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Постановка проблеми. Стрімкий розвиток сучас-

ного суспільства вимагає від студента швидкого за-

своєння і розуміння навчального матеріалу, особливо 

мови. Однак серед усього різноманіття існуючих ме-

тодик викладання та передачі інформації цей процес є 

не лише складним, але й рутинним завданням, що, в 

свою чергу, призводить до втрати студентом мотива-

ції до всієї системи навчання. З огляду на такі обста-

вини постає потреба у застосуванні методів і техноло-

гій, які б дозволили проявити творчі здібності, вияви-

ти оригінальні ідеї і полегшити та урізноманітнити 

вивчення іноземної мови на неспеціальних (немов-

них) факультетах ВНЗ. Як стверджує Р. Мартинова 

необхідно створити систему викладання іноземних 

мов, що “завдяки врахуванню універсальних психоло-

гічних закономірностей процесу засвоєння певного 

навчального матеріалу й універсальних дидактичних 

законів організації певного процесу навчання була б 

прийнятною для більшості людей незалежно від їх-

нього віку та здібностей”.  

Метою даного дослідження є визначення ефекти-

вності і обґрунтування доцільності використання 

інтерактивних методів у викладанні англійської мови 

як іноземної студентам немовних факультетів, розк-

риття значення цих методів як засобу інтенсифікації, 

оптимізації та стимуляції процесу навчання. 

Ступінь дослідженості проблеми. Саме інтерак-

тивні технології навчання іноземним мовам створю-

ють необхідні передумови як для розвитку мовленнє-

вої компетенції студентів, так і для формування умінь 

приймати колективні та індивідуальні рішення у про-

блемних ситуаціях. Запорукою успішного викладання 

іноземних мов, безумовно, можна вважати активне 

впровадження інтерактивних методів. Інтерактивне 

навчання досліджували такі науковці та методисти як 

І. Абрамова, Н. Анікєєва, Н. Борисова, А. Вербиць-

кий, Ю. Ємельянов, Л. Петровськая, В. Платов,  

В. Рибальський, А. Смолкін, І. Сироєжин, К. Фопель, 

Т. Чепель, С. Шмаков та інші. Н.С. Мурадова, напри-

клад, стверджує, що інтерактивне навчання – це на-

вчання, заглиблене в процес спілкування. Для підви-

щення ефективності процесу навчання необхідна 

наявність трьох компонентів спілкування, а саме: 

комунікативний (передача та збереження вербальної і 

невербальної інформації), інтерактивний (організація 

взаємодії в спільній діяльності) та перцептивний 

(сприйняття та розуміння людини людиною). І дійсно, 

ці три складові своєю структурою визначають кінце-

вий результат, стимулюють процес пізнання, викли-

кають інтерес, посилюють мовні навики студентів. О. 

Пометун вважає, що інтерактивними можна вважати 

технології, які здійснюються шляхом активної взає-

модії студентів у процесі навчання. Вони дозволяють 

на підставі внеску кожного з учасників у ході заняття 

спільною справою отримати нові знання і організува-

ти корпоративну діяльність, починаючи від окремої 

взаємодії двох-трьох осіб поміж собою й до широкої 

співпраці багатьох. Останнє є однією з найважливі-

ших переваг інтерактивних методів порівняно з тра-

диційними.  

Викладення основного матеріалу. Активні та ін-

терактивні технології сприяють, з одного боку, пог-

либленню та вдосконаленню знань, з іншого – імітації 

індивідуальної та колективної професійної діяльності. 

Крім того, вони розвивають творчі зусилля, самостій-

ність у розв’язуванні проблемних ситуацій, виробля-

ють позитивні аспекти динамічного стереотипу май-

бутнього спеціаліста (організаційні, професійні вмін-

ня і навички, вміння керувати, спілкуватись), що є 

особливо актуальним для студентів-немовників.  

Використання інтерактивних форм навчання під 

час вивчення іноземних мов студентами неспеціаль-

них факультетів буде ефективним, якщо зміст навча-

льного процесу буде перегукуватися з майбутньою 

професійною діяльністю студентів. Викладач повинен 

зважати на рівень володіння мовою студентами, на 

рівень сформованості комунікативних навичок. Пот-

рібно слідкувати, щоб теоретичні знання в процесі 

активного навчання ставали усвідомленими, щоб 

студент розвивав і удосконалював не лише знання з 
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мови, а й міг пов’язувати їх з майбутнім фахом. На-

вчання ефективніше в тому випадку, коли:  

– при формуванні цілі викладання враховані інте-

реси слухачів;  

– воно відповідає їх нагальним потребам і глибоко 

мотивоване;  

– пов’язане з їх минулим і теперішнім досвідом;  

– учасники активно залучені до процесу навчання 

і самі ним керують;  

– створена атмосфера взаємоповаги.  

Інтерактивні методи передбачають організацію й 

розвиток діалогового спілкування, яке веде до спіль-

ного розв’язання загальних, але значущих для кожно-

го учасника задач. Інтерактив виключає домінування 

однієї думки над іншою. В ході діалогу студенти кри-

тично мислять, вирішують складні проблеми на осно-

ві аналізу обставин і відповідної інформації, зважують 

альтернативні думки, беруть участь у дискусіях, спіл-

куються з іншими людьми. Для цього на заняттях 

організується індивідуальна, парна і групова робота, 

застосовуються дослідницькі проекти, рольові ігри, 

йде робота з документами і різноманітними джерела-

ми інформації, використовуються творчі роботи тощо.  

В умовах обмеженості календарних годин най-

більш ефективними з точки зору засвоєння мовного 

матеріалу та зацікавленості студентів у процесі на-

вчання на неспеціальних (немовних) факультетах є 

проектний метод, метод «мозкової атаки» та метод 

ділових рольових ігор.  

Метод проектів був запропонований американсь-

ким педагогом У. Кілпатріком на початку XX сторіч-

чя. Головною метою цього методу було надання сту-

дентам можливості для самостійного отримання знань 

в процесі вирішення практичних завдань та проблем, 

які спонукали до пошуку необхідної інформації у 

різних наукових джерелах.  

Проекти мають деякі загальні риси:  

– використання мови в комунікативних ситуаціях, 

які наближені до реальних умов спілкування;  

– спонукання студентів до самостійної роботи 

(індивідуальної або групової);  

– пошук та вибір теми проекту, яка максимально 

цікавить учнів, і безпосередньо пов’язана з умовами, в 

яких проект виконується; – пошук мовного матеріалу, 

видів завдань та послідовності роботи згідно з темою 

та метою проекту;  

– візуальний показ кінцевого результату [12,  

c. 25]. Домінантною рисою всіх проектів є їх позитив-

на мотивація. Але чому проектне навчання є настіль-

ки мотивуючим? Це пояснюється трьома причинами. 

По-перше, проект є індивідуальною роботою. Ті, що 

навчаються, описують своє життя, свою сім’ю, місто, 

мрії, свої власні спостереження та дослідження. Ін-

шими словами, їм надається можливість більше 

розповісти світові про себе. По-друге, проектна робо-

та є дуже активним посередником. Ті, що навчаються, 

не лише ознайомлюються з лексикою чи вживають її, 

вони:  

– збирають інформацію;  

– малюють карти, малюнки, діаграми, складають 

плани;  

– групують тексти, використовують наочність;  

– проводять опитування, інтерв’ю, проводять до-

слідження, роблять записи [3, c. 32].  

Проектна робота – це навчання через дію. І нареш-

ті, проекти дають повне відчуття чогось досягнутого, 

можливість виготовляти якийсь продукт. Ця характе-

рна риса проектної роботи дуже добре підходить для 

класу з різними здібностями, тому що студенти мо-

жуть працювати відповідно до їхнього рівня та успі-

шності. Здібні можуть показати, що вони знають не-

залежно від програми чи плану тоді, коли слабші 

можуть досягнути того, чим вони можуть пишатися, 

компенсуючи нижчий рівень володіння мовою пока-

зом відеоматеріалу чи наочності.  

Ключовим моментом у використанні проектного 

методу на заняттях з іноземної мови, що викладається 

на неспеціальних факультетах, є сформувати пробле-

му, над якою студенти будуть працювати у процесі 

роботи над темою програми.  

Метод «мозкової атаки» («мозкового штурму», 

«брейнстормінгу», «віднесеної оцінки») запропонова-

ний Дж. Дональдом Філипсом (США). Він застосову-

ється тоді, коли перед колективом стоїть проблема 

пошуку нових рішень, нових походів до ситуації. 

«Мозкова атака» дозволяє істотно збільшити ефекти-

вність генерування нових ідей у великій аудиторії 

(20–60 осіб). Основне її завдання полягає в тому, щоб 

за невеликий проміжок часу відшукати ряд рішень 

однієї проблеми.  

Метод «мозкового штурму» заохочує студентів 

пропонувати нові й оригінальні ідеї завдяки забороні 

на критичні зауваження з боку викладача чи інших 

членів групи на стадії генерації ідей. На цій стадії 

увага концентрується тільки на кількості ідей, а не на 

якості. Після стадії первинної генерації, запропонова-

ні студентами ідеї можна згрупувати, оцінити, відкла-

сти для подальшого вивчення та відібрати ті ідеї, які 

здаються найбільш ефективними для розв’язання 

конкретної задачі.  

Етапи «мозкового штурму»:  

І. Формулювання навчальної проблеми, обґрунту-

вання задачі та її рішення.  

ІІ. Експрес-розминка.  

ІІІ. «Штурм» поставленої проблеми.  

ІV. Обговорення підсумків роботи.  

V. Добір й оцінка найкращих ідей.  

VІ. Повідомлення про результати «мозкової атаки» 

(«штурму») відповідно до виконання.  

VІІ. Публічний захист найкращих ідей [3, c. 31].  

Результати роботи студентів, залучених у такого 

виду діяльність, залежать від вибору теми проблеми. 

Студенти неспеціальних факультетів висловлюють 

максимальну кількість яскравих та оригінальних їдей, 

якщо вирішення поставленої проблеми має практичну 

цінність.  

Метод «мозкового штурму» має свої переваги і 

недоліки. Зокрема, не всі їдеї, запропоновані студен-

тами, виявляться успішними, що є нестимулююючим 

фактором. Однак, їх необхідно не відкидати в процесі 
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навчання, а застосувати у контексті розв’язання інших 

проблемних ситуацій.  

Рольова гра як діяльність охоплює з’ясування ме-

ти, планування, реалізацію мети, а також аналіз ре-

зультатів, у яких особистість цілком реалізує себе як 

суб’єкт. Мотивація ігрової діяльності забезпечується 

її добровільністю, можливостями вибору й елемента-

ми змагання, задоволення потреби в самоствердженні, 

самореалізації.  

Як справедливо зазначає А. Капська рольові ігри є 

«своєрідним ключем до розвитку творчих умінь сту-

дентів, дія яких створює прекрасні умови для саморо-

зкриття особистості, вироблення навичок логічно 

мислити, діяти словом і ділом. Ігри активізують у 

кожного учасника потенційні творчі здібності, які 

можуть виявлятися лише за певних умов. Наприклад, 

набути «вільності» тіла у виступах перед слухачами, 

чи «польоту» голосу, чи спостережливості, чи вміння 

слухати» [4, c. 98].  

Діанова Є. М. вважає, що гра (рольова, ділова, ор-

ганізаційно діяльнісна) є найбільш оптимальною й 

зручною формою викладання, вона має практичне 

застосування. «Гра, як ніяка інша активна форма, 

дозволяє учневі пройти основні етапи засвоєння мате-

ріалу: сприймання, осмислення, запам’ятовування, 

застосування» [2, c. 14]  

Рольова гра допомагає спілкуванню, сприяє пере-

дачі набутого досвіду, здобуттю нових знань, прави-

льному оціненню вчинків. Вона розвиває комунікати-

вні навички, пам’ять, мислення та уяву. Рольові ігри 

мають чотири головні риси [14, с. 117]:  

– вільна розвивальна діяльність, що починається 

лише за бажанням дитини, заради задоволення від 

процесу діяльності (процедурне задоволення);  

– творча, значною мірою імпровізаційна та актив-

на діяльність («поле творчості»);  

 – емоційна піднесеність діяльності та емоційне 

напруження;  

 – наявність прямих чи непрямих правил, що відо-

бражають зміст гри, логічну послідовність її розвитку.  

На заняттях з іноземної мови рольова гра дозволяє 

студентам немовникам розширити асоціативну базу 

під час засвоєння мовного матеріалу. У ході рольової 

гри студенти неспеціальних факультетів змушені 

вирішувати різноманітні проблемні ситуації, які спри-

яють використанню іноземної мови не лише для по-

всякденного спілкування, а також для вирішення 

професійних завдань. Забезпечуючи формування від-

повідних видів мовленнєвої діяльності, вони допома-

гають реалізувати основну функцію вивчення інозем-

ної мови у ВНЗ – формування у студентів професійної 

комунікативної компетенції.  

Суттєвою перевагою рольової гри перед іншими 

формами навчання є повна зайнятість студентів, а 

також концентрація уваги учасників протягом усієї 

гри. І хоча рольові ігри дещо спрощують процес на-

вчання, порушують дисципліну і сприяють збільшен-

ню помилок у студентів, їх дидактичну, освітню і 

практичну цінність не можна відкидати.  

Таким чином, проектний метод, метод «мозкової 

атаки» та метод ділових рольових ігор характеризу-

ються високою результативністю засвоєння матеріа-

лу. У процесі роботи у студентів немовних факульте-

тів розвиваються не тільки організаційні, але й мето-

дологічні та ігро-технічні навички.  

Безперечна перевага даних інтерактивних методів 

навчання перед іншими полягає в тому, що вони «по-

требують активності з боку кожного учасника занят-

тя, знімають емоціональні й комунікативні бар’єри, 

сприяють набуттю й формуванню у слухачів не тільки 

професійних, але й певних особистісних якостей: 

зібраності, старанності ініціативності, колективізму, 

креативності, комунікативності тощо» [8, c. 15].  

Проаналізувавши вищезгадані інтерактивні методи 

навчання, які застосовуються в процесі вивчення іно-

земної мови на неспеціальних факультетах, можна 

зробити висновок, що вони дають студентам можли-

вість виявляти проблеми, збирати й аналізувати інфо-

рмацію, знаходити альтернативні рішення й обирати 

найбільш оптимальний шлях розв’язання задач у про-

цесі як індивідуальної, так і групової роботи.  

 Наведені характеристики зазначених інтерактив-

них методів дозволяють стверджувати, що їх викори-

стання в організації навчального мовного процесу на 

неспеціальних факультетах ВНЗ є вагомим чинником 

підвищення якості професійної та комунікативної 

підготовки студентів як майбутніх фахівців. Отже, 

виникає нагальна потреба більш активного викорис-

тання інтерактивних технологій у практиці вищої 

школи, зокрема детальної розробки методики органі-

зації рольового та проектного навчання іноземної 

мови студентів немовних факультетів.  
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The article reveals the effectiveness and reasonable usage of interactive methods while teaching English as a foreign 

language to the students of non-specialized faculties. The article shows the importance of these methods as a means of 

intensification, optimization and stimulation of studying process. 

Кey words: interactive methods of teaching; students of non-philological faculties; the role-play; the brainstorm; 

presentations; creative-work tasks; project work. 

 
Рецензенти:  Мєщанінов О. П., д-р пед. наук професор; 

Гришкова Р. О., д-р пед. наук, професор. 

 

© Диндаренко О. А., 2017 

Дата надходження статті до редколегії 9.11.17 

 

  


