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Анотацiя

Дослiджено методику викладання англiйської мови у системi професiйної

(професiйно-технiчної)  освiти  з  використанням  педагогiчних  iнновацiй.  На

пiдставi аналiзу наукової лiтератури розкрито ступiнь розробленостi проблеми

дослiдження, здiйснено термiнологiчний аналiз ключових понять. Oбґрунтовано

теоретико-методологiчнi  засади  вивчення  iнновацiй  у  процесi  навчання

iноземної мови. Виявлено доцiльнiсть впровадження проектної iнформацiйно-

комунікаційних  технологiї  засобів  навчання  за  з  допомогою  використанням

педагогічного  експерименту.  Практичне  значення  роботи  полягає  в  розробці

сайту,  де  пропонуються  різні  варіанти  методики  для  студентів  1–3  курсів

навчання.

Ключовi слова: iнновацiя, педагогiчна iнновацiя, компетенцiя, професiйна

компетенцiя, проектна технологiя, iнформацiйно-комунiкацiйна технологiя.

Аnnotation

The technique of teaching English in the system of professional education with

use of pedagogical innovations is investigated. On the basis of the scientific literature

analysis  the  degree  of  elaboration  of  the  research  problem  is  revealed,  the

terminological  analysis  of  key  concepts  is  made.  Theoretical  and  methodological

bases  of  innovations  studying  in  the  course  of  the  foreign  language  training  is

reasonably proved. The expediency of introduction of the project technology training

with  the  use  of  information  and  communication  technologies  by  means  of

pedagogical experiment is revealed. The practical significance of the work lies in the

development of a site,  which offers different  options for teaching students of  1-3

years of study.

Keywords:  Innovation,  pedagogical  innovation,  competence,  professional

competence, project technology, information and communication technology.


