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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ НА УРОКАХ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Метою статті є обґрунтування засад використання інтерактивної дошки у процесі
навчання іноземної мови учнів закладів загальної середньої освіти. Для досягнення вказаної
мети постали такі завдання: визначити поняття «інтерактивної дошки», розкрити засоби
інтерактивної дошки, схарактеризувати вправи з інтерактивною дошкою для розвитку
іноземної мови і мовлення, проаналізувати переваги використання інтерактивної дошки у
вивченні іноземної мови з учнями. У роботі використовувався комплекс методів
теоретичного дослідження: порівняльний аналіз наукових джерел, навчально-методичної
літератури, систематизація поглядів різних учених. Основні результати дослідження
полягають у розкритті основних переваг і принципів використання інтерактивної дошки,
характеристиці вправ для інтерактивної дошки для розвитку іноземної мови і мовлення.
Перспективи подальших розвідок полягають в аналізі використання інтерактивної дошки зі
студентами. Практичне значення полягає у пропонованому комплексі вправ для
інтерактивної дошки як засобу, що дозволяє вивести процес навчання іноземної мови в
закладах загальної середньої освіти на новий продуктивний рівень, підвищити якість уроку
та вмотивованість учнів до вивчення іноземної мови. Оригінальність дослідження
забезпечується власним досвідом роботи в системі освіти.
Ключові слова: інтерактивна дошка, використання, урок, іноземна мова.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку України, її інтеграція в
європейський соціально-культурний простір, інформатизація та глобалізація
суспільного життя – все це зумовлює стрімку зміну орієнтирів подальшого
формування усіх сфер суспільного життя та їх майбутнього. За таких умов
найбільш вагомих змін і модернізації потребує освітній процес та система
навчання в цілому, адже пересічний український школяр здобуває в школі
застарілі

знання.

Учні

спроможні

лише

відтворювати

фрагменти

несистематизованих знань, проте часто не вміють застосовувати їх для
вирішення життєвих проблем [7]. Забезпечити вдосконалення освітнього
процесу навчання учнів, підвищити якість їхнього навчання має упровадження
інформаційно-комунікаційних

технологій

(ІКТ)

[6].

У

зв’язку

з

цим

відбуваються істотні зміни у процесі викладання всіх предметів закладів
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загальної середньої освіти, зокрема, цей процес позначається на сучасному
підході до навчання англійської мови.
Вважаємо, на сьогодні найбільш перспективним засобом для вирішення
освітніх та навчальних завдань в освітньому процесі закладів загальної
середньої

освіти

з

іноземної

мови

є

використання

інтерактивного

мультимедійного програмно-технологічного комплексу на основі технології
SMART Board, який частіше називають «інтерактивна дошка».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначимо, що питання
використання інтерактивної дошки в процесі навчання, зокрема в освітньому
просторі закладів загальної середньої освіти, є досить новим та активно
розробляється у сучасних наукових розвідках. Зокрема, В. Антоненко [1],
Г. Бонч-Бруєвич [2], В. Лапінський [9] та ін. у своїх роботах детально описують
структурний

склад

інтерактивних

дошок

та

призначення

навчальних

комплексів для них; обґрунтовують методику використання цього засобу в
освітньому процесі; аналізують вимоги до дидактичних матеріалів, які
застосовують в ході уроку з використання інтерактивної дошки та засоби для їх
розробки (програмне забезпечення тощо). Проте використанню інтерактивної
дошки під час навчання іноземної мови в освітньому процесі закладів загальної
середньої освіти приділено мало уваги.
Формулювання цілей статті. Метою статті є обґрунтування засад
використання інтерактивної дошки у процесі навчання іноземної мови учнів
закладів загальної середньої освіти. Для вирішення вказаної мети постали такі
завдання: визначити поняття «інтерактивної дошки», розкрити засоби
інтерактивної дошки, схарактеризувати вправи з інтерактивною дошкою для
розвитку іноземної мови і мовлення, проаналізувати переваги використання
інтерактивної дошки у вивченні іноземної мови з учнями. У роботі використано
комплекс методів теоретичного дослідження: порівняльний аналіз наукових
джерел, навчально-методичної літератури, систематизація поглядів різних
учених тощо.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, інтерактивна
дошка є складовою інформаційно-комунікаційних технологій, як правило, так
називають технології, які використовують технічні засоби аудіо, відео,
комп’ютер, Інтернет. Дійсно, сьогодні школу важко уявити без персональних
комп’ютерів, відеопроекторів, інтерактивних дошок та мережі Інтернет, які
стали необхідною складовою освітнього процесу, зокрема сучасними засобами
вивчення іноземних мов. Тому педагогу необхідно розуміти переваги цих
засобів, а саме те, як за допомогою цих засобів можна вирішити певні навчальні
проблеми, принципи їх раціонального використання, що значною мірою буде
сприяти покращанню процесу навчання у закладах загальної середньої освіти.
Адже

без

розуміння

інформаційно-комунікаційних

технологій,

уміння

орієнтуватися у новітньому інформаційному просторі, володіння й оперування
інформацією

неможливо

стати

сучасним

фахівцем,

котрий

є

висококваліфікованим спеціалістом у своїй галузі.
Так, наприклад, відносно поставлених цілей та завдань уроку іноземної
мови є можливість використання і поєднання цілого спектру засобів ІКТ [9,
c. 80], що проілюстровано на рисунку 1 (рис. 1).

відео- та
аудіоматеріали

мережа
Інтернет

презентаційне
програмне
забезпечення

ЗАСОБИ ІКТ

програмне забезпечення
для інтерактивної
дошки

графічна
інформація

текстові чи
графічні
редактори

цифрові
носії даних

Рис. 1. Засоби ІКТ під час використання інтерактивної дошки.

Дійсно, інтерактивна дошка – це багатофункціональній інструмент, який
поєднує у собі звичайну маркерну дошку з широким спектром комп’ютерних
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можливостей. Загалом це пристрій, що у комбінації з мультимедійним
проектором під’єднується до комп’ютера та виконує роль великого додаткового
інтерактивного екрану, поверхня, яка є чутливою до дотиків. За допомогою
дотиків

можна

керувати

комп’ютерними

мультимедійними

додатками

(програмами, презентаціями, Web-сторінками тощо), що дуже зручно, особливо
під час роботи з великою аудиторією або класом.
Іншими словами, інтерактивна дошка – сучасний засіб з високим
ступенем інтерактивності, який вдало об’єднує цілу низку інтерактивних
властивостей інформаційно-комунікаційних ресурсів і дозволяє продуктивно
працювати з ними.
Безперечно, особливі переваги інтерактивна дошка має для вивчення
іноземних мов. Заздалегідь підготовлений та підібраний навчальний матеріал
(тексти, різноманітні вправи, графічний матеріал, аудіо- і відеоматеріали) у ході
його використання у поєднанні з інтерактивною дошкою слугує якісним
базисом для введення або активізації матеріалу уроку, повторення і закріплення
мовних моделей та граматичних структур, удосконалення мовленнєвих умінь і
навичок іноземної мови.
Використання інтерактивної дошки на уроці іноземної мови надає
можливість комплексної та логічної подачі навчального матеріалу у процесі
вивчення різноманітних мовних аспектів, удосконалення іншомовних знань,
умінь, навичок учнів; вона також може бути використана для презентації
країнознавчого матеріалу (культури та історії країни, мову якої вивчають) та
стати корисним помічником у формуванні різних компетенцій [9].
Зазначимо також, що інтерактивна дошка може бути використана на
різних етапах уроку та для навчання різних аспектів мови: мовленнєвої зарядки,
введення й відпрацювання нових лексичних одиниць, активізації граматичного
матеріалу тощо [3; 8; 9].
Під час введення нових лексичних одиниць ефективними є такі вправи
як: «Розподіл на групи», «Прибери зайве», «Порівняння», «Заповнення
прогалин». У процесі відпрацювання граматичного матеріалу – «Знайди
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помилку», «Прибери зайве», «Заповнення прогалин», «Текст з пропусками»,
«Створення схем», «Лінгвістичні ігри».
Також інтерактивна дошка слугує для навчання різних видів мовленнєвої
діяльності. Наприклад, у процесі формування усного мовлення корисними
будуть такі вправи: «Незакінчене речення», «Співвіднесення реплік у діалозі»,
«Встановлення відповідностей». Під час навчання писемного мовлення можна
використати такі вправи та прийоми: «Заповнення пропусків у тексті»,
«Відновлення деформованого тексту», «Текст з пропусками».
Під час навчання учнів читанню іноземною мовою можуть бути
використані

такі

методичні

прийоми

та

вправи:

«Встановлення

відповідностей», «Відновлення тексту», «Пропуски у тексті», «Виділення
необхідної інформації».
У процесі удосконалення аудіювання, тобто сприйняття іншомовного
мовлення на слух, корисними будуть аудіозаписи, зроблені носіями мови, та
вправи до них. Такі записи можна зупинити, прослухати декілька разів,
повернутися до необхідного моменту, а весь процес прослуховування
супроводжувати відеорядом, картинками чи анімацією, що транслюється на
поверхню дошки. Все це значною мірою полегшує процес сприйняття і
розуміння іноземної мови і дає більше можливостей для роботи з фрагментами
аудіо- чи відеоматеріалу.
Так, поєднання зручного інтерфейсу програмного забезпечення, ігрова
форма заняття – все це допомагає зацікавити учня і домогтися певних
позитивних результатів у процесі навчання іноземної мови.
Важливо і те, що інтерактивна дошка дає змогу не тільки окремо
використовувати: спеціальне програмне забезпечення; презентаційне програмне
забезпечення (MS Office Power Point); текстові чи графічні редактори (MS
Office Word, Paint, Photoshop); цифрові носії інформації; мережу Інтернет;
графічну інформацію (фотографій, малюнків, діаграм, тощо); відео- та
аудіоматеріали, але і продуктивно їх поєднувати.
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Отже, до переваг використання інтерактивної дошки в освітньому процесі
[1; 2; 3; 8; 9], зокрема під час навчання іноземної мови, відносимо:
− можливість збільшення кількості наочного матеріалу на уроці, будь це

використання ілюстративного чи графічного матеріалу (картинки), таблиці чи
текстового файлу. У такому випадку інтерактивна дошка – вдале і змістовне
доповнення слів учителя на уроці, адже навчання ефективніше на основі
графічних та вербальних стимулів, а також їх поєднання;
− можливість

швидкого

адаптування

інтерактивного

навчального

матеріалу до конкретних завдань чи конкретного колективу, враховуючи вікові
та індивідуальні особливості учнів (класу, окремого учня і т.д.);
− можливість «редагування» учнями власних дій на полі інтерактивної

дошки (копіювання чи вставка навчального матеріалу, відміна останніх дій і
т.д.), що сприяє розвитку впевненості учнів, спонукає їх до самомобілізації та
самопрояву;
− можливість більш продуктивного засвоєння навчального матеріалу та

вдалого розвитку цілої низки компетенцій під час навчання іноземної мови
завдяки візуалізації навчальних об’єктів, що сприяє їх максимально швидкому
сприйняттю й упізнаванню учнями;
− можливість продуктивного поєднання різнохарактерного навчального

матеріалу, наприклад: тексту і аудіоматеріалу, графічної інформації (ілюстрацій
чи анімації) та аудіосупроводу, тощо; або співвіднесення певного завдання з
необхідною графічною чи іншою інформацією;
− можливість групової творчої співпраці колективу (класу), що сприяє

активізації діяльності на уроці як окремого учня, так і колективу в цілому.
Висновки з дослідження. Вважаємо, що інтерактивна дошка – це
мультимедійний засіб, розумне використання учителем якого може: значно
підвищити продуктивність та якість навчання учнів іноземної мови; допомогти
побудувати змістовний, живий та привабливий для сучасного учня урок;
підвищити рівень вмотивованості серед учнів до вивчення іноземної мови;
полегшити

вчителеві

підготовку

до
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проведення

заняття;

скоротити

непродуктивне використання робочого часу уроку. Слід сказати і про те, що
інтерактивну дошку можна використовувати не тільки на уроках, але й на
факультативних заняттях, під час проведення позакласних заходів, але слід
пам’ятати, що інтерактивна дошка є лише додатковим засобом у руках
талановитого майстра – вчителя. Таким чином, підсумовуючи вищевикладене,
можна з упевненістю стверджувати, що інтерактивна дошка, за розумного
підходу до роботи з нею, може послугувати корисним засобом та стати
необхідним помічником у процесі навчання іноземної мови, а отже якісно
підвищити ефективність освітнього процесу.
Перспективи подальших розвідок полягають у поширенні власного
досвіду інтеграції інтерактивної дошки як дидактичного засобу для студентів,
що сприятиме ефективності й оптимізації процесу навчання англійської мови у
закладах вищої освіти.
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Kostikova Ilona. Using interactive whiteboard at foreign language lessons.
The aim of the article is to ground interactive board use in the process of foreign language
learning by school students. To achieve the aim the tasks are set: to define a concept «interactive
board», illustrate the means of interactive board, describe the exercises for interactive board to
improve foreign language and speech, analyze interactive board advantages in foreign language
learning by school students. The complex of theoretical research methods is used in the article:
comparative analysis of scientific literature and course books, systematization of different
scientists’ views. The basic research results consist of showing main advantages and principles of
interactive board use, describing offered exercises for interactive board to develop students’
language and speech.
Thus the main conclusions of interactive board use are to raise greatly the productivity and
quality of students’ foreign language learning; to help making up substantial, attractive lesson for
modern students; to promote students’ motivation level to foreign language learning; to facilitate
teachers’ preparation time for lessons; to shorten the unproductive time use for lesson preparation.
Interactive board can be used not only at lessons but also while outdoor activities. The prospects
consist of the analysis of using interactive board with university students. The practical value
consists of the offered complex of exercises for interactive board as the mean that allows to achieve
the process of foreign language learning at schools on the creative level, to improve lesson quality
and students’ motivation while foreign language learning. The research uniqueness is provided by
our own experience in education system.
Keywords: interactive whiteboard, using, lesson, foreign language.
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