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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ 

В умовах конкурентоспроможного виходу України на міжнародну 

освітню арену, усе складніше стає забезпечити високий рівень освіченості 

студентів ВНЗ, застосовуючи для цієї мети тільки традиційні методи навчання. 

Залучення нових ефективних технологій навчання іноземної мови для 

підготовки студентів, стало не лише бажаним, а й необхідним. 

Серед передових технологій у сучасному навчальному процесі вивчення 

англійської мови, велику увагу приділяють інтерактивним технологій, 

основаних на особистісно-орієнтованому підході до студента, спрямованих на 

розвиток не лише творчого потенціалу вивчаючого, але й на вміння мислити та 

швидко реагувати, покращуючи комунікаційні навички. 

Слово «інтерактив» (пер. з англійської “inter” – взаємний, “act” – діяти) 

означає взаємодіяти. «Інтерактивне навчання» можна визначити як взаємодію 

викладача та студента в процесі спілкування та навчання з метою вирішення 

лінгвістичних та комунікативних завдань. Інтерактивна діяльність включає 

організацію та розвиток діалогічного мовлення, спрямованих на взаємодію, 

взаєморозуміння, вирішення проблем, важливих для кожного із учасників 

навчального процесу. 

За Л.В. Пироженко та О.І. Пометун, визначають умовну робочу 

класифікацію інтерактивних технологій за формами навчання (моделями), у 

яких реалізуються інтерактивні методи. Їх розподіляють на чотири групи 



залежно від мети заняття та форм організації діяльності студентів: інтерактивні 

технології кооперованого навчання, інтерактивні технології колективно – 

групового навчання, технології ситуативного моделювання, технології 

опрацювання дискусійних питань [1:49]. 

На нашу думку, інтерактивні технології є працюючими методами, як в 

середині групи, так і за її межами. Хоча роль викладача в ході інтерактивних 

занять є другорядною, проте слід звернути увагу на процес підготовки та 

розподілення ролей для аудиторії. Завданням викладача є: створити сприятливі 

умови в групі для висловлювання власної думки кожного з учасників, 

ознайомити студентів з чітко сформованими правилами інтерактивної гри та 

направити студентів у правильну сторону розвитку подій. З групи студентів, які 

притримуються власних точок зору, необхідно зробити команду, частиною якої 

є викладач, поділити створену команду на групи, об’єднуючи студентів за 

інтересами або з власних міркувань викладача. 

Використання інтерактивних методів навчання спонукає не лише 

студента, але й викладача до постійної творчості, сприяє розвитку педагогічних 

здібностей, орієнтує на пошук унікальних якостей студентів, особливостей їх 

мислення. 

Варто зазначити, що обрання форми проведення інтерактивного заняття 

потребує індивідуального підходу викладача, врахування рівня 

інтелектуального розвитку, теми, що вивчається та цілей. 

Беручи до уваги вищезазначений матеріал, можна дійти висновку, що 

використання інтерактивних технологій в реалізації особисто орієнтованого 

підходу та викладанні англійської мови дають змогу практично збільшити 

кількість розмовної практики на занятті, виявляються цікавими для студентів, 

допомагають засвоїти матеріал та використати його у подальших заняттях, 

виконують дидактичні та різні розвивальні функції.  
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