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Анотація. У статті висвітлюється проблема формування іншомовних 

навичок спілкування студентів немовних спеціальностей засобами 

інтерактивних технологій навчання. Дослідник виокремлює найефективніші 

методи інтерактивного навчання у процесі вивчення англійської мови.  

Ключові слова: інтерактивний, інтерактивне навчання, англомовне 

спілкування, інтерактивні технології навчання, інтерактивний метод. 

Abstract. In this paper we describe the use of interactive technologies while 

teaching technical students of the English language. The author of the article 

distinguishes the most effective methods of teaching languages. 
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 Сьогодні ми спостерігаємо процес оновлення освітньої системи на всіх 

рівнях, що пов’язано, у першу чергу, зі створенням нових освітніх стандартів, 

оновленням нових навчальних програм, змісту навчально-дидактичних 

матеріалів, підручників, з новою організацією навчального процесу.  



Державний стандарт базової та повної середньої освіти, нові програми з 

іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, сучасне навчально-

методичне забезпечення вивчення іноземних мов стали своєчасним відгуком на 

сучасне замовлення суспільства. У цих документах, які базуються на 

Рекомендаціях Ради Європи, закладено принципи комунікативного 

спрямування, особистісної орієнтації, автономії учасників  навчання, 

взаємопов’язаного з видами мовленнєвої діяльності, що реалізують один із 

ключових принципів Загальноєвропейських рекомендацій, з мовної освіти — 

«Іноземні мови — для життя».  

Одним з найважливіших завдань сучасної вищої школи, що стоїть перед 

викладачем іноземної мови є навчання іншомовному спілкуванню та 

забезпечення максимальної активізації комунікативної діяльності студентів на 

заняттях з англійської мови [1, с. 23]. 

Сучасна система освіти концентрує свою увагу на нестандартних та 

інноваційних тенденціях, які сприяють оволодінню іноземної мови на 

європейському рівні. Саме сучасні тенденції викладання іноземних мов могли б 

вирішити цю проблему формування англомовного професійного спілкування, 

за умови доцільного використання сучасних інноваційних та інтерактивних 

технологій навчання. 

 Інтерактивні методи навчання досліджувалися багатьма науковцями: М.В. 

Кузнєцов (досліджував методику розвитку мовленнєвих умінь у процесі їх 

комбінування на інтерактивній лекції у студентів мовного вузу), Г.Ф. 

Крівчиковаою (інтерактивна методика писемного мовлення), Р.Ш. Чермокіна  

(досліджувала інтерактивні форми роботи у навчанні студентів вищих 

навчальних закладів граматичному аспекту мови), С.П. Шевчук, В.А. 

Скороходов (інтерактивні методи навчання в системі підготовки менеджерів), 

К. В. Рогінко (інтерактивні методи навчання студентів іншомовного 

професійного спілкування). 



Богосвятська А. визначає інтерактивне навчання як навчання в режимі 

діалогу, постійна активна взаємодія всіх його учасників з використанням 

моделей комунікацій, стосунків, ролей тощо. 

Шевчук С.П. та Скороходов В.А. вважають, що інтерактивне навчання– це 

набуття певного досвіду у процесі, який характеризується високим рівнем 

активності, досить значною тривалістю навчальної діяльності, самостійної 

творчої роботою студентів, підвищеним рівнем мотивації та емоційності, 

постійною взаємодією групи та викладача [2, c.50]. 

Інтерактивні методи навчання поліпшують процес вивчення іноземної 

мови та допомагають співпрацювати студентам над вирішенням проблемного 

питання чи ситуації. Навчальна програма іноземної мови бере за основу 

мультимедійні та інноваційні принципи. Інтерактивні методи навчання 

допомагають створювати психологічно комфортні умови навчання іноземної 

мови, реалізовувати інноваційні підходи до навчання, породжують та 

моделюють такі обставини, завдяки яким кожен студент відчуває свою 

важливість, обмінюється цікавими ідеями, які породжуються під час 

спілкування. 

Інтерактивні методи навчання використовували з 80-х років (тоді їх 

називали активними методами навчання: ділові і рольові ігри, метод "мозкового 

штурму", метод "круглого столу", аналіз конкретних ситуацій тощо), що 

дозволило внести конструктивні зміни у методику проведення занять, які 

побудовані на інтеграції (всієї групи, у діадах, тріадах, квартетах, тощо), 

оскільки вони дозволяють забезпечити природне переведення студентів з 

одного провідного типу навчальної діяльності на іншу [3, с. 225]. 

Методи інтерактивного навчання можна поділити на дві великі групи: 

групові та фронтальні. Перші передбачають взаємодію учасників малих груп 

(на практиці від 2 до 6-ти осіб), другі – спільну роботу та взаємонавчання 

всієї групи. Час обговорення в малих групах – 3-5 хвилин, виступ – 3 хвилини, 

виступ при фронтальній роботі – 1 хвилина. 



Існує велика традиція групового навчання у вищій освіті. Тисячі років 

потому Талмуд стверджував, що один повинен навчати іншого. Сократ навчав 

студентів у малих групах, залучаючи їх до діалогу своїм славнозвісним 

«мистецтвом дискусії». Ще в першому сторіччі Квентіліан  стверджував, що 

студенти можуть отримувати перевагу від навчання один одного. Римський 

філософ Сенека, захищав групове навчання, він казав: «Коли ти викладаєш, ти 

вчишся двічі». Ян Амос Коменський  вірив, що учні будуть отримувати користь 

як від того що навчаються, так само як від того чого вони навчають інших учнів 

[23, c.50].  

До групових методів навчання належать: робота в парах,  

робота в трійках, 2+2=4,  карусель, робота в малих групах, акваріум, тощо. До 

фронтальних методів навчання зараховують: велике коло, мікрофон, 

незакінчені речення, мозковий штурм, аналіз дилеми (проблеми), мозаїка та 

інші [4, с.11].   

 О.О. Адаменко до методів інтерактивного навчання ще включає рольову 

гру, яка характеризується такими основними ознаками як: 

• Наявність задачі або проблеми і розподіл ролей між учасниками     ( 

наприклад, за допомогою рольової гри може бути організоване ділове 

знайомство, вихід з конфліктної ситуації, бесіда з представниками інших країн, 

тощо). 

• Взаємодія учасників рольової гри забезпечується за допомогою дискусії. 

Кожен учасник може в процесі обговорення погоджуватись або ні з думкою 

інших учасників. 

• Введення викладачем у процесі гри зміни умов. Так, викладач може 

перервати обговорення і повідомити деякі нові умови, при розв’язанні 

поставленої проблеми, направити обговорення в інше русло. 

• Оцінка результатів обговорення і підведення підсумків гри [5, с. 111]. 

Рольова гра належить до інтерактивних методів навчання, оскільки в 

процесі гри  відбувається достатньо тривала  взаємодія між викладачем і 



студентами, а також між студентами як учасниками гри. Дидактична цінність 

рольової гри полягає у її значних можливостях як засобу підготовки студентів. 

Аналізуючи властивості рольової гри можна сміливо зараховувати її до 

інтерактивних методів навчання, оскільки в неї також наявні риси, що властиві 

інтерактивній методиці навчання. 

В.П.Безпалько виділяє наступні особливості організації інтерактивного 

навчання на заняттях англійської мови:  

1. У роботу мають бути залучені (в тій чи інший мірі) всі учасники 

навчального процесу. 

2. Активна участь студентів у роботі має заохочуватися. 

3. Учасники мають самостійно розробити та виконувати правила роботи у 

малих групах. 

4. Студенти під час використання ІМН має бути не більш 30 осіб. Тільки в 

цьому випадку можлива продуктивна робота в малих групах. 

5. Навчальна аудиторія повинна бути підготовлена до роботи у великих та 

малих групах [6, с.  36].  

6. Вимушена активізація мислення, тобто створення такої навчальної 

ситуації, коли студент вимушений бути активним, незалежно від того бажає 

цього він чи ні. 

7. Достатньо тривале залучення студентів у навчальний процес, тобто їх 

активність має бути тривалою, а не короткочасною чи епізодичною. 

8. В процесі виконання індивідуальних завдань підвищений ступінь 

мотивації, ініціативи та емоційності. 

9. Постійна взаємодія навчальної групи і викладача за допомогою прямих 

та зворотних зв’язків.  

10. Період активної діяльності кожного члена навчальної групи має 

співвідноситись з періодом діяльності викладача, тобто активність студента 

повинна мати таку ж тривалість, як і активність викладача [2, c.50]. 

Використання інтерактивних методів навчання в малих групах сприяє 

розвитку таких якостей як комунікабельність, співробітництво, вміння 



відстоювати свою точку зору, йти на компроміси і т.д. Поліпшується не тільки 

запам’ятовування матеріалу, але і його ідентифікація, використання у 

повсякденному житті.  

Миролюбов А.А. вважає, що сучасний урок іноземної мови повинен бути 

спрямований на розвиток пізнавальних запитів студентів, стимулювати активну 

діяльність студента та способів його мислення. Для досягнення цієї мети 

викладачами повинні із особливою ретельністю бути підібрані підручники, 

дидактичні матеріали, продумана методика викладання теми. З метою 

оптимізації процесу навчання іноземної мови викладачі вдало використовують 

основні види кооперативної технології: 

• групової дискусії; 

• групової динаміки; 

• метод спроб і помилок; 

• тестування як засіб навчання; 

• практичний метод [7, с. 45] 

Засобами створення умов для розвитку пізнавальної діяльності студентів у 

практиці викладачів іноземної мови є: 

• використання різноманітних форм та методів організації навчальної 

діяльності, що дозволяють розкрити суб'єктивний досвід учасників навчального 

процесу; 

• створення атмосфери зацікавленості кожного учасника в роботі групи; 

• стимулювання студентів до висловлювань та застосування різних 

способів виконання завдань без побоювання помилитися; 

• використання під час занять додаткового дидактичного матеріалу; 

• оцінювання діяльності студента як за остаточним результатом, так і в 

процесі його досягання (оригінальність думки, самостійність мислення); 

• заохочення прагнення студента знаходити свій спосіб виконання 

завдання, аналізувати методи досягнення позитивного результату іншими 

учасниками навчального процесу; 

• створення обставин та формулювання завдань, що спрямовують студентів 



на їх природне самовираження; 

• надання рекомендації щодо раціональної організації самостійної роботи 

[24, с. 15]. 

Усі вищезгадані методи інтерактивних занять сприяють зацікавленості 

студентів у навчальному процесі та безперечно розвивають та закріплюють 

комунікативні навички  студентів, і також дають можливість студентам 

пристосуватися до нового рівня життя. 

В організації процесу англомовного спілкування важливу роль відіграє 

психологічна готовність студента до навчання та психологічний тип 

особистості викладача. Встановлено, що вчителі екстраверти та інтроверти 

мають різні системи роботи: інтроверти – «викладач – студент», екстраверт – 

«викладач-аудиторія». Домінуючий тип мотивації  особистості 

(маніпулятивний, авторитарний, діалогічний) впливає на діалогізацію 

особистості, її орієнтації на встановлення атмосфери співробітництва, 

встановлення довірливих стосунків, взаєморозуміння зі студентами, що є 

надзвичайно важливим, оскільки повноцінне природне спілкування може 

відбуватися лише в атмосфері співробітництва.  

Широко відомо, що формування ключових компетенцій з дисципліни 

«Іноземна мова»  вимагає активного застосування в навчальному процесі 

інформаційно-коммунікаційних технологій: цифрових  навчальних та інтернет-

ресурсів, аудіо- і відеоматеріалів, спеціалізованих програмних засобів, 

застосування сучасних технічних засобів: комп’ютери, проектори, інтерактивні 

дошки [8, c.37]. 

Головною перевагою використання інтерактивних технологій навчання під 

час вивчення англійської мови є формування іншомовного комунікативного 

мовлення студентів та розвиток навичок професійного спілкування. Відомо, що 

неможливо правильно організувати навчання комунікації без систематичної 

роботи над формуванням лексичних навичок [8, c.38]. За умов використання 

інтерактивних технологій навчання опрацювання нових лексичних одиниць 

будується з різним спектром інтерактивних вправ, використанням малюнків, 



створюваних самим користувачем чи отриманих з програмного забезпечення 

дошки. Завдяки візуальній опорі студенти швидко та надовго запам’ятовують 

слова, фрази, професійну лексику, необхідну інформацію тощо. 

Для формування та закріплення навичок іншомовного спілкування 

ефективними будуть інші види інтерактивних технологій навчання: кейс-стаді  

(проблемна ситуація), «синтез думок», мозковий штурм, групова робота, «коло 

ідей», рольова та ділова гра тощо. 

Отже, одним з найефективніших підходів інноваційної діяльності в 

сучасній методиці навчання можна вважати інтерактивні технології, які 

надають можливість вирішити проблему формування англомовного 

спілкування.  

Категорію «інтерактивне навчання» можна визначити як: а) взаємодію 

викладача і студента в процесі спілкування; б) навчання з метою вирішення 

лінгвістичних і комунікативних завдань. Інтерактивна діяльність включає 

організацію і розвиток діалогічного мовлення, спрямованих на 

взаєморозуміння, взаємодію, вирішення проблем, важливих для кожного із 

учасників навчального процесу [4, с.9] 

Таким чином, можна зробити висновок, що ефективність формування 

англомовного професійного спілкування у вищій школі залежатиме від бажання 

і здатності викладачів скористатися позитивним досвідом іноземних учених і 

практиків щодо інноваційних та інтерактивних методів навчання, розуміння 

необхідності відмовитися від авторитарних і схоластичних методів. Методи 

навчання іноземних мов, які ґрунтуються на особистісно  орієнтованому 

підході, допомагають розкрити потенціал студентів і сприяють розвитку та 

самовдосконаленню навчально-комунікативного процесу. 

Окрім того, інтерактивні методи спрямовані на формування та розвиток 

професійних властивостей, здібностей до інтелектуальної та комунікативної 

діяльності суттєво зможуть підвищити якість навчання іноземній мові у 

професійному контексті. До числа найбільш ефективних методів під час 

вивчення текстів зі спеціальності можна враховувати метод рольової гри, метод 



вирішення ситуативних задач, метод проектів тощо. Головною перевагою 

інтерактивних методів є те, що їх можна поєднувати разом з традиційними 

методами, при цьому зберігаючи зацікавленість та високу мотивацію при 

вивченні іноземної мови.   
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