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У статті розглянуто роль методичного прийому обговорення новин на заняттях англійської мови в контексті 

використання ІКТ для розвитку лексичної, комунікативної, пізнавальної, соціокультурної компетентності майбутніх 

педагогів з метою формування їх готовності до роботи в умовах інформаційного суспільства. Стверджується, що 

швидкі зміни в різних сферах життя обумовлюють потребу в освічених, творчих, ініціативних педагогах для виховання 

молодого покоління, а обговорення новин, яке проводиться на систематичній основі, допомагає формуванню даних 

якостей. В статті наведено рекомендації по використанню даної технології в якості мовної розминки на заняттях 

іноземної мови. Висунуто припущення, що інтерактивна форма найкраще підходить для вирішення комунікативних 

задач і формування основних компетентностей майбутніх педагогів. Інтернет надає широкий спектр недійних 

порталів для підготовки до обговорення новин, що робить дану діяльність швидкою і простою. Зроблено висновки про 

те, що систематичне використання даного прийому мотивує студентів до вивчення іноземної мови і забезпечує глибоке 

розуміння сучасних світових цінностей, виступаючи ключовим фактором освіти майбутнього педагога. 
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Постановка науково-методичної пробле-

ми та її зв’язок з важливими чи практич-

ними завданнями. Обізнаність щодо подій у 

сучасному світі та вміння дати їм власну оцінку 

є неодмінною складовою освіти педагога двад-

цять першого століття. Швидкі зміни в інфор-

маційній сфері, в політиці та на міжкультурній 

арені викликають необхідність у формуванні 

готовності майбутніх педагогів до роботи в 

умовах інформаційного суспільства. Сучасна 

школа потребує різнобічно розвиненого, осві-

ченого, творчого, ініціативного, професійно 

компетентного вчителя-новатора, здатного 

швидко реагувати на зміни у різних сферах 

життя, здійснювати аналіз і давати їм комплек-

сну оцінку. Використання інформаційних ре-

сурсів мережі Інтернет для обговорення новин 

на заняттях англійської мови надає широкі 

можливості для формування вище згаданих 

умінь.  

Сучасні педагоги та вчителі-практики все 

більше звертаються до дослідження шляхів 

ефективного використання інформаційно-

комунікаційних технологій для інтенсифікації 

навчального процесу. Як зазначає В.Ю. Биков, 

директор Інституту інформаційних технологій 

і засобів навчання НАПН України, «Інформа-

тизація системи освіти передбачає створення й 

використання в педагогічних системах сучас-

ного комп’ютерно-орієнтованого навчального 

середовища, поступове формування і розвиток 

комп’ютерно-технологічної платформи інфор-

маційного освітнього простору, електронних 

інформаційних освітніх ресурсів (колекцій 

цифрових освітніх ресурсів) і мережних серві-

сів, що його змістово наповнюють і процесу-

ально підтримують» [1].  

Роль  інформаційно-комунікаційних технологій 

у навчальному процесі досліджується у працях 

цілого ряду зарубіжних та українських вчених, 

таких як  Дейв Ф.Съюзел, Девід Р. Ротерей, 

Т. Кармишева, П. Гевал, В. Краснопольський, 

Ю. Биков,   Л. Биркун,   О. Вишневський, 

Г. Китайгородська,    Ю. Пассов,   О. Полат, 

В. Редько, Т. Сірик та інших. 

Завданням даного дослідження є розкриття 

переваг обговорення новин на заняттях 

англійської мови та особливостей практичного 

застосування даного прийому навчання з метою 

формування готовності майбутніх педагогів до 

роботи в умовах інформаційного суспільства. 

Виклад основного матеріалу й обґрунту-

вання отриманих результатів дослідження. 
Основою навчання іноземної мови майбут-

нього вчителя є комунікативна компетентність. 

Під комунікативною компетентністю розумі-

ють здатність встановлювати і підтримувати 

необхідні контакти з іншими людьми, певну 

сукупність знань, умінь і навичок, що забезпе-

чують ефективне спілкування. Вона передбачає 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_org&hl=uk&org=14585043386519105073
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_org&hl=uk&org=14585043386519105073
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уміння розуміти і бути зрозумілим для 

партнера по спілкуванню [2].  

Іншомовна комунікативна компетентність 

формується не тільки у процесі безпосередньої 

взаємодії, а й опосередкованої, зокрема, за до-

помогою засобів масової інформації, з яких 

найбільш доступним і звичним у використанні 

для сучасного покоління молоді є Інтернет.  У 

процесі опанування комунікативної сфери сту-

дент вищого навчального закладу запозичує з 

культурного середовища засоби аналізу кому-

нікативних ситуацій у вигляді словесних і візу-

альних форм. Для формування комунікативних 

умінь та лінгвістичних компетенцій, визначе-

них Галузевими стандартами освіти необхідне 

активне та системне тренування студентів в 

усному мовленні. Обговорення нових сприяє 

досягненню комунікативних цілей навчання 

іноземної мови.   Аналіз основних подій у світі 

на початку заняття англійської  мови розвиває 

вміння майбутніх педагогів сформулювати та 

донести повідомлення до інших, а також зрозу-

міти іншомовне повідомлення та прокоменту-

вати його. Така діяльність, якщо вона прово-

диться системно, стає важливою технологією 

навчання і допомагає вирішувати цілий ряд 

мовних та мовленнєвих завдань, проаналізо-

ваних нижче. 

1. Підвищення лексичної компетентності. 

Готуючи коротке повідомлення на кожне заняття, 

студент збагачує свій словниковий запас, 

опановує найбільш вживані структури і 

словосполучення (collocations), знайомиться з 

відповідною термінологією. Така діяльність 

закладає основу для майбутньої професійної чи 

наукової діяльності з використанням автентичних 

іншомовних джерел, а також формує навики 

роботи з он-лайн словниками та перекладачами, 

вміння анотувати та редагувати повідомлення. 

2. Формування комунітивних умінь і нави-

ків. Вміння швидко, чітко і зрозуміло донести 

повідомлення до аудиторії та відповісти на пос-

тавлені супровідні запитання чи прокомен-

тувати почуте сприяє розвитку навиків усного 

мовлення. Крім цього, обмін інформаційними 

повідомленнями створює імітацію реального 

комунікативного середовища, що сприяє 

підвищенню внутрішньої мотивації студента.  

3. Вироблення навиків інформативного 

читання і анотування при підготовці повідом-

лень. Важливою умовою використання мето-

дичного прийому обміну інформаційними пові-

домленнями на заняттях англійської мови є ра-

ціональне використання часу. Оскільки така 

діяльність є ефективною лише при системному 

використанні, вона не повинна займати основ-

ну частину навчального навантаження на за-

нятті і заважати вивченню тем, визначених про-

грамою. Варто обмежити зміст повідомлення 

до двох-трьох речень, загальною тривалістю до 

однієї хвилини. Це сприятиме, з однієї сторони, 

раціональному використанню часу, а з іншої – 

навчить студентів чітко і швидко формулювати 

власне висловлювання. 

4. Формування пізнавальної та самоосвітньої 

компетентностей. Одним із завдань обговорення 

новин на заняттях англійської мови є стимулю-

вання активної пізнавальної діяльності, мислення 

і творчого потенціалу студентів, а також активне 

використання інноваційних технологій та засобів 

навчання, які вони принесуть на уроки в школу. 

5. Формування соціокультурної компетентності. 

Використання методичного прийому обміну 

короткими інформаційними повідомленнями 

на заняттях англійської мови у педагогічних 

навчальних закладах сприяє вихованню інте-

лектуального, освіченого педагога, який здат-

ний орієнтуватися в сучасному інформаційному 

просторі і готовий до міжкультурної комунікації в 

умовах інформаційного суспільства. Вміння 

давати власну оцінку подіям, які відбуваються в 

сучасному світі, сприяє розвитку соціокультурної 

компетентності і є запорукою формування 

активної громадянської позиції педагога.   

Обговорення новин здавна практикується в 

різних вузах. Із використанням сучасних ІКТ 

підготовка до цієї діяльності на заняттях англі-

йської мови стає простою і швидкою. Доступ 

до інформаційних ресурсів з ноутбука, планше-

та чи телефону дозволяє за лічені хвилини зна-

ходити останні новини та працювати з лекси-

кою. Однак, дана діяльність буде ефективні-

шою, якщо студент не читатиме, а повідомля-

тиме підготований уривок без жодних нотаток 

чи підказок. Це сприятиме свідомому і стій-

кому засвоєнню використаних лексичних та 

граматичних структур та формуванню комуні-

кативних умінь. Обговорення новин може 

замінити мовну розминку на занятті, або стати 

її частиною. Як показує практика, обмін корот-

кими інформаційними повідомленнями най-

краще використовувати не як фронтальну фор-

му роботи, коли всі студенти сидять за партами, 

оскільки в такий спосіб через ряд об’єктивних 
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(нецікаве чи неактуальне повідомлення) чи 

суб’єктивних (нечітка подача, фонетичні 

недоліки тощо) причин може розсіюватись 

увага учасників обговорення. Даний прийом 

найефективніше працює при використанні 

інтерактивних форм роботи. Наприклад, 

студенти стають в коло і обговорюють останні 

новини, чи обмінюються повідомленнями у 

невеликих групах. Викладач при цьому може 

бути як учасником дискусії, так і 

фасилітатором. Також можна використати 

інтерактивні вправи «Млин» (учасники вільно 

рухаються по класу, отримавши завдання 

обмінятися повідомленнями з двома/трьома 

іншими студентами) або «Карусель» (студенти 

утворюють два кола, одне всередині іншого, 

повертаються обличчям один до одного і 

обмінюються новинами; по сигналу вчителя всі 

учасники роблять крок вправо і обмінюються 

повідомленнями з іншими партнерами). 

Викладач може як визначати сферу для 

підготовки повідомлень (спорт, здоров’я, 

екологія, культура, наука, транспорт тощо) 

відповідно до тем, визначених програмою, так і 

заохочувати студентів до обговорення останніх 

новин з різних сфер життя. 

Пошук останніх новин може здійснюватись 

за допомогою різних пошукових машин, як, 

наприклад, google search, проте студентам 

також варто рекомендувати відвідувати такі 

всесвітньо відомі медійні портали як BBC News 

http://www.bbc.com/news [3],  Carnegie Europe 

http://carnegieeurope.eu, [4], Express Newspapers 

http://www.express.co.uk/news [5], та інші сайти 

всесвітньовідомих газет чи медіа груп, що 

відповідають за достовірність викладених 

фактів. Над цих сайтах можна не тільки 

дізнатись про новини, а й прослухати 

відповідні подкасти, наприклад, інтерв’ю з 

відомими діячами науки, культури, політики 

тощо, а таж переглянути відео різних випусків 

новин. Більшість відомих газет та телеканалів у 

світі також мають свої сайти. 

Висновки і перспективи подальшого 

дослідження. 

Обговорення новин на заняттях англійської 

мови є ефективним засобом підвищення рівня 

володіння іноземною мовою і сприяє 

формуванню комунікативної, інформаційно-

комунікаційної та соціокультурної компетенст-

ностей майбутнього педагога та його 

підготовці до майбутньої інноваційної 

діяльності в умовах освітнього середовища. 

Використання ресурсів мережі Інтернет робить 

підготовку до такої діяльності простою і є 

доступним завдяки сучасним засобам зв’язку.  

Системне застосування даного методичного 

прийому забезпечує глибоке розуміння 

цінностей та проблем сучасного світу, що є 

важливим фактором, який впливає на якість 

освіти сучасного педагога як вихователя 

майбутнього покоління. 
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Olesia Petrus’ 

NEWS DISCUSSION IN THE ENGLISH CLASSES AS A MEANS OF FORMING READINESS OF INTENDING 

TEACHERS FOR WORKING IN THE INFORMATION SOCIETY. 

The article deals with the role  of news discussions in the English classes in the context of using ICT for the development of 

lexical, communicative, cognitive and sociocultural competences of intending teachers in order to form their readiness for 

working in the conditions of the information society. It is stated that rapid changes in various spheres of life cause the need for 

well-educated, creative, initiative and widely aware specialists for upbringing the young generation and news discussing on the 

systematic basis can help to form these qualities. The article provides recommendations for using this activity as a warm- up. 

It is suggested that interactive mode works best for solving communicative tasks and forming the mentioned above competences. 

The Internet provides a wide range of reliable recourses for effective preparation for this activity making it quick and easy. It 

is concluded that systematic use of it motivates the students to learn a foreign language and provides deep understanding of the 

modern world values, being a key factor of the qualitative education of the XXI century intending teacher. 

Keywords: short messages, discussions, information and ccommunication technologies, competence. 

 

Петрусь О.В.  

ОБСУЖДЕНИЕ НОВОСТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

В статье рассматривается роль методического приема обсуждения новостей на занятиях английского языка в 

контексте использования ИКТ для развития лексической, коммуникационной, познавательной, социокультурной 

компетентности будущих педагогов с целью формирования их готовности к работе в условиях информационного 

общества. Утверждается, что быстрые изменения в различных сферах жизни обуславливают потребность в 

образованных, творческих, инициативных и широко осведомленных специалистах по воспитанию молодого 

поколения, а обсуждение новостей на систематической основе помогает сформировать эти качества. В статье 

приведены рекомендации по использованию этого приема в качестве разминки в начале занятия. Предполагается, 

что интерактивная форма лучше всего подходит для решения коммуникативных задач и формирования упомянутых 

выше компетенций. Интернет предоставляет широкий спектр надежных ресурсов для эффективной подготовки к 

этой деятельности, что делает ее быстрой и легкой. Сделан вывод о том, что систематическое использование 

данного приема мотивирует учащихся изучать иностранный язык, и обеспечивает глубокое понимание современных 

мировых ценностей, являясь ключевым фактором качественного обучения будущего педагога XXI века. 

Ключевые слова: короткие сообщения, обсуждение, информационно-коммуникационные технологии, компетентность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


