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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями. Потреба початкової школи (ПШ) у висококваліфікованих вчителях, які
серед іншого володіють іноземними мовами (ІМ) та здатні застосовувати інноваційні технології навчання
(ІТН) обумовила актуальність представленого педагогічного дослідження. Це насамперед пов’язано з
випереджаючим розвитком системи освіти, модернізацією її змісту, підвищенням її якості, а також
диверсифікацією форм, методів і засобів навчання. Разом з тенденціями до євроінтеграції,
реформуванням початкової освіти, що обумовило актуалізацію іншомовного компоненту, у зв’язку із
уведенням ІМ у інваріанту складову типових навчальних планів, оптимізація методичної компоненти
професійної підготовки вчителя ПШ стала першочерговим завданням. Для задоволення амбітної мети
щодо підготовки вчителя нової генерації, який відповідно до засад нового Державного стандарту
початкової загальної освіти повинен реалізувати інтегроване та тематичне навчання, а також навчання
засноване на дослідженнях та інші новітні технології, пріоритетним завданням є розроблення та
визначення ефективності концептуальної моделі підготовки вищезазначеного фахівця до застосування
інноваційних технологій навчання іноземних мов (ІТНІМ).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед наукових досліджень вітчизняних вчених
моделювання підготовки вчителів філологічного профілю входило в коло наукових інтересів Т. Пушкар,
професійної діяльності вчителя математики – О. Кравчук, професійної підготовки педагога у ВНЗ –
О. Кобрій, педагогічної діяльності у підготовці фахівця – О. Столяренко та О. Столяренко, освітньої та
професійної підготовки фахівця – Н. Самлига та ін. Аналіз літератури засвідчив зацікавленість
зарубіжних дослідників аспектами професійної підготовки педагога та їх моделюванням, зокрема, про це
свідчать дослідження "A Teacher Education Model for the 21st Century" [4], "Teacher professional
development: an international review of the literature" [5] та інші, у яких акцентовано увагу на зміні вимог
до сучасного педагога у зв’язку з глобалізаційними тенденціями та швидким розвитком цифрових
технологій та необхідністю їх підготовки до реалізації нових суспільних викликів.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття. Не
зважаючи на багаточисельність наукових робіт, присвячених дослідженню процесу моделювання
професійної підготовки педагога, аспект моделювання підготовки вчителів ПШ до застосування ІТНІМ
залишається малодослідженим.
Мета статті – теоретично обґрунтувати та статистично підтвердити ефективність розробленої
концептуальної моделі підготовки вчителів ПШ до застосування ІТНІМ.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження проблеми підготовки вчителів ПШ до
застосування ІТНІМ проводилося з 2013 по 2017 рік та передбачало поетапну реалізацію його завдань.
На першому організаційно-підготовчому етапі експерименту (2013 – 2014 рр.) було здійснено
розроблення критеріально-діагностичного апарату визначення рівня готовності майбутніх учителів ПШ
до застосування ІТНІМ, методики проведення констатувального етапу експерименту, аналіз планів та
робочих програм студентів спеціальності 013 "Початкова освіта" освітнього рівня (ОР): перший
(бакалаврський) з метою визначення спрямованості змісту навчальних дисциплін на формування
готовності до застосування ІТНІМ, розроблення програми спецкурсу "Інноваційні технології навчання
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іноземних мов у початковій школі", спрямованого на формування практичних умінь і навичок студентів
щодо організації навчання ІМ молодших школярів із застосуванням ІТНІМ.
На другому констатувальному етапі експерименту (2014–2015 рр.) відбулось розроблення та
обґрунтування моделі підготовки вчителів ПШ до застосування ІТНІМ, визначення стану готовності
майбутніх учителів ПШ до застосування ІТНІМ, розроблення й апробування змістовно-методичного
забезпечення підготовки вчителів ПШ до застосування ІТНІМ.
На третьому формувальному етапі експерименту (2015–2016 рр.) було здійснено дослідноекспериментальну перевірку висунутої гіпотези та концептуальних положень дослідження, реалізацію
моделі підготовки вчителів ПШ до застосування ІТНІМ, встановлення продуктивності реалізації
розробленої моделі підготовки вчителів ПШ до застосування ІТНІМ, виявлення динаміки рівнів
сформованості готовності майбутніх учителів ПШ до застосування ІТНІМ.
На останньому етапі дослідження (2016–2017 рр.) було проведено якісну та кількісну обробку
одержаних даних, аналіз та перевірку одержаних результатів експериментального дослідження щодо
їхньої статистичної значущості.
Реалізація мети та завдань констатувального та формувального етапів педагогічного експерименту
та урахування того факту, що готовність до застосування ІТНІМ у ПШ є складним явищем, що включає
когнітивно-інноваційний (когнітивно-креативний), мотиваційно-адаптаційний та діяльнісно-операційний
компоненти, передбачений вибір комплексу методів діагностики, визначення показників, критеріїв та
рівнів готовності до вищевказаного виду діяльності, про які вже зазначено у попередніх публікаціях. У
контексті застосованих методик варто згадати про анкетування, вхідне та вихідне тестування, що
передбачали визначення стану готовності та рівня розвитку кожного з визначених його компонентів.
Основним методом дослідження на констатувальному етапі було обрано анкетування студентів
спеціальності 013 "Початкова освіта", ОР: перший (бакалаврський). Метою вищезазначеного
анкетування стало виявлення умотивованості майбутніх учителів ПШ до формування необхідних
компетентностей для забезпечення необхідного рівня їх готовності до застосування ІТНІМ. У зміст
питань анкети також був закладений ряд питань, спрямований на виявлення теоретичного підґрунтя, а
саме володіння базовими категоріями педагогічної інноватики як науки. Зобразимо відповіді на деякі з
них респондентів експериментальної групи (ЕГ) та контрольної групи (КГ) у вигляді діаграм.

Рис. 1. Гістограма відповідей студентів ЕГ та КГ на питання № 1 "Як, на Вашу думку,
можна охарактеризувати поняття "інноваційний""

Рис. 2. Гістограма відповідей студентів ЕГ та КГ на питання № 12 "Якими якостями, на
Вашу думку, має володіти педагог, готовий до застосування ІТНІМ у ПШ?"
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Вищезазначений аналіз відповідей респондентів засвідчив відсутність спеціальних нормативних
дисциплін та спецкурсів, спрямованих на формування готовності майбутніх учителів ПШ до
застосування ІТНІМ та підтвердив необхідність уведення у процес їх професійної підготовки спецкурсу
"Інноваційні технології навчання іноземних мов у початковій школі" [3], основною метою якого стало
формування практичних умінь і навичок організації навчального процесу на уроках ІМ із застосуванням
ІТНІМ. Для досягнення зазначеної вище мети було визначено такі завдання: засвоїти систему знань про
основні категорії педагогічної інноватики; ознайомити студентів з ІТНІМ молодших школярів;
сформувати практичні уміння диференціації ІТНІМ відповідно до практичної мети уроку ІМ; навчити
проектувати, аналізувати та обирати ІТНІМ з точки зору їх доцільності та ефективності; сформувати
навички моніторингу навчальної успішності молодших школярів за видами іншомовної діяльності на
уроках ІМ із застосуванням ІТН; розвинути уміння організації позакласної роботи з ІМ у ПШ із
застосуванням ІТН.
Для підтвердження ефективності розробленого спецкурсу, а також застосованих технологій,
методів, форм, підходів, принципів та прийомів у процесі його викладання, що відповідають розробленій
концептуальній моделі підготовки вчителів ПШ до застосування ІТНІМ на початку курсу було
проведено вхідне тестування, а по завершенню – вихідне тестування рівня готовності майбутніх вчителів
ПШ до застосування ІТНІМ.
Усього у вищезазначеному дослідженні взяли участь 360 студентів спеціальності 013 "Початкова
освіта", які були об’єднані в ЕГ (180 студентів) та КГ (180 студентів). Проаналізувати рівноцінність груп
можна на основі констатувального зрізу, який проводився шляхом вихідного тестування рівня готовності
майбутніх учителів ПШ до застосування ІТНІМ, а також за результатами проміжного контролю у формі
заліку зі спецкурсу "Інноваційні технології навчання іноземних мов у початковій школі".
Крім анкетування ми застосували ще один метод діагностики – тестування, який передбачав, що
інструментом вимірювання є тест [1; 9]. Вхідний тест мав на меті визначення рівня готовності до
застосування ІТНІМ ЕГ та КГ студентів до початку експериментального навчання, що включало
визначення рівня базових знань, серед яких ми визначаємо: знання щодо впровадження ІТНІМ у ПШ з
метою формування різних мовленнєвих навичок та вмінь послуговуватись мовним матеріалом; базових
категорій педагогічної інноватики; сучасних технологій навчання ІМ, їх ієрархічної залежності та
способів застосування для оптимізації процесу формування ІКК молодших школярів; принципів
організації уроку ІМ із застосуванням ІТН; особливостей взаємодії вчителя та учнів у процесі
застосування різноманітних ІТНІМ і прогнозування труднощів, пов’язаних з навчанням різних видів МД,
шляхи подолання; психологічних і вікових особливостей молодших школярів при виборі доцільних
ІТНІМ. Визначенні вище показники увійшли до когнітивно-інноваційного критерію готовності вчителів
ПШ до застосування ІТНІМ.
Мотиваційно-адаптаційний критерій готовності вчителів ПШ до застосування ІТНІМ визначався
такими показниками, як-от: сформованість ціннісного ставлення вчителя ІМ у ПШ до застосування
ІТНІМ через розвиток його інноваційної компетенції; інтерес вчителя ІМ у ПШ до впровадження
нововведень; наявність усвідомленої мети – підвищити якість викладання ІМ, а також забезпечити
ефективність формування ІКК учнів через створення інноваційного освітнього середовища;
усвідомлення необхідності пошуку знань та внутрішня мотивація до застосування ІТНІМ з метою
вдосконалення власної професійної діяльності, а також інтеграції зарубіжного досвіду організації уроків
ІМ та системного оновлення власних знань щодо появи та розвитку ІТНІМ з метою відповідності
суспільним запитам; усвідомлення значення застосування ІТНІМ як чинника підвищення ефективності
освітнього процесу та інструменту для створення оптимальних умов для формування ІКК молодших
школярів; активність та інтенсивність застосування ІТНІМ, з метою реалізації поступової та
систематичної інтеграції ІТН у процес формування ІКК молодших школярів; пристосування та
сформованість позитивного ставлення до застосування ІТНІМ, гнучкість у виборі ІТНІМ відповідно до
рівня володіння ІМ молодшими школярами, їх мовленнєвими потребами.
Володіння методикою застосування різних ІТНІМ для навчання чотирьох видів МД як засобів
спілкування; уміння проектувати та прогнозувати освітній процес впроваджуючи ІТНІМ, а саме
здійснювати систему планування з ІМ у ПШ; уміння організовувати урок ІМ із застосуванням ІТНІМ та
інші іншомовні заходи; уміння визначати етап уроку на якому доцільно застосовувати ІТНІМ та
включати учнів у всі види іншомовленнєвої діяльності; уміння організовувати позакласну та самостійну
види робіт із застосуванням ІТНІМ, зокрема, із застосуванням дистанційних технологій навчання ІМ,
залучення різноманітних онлайн-платформ для формування та підвищення рівня володінням ІМ; уміння
аналізувати уроки ІМ із застосуванням ІТНІМ та робити рефлексію власної педагогічної діяльності з
метою оптимізації підготовки до уроку ІМ в ПШ; уміння прогнозувати появу іншомовленнєвих
труднощів (аудіювання, говоріння, читання, письма) в учнів у зв’язку з апробацією та імплементацією
незнайомих їм технологій навчання ІМ; уміння здійснювати моніторинг навчальних досягнень учнів у
різних видах МД після застосування ІТНІМ; уміння добирати та аналізувати джерела інформації з точки
зору їх методичної цінності та корисності щодо появи нового досвіду застосування ІТНІМ; уміння
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самостійно вчитися застосуванню ІТНІМ з метою підвищення якості набутих методичних умінь; уміння і
навички, що дозволяють застосовувати ІКТ у процесі навчання ІМ, зокрема, робота з комп’ютером;
інтеграційні уміння, що передбачають поєднання знання та досвіду суміжних наук, а інколи
діаметрально протилежних (методики навчання ІМ з педагогічною інноватикою; методики навчання ІМ з
педагогічними технологіями в ПШ тощо); уміння створювати на основі наявних авторські технології
навчання ІМ – є показниками діяльнісно-операційного компоненту готовності вчителів ПШ до
застосування ІТНІМ.
На основі згаданих критеріїв були визначені рівні сформованості такої готовності, а саме:
високий, достатній, недостатній. Зазначені вище показники визначились відповідно до таких ознак як
повнота, цілісність та системність психолого-педагогічних знань та методики організації навчання у
процесі застосування різних ІТНІМ; інтегрованість знань, рівень усвідомленості мотивів застосування
ІТНІМ у професійній діяльності; наявність особистого бажання та професійної потреби щодо застосування
зазначених вище технологій, практичне оволодіння застосуванням різних ІТНІМ, що включає гнучкість
та самостійність в організації освітнього процесу, а також орієнтацію на створення нового продукту, від
системи іншомовних вправ до авторської технології навчання ІМ. Усі вказані ознаки відповідають
визначеним компонентам та показникам готовності вчителів ПШ до застосування ІТНІМ.
Результати вищезазначеного вхідного тестування визначили характер розподілу студентів за
попереднім рівнем готовності майбутніх учителів ПШ до застосування ІТНІМ ЕГ та КГ з точки зору
статистичної значущості   0, 0 5 . Для реалізації вищезазначеної мети методом випадкової вибірки були
сформовані випадкові сукупності обсягом по 35 осіб кожна з ЕГ та КГ слухачів відповідно.
Нульова гіпотеза дослідження визначається таким чином: слухачі ЕГ і КГ експерименту до
впровадження навчання на рівні статистичної значущості   0, 0 5 співпадають за рівнями готовності до
застосування ІТНІМ, що обумовлюється їх базовими знаннями, уміннями та навичками, які
характеризуються відносною тотожністю, оскільки вхідне тестування відбувається на етапі до
експериментального навчання і динаміка виявляється на етапі вихідного тестування, метою якого є
визначення стану готовності до застосування ІТНІМ після експериментального навчання.
Середній бал виконання тесту слухачами випадкової сукупності вибірки ЕГ та вибірки КГ
обчислювався за наведеною нижче формулою:
n



__

X



xi

i 1

[2, 61]

n

Відтак, середній бал для слухачів випадкової сукупності ЕГ – 24,09, КГ – 20,43. Відповідно до
застосованого критерію Крамера-Уелча, який є оптимальним для заданих умов можемо зробити
висновок, щодо достовірності відмінностей характеристик вибіркових сукупностей ЕГ та КГ до початку
експерименту, яка складає 95%.
Рівні сформованості готовності майбутніх учителів ПШ до застосування ІТНІМ були встановлені
нами емпірично за принципом розподілу 100% шкали балів на три рівнозначні інтервали. З урахуванням
того, що максимальна кількість балів, яка могла бути отримана слухачами за результатами виконання
тесту, складає 60, то маємо такий розподіл за рівнями сформованої готовності до застосування ІТНІМ:
0–20,0 балів – недостатній рівень (мінімальний рівень теоретичних знань, педагогічного передбачення та
прогнозування результату застосування ІТНІМ); 20,1–40,00 балів – достатній рівень (недостатній рівень
інтегрованості та системності фахових умінь та знань щодо застосування ІТНІМ); 40,1–60,00 балів –
високий рівень (ґрунтовні, цілісні та системні знання про ІТНІМ, їх види та специфіку застосування
учителями ПШ у професійній діяльності).
Результати виконання вхідного тесту слухачами ЕГ та КГ до початку експериментального
навчання представлені у таблиці 1.
Таблиця 1
Результати розподілу слухачів ЕГ та КГ за рівнями сформованості готовності
до застосування ІТНІМ у ПШ
Рівні сформованості готовності
до застосування
ІТНІМ у ПШ
Недостатній
Достатній
Високий

N
54
126
0

До експериментального навчання
ЕГ
КГ
%
M
30
80
70
100
0
0

%
44
56
0

Дані таблиці засвідчують, що 126 з 180 студентів ЕГ мали достатній рівень сформованості
готовності до застосування ІТНІМ у ПШ. Моніторинг студентів КГ засвідчує, що 100 з 180 мали
достатній рівень вищезазначеної готовності. Жодний студент ЕГ та КГ не мав високого рівню.
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Після отримання результатів вхідного тестування студенти ЕГ прослухали спецкурс "Інноваційні
технології навчання іноземних мов у початковій школі", який ми пропонували на третьому курсі.
Тривалість навчання за програмою спецкурсу становила 72 академічні години, з яких: аудиторні – 28
годин, самостійна робота – 40 годин, модульні контрольні роботи – 4 години. Курс складався з двох
модулів. До змісту першого модулю "Теоретичні засади педагогічної інноватики у навчанні ІМ" було
включено опанування базовим категоріальним апаратом, вирішення питань щодо ієрархічних зв’язків
між традиційними та ІТН, класифікації сучасних технологій навчання ІМ, а також аспекти організації,
планування уроків ІМ із застосуванням ІТН та специфіки здійснення оцінювання успішності навчальних
досягнень молодших школярів. У змістову частину другого модулю "Практичні аспекти застосування
ІТН на уроках ІМ у ПШ" було закладено формування практичних навичок застосування різноманітних
ІТНІМ, зокрема, навчання аудіювання та говоріння із застосуванням ігрових, інтерактивних та
тренінгових технологій навчання ІМ; застосування проблемних та кейс-технологій (case-study) у процесі
формування навичок іншомовного читання та письма; формування самоосвітніх навичок учнів у
навчанні ІМ за технологією Європейського мовного портфоліо; застосування інформаційнокомунікаційних технологій у навчанні фонетики, граматики, лексики на уроках ІМ у ПШ; організація
уроків ІМ у ПШ за моделлю Intel "1 учень: 1 комп’ютер"; реалізація технологій перевернутого (flipped
learning), змішаного (blended learning), елементів мобільного (mobile learning) та контекстно-мовного
інтегрованого навчання (CLIL) на уроках ІМ у ПШ.
По закінченню навчання в ЕГ за розробленою концептуальною моделлю підготовки майбутніх
учителів ПШ до застосування ІТНІМ було проведене підсумкове порівняльне тестування слухачів ЕГ та
КГ за допомогою так званого вихідного тестування, завданням якого було визначити стан готовності
респондентів до застосування ІТНІМ з метою виявлення статистично значущих змін в ЕГ, які можна
було б пояснити ефективністю та впливом розробленої та реалізованої моделі. За отриманими
результатами вихідного тестування вимірювалась достовірність тотожностей та відмінностей між
рівнями сформованості готовності до застосування ІТНІМ у ПШ ЕГ та КГ на рівні статистичної
значущості   0, 0 5 .
Середній бал виконання вихідного тесту слухачами випадкової сукупності та контрольної
сукупності експериментальної вибірки обчислюємо за формулою наведеною нижче:
n
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n

Для випадкової сукупності слухачів ЕГ середній бал склав 44,69, КГ – 21,11. Емпіричне значення
критерію Крамера-Уелча для вихідного тесту рівнів сформованості готовності вчителів ПШ до
застосування ІТНІМ дозволяє зробити висновок про прийняття нульової гіпотези та достовірності
відмінностей характеристик обох вибіркових сукупностей, що складає 95%.
Результати виконання вхідного та вихідного тесту слухачами ЕГ та КГ дозволили зробити
загальний висновок та визначити рівень сформованості їх готовності до застосування ІТНІМ у ПШ (див.
таблицю 2).
Таблиця 2
Результати розподілу слухачів ЕГ (N = 180 осіб) та КГ (M = 180 осіб)
за рівнями сформованості готовності до застосування ІТНІМ у ПШ
Рівні сформованості
готовності
n
Недостатній
Достатній
Високий

54
126
0

До експериментального
навчання
ЕГ
КГ
%
m
%
30
70
0

80
100
0

44
56
0

Після експериментального
навчання
ЕГ
КГ
k
%
l
%
14
40
126

8
22
70

45
126
9

25
70
5

Як бачимо з таблиці, особливо помітна динаміка студентів ЕГ. Відсоткове співвідношення
студентів ЕГ після експериментального навчання з високим рівнем зросло на 70%, достатнім
зменшилось на 55%, недостатнім – на 22%, що пов’язано з підвищенням рівня більшості слухачів з
недостатнім рівнем до достатнього та з достатнім рівнем до високого. У порівнянні з КГ якісні зміни є
менш помітними, оскільки лише на 5% збільшилась кількість студентів з високим рівнем, на 14% – з
достатнім, і лише на 19% зменшилась кількість з недостатнім рівнем. Такі статистичні зміни в ЕГ
свідчать про ефективність запропонованої підготовки, що в свою чергу підтверджує дієвість розробленої
концептуальної моделі підготовки вчителів ПШ до застосування ІТНІМ. Незначний прогрес студентів
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КГ може бути пов’язаний з самостійною дослідницькою діяльністю яка була зумовлена особистим
інтересом слухачів після проведення вхідного тестування.
З метою кращої візуалізації представимо отримані дані щодо розподілу слухачів ЕГ та КГ за
рівнями сформованості готовності до застосування ІТНІМ у ПШ у вигляді гістограми (див. рис. 3).

Рис. 3. Гістограма розподілу слухачів ЕГ та КГ за рівнями сформованості готовності
до застосування ІТНІМ у ПШ
Вищенаведена гістограма засвідчує, що найбільш динамічним є збільшення кількості студентів з
високим рівнем сформованості готовності до застосування ІТНІМ слухачів ЕГ. Незначними залишаються
зміни в КГ, що пов’язано, зокрема, з відсутністю спецкурсу, а також застосування форм та методів,
представлених в розробленій концептуальній моделі з метою підвищення якості підготовки вчителів ПШ
до застосування ІТНІМ.
Для визначення змін у відносних кількостях слухачів КГ та ЕГ по кожному рівню сформованості
готовності до застосування ІТНІМ у ПШ, що відбулися після реалізації концептуальної моделі їх
підготовки, а також запровадження спецкурсу "Інноваційні технології навчання іноземних мов у
початковій школі" застосовуємо такі формули:

 екс L  | n i

п іс л я е к с п

 n i д о е к с п | та  к о н т р L  | m i п іс л я е к с п  m i д о е к с п |

З інформації, що міститься у таблиці 3.6. маємо (див. табл. 3):
Таблиця 3
Порівняльний аналіз приросту відносної кількості слухачів
за рівнями сформованості готовності до застосування ІТНІМ у ПШ
Рівні сформованості
готовності
Недостатній
Достатній
Високий

Приріст відносної кількості слухачів, %
ЕГ
КГ
–22
–19
–48
70

14
5

Як бачимо з таблиці, зміни приросту відносної кількості слухачів за рівнями сформованості
готовності до застосування ІТНІМ у ПШ розподілились таким чином: різниця у ЕГ та КГ студентів на
недостатньому рівні склала 3%, на достатньому 34%, високому – 65 %, що свідчить про ефективність
організації навчання, а також вибору методів, форм, підходів тощо, які були визначені у розробленій
концептуальній моделі підготовки вчителів ПШ до застосування ІТНІМ.
Знак "–" у величині приросту відносних кількостей слухачів обох груп на недостатньому та в ЕГ
на достатньому рівнях сформованості готовності вчителів ПШ до застосування ІТНІМ свідчить про їх
зменшення наприкінці спецкурсу, а також після реалізації концептуальної моделі та про зростання
результатів сформованості вищезазначеної готовності. З урахуванням вищезазначеного маємо підстави
стверджувати, що виявлене підвищення результатів виконання вихідного тесту слухачами ЕГ не є
випадковим, а логічним наслідком ефективності запропонованої концептуальної моделі підготовки
вчителів ПШ до застосування ІТНІМ.
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Висновки та перспективи досліджень. Проведений аналіз результатів підтвердив
сформульовану гіпотезу дослідження – за умови розроблення та впровадження концептуальної моделі
підготовки вчителів ПШ до застосування ІТНІМ можна забезпечити ефективність процесу підготовки
вчителів ПШ до застосування ІТНІМ.
Проведене дослідження не претендує на остаточне розв’язання проблеми. Відтак, перспективою
подальших досліджень вважаємо подальшу перевірку ефективності запропонованої моделі за допомогою
інших статистичних критеріїв.
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Rudnik Y.
RESEARCH AND EXPERIMENTAL VERIFICATION RESULTS
OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ TRAINING MODEL TO FORIGN LANGUAGES INNOVATIONAL
LEARNING TECHNOLOGIES USAGE

The organization, content and the way of pedagogical experiment concerning primary
school teachers’ training to foreign languages innovational learning technologies usage are
characterized in the article. The analysis of results of experimental work is carried out by the
author and positive dynamics of primary school teachers’ readiness to foreign languages
innovational learning technologies usage forming received at ascertaining and control stages of
pedagogical experiment is proved. The experiment was held during 2013–2017 years and included
4 stages: organization and preparation stage, ascertaining stage, formation stage and the stage of
qualitative and quantitative analysis of data. On the first (organization and preparation) stage of
pedagogical experiment (2013 – 2014 years) the creation of criteria and diagnostic apparatus for
defining the level of future primary school teachers’ readiness to foreign language learning
technologies usage was considered. The methodology of carrying out the ascertaining stage of
experiment was created and analysis of education programs and curriculums of students of 013
"Primary education" specialty was performed. The new special course "Foreign language
innovational learning technologies in primary school" which is aimed at students’ practical skills
formation offered to the third year students was set up. During the second (ascertaining) stage of
pedagogical experiment (2014 – 2015 years) the creation and argumentation of the primary
school teachers to the use of foreign languages innovational learning technologies conceptual
model was carried out and the levels to the above-mentioned activity were defined. On the third
(formation) stage of pedagogical experiment (2015 – 2016 years) the verification of formulated
hypothesis took place. On the last (stage of qualitative and quantitative analysis of data) stage of
pedagogical experiment (2016 – 2017 years) the qualitative and quantitative check and analysis of
received data was made. The effectiveness of created conceptual model of primary school
teachers’ training to foreign languages innovational learning technologies usage was proved.
Key words: pedagogical experiment, questioning, testing, primary school teacher,
innovational learning technologies, foreign language.
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