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інших технологій. У рамках дипломного проектування розробляються 

комп’ютерні тренажери для інших пристроїв з подальшим впровадженням їх 

у навчальний процес.  

Висновки. Впровадження таких розробок у навчальний процес дозволить 

у деякій мірі замінити традиційний науковий інструментарій засобами 

сучасних інформаційних технологій, шляхом виконання учбово-

тренувальних задач на тренажері, у зв’язку з обмеженістю таких приладів як  

на кафедрах зі специфічними умовами навчання, так і в практичних 

правоохоронних підрозділах. 
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Статус іноземної мови у суспільстві значно змінився. Стрімке 

входження України у світове співтовариство забезпечило величезний попит 

на знання іноземних мов. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти 

відзначають, що пріоритетною освітньою метою є підготовка школярів до 

життя у сучасному суспільстві шляхом запровадження методів викладання 

іноземних мов, які стимулюють незалежність думки, судження, спонукають 

до відповідальної компетентної діяльності. У такому зв’язку нам видається 

цілком успішним і актуальним широке запровадження у вивченні іноземної 

мови новітніх підходів до навчання [4]. 

Вивчення іноземної мови – крок надто важливий, тобто потребує 

значних зусиль. Для досягнення високого рівня іноземної мови вчителю 

важливо знати новітні методи викладання, спеціальні навчальні техніки та 

прийоми, щоб оптимально підібрати той чи інший метод відповідно до рівня 

знань, потреб, інтересів учнів. Раціональне та вмотивоване використання 

методів навчання на уроках іноземної мови вимагає креативного підходу з 

боку вчителя, адже «педагогіка є наукою і мистецтвом одночасно, тому і 



78 
 

підхід до вибору методів навчання має ґрунтуватися на творчості педагога» 

[3, c. 159-160].  Реалізація методу навчання здійснюється через 

використання ряду прийомів навчання різноманітних підходів та робочих 

технік. «Прийоми навчання – сукупність конкретних навчальних ситуацій, 

що сприяє досягненню проміжної мети, конкретного методу» [1, c. 320]. 

Сучасні технології в освіті – це професійно орієнтоване навчання 

іноземної мови, проектна робота в навчанні, застосування інформаційних та 

телекомунікаційних технологій, робота з навчальними посібниками, 

програмами з іноземної мови (система мультимедіа) дистанційну технологію 

в навчанні іноземної мови, використання інтернет ресурсів, навчання 

іноземної мови в комп’ютерному середовищі (форуми, блоги, електронна 

пошта). Ефективність застосування новітніх методів залежить від того, чи 

підібрані вони відповідно до тих завдань, які можуть успішно розв’язуватися 

з їх допомогою. Також потрібно цілеспрямовувати діяльність учнів та 

підвищувати інтерес до занять значною мірою, поглибити мовленнєву 

практику кожного учня на уроці.    Застосування новітніх 

технологій – досить ефективний та доцільний засіб у навчанні учнів 

іноземної мови, спрямований на розвиток різних здібностей учнів. Методи 

навчання іноземних мов, які ґрунтуються на гуманістичному підході, 

допомагають розкрити творчий потенціал учнів і сприяють розвитку та 

самовдосконаленню навчально-комунікативного процесу, формуванню 

майбутніх свідомих патріотів своєї країни, толерантних громадян світу. 
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