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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ І 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. 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. 

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[3, с.57]. 

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,  

Залежно від способів стимулювання і мотивації учіння методи, що 

застосовуються у процесі інтерактивного навчання іноземних мов, можна 

поділити на ситуативно-тематичні, дискусійні та дослідницькі. 

Найбільш ефективними з точки зору засвоєння мовного матеріалу та 

зацікавленості студентів у процесі навчання на  немовних факультетах є 

проектний метод, метод “мозкової атаки”, метод CaseStudy та метод ділових 

рольових ігор.  

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) гнучкістьструктуриподаннязнань, 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. Постійнийс уб’єктно-суб’єктний діалог у 

навчальномупроцесі з використаннясервісівмережіІнтернет; 

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 визначає засоби навчання, час та місце 

вивчення навчальногоматеріалу, консультації з викладачем[1]. 

Отже, інтерактивні технології навчання іноземних мов єперспективними, 

оскільки визначають діалог як провідну форму навчально-пізнавальної 

інтерактивної взаємодіїтапередбачають врахування основних методичних 

принципів навчанняіноземних мовкомунікативності 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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