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В умовах інтеграції України у загальноєвро-пейський простір у центрі системи професійної педагогічної майбутніх учителів англійської мови стоїть пріоритет людської особистості. У «Загаль-ноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти» зазначено, що володіння вміннями іншомовного спілкування допоможе підготувати всіх європей-ців до зростаючих потреб міжнародної мобільнос-ті і тіснішої співпраці в галузі освіти, культури, науки, торгівлі, промисловості.  Головними змінами в професійній педагогіч-ній освіті є узагальнення та осмислення світового досвіду, аналіз і рефлексія цілісності освітнього процесу, прогнозування та корекція результатів навчання студентів, встановлення необхідних комунікативних зв’язків викладачів та їх регуля-ція при переході від окремих педагогічних функ-цій до системних, від типових педагогічних техно-логій до інноваційних.  Дослідники В. Безпалько, О. Бігич, А. Вербиць-кий, О. Вишневський, С. Іць, М. Кларін, Я. Коло-минський, Г. Селевко та ін. пов’язують питання професійної підготовки майбутніх учителів з тех-нологічною організацією навчання. Вчені С. Каш-лєв, В. Трайнєв , Л. Ампілогова, Л. Артемова, О. Комар, І. Куліш, О. Пометун, Л. Пироженко, М. Скрипни досліджують застосування в процесі підготовки фахівців педагогічних інновацій, які ґрунтуються на активній суб’єкт-суб’єктній взає-модії учасників освітнього процесу.  Метою статті є розкриття змісту формування технологічної готовності майбутніх учителів іно-земної мови до профільного навчання старшокла-сників засобами інноваційних технологій. 

Модернізація системи освіти на сучасному етапі розвитку українського суспільства вимагає зростання ролі вчителя як активного суб’єкта педагогічного процесу та підвищує вимоги до йо-го особистісних і професійних якостей, соціальної та професійної позиції, що відображено в Концеп-ції Нової української школи [3].  Автори колективної монографії «Сучасні тех-нології навчання іноземних мов і культур у за-гальноосвітніх і вищих навчальних закладах» за-значають, що «методично коректне використання сучасних освітніх технологій, готовність вчителя до творчого пошуку разом з учнями, вміння ство рити атмосферу продуктивного пізнання сприяє ефективному формуванню відповідних компе-тентностей учнів і студентів та підвищенню мо-тивації до навчання [4]. У контексті дослідження педагогічних техно-логій навчання іноземних мов зупинимося на роз-критті сутності поняття «педагогічна технологія». Вітчизняні й зарубіжні вчені підкреслюють неви-значеність трактування зазначеного вище понят-тя, розбіжність у підходах до визначення сутності та структури цього терміну. Вивчення психолого-педагогічної літератури дозволяє констатувати, що поняття «педагогічна технологія» у сучасній педагогічній науці розглядається у науковому ас-пекті як частина педагогічної науки, що вивчає і розробляє цілі, зміст і методи навчання та проек-тує педагогічні процеси; у процесуально-опи-совому аспекті як опис (алгоритм) процесу, сукуп-ність цілей, змісту, методів і засобів для досягнен-ня запланованих результатів навчання; у процесу-ально-діяльнісному як здійснення технологічного 
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ТЕХНОЛОГІЙ 
Модернізація системи освіти на сучасному етапі розвитку українського суспільства вимагає зрос-

тання ролі вчителя як активного суб’єкта педагогічного процесу та підвищує вимоги до його особистіс-
них і професійних якостей, соціальної та професійної позиції, що відображено в Концепції Нової українсь-
кої школи. Саме тому стаття присвячена актуальності формування технологічної готовності майбу-
тніх учителів іноземної мови до профільного навчання старшокласників засобами впровадження інно-
ваційних технологій в освітній процес закладів вищої освіти; обґрунтовано необхідність змін змісту і 
структури організаційно-методичного забезпечення, пошуку інноваційних підходів, активних форм і 
методів навчання студентів в умовах реформування української освіти. 
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процесу, функціонування всіх особистісних, інстру-ментальних і методичних педагогічних засобів. Дж. Кларк переконаний у тому, що педагогіч-на технологія – це «системна сукупність і порядок функціонування всіх особистісних, інструмен-тальних і методологічних засобів, які використо-вуються для досягнення педагогічних цілей». Як зазначає О. Шапран, педагогічна техноло-гія – «це науково обґрунтована педагогічна систе-ма, яка забезпечує високу результативність і по-зитивні зміни в традиційному педагогічному про-цесі через використання чіткої визначеної послі-довності дій, операцій і процедур, які спроектова-ні на розв’язання конкретних цілей» [4].  Автор Т. Коваль також вважає, що «… техно-логія навчання є системною організацією навчан-ня, системотворним фактором якої є цілі навчан-ня; методи, форми і засоби навчання, етапність засвоєння навчального матеріалу, що дозволяють гарантовано досягти мети навчання». За Л. Волковою, поняття «педагогічна техно-логія» є продуктом педагогічної діяльності; про-цесом педагогічної діяльності (використання різ-номанітних технологічних засобів у процесі на-вчання); системою планування, здійснення та оці-нювання навчального процесу [2].  На думку І. Дичківської, «педагогічна техно-логія – своєрідна конкретизація методики, проект певної педагогічної системи, що реалізується на практиці» [5].  Таким чином, на думку науковців, педагогіч-на технологія функціонує по-перше, як наука, що досліджує найбільш раціональні шляхи навчання; по-друге, як система способів, принципів і засобів навчання; по-третє, як реальний процес навчання.  Отже, педагогічна технологія відображає так-тику реалізації освітніх технологій в освітньому процесі за певних умов, які відображають його загальні ознаки й закономірності незалежно від конкретного навчального предмета. Варто зазна-чити, що кожна конкретна педагогічна технологія відтворює модель освітнього й управлінського процесів у закладі освіти, об’єднує в собі їх зміст, форми й засоби [1].  У психолого-педагогічних дослідженнях кате-горія «готовність» розглядається як багатогран-не, ємнісне, інформаційно-насичене поняття. Дос-лідники Л. Кандибович і В. Пономаренко розгля-дають поняття «готовність» як психологічний стан, налаштованість, що включає в себе переко-нання, погляди, мотиви, почуття, вольові й інте-лектуальні якості, знання, навички, вміння, уста-новки, націлені на певну поведінку у виконанні завдань [6]. Дослідники А. Кіктенко, О. Любарська, О. Пє-хота, С. Пряжников визначають технологічну го-

товність майбутнього вчителя, як психічний стан його особистості [5]. У контексті вивчення проблеми підготовки майбутніх учителів іноземної мови до викладан-ня в профільних класах старшої школи слід зазна-чити, що до технологій навчання вчені (Л. Волко-ва, І. Гришин, І. Козаченко, В. Лапінський та інші) відносять такі технології: співпраці, ігрові, кому-нікативно-ігрові, обговорення дискусійних пи-тань, проблемного навчання, технології проект-ного навчання, інтенсивного навчання, з викорис-танням опор технології програмованого (комп’ю-терного) навчання, диференціації навчання, інди-відуалізації навчання, «Портфоліо», групового навчання, «Case study», технології навчання інфо-рмаційно-комунікаційні технології, «Діалог куль-тур», модульного навчання, інтегрованого на-вчання, концентрованого навчання «Дальтон-план», тандем-технології, продуктивного навчан-ня, майстерень, природовідповідності, інтеракти-вні. технології колективного навчання (робота в парах; ротаційні трійки; два – чотири – всі разом; карусель; робота в малих групах, акваріум), техно-логії колективно-групового навчання (обгово-рення проблем у загальному полі, мікрофон, неза-кінчні речення, мозковий штурм, навчаючи – учусь, ажурна пилка, аналіз ситуацій, вирішення проблем, дерево рішень) технології реалізації мо-вних ігор (орфографічних, лексичних, граматич-них, фонетичних, у техніці читання і письма), тех-нології реалізації мовленнєвих ігор (ситуаційних, рольових, ділових) для формування мовленнєвих, лінгвосоціокультурної і навчально-стратегічної компетентностей, технології проведення дискусії іноземною мовою в стилі телевізійного ток-шоу, технології проведення дебатів іноземною мовою технології співпраці у навчанні (технології колек-тивного і групового навчання) [2,3,8,10]. Варто зазначити, що дослідник І. Козаченко акцентує увагу на важливості використанні інте-рактивних технологій у підготовці майбутніх учи-телів іноземних мов, які за рівнем і характером застосування, включають: ток-шоу, дебати, теле-шоу; кейс-стаді; комунікативну технологію; когні-тивну або пізнавальну технологію; технологію сценарію. До проблемно-пошукових технологій І. Козаченко відносить Кейс-стаді (case-study) – реа-льна ситуація, яка може виникнути у певній галу-зі діяльності, зокрема педагогічній, і над якою викладачу і студентам необхідно працювати спі-льно, щоб знайти обґрунтоване рішення [7]. Дослідниця О. Пометун трактує інтерактивне навчання «як організацію вчителем за допомогою певної системи способів, прийомів, методів освіт-нього процесу, заснованого на: суб’єкт-суб’єктних стосунках педагога й учня (паритетності);  

Поліна ЯКИМЕНКО · Формування технологічної готовності майбутніх учителів іноземної мови  до профільного навчання старшокласників засобами інноваційних технологій 



265 №  4  ( 6 7 ) ,  г р у д е н ь  2 0 1 9 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2019-67-4 

багатосторонній комунікації; конструюванні знань учнем; використанні зворотного звязку; постійній активності учня» [10]. Активна взаємодія між викладачами і студен-тами та між студентами під час впровадження інтерактивних технологій формує комунікативну компетенцію майбутнього вчителя іноземної мо-ви, а також розвиває соціокультурну та міжкуль-турну компетенції.  Активне й цілеспрямоване застосування ви-кладачами ВНЗ інтерактивних технологій в про-цесі підготовки майбутнього вчителя вирішує проблему формування професіоналізму та основ-них напрямів формування та розвитку особистіс-них характеристик сучасного вчителя, зокрема: поглиблення і розширення наукового світогляду вчителя; підвищення загальної його культури – політичної, моральної, естетичної; постійне онов-лення наукових знань як раціональної складової особистості; підвищення педагогічної майстерно-сті; поглиблення органічного зв’язку вчителя з життям соціальною практикою; утвердження ак-тивної життєвої позиції [10]. Надзвичайно важливим на сучасному етапі розвитку вищої освіти України є впровадження у навчальний процес британського досвіду викори-стання інноваційних педагогічних технологій 

(мовне портфоліо; тьюторство; технології кон-текстно-мовного навчання – імерсійного навчан-ня, технології мовного занурення та прямої тех-нології навчання; індивідуалізації та персоніфіка-ції навчального процесу – технології навіювання, технології асоціативних символів та технологія асоціацій, побудова інтелектуальних мап; творчо-діалогічних технологій.  Як стверджує О.Комар «використання інтера-ктивних методик дає можливість: по-перше реалі-зувати ідею педагогічної взаємодії на рівні співро-бітництва і співтворчості тих, хто навчає, і тих, хто навчається, вчить їх конструктивному діало-гу, сприяє оздоровленню психологічного клімату на занятті, створює доброзичливу атмосферу; по-друге, розвивати творче мислення студентів шля-хом залучення до інтенсивної пізнавальної діяль-ності, формувати у них педагогічні вміння і нави-чки; по-третє, викликати постійний інтерес студе-нтів до навчання, стимулювати творчу активність та забезпечувати розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів [9].  Отже, модернізація підготовки майбутніх учителів іноземної мови на основі використання інтерактивних технологій в освітньому процесі ВНЗ забезпечує їх технологічну готовність до про-фільного навчання старшокласників.  
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Полина Якименко. Формирование технологической готовности будущих учителей иностран-

ного языка к профильному обучению старшеклассников средствами инновационных техноло-
гий 

Модернизация системы образования на современном этапе развития украинского общества требу-
ет возрастания роли учителя как активного субъекта педагогического процесса и повышает требова-
ния к его личностных и профессиональных качеств, социальной и профессиональной позиции, что отра-
жено в Концепции Новой украинской школы. Именно поэтому статья посвящена актуальности форми-
рования технологической готовности будущих учителей иностранного языка к профильному обучению 
старшеклассников средствами внедрения инновационных технологий в образовательный процесс выс-
ших учебных заведений; обоснована необходимость изменений содержания и структуры организационно-
методического обеспечения, поиска инновационных подходов, активных форм и методов обучения сту-
дентов в условиях реформирования украинского образования. 

Ключевые  слова :  инновационные технологии, профессиональная подготовка, кросс-культурная 
компетенция, коммуникативно-деятельностный подход, полисубъектное учебное взаимодействие.  

 
Polina Yakymenko. Formation of technological ready for future foreign language teachers for pro-

fessional teaching of pupils with innovation technology 
The development of the educational system requires pedagogical science and practice to study and introduce 

new methods of teaching and raising children. Therefore, the article is devoted to the relevance of introducing 
innovative approaches to professional training of future foreign language teachers in pedagogical institutions of 
higher education as an important factor in ensuring the quality of professional education. In such conditions, the 
value setting of the innovative educational process is not the assimilation of professional knowledge as such, but 
the assistance to the process of professional development of the personality of the future teacher, his innovative 
pedagogical thinking. 

In the context of problem's study, we consider the concept of “preparing future teachers of a foreign lan-
guage” as a continuous, holistic, systemic and manageable educational process that ensures students are ready 
for professional and pedagogical activity and the formation of integrated personal education, containing in its 
structure motivational-value, cognitive-operational , reflective, active, personality components. 

It is important to note that to characterize the concept of “professional and pedagogical readiness”, scientists 
use the concept of “professional competence”, which is defined as professional readiness and the ability of the sub-
ject of labor to perform tasks and responsibilities of everyday activities. 

The result of preparing future teachers for professional activity is a certain level of readiness for professional 
activity, an active state of the personality, covering a positive attitude to the profession, abilities, knowledge, 
skills, stable professionally important qualities. 

The professional readiness of the future teacher of a foreign language for pedagogical activity is character-
ized by his professional qualifications and a certain combination of personal qualities and properties. 

It is worth noting that the organization in higher education institutions of the professional training of future 
teachers of a foreign language has certain features based on an integrated approach to ensuring the content of 
the educational process. 

Keywords :  innovative technologies, vocational training, cross-cultural competence, communicative activity, 
polysubject learning interaction.   


