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З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 

У статті розглядається суть інтерактивного навчання, його актуальність і 

практична цінність, що характеризуються постійною, активною взаємодією всіх 

учасників навчально-виховного процесу, де і учень, і вчитель – рівноправні 

суб’єкти навчання. Зокрема досліджується питання ефективності використання 

інтерактивних методів у процесі формування комунікативної компетенції учнів 

на уроках англійської мови. 

Ключові слова: іноземна мова, англійська мова, інтерактивне навчання, 

інтерактивні методи, взаємодія учнів та вчителя, комунікативна компетенція,  

Постановка проблеми. Володіння навичками іншомовної мовленнєвої 

компетенції стало розглядатися як засіб соціалізації, засіб, що об’єднує держави 

і народи. Оскільки учням необхідно оволодіти іноземною мовою, як засобом 

спілкування, вміти користуватися нею в усній та письмовій формі, 
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підтримувати розмову, запропонувати свою тему, висловлювати свої 

побажання, ділитись думками, обмінюватись поглядами, на уроках англійської 

мови важливо створювати ситуації, в яких і вчитель, і учень стануть 

повноправними суб’єктами системи освіти, а основою навчання буде 

рівноправний діалог між тими, хто навчає, і тими, хто навчається [2, с. 28]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій: Важливий внесок у розробку та 

впровадження інтерактивних методів зробили німецькі вчені ще на   

початку 90-х років – Арнольд Р., Вейдиг І. П., Стус Ф., Шелтен A., Швейтцер І. 

Проблемам застосування в навчальному процесі інтерактивних методик 

присвячені роботи О. Пометун, Л. Пироженко, Г. Сиротенко та ін. 

Метою даної статті є дослідити можливості ефективного використання 

інтерактивних методів навчання у процесі формування комунікативної 

компетенції учнів на уроках англійської мови. 

Виклад основного матеріалу: 

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес 

відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів; це – співнавчання, 

взаємонавчання (колективне, групове навчання в співпраці) [3, с. 5], де і учень, і 

вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що 

вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють і 

здійснюють. Інтерактивне навчання передбачає моделювання життєвих 

ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі 

аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню 

навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, 

взаємодії, дає змогу вчителю стати лідером колективу. 

Мета інтерактивного навчання – створити комфортні умови навчання, за 

яких учень відчуває успішність, свою інтерактивну досконалість, що робить 

продуктивним сам освітній процес. 

Переваги інтерактивного навчання перед традиційним: 
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• у роботі задіяні усі учні класу; 

• учні навчаються працювати у команді; 

• формується доброзичливе ставлення до опонента; 

• кожна дитина має можливість пропонувати свою думку; 

• створюється «ситуація успіху»; 

• за короткий час опановується велика кількість матеріалу; 

• формуються навички толерантного спілкування; 

• вміння аргументувати свій погляд, знаходити альтернативне рішення 

проблеми [1]. 

Основною метою навчання іноземної мови є формування в учнів 

комунікативної компетенції, яка передбачає вміння використовувати іноземну 

мову як засіб спілкування у різноманітних сферах життя. 

На уроках англійської мови варто використовувати методи, що 

стимулюють учнів до творчої, продуктивної праці, викликають прагнення до 

активних дій, спілкування і висловлювання власних думок англійською мовою. 

Означеним вимогам найкраще відповідають саме інтерактивні методи 

навчання, які можна розглядати як творчі види діяльності, що дозволяють 

створювати ситуації мовленнєвої взаємодії, сприяють удосконаленню 

комунікативного досвіду учнів.  

Висновок: Отже, інтерактивні методи навчання є дуже ефективним 

засобом формування мовленнєвої компетенції учнів. Вони допомагають краще 

вивчати англійську мову для її практичного використання, а також закладають 

хороший фундамент для володіння, розуміння та комунікації англійською 

мовою. 
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READING STRATEGIES FOR TEACHING  

SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS 

The topic of teaching reading at high school level has always brought 

discussions among many school teachers and researchers all over the world [1-4]. 

Reading is one of the four skills that senior high school students should learn 

and care of. Reading is more beneficial for them during their study because it enables 

them to acquire many things about the knowledge of language and understanding 

different subject areas. For these reasons, it is more important for EFL learners to 

have not only the ability to read written materials but also the ability to understand 

what they have read [3]. Reading is a constructive process that can help students to 

acquire new knowledge of language, experience about life and so on. Simply, reading 

is defined as “… the active process of understanding print and graphic texts” [1, p. 4].  

English foreign language learners have purposes for their reading and adjust 

their reading to each purpose and for each reading task. Strategic readers use a variety 

of strategies and skills as they construct meaning. 

A strategy is a plan selected deliberately by the reader to accomplish a 

particular goal or to complete a given task [4, p. 630]. Reading strategies affect 

reading in the most significant way. Unsuccessful language learners can either use 
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