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ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ 

ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Педагогіка є наукою і мистецтвом одночасно, тому і підхід до вибору 

методів навчання має ґрунтуватися на творчості педагога. При виборі сучасних 

методів навчання необхідно врахувати наступні критерії, відповідно до яких 

використані методи повинні: 

– створювати атмосферу, в якій студент почуває себе вільно і комфортно, 

стимулювати його інтереси, розвивати бажання практичного вживання 

іноземної мови; 

– заохочувати студента в цілому, торкаючись його емоцій, почуттів, 

тощо; 

– стимулювати його мовні, когнітивні і творчі здібності; 

– активізувати студента, роблячи його головною діючою персоною в 

навчальному процесі, активно взаємодіючою з іншими учасниками цього 

процесу; 
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– навчити студента працювати над мовою самостійно на рівні його 

фізичних, інтелектуальних і емоційних можливостей – одночасно забезпечити 

диференціацію і індивідуалізацію навчального процесу; 

– передбачити різні роботи в аудиторії: індивідуальну, групову, 

колективну, в певній мірі, стимулюючи активність студентів, їх самостійність, 

творчість [2]. 

Означеним вимогам найкраще відповідають саме інтерактивні методи 

навчання. Інтерактивне навчання є одним із сучасних напрямів активної 

взаємодії, у процесі якої студент вступає в діалог з викладачем або іншими 

студентами, бере активну участь у пізнавальному процесі, виконуючи творчі, 

пошукові, проблемні завдання у парі або групі. Джерелом активності студента є 

його мотиви і потреби; навчальне середовище, в якому він перебуває; 

особистість викладача; рівень навченості студентів як партнерів у спілкуванні; 

засоби діяльності; форми мовленнєвої та соціальної взаємодії, що 

використовуються у навчанні. 

У ході інтерактивного навчання першочергово вирішується проблема не 

лише корегування, але й застереження від помилок. Пропонуючи студентам 

вправи на виявлення помилок, їх коригування, аналіз і обговорення у ході 

інтерактивної роботи, а також організовуючи взаємоперевірку письмових робіт 

студентами, створюються умови для максимального запобігання помилок в 

усному мовленні студентів. 

Ефективним засобом стимулювання студентів до додаткового читання є 

практика опрацювання текстів, які студенти пишуть самостійно. Цей вид 

роботи є ефективним засобом повторення вивчених структур, застосування 

вивченої лексики в усному чи писемному мовленні. Використання на занятті 

запропонованих інтерактивних технологій сприятиме: ефективному 

повторенню вивченої лексики, поповненню словникового запасу; глибокому 

засвоєнню навичок правильної артикуляції; розвиткові уваги, пам'яті, 

мислення; формуванню вмінь працювати в парах, групах тощо [3]. 

У наш час сучасні інформаційно-комунікативні технології входять в усі 

сфери життєдіяльності людини, і в освіту зокрема. Сучасність вимагає нових 

підходів до навчального процесу, нових методів, форм подання навчальної 

інформації. Нові підходи потрібні і у викладанні іноземної мови. 
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Одним із таких підходів є використання інформаційно-комунікативних 

технологій (далі – ІКТ) під час навчального процесу. Використання ІКТ у 

викладанні іноземної мови дозволяє інтенсифікувати освітній процес, 

прискорити передачу знань і досвіду, підвищити якість навчання, а також 

виявити креативний підхід з боку викладача [1]. 

Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження в 

навчальний процес активних нестандартних методів і форм роботи для кращого 

свідомого засвоєння матеріалу. У практиці виявили досить високу ефективність 

таких форм роботи як індивідуальна, парна, групова і робота в команді. Ми 

виділяємо наступні активні методи навчання, які, на нашу думку, є найбільш 

доцільними для використання на заняттях іноземної мови у немовних ВНЗ: 

– внутрішні (зовнішні) кола (inside/outside circles); 

– мозковий штурм (brain storm); 

– читання зигзагом (crankle reading); 

– методи колективного обговорення: обмін думками (think-pair-share), 

парні інтерв’ю (pair-interviews); 

– мультимедійні технології(multimedia technologies); 

– метод проектів (project method) [1]. 

Використання сучасних технологій під час занять дозволяє варіювати 

форми роботи, діяльність студентів, активізувати увагу, підвищує творчий 

потенціал особи. 

 

Список використаної літератури 

1. Гриценчук О. О. Теоретико-методологічні основи застосування ІКТ в 

процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін в країнах зарубіжжя та 

України: загальні підходи [Електронний ресурс] / О. О. Гриценчук // 

Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – № 5 (19). – Режим доступу 

: http//www.ime.edu-ua.net/em.html. 

2. Hoven D. A Model for Listeningand Viewing Comprehensionin Multimedia 

Environment // Language Learning&Technology. – 2001. – Vol.3, №1. – P.88-103.  

3. Kramsch C. Teaching Text And Context Through Multimedia / Kramsch 

Claire, Andersen Rodger W. // Language Learning & Technology. – 2000. – Vol.2, 

№2. – P. 31-42.  


