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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ  

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ 

Стрімкі зміни, що відбуваються в українському суспільстві, 

осучаснення освітньої системи, досягнення в галузі теорії та практики 

навчання іноземних мов ставлять перед освітньою системою України 

необхідність оновлення змісту та методів застосування інноваційних підходів 

до викладання іноземної мови за професійним спрямуванням. 

У процесі викладання іноземної мови викладач ВНЗ використовує 

традиційні методи, які доповнює за допомогою нових тенденцій, що диктує 

сучасне суспільство. На сьогоднішній день існує ряд інноваційних технологій 

та методів. 

Запровадження мультимедійних технологій створює умови для 

інтерактивного спілкування, що на сьогоднішній день є найважливішою 

складовою навчального процесу. Використовуючи мультимедійні технології 

викладач може подати інформацію в абсолютно новій та ефективній формі, 

зробити її більш повною, цікавою та наближеною до тематики спілкування, 

що вивчається [2]. 

При опануванні іноземною мовою, у студентів виникає ряд проблем, 

однією з яких  являється низька мотивація до вивчення мови. В таких 

випадках саме інтерактивні технології являються цінними для застосування, 

тому що вони створюють такі умови, коли  студент відчуває свою успішність 

та інтелектуальну спроможність. Інтерактивне навчання заключає в собі 

деякі методи співпраці у навчальному процесі. 



Ефективна співпраця та комунікація виступають базовими 

компонентами такого навчання, яке ставить перед собою мету спільного 

розв’язання проблем, набуття навичок монологічного мовлення, 

відповідальність, критичного мислення та досягнення вагомих результатів. 

Ось чому процес навчання повинен бути активований застосуванням 

інтерактивних технологій залежно від мети та цілі поставленими перед ним. 

Шляхи інтеграції інтерактивних методів у навчальний процес практично 

необмежені. 

О. Пометун зазначає, що сучасна модель процесу читання 

сконцентрована на інтерактивному зв'язку читача та тексту, який вивчається. 

Викладач повинен подати автентичні тексти, організувати завдання, які 

допоможуть учням зрозуміти їх, а після цього тільки стежити за роботою над 

текстом та часом, коригувати їх. Текст повинен бути вірно підібраний, 

завдання мають відповідати типу тексту, виду читання, рівню мовної 

підготовки учнів [1]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що ефективність інноваційних 

підходів до викладання іноземних мов у сучасній школі залежатиме від 

бажання і здатності вчителів скористатися позитивним досвідом вітчизняних 

і іноземних учених і практиків щодо творчого підходу у навчанні, розуміння 

необхідності відмовитися від авторитарних і схоластичних методів. 

Інноваційні методи навчання іноземних мов, які ґрунтуються на 

творчому підході, допомагають повністю розкрити потенціал учнів і 

сприяють розвитку та самовдосконаленню навчально-комунікативного 

процесу. 
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