
Інтерактивні засоби навчання 

на уроках іноземної мови



З розвитком суспільства змінюються і пріоритети в освіті. Тільки нещодавно

ми впроваджували активні методи навчання, а сьогодні почали з’являтися

інновації, пов'язані із застосуванням інтерактивних технологій. Сучасність дала

нам зрозумітите, що вчора було інновацією- сьогодні вже повсякденність. Діти

завжди йдуть попереду часу, а отже й ми маємо бачити наше спільне завтра вже

сьогодні.

Вступ



Актуальність теми

• впровадження ІЗН у сучасну освіту суттєво прискорює передачу знань і 

накопиченого технологічного та соціального досвіду людства не тільки від покоління

до покоління, а й від однієї людини до іншої

• сучасні ІКТ підвищують якість навчання й освіти, дають змогу людині швидко

адаптуватися до навколишнього середовища, до соціальних змін. Це дає кожній

людині можливість отримувати необхідні знання як сьогодні, так і в 

постіндустріальному суспільстві

• активне й ефективне впровадження тпких технологій в освіту є важливим чинником

створення нової системи освіти, що відповідає вимогам ЄС і процесу

модернізації традиційної системи освіти

Важливість і необхідність впровадження ІКТ у навчання обґрунтовується міжнародними

експертами і вченими. ІКТ охоплюють усі сфери діяльності людини, але, мабуть,

найбільш сильний позитивний вплив вони мають на освіту, оскільки відкривають

можливості впровадження абсолютно нових методів викладання і навчання.



Мета

• продемонструвати ефективність впровадження ІЗС на уроках 

англійсько мови на противагу «класичним методам»

• розширити можливості здобувачів освіти у спілкуванні 

англійською мовою

• стимулювати кожного здобувача знань до самовираження



Завдання

• формувати інтерес до предмету, що вивчається

• розвивати самостійність здобувачів знань

• збагачувати соціальний досвід здобувачів освіти

• комфортно почувати себе на заняттях

• проявляти свою індивідуальність в освітній процес



1)пасивна - учень виступає в ролі "об'єкту" навчання (слухає і 

дивиться)

2) активна - учень виступає "суб'єктом" навчання (самостійна

робота, творчі завдання)

3) інтерактивна - взаємодія

(моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, 

спільне вирішення проблем)

Моделі інтерактивного 

навчання

від англійської 

«interact»:

"inter" -

"взаємний", 

"act" - "діяти"



Інтерактивне навчання

- це спеціальна форма реалізації пізнавальної діяльності, діалогічне

навчання, під час якого здійснюється взаємодія вчителя й учня.

При цьому якісно виділяється те, що роль учителя зменшується до

організатора, ведучого, «рефері» усього уроку.

Завдання вчителя полягає в спрямуванні діяльності до взаємодії та

співпраці. Основними складовими інтерактивних уроків є

інтерактивні вправи і завдання, які виконують діти. Важливим

елементом є те, що учні не закріплюють вже вивчений матеріал, а

вивчають новий.



Критерії відбору методів 

навчання

• відповідність цілям і завданням навчання і розвитку школярів

• відповідність дидактичним цілям уроку

• відповідність змісту теми уроку

• відповідність віковим, інтелектуальним можливостям школярів

• відповідність часовим рамкам навчання

• відповідність професіоналізму і досвіду конкретного вчителя

• відповідність способу керівництва навчальною діяльністю

• відповідність логіці навчального процесу



Почуй та співай

Основою завдання є формування аудіальних навичок, відпрацювання вже 

знайомих ЛО. Розвиток вміння чути невідоме слово іноземною мовою на рівні 

фонем і морфем, правильно його записуючи. А також:

• переклад автентичних текстів з урахуванням різноманітності вимови

• подолання сором’язливості, страху помилки



Вставте пропущене слово у рядку. Hurts “Wings”

When you _____ me free-falling

Out of  the _____

And I'm spiralling _____ of  

control

When I _____ like a cannonball

From cloud _____

Just promise, you _____ let me 

_____

Say you___ catch me _____ I fall

Wrap your wings _____ my body

When I'm _____ in the storm

And I'm calling

Wrap your wings around my body (2x)

Wrap your wings (2x)

Wrap your wings around my body

Для учнів з середнім 

рівнем знань можна 

запропонувати знайти 

пропущені слова серед 

поданих:

Won`t  drop Sky

Lost  Go  `ll  9

Found  If   Around  Out



Надішли мені «голосове»

В основі завдання полягає практика говоріння англійською мовою в реальній, 

живій ситуації. Здобувачі освіти повинні записати голосове повідомлення 

через вибраний ресурс, наприклад Viber, використовуючи запропоновані 

опорні ГС за темою. Неймовірно, але цей спосіб продемонстрував, що:

• завдання виконали всі учні, навіть ті, хто має середній та початкові рівні

• після короткого тестування абсолютно вся група оволоділа ЛО за темою 

• через 3 місяці було проведене повторне тестування за схожими ГС та ЛО, 

уся група виконала завдання на 80-100%

• здобувачі освіти ставили запитання в кінці свого повідомлення один 

одному, формуючи їх в межах запропонованої ГС та розвивали нові 

комунікативні теми. У результаті, звичайна вправа дистанційного формату 

перетворилась на живе спілкування в чаті



Висновки

• впровадження різноманітних інтерактивних засобів навчання в 

освітній процес дає можливість не тільки стимулювати інтерес до 

вивчення іноземної мови, а і доводить свою ефективність

• використання ІТ навчають здобувачів освіти мислити критично, 

аналізувати своє мовлення і свого співрозмовника

• інтерактивні форми роботи вчать якісному спілкуванню, 

гармонізують відносини, соціалізують учасників, дають 

можливість проявити свою індивідуальність

• можливість спілкуватися і взаємодіяти дає змогу позбутися  

сором’язливості, невпевненості та страху помилитись


