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педагогічного процесу забезпечує можливість корекції перебігу навчальної 
діяльності з формування досвіду МКК. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ НА 
ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Ілона Костікова (Харків, Україна) 

Як відомо, розвинені країни світу періодично здійснюють різні за 
масштабами реформи національних систем освіти, впроваджують 
інтерактивні інновації, це стосується й використання електронної 
інтерактивної дошки. Проблему окремих аспектів інтерактивного 
навчання іноземної мови досліджували такі вчені, як І. І. Костікова [1], 
Л. І. Морська, C.Ю.Ніколаєва та ін. Мета дослідження – схарактеризувати 
місце електронної інтерактивної дошки на заняттях з англійської мови. 

Безперечно, інтерактивне навчання – це навчання, яке відбувається 
за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального процесу; 
це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у 
співпраці), де і студент, і викладач є рівноправними суб’єктами 
навчального процесу. Таке навчання потребує напруженої розумової 
роботи студента, його власної активної участі в цьому процесі. 

Перші інтерактивні дошки були випущені фірмою SMART 
Technologies у 1991 році. Викладачі стали першими, хто зрозумів 
потенціал електронних інтерактивних дощок для навчання, презентацій, 
інтерактивного дидактичного засобу. На сьогоднішній день 
інтерактивними дошками головним чином користуються саме викладачі 
(багатий досвід накопичено у США, Великобританії тощо). 

Інтерактивна дошка SMART Board – це сенсорний дисплей, що 
працює як частина системи, в яку також входить комп’ютер та проектор. 
Комп’ютер надсилає зображення на проектор. Проектор передає 
зображення на інтерактивну дошку. Вона працює одночасно як монітор та 
пристрій введення даних: керувати комп’ютером можна доторкаючись до 
поверхні дошки. Якщо якась програма відкрита на комп’ютері, ви можете 
працювати з нею безпосередньо на інтерактивній дошці. Ваш палець 
працює як мишка. Одне доторкання до інтерактивної дошки SMART Board 
дорівнює клацанню лівої кнопки миші. Відкрийте програму так само, як 
ви робите це на комп’ютері, але використовуючи свій власний палець. 

Ці дошки можуть змінити викладання і навчання англійської мови в 
різних напрямках. Наприклад, три з них: 
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1. Презентації, демонстрації та створення віртуальних процесів і явищ 
моделей. Використання необхідного програмного забезпечення та ресурсів 
в поєднанні з інтерактивною дошкою може покращити розуміння нових 
граматичного та лексичного матеріалу. 

2. Активне залучення студентів. Мотивація і залучання студентів на 
занятті може бути підвищена за рахунок використання інтерактивної 
дошки, бо студент розуміє миттєвий інтерактивний зв'язок і одразу ж 
отримує відповідь на виконане завдання. 

3. Покращення темпу та ходу заняття. Використання інтерактивної 
дошки може покращити планування, темп і хід уроку, зробити його більш 
цікавим, різноманітним за рахунок наочності матеріалу. 

Безперечно, інтерактивна дошка – цінний інструмент для навчання 
всієї групи. Це візуальний ресурс, котрий допомагає викладачу 
презентувати новий матеріал дуже жваво і захоплююче, дозволяє 
представити інформацію за допомогою різноманітних мультимедійних 
ресурсів, студенти можуть коментувати матеріал і вивчати лексичний 
матеріал чи граматичні схеми більш детально. Правильна робота з 
інтерактивною дошкою може допомогти викладачу перевірити знання 
студентів. Правильні питання для пояснення деяких ідей розвивають 
дискусію, дозволяють учням краще зрозуміти будь-який навчальний 
матеріал. Керуючи обговоренням, вчитель може сприяти студентів до 
роботи в парах, малих групах, направити студентів до роботи в невеликих 
групах. Не викликає сумніву, що інтерактивна дошка є центром уваги для 
всієї групи, тому можна виділити наступні види навчальної діяльності, 
доступні при використанні інтерактивної дошки: 

 Робота з англомовним текстом і зображеннями. 
 Написання ключових слів за допомогою електронних чорнил. 
 Зберігання зроблених заміток для передачі електронною поштою, 

розміщення в Інтернеті або друк. 
 Вільне переміщення по класу при демонстрації програмного 

забезпечення або роботі з ним перед аудиторією. 
 Створення за допомогою шаблонів і зображень завдань для заняття. 
 Демонстрація і нанесення заміток зверху навчального 

відеоматеріалу. 
 Використання вбудованих в програмне забезпечення інтерактивної 

дошки презентаційних інструментів для збагачення дидактичного 
матеріалу. 

 Демонстрація презентацій, створених студентами. 
Викладачі зазначають, що завдяки появі в аудиторії інтерактивної 

дошки змінюються навіть найпроблемніші студенти. Студент, який раніше 
був пасивним на занятті, стає активним, починає творчо мислити. 
Студент, який завжди був гіперактивним, направляє свою енергію на 
роботу з одногрупниками. А той, кому просто було важко вчитися, 
знаходить нові можливості для самовираження.  
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Необхідно підкреслити, що інтерактивна дошка SMART Board 
використовує різноманітні засоби сприйняття інформації: візуальні, 
аудіальні або кінестетичні. Завдяки цій дошці, студенти можуть бачити 
більше кольорових зображень, малюнків, схем, діаграми, які можна як 
завгодно пересувати. Студенти також взаємодіють з матеріалом фізично, 
пересуваючи букви, слова і малюнки своїми пальцями. Дошка як 
інтерактивна поверхня може бути ефективним пристроєм для дидактичної 
гри, під час якої студент активно розвивається. Це дуже важлива 
комунікативна інтерактивна якість. 

Першою реакцією студентів на можливість роботи в ході заняття з 
інтерактивними дошками буває яскраво виражений ентузіазм – зміна 
екрану від доторкання рук вчителя виглядає дуже ефектно. Відразу стає 
очевидним переваги нового засобу перед сталою практикою роботи 
студентів за окремими комп’ютерами. 

Способи візуального навчання при використанні інтерактивної дошки 
варіюються від відображання простого тексту до прокрутки анімації або 
відео фрагментів. Серед аудіо можливостей – читання комп’ютером вголос 
слів, словосполучень, текстів, розповідей і віршів для постановки 
правильної вимови. Можливість безпосередньої ручної роботи з екраном 
інтерактивної дошки дуже цінна для навчання з використанням 
сприймання дотиком. Існує безліч можливих комп’ютерних програмних 
продуктів навчання, які можна використовувати, щоб наладити контакт 
студента з інтерактивної дошкою. 

З усього вище сказаного можна дійти висновку, що використання 
інтерактивної дошки на заняттях з англійської мови дозволяє викладачу 
збільшити кількість сприйнятого навчального матеріалу під час 
пояснення за рахунок збільшення кількості наочності на занятті; дошка 
надає викладачу можливість створювати прості й швидкі корегування в 
наявному методичному матеріалі прямо на занятті, адаптуючи його під 
конкретний колектив студентів, під конкретні завдання, які поставлені на 
занятті. Інтерактивні можливості дошки дозволяють зняти труднощі в 
процесі роботи з фонетикою, лексикою, граматикою, сприяють розвитку 
монологічного та діалогічного мовлення тощо. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1. Костікова І. І. Впровадження мультимедійних технологій у професійній підготовці 

майбутніх фахівців початкової освіти Педагогічні науки. Збірник наукових праць 
Херсонського державного університету. Випуск 58 (LVIII). Частина І. – Херсон, 
2011. С. 429–434. 

2. Осадчий В. В., Осадча К. П., Сердюк І. М. Використання мультимедійного 
проектора та електронної інтерактивної дошки в навчально-виховному процесі ВНЗ: 
навч.-метод. посіб. Мелітополь, 2011. 132 с.  

3. Робота з мультимедійною дошкою: навч. посіб. Упоряд. В. Лапінський. Київ, 2008. 
112 с. 



 192 

 
 
 
 
 
 
 

Матеріали ІІ Інтернет-конференції 
 

«ІНОЗЕМНА МОВА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 
СПЕЦІАЛІСТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЇ» 

 
 
 

Second Internet Conference Proceedings 
 

"FOREIGN LANGUAGE IN PROFESSIONAL TRAINING OF 
SPECIALISTS: ISSUES AND STRATEGIES" 

 
ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

[Електронний ресурс] 
ONLINE BOOK OF ABSTRACTS  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

СВІДОЦТВО ПРО ВНЕСЕННЯ СУБ’ЄКТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ 
ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИДАВЦІВ, ВИГОТІВНИКІВ І  

РОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ 
Серія ДК № 1537 від 22.10.2003 р. 

 
Підписано до друку 26.02.2018. Формат 60х841/16. Папір офсет. 

Друк різограф. Ум.др.арк.  23,5. Зам. № 8744. 
 
 

РЕДАКЦІЙНО–ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ 
Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка 
25006, Кропивницький, вул. Шевченка, 1. 

Тел.: (0522) 28 59 84. 
Fax.: (0522) 24 85 44 

E−Mail.: mails@kspu.kr.ua 


