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Нові технології у навчанні іноземних мов 

 

Необхідність пошуку шляхів оптимізації та інтенсифікації процесу 

навчання іноземним мовам визначає інноваційну спрямованість 

навчальної роботи як викладача, так і студента. Саме в цих умовах 

найбільш доцільним є використання інноваційних, але вже відомих і 

досить ефективних інтерактивних методик, серед яких особливим 

чином виділяється так звана модель "classe inversée" ("перевернутий 

клас"). 

Переорієнтувати навчання на студента, підготувати його перед 

заняттям, щоб більше часу приділити практичній роботі в аудиторії: 

ідея перевернутого класу не нова, але сучасні цифрові технології 

пропонують прості способи для його ефективного здійснення. Ще раз 

про про цей метод навчання, що поширюється в США, Франції, та 

інших країнах. 

Як успішно мобілізувати всіх студентів? Як адаптуватися до їхніх 

індивідуальних потреб, маючи так мало часу на уроках? Все більша 

кількість викладачів пробують і приймають цей метод навчання, адже 

саме в ньому знаходять відповіді на поставлені запитання.  

Принцип перевернутого класу полягає в просторовій і часовій 

інверсії в порівнянні з традиційною формою роботи в класній кімнаті, 

де викладач передає свої знання у вигляді лекції або діалогу в класі, а 

потім студенти виконують вправи на застосування і поглиблення 

матеріалу. Найчастіше виконання завдань відбувається за межами 

класної кімнати через відсутність часу. У найбільш загальному описі, 

перевернутий клас потрібен для того, щоб перемістити лекційний курс 

додому, і використовувати час, що звільнився у класі, для практичних 

вправ, які традиційно робилися вдома. У більш загальному плані, 



однак, перевернутий клас призначений для самостійного здійснення в 

домашніх умовах пізнавальної діяльності низького рівня на користь 

спільної роботи в класі і навчальних завдань високого когнітивного 

рівня, що спонукає студентів до діяльності і співпраці. Мета методу 

полягає в тому, щоб переорієнтувати навчання студента, давши йому 

засоби бути самостійнішим. Перевернутий клас кардинально змінює 

роль викладача зі "знатока", який ділиться своїми знаннями, на 

справжнього гіда-керівника навчання. Викладач переходить від 

навчання віч-на-віч до пліч-о-пліч зі студентом в спільній роботі 

будівництва знань. 

 Принципи, що лежать в основі перевернутого класу (спонукати 

студентів до діяльності, змусити їх співпрацювати разом), можна 

побачити в роботах таких вчених як Джон Дьюї, Селестен Френе або 

Ерік Мазур. Професор Гарвардського університету Ерік Мазур 

розробив методологію навчання, що дозволяє відійти від традиційного 

"розповідання" на лекціях.  Студенти знайомляться з теоретичною 

частиною матеріалу самостійно, а на заняттях намагаються відповісти 

на запитання та допомогти глибше зрозуміти тему лекції один одному. 

Замість пасивного "слухання" лектора, студент займає активну 

дослідницьку позицію. Професор Мазур провів дослідження та виявив, 

що при використанні методики взаємного навчання, результати 

тестування покращуються на 67 %. При цьому змінюється й роль 

викладача. Він має побудувати навчальний процес за допомогою 

запитань, а також відслідковувати та корегувати хід дискусій. Викладач 

стає гідом, який керує студентом на його шляху здобуття знань, а не 

просто джерелом, з якого студент при бажанні може одержати знання. 

Ерік Мазур став першим лауреатом премії за досягнення в освіті 

(розміром 500 тисяч доларів) 20 травня 2014 року. [1; 3] 

Модель, в якій студенти дивляться домашнє відео, а потім 

виконують в класі вправи, зазнає величезного успіху в Північній 

Америці в середині 2000. ЇЇ популяризація багато в чому завдячує 

також Салману Кану і двом вчителям середньої школи в Колорадо, 

Аарону Самсу і Джону Бергману. Салман Кан для віддаленої 

допомогти своєму кузенові в математиці, почав робити відео. 



Опубліковані на YouTube, ці відео були переглянуті тисячами людей 

[www.laclasseinversee.fr]. Білл Гейтс у 2007 році підтримав фінансово 

створення академії Кана, яка сьогодні пропонує 5000 відео уроків з 

кількох предметів. У той же час, Джон Бергманн і Аарон Самс 

вирішили зробити тези своїх курсів для відсутніх учнів. Ці відео мали 

великий успіх, тому вчителі попросили всіх учнів переглядати ці 

матеріали перед заняттям, щоб мати більше часу для виконання вправ 

у класі. Сьогодні ці викладачі здійснюють важливу роботу по 

координації і просуванню перевернутих класів. Форум Learning 

Network Forum нараховував вже більш ніж 15 000 членів в кінці 2013 

року. Ця модель навчання поширюється і у Франції, де вчителі почали 

все частіше її приймати. Перевернутий клас – це оригінальна модель, 

яка на основі старих освітніх концепцій полегшує процес навчання 

студентів. Це також підходящий спосіб використовувати нові 

технології для навчання [2; 4]. 

Які існують організаційні механізми запровадження цієї методики в 

навчання іноземних мов? Єдиної моделі перевернутого класу немає. 

Гнучкість концепції дозволяє кожному викладачу пристосувати до 

своїх потреб цю модель. Слід також зазначити, що модель може бути 

використана тільки для певних занять або для частини навчання в 

якихось групах, а в інших – ні.... Деякі елементи, проте, загальні для 

всіх перевернутих класів: студент самостійно виконує роботу, щоб 

набути базові знання, які будуть мобілізовані у процесі класної роботи, 

в групі і при використанні активних методів навчання. 

Одна з основних концепцій "перевернутого" класу являє собою 

використання новітніх інтерактивних освітніх технологій в формі 

відео-контенту різного характеру (у тому числі онлайн - відео) 

іноземною мовою. Останні використовуються для доставки 

навчального контенту за межі аудиторної роботи. У "перевернутому" 

класі доставка навчального контенту може приймати 

найрізноманітніші форми. Часто відео-уроки або відео-лекції, 

підготовлені викладачем або третіми, запрошеними особами, носіями 

мови є тим самим контентом, засвоєння якого студент здійснює у 

вільний від аудиторних занять час. Відео контент може бути 



наповнений абсолютно різним навчальним матеріалом, залежно від 

програмних вимог до предмету. Прикладом такого контенту можуть 

служити відео-лекції, відео-семінари, відеоматеріали онлайн - 

дискусій, документальні відеорепортажі, а також різна відео-наочність 

з використанням анімованих файлів або зображень [5]. 

Зворотний бік процесу навчання в "перевернутому" класі зумовлює 

використання таких форм і видів навчальної діяльності, які дозволять 

забезпечити ефективне виконання "домашніх" завдань як частини 

аудиторної роботи. Завдання під час аудиторної роботи в 

"перевернутому" класі, можуть включати в себе відповіді викладача на 

запитання, що виникли у студентів в ході вивчення відео контенту 

вдома; навчальну діяльність в більш-менш традиційній формі, щоб 

залучити студентів у вирішення не тільки індивідуальних, але і 

спільних мовних завдань. 

Таким чином, навчальна аудиторна діяльність студентів може бути 

різною, але, з метою інтенсифікації процесу навчання і його 

оптимізації, допускається запровадження новітніх способів і прийомів, 

використовуючи при цьому підручні мовні матеріали, результати 

експериментальної діяльності, аналіз нового і вже відомого матеріалу, 

дебати або презентації, дискусії про поточні події, рецензування, 

навчання на основі проектів, а також розвиток загальномовних 

іншомовних навичок і вмінь [6]. 
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