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МЕТОДИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  

НА НЕСПЕЦІАЛЬНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВИШІВ 

 Інтерактивне навчання – це педагогічна система, заснована на спільній 

діяльності, що здійснюється засобами комунікації, це спеціальна форма 

організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну передбачену мету – 

створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою 

успішність, інтелектуальну спроможність [1, с. 3].  

Інтерактивні методи передбачають організацію й розвиток діалогового 

спілкування, яке веде до спільного розв’язання загальних, але значущих для 

кожного учасника задач [3, c. 90]. Найбільш ефективними з точки зору 

засвоєння мовного матеріалу та зацікавленості студентів у процес навчання на 

неспеціальних (немовних) факультетах є проектний метод, метод “мозкової 

атаки” та метод ділових рольових ігор.  

Метод проектів (У. Кілпатрік, США) має на меті надання студентам 

можливості для самостійного отримання знань в процесі вирішення практичних 

завдань та проблем, які спонукали до пошуку необхідної інформації у різних 

наукових джерелах [5]. Проектна робота – це навчання через дію.  

Основне завдання методу “мозкової атаки” (“brainstorm” – Дж. Дональд 

Філіпс, США), полягає в тому, щоб за невеликий проміжок часу відшукати ряд 

рішень однієї проблеми. Даний метод заохочує студентів пропонувати нові й 

оригінальні ідеї завдяки забороні на критичні зауваження з боку викладача чи 

інших членів групи на стадії генерації ідей [2].  

Рольова гра як діяльність охоплює з’ясування мети, планування, 

реалізацію мети, а також аналіз результатів, у яких особистість цілком реалізує 

себе як суб’єкт. Мотивація ігрової діяльності забезпечується її добровільністю, 

можливостями вибору й елементами змагання, задоволення потреби в 



самоствердженні, самореалізації. Вона розвиває комунікативні навички, 

пам’ять, мислення та уяву [6]. 

Отже, проектний метод, метод “мозкової атаки” та метод  рольових ігор 

характеризуються високою результативністю засвоєння матеріалу. Перевага 

даних інтерактивних методів навчання перед іншими полягає в тому, що вони 

“потребують активності з боку кожного учасника заняття, знімають 

емоціональні й комунікативні бар’єри, сприяють набуттю й формуванню у 

слухачів не тільки професійних, але й певних особистісних якостей: зібраності, 

старанності ініціативності, колективізму, креативності, комунікативності тощо” 

[4, c. 15].  
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