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Світлана Слупіцька  
 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ  
В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ 
 

Нинішня підготовка випускників ВНЗ будь-якого рівня акредитації 
вимагає від науковців, педагогів пошуку нових якісних засобів, методів за-
безпечення якості їх теоретичної підготовки, готовності до самостійної 
творчої праці. 

Вищий навчальний заклад I–II рівня акредитації – педагогічний ко-
ледж створює умови для прояву у студента позитивних особистісних якос-
тей, всебічного розвитку особистості, становлення його як майбутнього 
фахівця. 

Сьогодн, підготовку фахівців розглядають як процес формування 
професійної компетентності, що припускає не тільки наявність професій-
них знань, але й навички оперування ними, не тільки психологічну готов-
ність роботи з людьми, але й уміння з управління ними. 

Формування особистості майбутнього фахівця, його професійної сві-
домості не може відбуватися стихійно, цей процес вимагає цілеспрямова-
ної та наполегливої праці. Успіх забезпечується точним знанням цілей, за-
вдань виховання, уважним врахуванням закономірностей, які визначають 
формування поглядів, переконань, культурних цінностей особистості, ви-
бором ефективних методів та засобів виховання [5, 55]. 

Тому одним із ефективних засобів для досягнення успіху у форму-
ванні професійної компетентності майбутнього фахівця є використання те-
хнологій інтерактивного навчання. 

Теоретичні підходи до інтерактивного навчання мають історичне ко-
ріння, вони привертали до себе увагу багатьох учених. Психологічну сто-
рону описували Б.Г. Ананьєв, Л.С. Виготський, А.Н. Леонтьєв, 
С.Л. Рубінштейн, педагогічну – А.В. Сухомлинський, І.Г. Песталоцці, 
К.Д. Ушинський. Питання спільної діяльності, спілкування, групової взає-
модії, що є основою інтерактивного навчання розглядали вітчизняні та за-
рубіжні психологи (Б.Г. Ананьєв, М.С. Каган, Б.Ф. Ломов, А. Маслоу, 
К. Рудестам). 

Метою статті є довести необхідність і доцільність використання ін-
терактивних методів у рамках формування професійної компетентності 
майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи. 

На сучасному етапі розвитку вищої освіти в Україні гостро постало 
питання підвищення якості іншомовної підготовки майбутніх спеціалістів, 
тому що знання іноземної мови є запорукою їх конкурентноздатності на 
невблаганному ринку праці. Крім того, для майбутнього фахівця в умовах 
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розвинутої ринкової економіки існує пряма відповідність між рівнем базо-
вих навичок та можливістю зайнятості. 

Молодий спеціаліст повинен мати: 
• комунікативні навички; 
• здатність до самосвідомості та самооцінки; 
• здатність до аналітичного мислення; 
• пристосованість; 
• здатність працювати самостійно і в команді; 
Навчання, викладання та учіння – основні категорії дидактики. 
Навчання – спосіб організації освітнього процесу. 
Викладання є в основі навчання – це діяльність педагога в передачі 

інформації студентам, організації їх навчально-пізнавальної діяльності, 
мотивації та стимулюванні самостійної, творчої роботи студента, оціню-
вання навчальних досягнень студента. 

Учіння – діяльність студента під час аудиторних робіт, лекційних, 
семінарських занять, виконання самостійних творчих завдань. Результати 
учіння проявляються в формуванні професійних навичок, умінь, компете-
нцій. Знання, вміння, розвиток особистості – особистий здобуток кожного, 
одержаний своїми власними силами у процесі навчально-пізнавальної дія-
льності. 

Сучасне навчання – це навчання, метою якого є розвиток гнучкого 
мислення. Вимога суспільства до особистості є не енциклопедичність 
знань, а набуття вмінь та навичок, що сприяють розвитку та самореалізації 
особистості. Навчання в сучасних умовах є застосування таких методів на-
вчання іноземної мови і створення таких умов, які б орієнтувалися на ак-
тивну пізнавальну діяльність студента, на набуття власного соціального 
досвіду, індивідуальних якостей і властивостей, усвідомлення себе актив-
ним суб’єктом діяльності, самореалізацію як мовної особистості [2, 53]. 

І тому, інтерактивні технології навчання, пройшовши довгий шлях 
розвитку та становлення, впевнено займають чільне місце у навчальному 
процесі вищого навчального закладу. 

Інтерактивні технології навчання є комплексом педагогічних техно-
логій та прийомів, який має у своєму розпорядженні значну кількість варі-
антів активізації навчальної діяльності колективу студентів. 

І. Луцик виділяє такі ознаки інтерактивного навчання [3]: 
– забезпечення проблемності; 
– забезпечення активності навчально-пізнавальної діяльності сту-
дентів; 

– взаємонавчання; 
– індивідуалізація; 
– обов’язкове дослідження проблем і явищ, що вивчаються; 
– мотивація до діяльності та основні чинники, що спонукають та 
підвищують активність студентів: 
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1. Професійний інтерес. 
2. Творчий характер навчально-пізнавальної діяльності. 
3. Ігровий характер проведення занять. 
4. Емоційний вплив. 
Групова робота – центральна частина заняття при застосуванні акти-

вних методів навчання. При цьому, вона має свої особливості та переваги: 
1) за такий самий проміжок часу обсяг виконаної роботи збільшу-
ється; 

2) є висока результативність у засвоєні знань і формуванні умінь; 
3) присутнє формування уміння співпрацювати; 
4) формуються мотиви навчання; 
5) розвиваються гуманні стосунки між суб’єктами навчання; 
6) розвивається навчальна діяльність (планування, рефлексія, навча-
льна діяльність, самоконтроль, взаємоконтроль) [4]. 

Мета групової роботи – засвоєння навчального матеріалу. 
Обов’язковою є така послідовність її проведення: 

1. Інструктування. 
2. Об’єднання в групи і розподіл ролей. 
3. Виконання завдання (де викладач – організатор, ведучий дискусій). 
4. Презентація результатів виконання вправи. 
5. Рефлексія результатів студентами (усвідомлення результатів, що 

досягається колективним обговоренням, аналізом роботи). 
Але групова навчальна діяльність студентів ніколи не буває єдиною 

на занятті, її доповнюють парна, індивідуальна, фронтальна роботи. 
Робота в парах може використовуватися для досягнення будь-якої 

дидактичної мети в інтерактивному навчанні. Вона дає можливість поду-
мати, обмінятися ідеями з партнером, потім озвучити свої думки перед 
групою. 

Робота в парах дає можливість швидко виконати такі вправи: 
• Взяти інтерв’ю (відпрацювати діалог). 
• Обговорити завдання. 
• Вирішити проблемне завдання. 
• Провести «мозковий штурм». 
• Провести професійно спрямовану рольову гру. 
Цілі, форми, методи, інтерактивного навчання іноземної мови у ко-

леджі підпорядковуються меті студента, що полягає у формуванні профе-
сійної компетентності майбутнього педагога початкової школи. 

Досить слушною є думка Н.В. Кузьміної, яка визначає професійну 
компетентність як «поняття, що характеризується наявністю у фахівця 
знань, умінь, навичок, що дозволяють йому здійснювати свою діяльність 
на рівні сучасних вимог науки і техніки» [6, 71]. 

Зокрема Б.С. Гершунський вважає, що «професійна компетентність 
визначається рівнем власне професійної освіти, досвідом, індивідуальними 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 36, 2011 

 125 

здібностями людини, його вмотивованим прагненням до безперервної са-
моосвіти та самовдосконалення, творчим і відповідальним ставленням до 
справи» [6, 71]. 

Саме такі можливості нам дають різноманітні технології інтерактив-
ного навчання: 

а) при вивченні,закріпленні нового мовного та мовленнєвого матері-
алу на заняттях з практичного курсу англійської мови; при опрацюванні, 
закріпленні теоретичного матеріалу на заняттях з методики навчання АМ: 

– Веббінг 
– 2,4 – всі разом 
– Навчаючи – вчуся 
– Карусель 
– Мозковий штурм 
– Акваріум 
– Поп-корн 
– Ажурна пилка 
б) у процесі використання набутих методичних знань, навичок, умінь 

на семінарських, практичних заняттях з методики навчання АМ чи нави-
чок, умінь іншомовного спілкування на заняттях з практичного курсу анг-
лійської мови та у процесі здійснення контролю рівня сформованості на-
вичок та умінь студентів: 

– Рольова гра 
– Дискусія (Talk show). 
– Проекти 
Суть інтерактивного навчання в тому, що студенти і викладач – рів-

ноправні, рівнозначні суб’єкти навчального процесу і знаходяться в по-
стійній активній взаємодії. 

Використання інноваційних методик можливе на різних етапах за-
няття. Це зображено у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

 
Застосування інтерактивних технологій на занятті 

 
Етап  
заняття Форми роботи 

«Мікрофон» «Аукціон» «Вірю – не вірю» 

I. 
А
кт
уа
лі
за

-
ці
я 
оп
ор
ни
х 

зн
ан
ь 

Викладач пропонує ви-
словити свою точку зо-
ру з даного питання, 
проблеми. Кожна думка 
студентів фіксується на 
дошці. 

Студенти повинні пригадати 
всі нові вивчені поняття з 
теми. Переможець той, хто 
пригадає і пояснить найбі-
льшу кількість слів. 

Студентам пропонують 
відповісти на питання із 
слів «Чи вірите Ви?» 
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«Перекладач» 
Один студент дає назву 
терміну, інший його по-
яснює. 

«Пошук аналогій» 
Викладач називає поняття, а 
cтуденти підбирають анало-
гічне й обґрунтовують свою 
відповідь. 

«Веббінг» 
Пошук інших термінів, 
понять, що стосуються 
матеріалу, що вивчається. 

«Незавершена пропози-
ція» 
Викладач на дошці за-
писує пропозицію з но-
вої теми, вона незакін-
чена. У кінці заняття 
студенти її доповнюють. 

«Квітка» 
Викладач малює на дошці 
квітку(серединка і декілька 
пелюсток). У середину запи-
сує поняття, у кінці заняття 
на пелюстках записується 
основна характеристика 

«Дивуй» 
Викладач наводить диво-
вижні факти з теми, що 
вивчається, 
тим самим зацікавлює 
учнів 

II
. М
от
ив
ац
ія

 

«Проблемне питання» 
Постановка питання 
проблемного характеру 

 «Очікування» 
Студент записує на лис-
точку 
Дерева знань свої бажан-
ня на занятті, озвучує їх, 
виходить до дошки і при-
кріплює на дерево. 

«Інсерт» 
(робота в парах) 
Під час читання тексту 
необхідно попросити 
студентів робити на по-
лях позначки, а після 
прочитаного тексту, за-
повнити таблицю, де 
значки стануть заголов-
ками граф таблиці. У 
таблицю стисло зано-
сяться відомості з текс-
ту 

«2,4 – всі разом», «Пошук 
істини», «Ажурна пилка» 
Студенти вивчають новий 
матеріал самостійно, роблять 
висновок і наводять свої 
приклади на його підтвер-
дження. 

«Навчаючи – вчуся» 
«Рівний – рівному» 
Після самостійного ви-
вчення нової теми, сту-
дент виступає зі своєю 
доповіддю у малій групі. 
Таким чином,. йде обмін 
інформацією, думками і 
сприяє кращому за-
пам’ятовуванню фактів 
усіма учасниками проце-
су навчання. 

ІІ
І. 
В
ив
че
нн
я 
но
во
го

 м
ат
ер
іа
лу

 

«Творча лабораторія» 
Студент шукає відпо-
відь на проблемне пи-
тання, або вирішує дану 
викладачем ситуацію». 
Поп-корн», «Акваріум»- 
передбачається обдуму-
вання проблемного пи-
тання та опитування. 

Таблиця «ЗНАЮ – ХОЧУ 
ЗНАТИ – ДІЗНАВСЯ» 
Якщо ви хочете на занятті 
зібрати матеріал, що вже є з 
теми, розширити знання з 
питань, що вивчаються, сис-
тематизувати їх. 

«Тонкі і товсті питання» 
Під час роботи, в табли-
цю в праву колонку запи-
суються питання, що ви-
магають простої, одно-
складної відповіді. У лі-
вій-питання, що вимага-
ють докладної розгорне-
ної відповіді 

«Прес» 
За допомогою цього ме-
тоду студенти відпові-
дають на проблемне пи-
тання заняття фразами: 
«Я вважаю, що…», То-
му що…, Наприклад… 

«Графічний диктант» 
Серед запропонованих ви-
кладачем тверджень є істинні 
і помилкові. Студенти, пра-
вильні відповіді позначають 
+, а помилкові – . 

«Мозковий штурм» 
Студентам необхідно ви-
словити точку зору на 
поставлене питання, про-
коментувати його, довес-
ти правильність мірку-
вань. 

IV
. З
ак
рі
пл
ен
ня

 в
ив
че
но
го

 м
а-

те
рі
ал
у 

«Інтерв’ю» 
Викладач пропонує сту-
дентам скласти ряд пи-
тань і обґрунтувати, чо-
му ці питання їм цікаві. 

«Коротше – ще коротше» 
Метод навчання лаконічно 
висловити свою думку, дає 
можливість ефективно від-
працьовувати матеріал під-
ручника. Викладач пропонує 

«Перевір себе» 
Виконання студентами 
тестових завдань, «Рольо-
ва гра» – розігрування пе-
вної ситуації мовлен-
ня,імітація реальних подій. 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 36, 2011 

 127 

прочитати пункт параграфа, 
висловити основну думку 1–
2 пропозиціями – тверджен-
нями. 

«Моя опора» 
За опорними словами 
студенти визначають 
основні моменти вивче-
ної теми (один починає, 
інший – продовжує) 

«Сьогодні на занятті» 
«Пінг-понг» 
Студенти підбирають питан-
ня до вивченої теми і став-
лять їх один одному. 
 

«Телеграма « 
(робота в парах) 
Пара повинна скласти 
телеграму з 11–20 
слів,яка б давала відпо-
відь на проблемне питан-
ня, поставлене на початку 
заняття. 

V
. Р
еф
ле
кс
ія

. П
ід
су
мк
и 
ур
ок
у 

«Дерево підсумків» 
Студенти на листочках 
пишуть відгуки про за-
няття. 

«Синквейн» 
Використовується при роз-
думах над темою. 

«Практикум» 
Виконання студентами 
практичного завдання 

 
Отже, у процесі інтерактивного навчання на заняттях з методики на-

вчання англійської мови та практичного курсу англійської мови забезпечу-
ється активність навчально-пізнавальної діяльності студентів, відбувається 
розв’язання проблемних питань, взаємонавчання, спостерігається індиві-
дуалізація навчання, обов’язково присутнє дослідження проблем і явищ , 
що вивчаються, є мотивація до діяльності. На кожному занятті студенти 
набувають певних професійно важливих якостей, беручи участь в іннова-
ційних методиках (інтерактивних вправах). 

Поділяємо думку науковців про те, що для того, щоб відповідати ви-
могам суспільства, ми використовуємо інноваційні технології і створюємо 
психологічно комфортне середовище для навчання майбутніх фахівців. 

Ті студенти – майбутні педагоги, які отримують фахову підготовку 
на основі інтерактивного навчання зможуть навчати і дітей іноземної мови 
з використанням цих технологій, усвідомлюючи те, що процес засвоєння 
навчального матеріалу при цьому поліпшується на 50 %. 

Вважаємо, що випускники педагогічного коледжу повинні стати не-
вичерпним джерелом знань для дітей, і на якісно новій основі будуть здій-
снювати навчання школярів іноземних мов у початковій школі, формувати 
іншомовну комунікативну компетенцію та забезпечувати їх всебічний роз-
виток. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Бабіна С. Інтерактивна модель навчання / С. Бабіна // Освіта. Техніку-
ми. Коледжі. – 2010. – № 1 (25). 

2. Березюк О. Розвивальний аспект формування професійної компетент-
ності майбутніх судноводіїв / О. Березюк // Вища школа. – 2010. – 
№ 1. 

3. Луцик І. Г. Особливості застосування інтерактивних технологій на-
вчання у педагогічних коледжах / І. Г. Луцик // Нові технології на-



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 36, 2011 

 128 

вчання. – 2008. – № 53. 
4. Нор Е. Ф. Технология организации групповой учебной деятельности / 

Нор Е. Ф. – Николаев, 1998 – 75 с. 
5. Петрук В. А. Інноваційні технології формування навиків педагогічної 

діяльності у майбутніх викладачів ВНЗ / В. А. Петрук // Проблеми 
освіти. – 2008. – № 55. 

6. Радзієвська І. В. Формування професійної компетентності медичних 
сестер / І. В. Радзієвська // Проблеми освіти. – 2008. – № 57. 

7. Сейдаметова С. Інноваційні технології у викладанні інформатики / 
С. Сейдаметова // Новітні технології навчання. – 2010. – № 61. 

8. Стратійчук Н. А. Використання інноваційних освітніх технологій у 
процесі формування здорового способу життя у студентів / 
Н. А. Стратійчук, Н. М. Козік // Проблеми освіти. – 2006. – № 49. 


