немає сумніву, що навчання з використанням веб-ресурсів є 

найпоширенішим засобом вивчення іноземних мов у XXI столітті. У зв’язку з 

цим, існує потреба у дослідженні основних аспектів методики навчання 

іноземної мови у закладах загальної середньої освіти. Дослідження даної 

проблеми є надзвичайно актуальним, бо представляє собою широкий спектр 

можливостей, що передбачає критичний аналіз системи веб-ресурсів та 

самостійну розробку вправ на основі зроблених висновків. Результати даного 

дослідження можуть бути практично використані для глибшого вивчення 

іноземної мови. 

 Останнім часом методика викладання іноземних мов зазнала певних змін 

відносно організації процесу навчання, методів навчання, його структури та 

змісту. На сьогоднішній день найпоширенішим та дієвим методом викладання 

та навчання іноземних мов, безперечно, є комунікативно-орієнтований, який 

максимально наближений до реальних умов іншомовного середовища.  

 Вважаю, що основне – це дозволити відчути впевненість у своїх силах, 

створити природні життєві ситуації, де дитина зможе використати свої знання і 

поговорити про те, що її цікавить. Вивчення іноземних мов у середніх 

навчальних закладах має практичну мету – навчання учнів мовленнєвої 

діяльності іноземною мовою. В практиці викладання іноземних мов в середній 

школі на сучасному етапі все більше відчувається необхідність пошуку 

оптимальних засобів навчання. У сучасній методиці під впливом ряду факторів 

як лінгвістичних, так і соціокультурних, поняття “навчання мовам” поступово 

замінюється новим поняттям – “навчання мові та культурі”, в тому числі 

культурі міжособистісного спілкування суб'єктів, що належать до різних 

культур, але цікавих один одному з точки зору загальної ерудиції та життєвого 

досвіду.  

 Ідеї міжкультурної комунікації можуть бути не більш, ніж модними 

напрямками у сучасній методиці, якщо не забезпечити учнів основами рідної 

культури, основами краєзнавства.  
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 Наприклад, подавати на вивчення тексти про культурні пам’ятки Лондона 

чи Нью-Йорка треба паралельно із текстами про культурні пам’ятки Києва, 

тобто вивчати культуру іншої країни із живим співвідношенням культури 

рідної країни, в цьому разі результати засвоєння будуть більш продуктивними. 

 Оволодіння учнями цінностями рідного краю та культури робить їх 

сприйняття іншої культури більш точним, глибоким та всебічним.  

 Таким чином, в результаті запровадження лінгвокраєзнавчого підходу на 

уроках іноземної мови, відбувається оновлення деяких компонентів змісту 

навчання. Вчитель здійснює підбір актуальних автентичних текстів для 

аудіювання та читання на уроці іноземної мови. Ці тексти мають велику 

пізнавальну та лінгвокраєзнавчу цінність. Вчитель використовує ілюстрований 

матеріал для розкриття змісту пропонованих текстів (листівки, мапи, слайди). 

Такі тексти та їх ілюстрації сприяють реалізації на уроках важливих принципів 

навчання іноземної мови (комунікативність, наочність, новизна та 

функціональність).  

 Отже, можна зробити висновок, що цілеспрямована робота з реалізації 

лінгвокраєзнавчого аспекту на уроках іноземної мови сприяє, з одного боку, 

підвищенню інтересу до предмета, а з іншого – створює позитивну мотивацію 

при засвоєнні мовних засобів та набуває культурознавчої і краєзнавчої 

інформації за допомогою та на основі цих засобів. Це призводить до розвитку 

та вдосконалення в учнів лінгвокраєзнавчої мотивації. Цілеспрямована та 

постійна робота щодо реалізації лінгвокраєзнавчого підходу на уроках 

іноземної мови дозволяє систематизувати види вправ, за допомогою яких 

вчитель навчає учнів здобувати із різних джерел необхідну інформацію. 

 Отже, використання веб-ресурсів забезпечує стійкий  результат в області 

практичних навичок та вмінь з іноземної мови: з одного боку, створюється 

міцна система навичок та вмінь щодо практичного використання іноземної 

мови як засобу міжособистісного та міжкультурного спілкування; з іншого 

боку, учні набувають корисних знань, що їм знадобляться в майбутньому.  
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 Слід також зазначити, що навчання учнів іноземної мови передбачає 

оволодіння ними комунікативною компетенцією, яка формується на основі 

взаємопов’язаного мовленнєвого, соціокультурного й мовного розвитку учнів, 

що вимагає впровадження в навчально-виховний процес інноваційних 

технологій.  

 Результатом використання сучасних освітніх технологій є підвищення 

рівня сформованості основних видів комунікативної компетенції в учнів, їхніх 

навчальних досягнень з предмета та поліпшення якості освіти.  
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