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Використання інтерактивних форм роботи у процесі навчання іноземної мови майбутніх 

фахівців мистецького напрямку у контексті сучасних освітніх технологій 
 
У статті розглянуто проблеми використання інтерактивних форм роботи у процесі 

навчання іноземної мови майбутніх фахівців мистецького напрямку, проаналізовано засоби 
реалізації методів інтерактивного навчання у процесі вивчення іноземної мови. Умовою 
ефективності застосування інтерактивних технологій у навчанні іноземної мови є 
різноманітність видів діяльності й оцінювання, зв’язок із реальним життям, у якому студенти 
планують використовувати іноземну мову. Результатом використання інтерактивних 
технологій є підвищення рівня сформованості основних видів комунікативної компетенції 
студентів, їхніх навчальних досягнень з предмета та поліпшення якості освіти.  

Ключові слова: інтерактивні форми роботи, пізнавальна діяльність, особистісно 
орієнтоване навчання, «дискусія», «мозковий штурм», групова робота, рольова гра, проектна 
робота, комунікативна взаємодія. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді… На сьогодні проблема використання 

інтерактивних форм роботи у процесі навчання іноземної мови майбутніх фахівців мистецького 
напрямку в контексті сучасних освітніх технологій набуває надзвичайної актуальності. 

Сучасне заняття іноземної мови вимагає використання інноваційних технологій, що 
забезпечують підвищення ефективності навчального процесу, гарантують досягнення 
запланованих результатів навчання. Інтерактивне навчання – це особлива форма організації 
пізнавальної діяльності, яка полягає у забезпеченні активної взаємодії і ґрунтується на діалозі, 
моделюванні ситуацій вибору, вільному обміну думками. Це – співнавчання, «взаємонавчання, в 
якому і учні, і вчитель є рівноправними суб’єктами навчання, лише з тією відмінністю, що педагог 
стає справжнім лідером колективу, організатором процесу навчання» [2, с. 3]. 

Аналіз досліджень і публікацій… Упродовж останніх десятиріч у вітчизняній методиці 
викладання іноземної мови все частіше звучить теза про зростання ролі інтерактивних методів та 
форм навчання. Проблема інтерактивного навчання активно досліджувалася і досліджується 
багатьма науковцями: І. Аносовим, О. Єльниковою, А. Івановою, О. Колесниковою, О. Крамар,      
О. Куклою, Е. Маслико, Н. Одеговою, С. Сотніковою, О. Столяренко, В. Черниш та ін. 

У публікаціях просліджується загальна тенденція, що в сучасних умовах не можна працювати 
по-старому, коли взаємодія, що відбувається між викладачем та студентами, спрямована на 
здійснення механічного заучування, яке суворо контролюється, і в ній відсутній зворотний зв’язок, 
коли зберігаються фронтальні форми роботи, авторитарний стиль спілкування викладача зі 
студентами, не реалізуються диференційований та індивідуальний методи навчання [4, с. 57].  

Формулювання цілей статті… Метою статті є визначення ефективності інтерактивних 
форм роботи зі студентами мистецького напрямку у процесі вивчення іноземної мови в умовах 
сучасних освітніх технологій.  

Виклад основного матеріалу… Іноземна мова як навчальна дисципліна сприяє створенню 
умов, необхідних для розвитку культурних та особистісних якостей студентів, зокрема мистецького 
напрямку. Загальновідомо, що із розвитком суспільства кожне наступне покоління повинно 
володіти іноземними мовами значно краще, ніж попереднє. 

В основу навчання іноземної мови на сучасному етапі закладено особистісно орієнтований та 
діяльнісний підходи, згідно з якими студент уже не розглядається як об’єкт впливу викладача, а 
виступає поряд з педагогом суб’єктом навчально-виховного процесу. На сьогодні важливою є 
допомога студентові усвідомити себе, сформуватися як особистість. Для цього необхідно насамперед 
навчити студентів спілкуватися, правильно взаємодіяти між собою. Діяльність на занятті повинна 
бути цікавою, комфортною, інформаційно насиченою, викликати бажання самовиражатися, що 
сприяє розвитку впевненості. 

Під час вивчення іноземної мови, на думку О. Столяренко, важливу роль відіграють 
комунікативні здібності як педагога, так і того, хто навчається. Дослідники теорії інтерактивного 
навчання стверджують, що для роботи за інтерактивними технологіями викладачу необхідно 


