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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І МЕТОДІВ 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ.  

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. 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.  

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» [4, с.40]. 

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]. 



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.  

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 сам визначає засоби навчання, час та місце 

вивчення навчального матеріалу, консультації з викладачем [1].  

Отже, 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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