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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА
НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ
Процес євроінтеграції вимагає високого рівня іноземної мовленнєвої
компетенції, що особливо необхідна для реалізації професійної діяльності та
мобільності майбутнього фахівця. Випускник вищого навчального закладу
повинен мати високий рівень іноземної мовленнєвої компетенції не тільки у
межах професійного спрямування. Це означає, що в період навчання студенти
повинні оволодіти цілим комплексом мовленнєвих навичок і вмінь як основи
комунікативного рівня. Зважаючи на вищезазначене, методика викладання
іноземних мов потребує урізноманітнення та оновлення, а саме: залучення
різних методів з метою розвитку мовленнєвих і комунікативних навичок
студентів.
Інтерактивне навчання іноземних мов передбачає перш за все діалогове
навчання, у ході якого здійснюється взаємодія між суб’єктами навчального
процесу. Його можна організувати з використанням інтерактивних технологій
навчання. Сутність інтерактивного навчання іноземних мов полягає в тому, що
навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх
суб’єктів навчання (викладачів і студентів). Це взаємонавчання (колективне,
групове, навчання у співпраці), де студент і викладач є рівноправними,
рівнозначними суб’єктами навчання[2].
Найбільш ефективними з точки зору засвоєння мовного матеріалу та
зацікавленості студентів у процесі навчання на

немовних факультетах є

проектний метод, метод “мозкової атаки”, метод Case Study та метод ділових
рольових ігор.
У проектній роботі студенти залучаються в створену педагогом пошукову

навчально-пізнавальну діяльність. Використання проектних технологій робить
можливим формування та розвиток пошуково-дослідницьких, комунікативних,
технологічних, інформаційних компетенцій, формує креативність, стимулює
інтелектуальну

активність,

розвиває

комунікативні

вміння,

допомагає

формувати міжпредметні зв’язки, вчить використовувати інформаційнотелекомунікаційні технології при вивченні іноземної мови, допомагає
оволодіти навичками роботи в групі, формує соціальну мобільність[9, с.44].
Метод «мозкової атаки» (“мозкового штурму”) застосовується тоді, коли
перед колективом стоїть проблема пошуку нових рішень, нових походів до
ситуації. Основне її завдання полягає в тому, щоб за невеликий проміжок часу
відшукати ряд рішень однієї проблеми. Метод “мозкового штурму” заохочує
студентів пропонувати нові й оригінальні ідеї завдяки забороні на критичні
зауваження з боку викладача чи інших членів групи на стадії генерації ідей.
Метод Case study полягає у використанні конкретних випадків (ситуацій,
історій,

текстів,

яких

називаються

«кейсом»)

для

спільного

аналізу,

обговорення або вироблення рішень студентами з певного розділу навчання
дисципліни. Робота над проблемною ситуацією відбувається в групах
студентів, і її можна умовно розділити на наступні фази: – аналіз
представленого матеріалу, формулювання проблеми; – пошук і збір додаткової
інформації (у разі необхідності); – обговорення різних варіантів вирішення
проблеми; – вибір кращого варіанту рішення на основі порівняння всіх
запропонованих варіантів; – презентація та захист рішення [3, с.177].
Важливою складовою інтерактивних технологій навчання іноземних мов є
форма навчання. На сьогодні актуальним є питання щодо дистанційної форми
навчання. Аналіз вітчизняної і зарубіжної теорії і практики дистанційного
навчання як форми організації навчального процесу дозволяє визначити його
характерні особливості щодо реалізації інтерактивного навчання іноземних
мов. Серед них:
1) вільний доступ до навчальної інформації, що знаходиться в
інформаційно-комп’ютерному навчальному середовищі;
2) гнучкість структури подання знань, тобто забезпечення для студентів

права вибору навчального матеріалу різного рівня складності;
3) асинхронність навчання. Студенти вищих навчальних закладів
навчаються, а викладач спілкується з ними в слушний для себе час, у зручному
місці і в зручному темпі;
4) комунікативність навчання. Постійний або епізодичний суб’єктносуб’єктний діалог у навчальному процесі з використання сервісів мережі
Інтернет (Email, Mailing list, Internet Relay Chat, IP-телефонія та ін.);
5) інтернаціональність навчання. Дистанційне навчання забезпечує зручну
можливість експорту й імпорту освітніх послуг;
6) нова роль викладача. Йдеться про нову роль і функції викладача як
консультанта і координатора навчального процесу;
7) нова роль студента. Він стає «автономним» студентом, сам визначає
засоби навчання, час та місце вивчення навчального матеріалу, консультації з
викладачем [1]. Хоча дистанційне

навчання має

переваги перед іншими

формами організації навчального процесу щодо реалізації інтерактивного
навчання, слід зауважити, що воно одночасно має певні специфічні вимоги як
до викладача, так і до студента, збільшуючи трудові затрати і того й іншого.
Отже, інтерактивні методи навчання іноземних мов є перспективними,
оскільки визначають діалог як провідну форму навчально-пізнавальної
інтерактивної взаємодії та передбачають врахування основних методичних
принципів навчання іноземних мов комунікативності й ситуативно-тематичної
організації навчання. Використання інтерактивних методів в організації
навчального мовного процесу на неспеціальних факультетах ВНЗ підвищує
якість

професійної та комунікативної підготовки студентів як майбутніх

фахівців.
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