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The usage of case-study method in foreign languages teaching enables to 

develop students‘ speech, communicative and creative skills, promotes to improve 

their learning interest to the discipline and future profession. 

 

References 

1. Долгоруков A. Метод case-study как современная технология 

профессионально-ориентированного обучения [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.vshu.ru/.  

2. Barkley, E. F, Cross, K. P. & Major, C. H. (2005) Collaborative 

Learning Techniques: A Handbook for College Faculty. San-Francisco: Jossey-

Bass. –285 p. 

3. Christensen, C. R. (2007) Teaching By the Case Method. Boston: 

Harvard Business School. [Еlectronic resource]. – Mode of 

access:http://www.hbs.edu/teaching/case-method-in-practice/resources/case-

teaching/. 

4. Davis, B. G. (1993) Tools for Teaching. San Francisco: Jossey-Bass. 

[Еlectronic resource]. – Mode of access: 

http://www.cccu.org/filefolder/good_print_resources.pdf. 

5. Dunne, D. and Brooks, K. (2004) Teaching with Cases (Halifax, NS: 

Society for Teaching and Learning in Higher Education), ISBN 0-7703-8924-

4[Еlectronic resource]. – Mode of access: http://www.bookstore.uwo.ca/. 

 

 

Зубенко В.О., 

викладач кафедри іноземних мов 

Національна академія внутрішніх справ 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ 

ПРОСТОРІ 

 

Одне з головних завдань освіти в умовах розвитку інформаційного 

суспільства – навчити студентів використовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології. У зв‘язку з цим виникає нагальна потреба у 

прискоренні підготовки викладачів та фахівців у сфері інформаційних та 

комунікаційних технологій, в оснащенні закладів освіти сучасною 

комп‘ютерною технікою, електронними підручниками тощо.  

Впровадження інформаційних технологій як засіб інноваційного 

розвитку освіти має не тільки позитивне, але й суперечливе. І хоча в 

кінцевому розумінні інформаційні технології практично завжди 
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спрацьовують ―на позитив‖, з означеними суперечностями не можна не 

рахуватись. Ігнорування будь-якої суперечності може привести до 

деформації не тільки конкретного результату, але й всієї системи освіти. 

Суперечності пов‘язані саме з інформаційними технологіями виникли 

і в системі підвищення кваліфікації. Цілий ряд відомих фірм охоче йдуть на 

контакт із навчальними закладами, прагнучи просунути свою продукцію на 

ринок, надаючи методичні матеріали, документацію, програмне 

забезпечення, тощо. Пропонуються спеціальні університетські програми, що 

надають суттєві знижки при купівлі продукції. На жаль, ці можливості 

співпраці в Україні належним чином не використовуються. З одного боку, 

цьому перешкоджає доступність неліцензійного програмного забезпечення.  

З іншого, мовні і культурні бар‘єри. 

До суперечностей впровадження інформаційних технологій можна 

віднести перетворення переваг інформаційних технологій на свою 

протилежність. Наприклад, гіпертекст полегшує процес визначення головних 

смислових елементів теми, що вивчається, дозволяє швидко знайти 

визначення понять, встановити смисловий зв‘язок між ними, але його 

особливості призводять до того, що дисципліни навчального плану можна 

вивчати несистематизовано, з будь-якої сторінки. А доступ до необмежених 

навчальних ресурсів створює для студентів спокусу ―кома в кому‖ 

переписувати вже готові реферати, контрольні роботи. 

До труднощів впровадження інноваційних технологій у вищих 

навчальних закладах можна віднести також діючий стандарт у вигляді 

переліку дисциплін нормативної і вибіркової частини навчального плану 

ВНЗ, який розроблений науково-методичною комісією, що не дає 

можливості активно впроваджувати нові інформаційні технології і 

дисципліни в учбовий процес. Цей перелік занадто перевантажений 

дисциплінами, які не влаштовують навчальні заклади [1, c. 30-31]. 

Інноваційні технології позитивно впливають на процес навчання і 

виховання насамперед тому, що змінюють схему передачі знань і методи 

навчання. Комп'ютерна техніка допомагає індивідуалізувати навчання, 

налагодити зворотний зв'язок з тим, хто навчається, звільнити суб'єктів 

навчального процесу від рутинної роботи. Завдяки людині така техніка в 

процесі її використання набуває особливого змісту. Щодо цього у практичній 

педагогіці навіть склалися не тільки такі пріоритетні напрями аналізу 

застосування комп'ютера, як вивчення основ інформатики й обчислювальної 

техніки чи керування освітніми установами і навіть регіональними освітніми 

системами. Особлива увага нині стала приділятися і впровадженню 

інформаційних технологій в освітній процес, розгортанню системи освіти на 

підставі використання найсучасніших інформаційних технологій. 
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Специфічними особливостями інноваційного навчання є його 

відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної 

переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в обновлюваних 

ситуаціях. Освіта має забезпечити кожному, хто навчається, широкі 

можливості для здобуття таких умов розвитку та підготовки до життя. 
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ПИТАННЯ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ПРАВООХОРОНЦІВ У НОВИХ УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Сучасні тенденції становлення України та розвитку її правоохоронних 

органів ставлять перед новою поліцією нові пріоритети та завдання. 

Незважаючи на деяку суперечливість окремих документів, їх об‘єднує єдина 

думка про актуальність реформування органів внутрішніх справ в контексті 

загальнодержавної трансформації   

Слід зауважити, для того щоб успішно існувати на міжнародній арені, 

наша наука й освіта повинні бути конкурентоспроможними й визнаними 

світом. Очевидним є те, що Україну від Європи все ще відокремлює мовний 

бар‘єр. Більшість фахівців, зокрема з права, не володіє жодною іноземною 

мовою, студенти нефілологічних спеціальностей, і студенти-юристи, 

зокрема, мають проблеми іншомовного спілкування – існують великі 


