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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК ЗАСІБ 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 
Розглядаються загальні та професійні компетенції як фундамент, що дозволяє 

випускнику гнучко орієнтуватися на ринку праці та бути готовим до продовження освіти. 
Безумовно, невід'ємним компонентом професійної підготовки сучасного спеціаліста будь-
якого профілю є іноземна мова. Іноземна мова сприяє розвитку комунікативної, 
соціокультурної, інформаційної та інших компетентностей. Проте протиріччя між 
вимогами сьогодення до підготовки компетентних спеціалістів та умовами, що склалися  
під впливом об'єктивних обставин, ускладнюють навчання іноземної мови в немовному ЗВО,  
а комунікативний компонент у структурі базових компетенцій не отримує свого належного 
розвитку. 

 
Розширення комунікативного простору людства стало  результатом глобалізаційних 

процесів, що характеризують стан сучасного суспільства. Володіння іноземними мовами 
необхідно сьогодні кожній людині для ефективного вирішення комунікативних завдань і в 
ситуаціях особистого спілкування, і в ситуаціях спілкування в освітньому середовищі. 
Суттєво зросли й вимоги до рівня мовної компетентності майбутніх спеціалістів. 

Параметрами розвитку особистості сьогодні не є знання, вміння та навички, а 
компетентності. Компетентність як інтегральна характеристика особистості визначає її 
здатність вирішувати проблеми й типові завдання, що виникають у реальних життєвих 
ситуаціях, з використанням знань, навчального та життєвого досвіду, цінностей і вподобань 
[3]. Так, здобуття особою високого рівня наукових та/або творчих мистецьких, професійних і 
загальних компетентностей, необхідних для діяльності за певною спеціальністю чи в певній 
галузі знань, є метою вищої освіти [6]. 

Отже, загальні та професійні компетенції можна розглядати як фундамент, що 
дозволяє випускнику гнучко орієнтуватися на ринку праці та бути готовим до продовження 
освіти. Безумовно, невід'ємним компонентом професійної підготовки сучасного спеціаліста 
будь-якого профілю є іноземна мова. 

Іноземна мова сприяє розвитку комунікативної, соціокультурної, інформаційної та 
інших компетентностей. На наш погляд, в умовах глобалізації найбільших успіхів у процесі 
навчання іноземним мовам дозволяє домогтися особистісно-орієнтований підхід у 
викладанні.  Студент є суб'єктом навчання, носієм досвіду життєдіяльності, якого набувають 
у результаті формальної та неформальної освіти, в конкретних умовах сім'ї, соціо 
культурного оточення, в процесі сприйняття та розуміння світу. Суб'єктна позиція 
передбачає усвідомлення власного ставлення до того, що відбувається, ступеня 
особистісного впливу на ці процеси. Усвідомлення людиною власного ставлення до того, що 
відбувається, є необхідною умовою для адаптації до подальшого життя й професійної 
діяльності. Таким чином, акцент з трансляції готового знання викладачем перенесений на 
самостійний пошук та створення знань, що, в свою чергу, передбачає вирівнювання стилю 
взаємин між педагогом , студентом та освітнім середовищем. Перехід від педагогічного 
впливу до педагогічної взаємодії є однією з умов пошуку та впровадження ефективних 
методів навчання іноземних мов [2]. 
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Нова парадигма взаємин усередині освітнього процесу вимагає інноваційних 
технологій, здатних змінити принципи організації навчального процесу в напрямку 
самостійної освітньої діяльності студентів, сприяти формуванню навичок самоаналізу 
шляхом самооцінки, розвивати навички спілкування, роботи в команді, вчити приймати 
відповідальні рішення в ситуаціях вибору, тобто розвивати проблемно-пошукове мислення. 
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність закладів вищої освіти (для закладів 
вищої освіти культурологічного та мистецького спрямування –- мистецька діяльність) є 
обов’язковою та невід’ємною складовою частиною їхньої освітньої діяльності [6]  

Розвиток мовної компетентності потрібно будувати зважаючи на необхідність 
залучення кожного студента до активного пізнавального процесу на всіх рівнях оволодіння 
всіма видами мовленнєвої діяльності; достатнього обсягу усної практики для кожного 
комуніканта на кожному занятті; використання мови на етапі його творчого застосування в 
якості засобу спілкування, що передбачає створення не тільки штучної мовного середовища, 
а й природного, наближеного до реальних життєвих ситуацій, формує реальну потребу у 
використанні вивченого матеріалу для спілкування з носіями мови; використання 
культурологічного матеріалу; формування не тільки мовної, а й соціокультурної компетенції 
[2, с. 152]. 

Професійно-творчий саморозвиток студента нелінгвістичних спеціальностей 
найбільш повно реалізується в процесі проектної діяльності. Проект– це самостійно 
запланована та реалізована робота, у мовне спілкування якої вплетено в інтелектуально-
емоційний контекст іншої діяльності [4, с.10]. Проектне завдання, яке отримує група 
студентів, безпосередньо пов'язує оволодіння певним предметним знанням із реальним 
використанням цього знання. Комплексний інтегративний характер проектної роботи 
дозволяє студенту вибудовувати єдину картину світу, збираючи для цього раніше отримані 
знання та навички для  отримання нових. При цьому орієнтація на створення проекту як 
особистісного освітнього продукту робить процес оволодіння предметним знанням 
особистісно-значущим, особистісно-мотивованим [6]. Популярність використання методу 
проектів для вивчення іноземної мови пояснюється тим, що цей метод об'єднує 
комунікативний та особистісно-орієнтований підходи, які є провідними в методиці 
викладання іноземної мови. 

Комунікативний підхід передбачає навчання спілкуванню та формуванню здатності 
до міжкультурної взаємодії. Мультимедійні засоби інформаційно-комунікаційних 
технологій, на наш погляд, є найбільш актуальним способом вирішення поставленого 
завдання, оскільки вони надають викладачам іноземних мов нагоду відмовитися від 
властивих традиційному навчанню рутинних видів діяльності та використовувати 
інтелектуальні форми праці, що вивільняють час від викладу значної частини навчального 
матеріалу, пов'язаного з відпрацюванням умінь і навичок [1, с.149]. У практиці викладання 
іноземних мов на сучасному етапі навчання активно використовують ресурси мережі 
Інтернет, комп'ютерні ігри, інтерактивні дошки, мультимедійні проекти, комп'ютерні курси.  

Нещодавно набули популярності телекомунікаційні проекти. Подібна форма роботи  
сприяє діалогу культур, дозволяючи навчатися в процесі досягнення навчальних цілей і 
завдань, познайомитися з іншими націями, з особливостями менталітету представників 
іншомовних країн. Безумовним лідером інноваційних технологій в освітньому процесі є 
глобальна мережа Інтернет, яка дозволяє скористатися необмеженими можливостями 
віртуального спілкування з носіями мови на численних форумах, чатах, електронною 
поштою тощо; прослухати медіа-файли, подивитися фільми, кліпи та ролики  іноземною 
мовою. Студенти можуть працювати з великою кількістю автентичних матеріалів, 
необхідних у процесі навчання. Активна мовна практика on-line  позитивно впливає на 
формування мовної та загальної компетенцій у студентів, що вивчають іноземну мову, 
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підвищує мотивацію учнів, сприяє більш плідній та цікавій організації пізнавального 
процесу для вивчення іноземних мов [7, с. 202]. 

У століття мультикультурного діалогу особливо важливим є розвиток багатомовної та 
полікультурної мовної особистості. Саме носії мовних і міжкультурних компетенцій здатні 
брати повноцінну участь у міжкультурній комунікації, реалізувати себе в рамках діалогу 
культур. Успішне формування мовної та полікультурної особистості безпосередньо пов'язано 
зі здатністю управління своєю навчальною діяльністю. Тому основними принципами, що 
лежать в основі інноваційних методик навчання іноземних мов, повинні бути: 
індивідуальність, самостійність, спадкоємність рівнів навчання. Тільки в цьому випадку той, 
хто навчається, зможе усвідомити цінність освіти в сучасних умовах, відчути необхідність і 
готовність до безперервного навчання як єдиного способу особистісної, творчої і про-
професійної самореалізації в умовах глобалізованого сучасності. 
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