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У статті проаналізовано поняття «технологія», «інтерактивна технологія 

навчання». Розглянуто методи навчання, що застосовуються у процесі інтерактивного 

навчання іноземних мов: ситуативно-тематичні, дискусійні та дослідницькі. Зазначено, що 

важливою складовою інтерактивних технологій навчання іноземних мов є форма навчання. 
Визначено характерні особливості дистанційного навчання як форми організації 

навчального процесу.  
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Процес євроінтеграції вимагає високого рівня іноземної мовленнєвої 

компетенції, що особливо необхідна для реалізації професійної діяльності та 

мобільності майбутнього фахівця. Вища освіта відносить до пріоритетів 

сьогодення уміння оперувати такими технологіями та знаннями, що 

задовольнять потреби інформаційного суспільства, підготують молодь до нових 

ролей у цьому суспільстві.  Мова  йде  про формування  освіченої, гармонійно 

розвиненої особистості, здатної  до  постійного оновлення  знань. 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. Сучасні вимоги 

до випускників вищих навчальних закладів і реалії життя спонукають 

викладачів вивчати і впроваджувати в навчальний процес найбільш ефективні 



методики і технології,  творчо  розвивати  набутий  практичний  і 

теоретичний  досвід  викладання   дисципліни. 

Зважаючи на вищезазначене, методика викладання іноземних мов 

потребує урізноманітнення та оновлення, а саме: залучення технологій та 

різних методів з метою розвитку мовленнєвих і комунікативних навичок 

студентів.  

Слово «технологія» походить від грецьких – майстерність, мистецтво і 

наука, закон, знання. Отже, технологія – це знання, наука про майстерність.  

На думку Н. Ф. Тализіної, суттєвість сучасної технології навчання,  

полягає у визначенні найраціональніших способів досягнення навчальної мети. 

Водночас  навчальний процес слід розглядати комплексно як систему, і не 

можна обмежуватись аналізом лише окремих її складових. Комплексне 

використання сучасних методів навчання, технічних засобів навчання і носіїв 

навчальної інформації є однією з головних особливостей сучасної технології 

навчання [11, с.57]. 

 С. О. Сисоєва зазначає, що «технологія навчання включає сукупність 

форм, методів, прийомів, методик, засобів, які дозволяють гарантовано досягти 

запланованого результату. Отже в цьому контексті форми й методи, методики й 

засоби, прийоми навчання є тими структурними елементами, з яких 

конструюється технологія навчання відповідно до цілей і запланованих 

(бажаних) результатів навчального процесу» [8, с.40]. 

Лінгвістичне значення слова «interactive», представлене в іншомовних 

словниках, розтлумачує поняття „інтерактивності”, „інтерактивного” як 

взаємодію, або того, що взаємодіє, впливає один на одного[10]. Значущість 

інтерактивності, на думку W. Veen, I. Lam, R. Taconis, полягає в тому, що вона 

забезпечує навчальний діалог, гнучкість структури подання знань й автономію 

навчальної діяльності [12]. 

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[3].  

В сучасних умовах особливий інтерес представляють інтерактивні 

технології, метою яких є створення сприятливих умов навчання, за яких 

студент відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. 

Інтерактивні технології навчання іноземних мов – це така організація 

іншомовного мовленнєвого спілкування суб’єктів навчання, яка передбачає 

відповідно до цілей навчання, індивідуальних особливостей тих, хто 

навчається, найраціональніше комплексне застосування методів, прийомів, 

засобів і форм навчання з метою досягнення заздалегідь запланованого 

відповідного рівня іншомовної комунікативної компетенції [2]. 

Важливим компонентом інтерактивних технологій навчання є метод 

навчання. У сучасній методиці навчання іноземних мов поняття методу 

навчання трактується як шлях до поставленої мети, означає спосіб 

упорядкованої діяльності вчителя й учня на шляху до поставлених цілей 

навчання, тобто є способом взаємодії учня й учителя (С. Ю. Ніколаєва). 

Інтерактивний метод навчання – це спосіб колективної взаємодії учасників 

педагогічного процесу через бесіду, діалог, під час яких відбувається їхня 

взаємодія з метою взаєморозуміння, спільного розв’язання навчальних завдань, 

розвитку особистісних якостей тих, хто навчається [3].  

 Н. П. Кочубей поділяє інтерактивні методи навчання на ситуативні і 

неситуативні, враховуючи комунікативний підхід і ситуативність навчальної 

діяльності як основні критерії формування іншомовної комунікативної 

компетенції [4]. До неситуативних інтерактивних методів вона відносить такі 

методи як діалог, опитування, взаємоопитування та мовний портфель учня. 

Ситуативні інтерактивні методи дослідниця представляє двома групами 

методів: ігрові й неігрові методи. Неігрові методи включають аналіз ситуацій, 



аукціон ідей, різного плану диспути, дебати, форуми, дискусії, «мозковий 

штурм». Серед ігрових ситуативних інтерактивних методів виділяє імітаційні 

(рольові і ділові ігри) і неімітаційні (моделюючі ігри, проектні ігри, тренінги, 

обмін знаннями) методи. 

Т. І. Коваль ділить інтерактивні методи навчання іноземних мов на 

групові (фронтальні) і колективно-кооперативні, залежно від способу 

організації колективної навчально-пізнавальної діяльності. Групові 

(фронтальні) методи навчання іноземних мов передбачають навчання однією 

людиною (здебільшого викладачем) групи студентів. Усі студенти в кожен 

момент часу працюють разом чи індивідуально над одним завданням із 

наступним контролем результатів. Колективно-кооперативні методи навчання 

іноземних мов передбачають організацію навчання в малих групах, об'єднаних 

спільною навчальною метою, наприклад метод співпраці в малих групах[3].  

Залежно від способів стимулювання і мотивації учіння методи, що 

застосовуються у процесі інтерактивного навчання іноземних мов, можна 

поділити на ситуативно-тематичні, дискусійні та дослідницькі. 

Ситуативно-тематичні методи навчання іноземних мов передбачають 

наявність спеціально створених комунікативних ситуацій, що моделюють 

реальність, у якій студенти виступають активними учасниками. До дискусійних 

методів навчання іноземних мов можна віднести такі як диспути, дебати, 

форуми, дискусії, «мозковий штурм». 

Серед  дослідницьких методів навчання іноземних мов можна виділити 

метод проектів, а з появою мережі Інтернет телекомунікаційні проекти. 

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.  

Метод проектів був запропонований американським педагогом У. 

Кілпатріком на початку XX сторіччя. Головною метою цього методу було 

надання студентам можливості для самостійного отримання знань в процесі 



вирішення практичних завдань та проблем, які спонукали до пошуку необхідної 

інформації у різних наукових джерелах[6]. 

Є. С. Полат відзначає, що метод проектів передбачає визначену 

сукупність навчально-пізнавальних засобів та дій студентів, які дозволяють 

вирішити ту чи іншу проблему в результаті самостійних пізнавальних дій та 

припускають презентацію цих результатів у вигляді конкретного продукту 

діяльності. Як педагогічна технологія це є сукупність дослідницьких, 

пошукових, проблемних методів, творчих за своєю сутністю[7]. 

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 інформаційно-

телекомунікаційні 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, які 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 [5, с.177].  

Метод рольової гри. У ході рольової гри студенти неспеціальних 

факультетів змушені вирішувати різноманітні проблемні ситуації, які сприяють 

використанню іноземної мови не лише для повсякденного спілкування, а також 

для вирішення професійних завдань. Забезпечуючи формування відповідних 

видів мовленнєвої діяльності, вони допомагають реалізувати основну функцію 

вивчення іноземної мови у ВНЗ – формування у студентів професійної 

комунікативної компетенції.  

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 у зручному місці і в зручному темпі; 

4) комунікативність навчання. Постійний  суб’єктно-суб’єктний діалог у 

навчальному процесі з використання сервісів мережі Інтернет; 

5) інтернаціональність навчання. Дистанційне навчання забезпечує 

зручну можливість експорту й імпорту освітніх послуг; 

6) нова роль викладача. Він є консультантом і координатором  

навчального процесу; 

7) нова роль студента. Студент стає «автономним» , 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, оскільки збільшує трудові затрати обох. 

Отже, інтерактивні технології 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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