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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

В останні роки на довузівському етапі навчання мови іноземців набули 

широкого застосування сучасні мультимедійні освітні технології, в межах яких 

впроваджуються методи «інтелект карта», «case-study», «мозковий штурм» та 

ін.  

Серед інтерактивних методів навчання мови найбільшої популярності 

набули ігрові освітні мультимедійні технології. Ігрові технології навчання 

розвивають здібності до пізнання й формують досконалу мовну особистість. 

Навчальна гра являє собою основу для саморозвитку та індивідуального 

підходу до особистості кожного студента, вільного відношення до навчання, 

без примусу, розвиваючи природні задатки кожного. Прикладом навчальних 

ігор на довузівському етапі підготовки можуть бути граматичні ігри, які 

допомагають  

створити реальні комунікативні ситуації для реалізації наданої лексико-

граматичної конструкції; лексичні ігри з використанням сюжетно-рольових 

завдань та мовленнєвих тренінгів; ігри-подорожі, ігри-доручення, ігри-

припущення, ігри-бесіди (ігри-діалоги), тематичні квести тощо. 

На кожному етапі практичного заняття з мови викладачі використовують 

різноманітні ігрові завдання, наприклад, на етапі мотивації - «Незакінчені 

речення», «Асоціативний кущ», на етапі актуалізації знань - «Мікрофон», 

«Гронування», на етапі засвоєння мовних знань та формування мовленнєвих 

навичок та вмінь - «Ажурна пилка», «Займи позицію», «Ситуативне 

моделювання», «Акваріум», «Дискусія», на етапі закріплення мовних знань, 

mailto:ovsolovyova6@gmail.com


 137 

розвитку та вдосконалення комунікативних та мовленнєвих вмінь та навичок - 

«Мікрофон», Метод «Прес», «Дерево рішень» тощо. 

Етнографічні інтерв'ю з представниками культури, мова якої вивчається, 

можуть бути гарним джерелом для формування комунікативних навичок 

іноземців. Такі інтерв'ю також корисні для розуміння думки та досвіду людей у 

реальних комунікативних ситуаціях. Іноземці мають можливість чути 

автентичну мову. За допомогою відео-інтерв’ю, можна поліпшити вимову та 

інтонацію, навчитися робити логічні паузи, тобто удосконалити власні 

інтонаційні мовленнєві конструкції. Із досвіду роботи, можемо сказати, що для 

наших іноземних студентів набагато цікавіше й ефективніше займатися 

аудіюванням на основі оригінальних відео-інтерв’ю. Мова людей у таких 

інтерв’ю спонтанна, мовленнєвий ритмічний малюнок з різкими переходами та 

паузами, що повністю відповідає реальній комунікації. Перегляд таких 

матеріалів розвиває і вдосконалює навички і вміння розуміти загальну тему 

спілкування та будувати монологічні висловлювання з причинно-наслідковими 

відносинами. На відміну від аудіо- або друкованого тексту, які можуть мати 

високу інформативну, освітню, виховну і розвиваючу цінність, відеотекст має 

ту перевагу, що поєднує різноаспектні акти мовленнєвої взаємодії. Відеотекст 

містить візуальну інформацію про місце події, зовнішній вигляд і 

невербальному поведінку учасників спілкування в конкретній ситуації, 

обумовленої специфікою віку, статі та психологічною структурою мовної 

особистості. Візуальний ряд дозволяє краще зрозуміти і закріпити як фактичну 

інформацію, так і особливості мови в конкретній ситуації. Відеоматеріали 

надають необмежені можливості для проведення аналізу, побудованого на 

порівнянні і зіставленні культурних реалій і особливостей поведінки людей в 

різних ситуаціях міжкультурного спілкування.  

Отже, досліджені нами інтерактивні методи навчання сприяють 

оптимізації процесу навчання іноземної мови. Ці методи покликані 

активізувати у іноземних слухачів довузівського етапу підготовки механізми 
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мотивації до вивчення нерідної мови та підвищити ефективність навчання 

іншомовного спілкування.  

Література: 

1. Т. Садиков. История развития интерактивных технологий. URL: file:/ 

C:/Users/user/Downloads/istoriya-razvitiya-interaktivnyh-tehnologiy%20(1).pdf 

(дата звернення: 15.10.2019). 

2. Cтандартизовані вимоги до рівнів володіння українською мовою як 

іноземною A1-C2 : схвалено рішенням колегії Міністерства освіти і науки 

України протокол від 22.05.2018 № 5/1-7. 

3. Anjali, G. (2012). Confluence. ‘Teaching of ESL: A Global Perspective.” 

Paper presented at the 3rd annual International Seminar Nagpur, Maharashtra, 17 p. 

  

file:///C:/Users/user/Downloads/istoriya-razvitiya-interaktivnyh-tehnologiy%20(1).pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/istoriya-razvitiya-interaktivnyh-tehnologiy%20(1).pdf

	андреева

