
Семінарське заняття №7 
Тема: Інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчої особистості  

Мета: Розкрити сутність інтерактивних технологій; показати їхній розподіл на 

групи за певними ознаками; узагальнити знання розуміння інтерактивних технологій 

навчання та практичного їх використання. 

Завдання: 1. Розширити глосарій студентів з сучасної теорії педагогічного 

                    менеджменту. 

        2. Познайомити їх із передовим досвідом внутрішкільного управління. 

        3. Розвивати управлінське мислення і культуру.  

                    4. Виховувати ціннісне ставлення до ролі і професійної місії вчителя іноземної 

мови як менеджера шкільної іншомовної освіти. 

План 

1. Інтерактивні технології – ефективний засіб підвищення якості навчання. 

2. Пасивна, активна та інтерактивна моделі навчання, їхні позитивні та негативні 

сторони. 

3. Моделювання як інноваційна технологія навчання. 

4. Види інтерактивного навчання. 

5. Коопероване навчання як педагогічна технологія інтерактивного навчання. 

6. Структура інтерактивного уроку, методичні рекомендації щодо його проведення. 

7. Використання коучингу в навчальному процесі. 

8. Здійснення інтерактивного навчання на основі використання інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Завдання для підготовки: 
1. Уточніть на основі порівняльного аналізу позитивних і негативних сторін 

пасивного, активного та інтерактивного моделей навчання. 

2. Складіть тезисний конспект (схему, таблицю) до питання №6 (за вибором). 

3. Оберіть і грунтовно опрацюйте одну із сучасних інтерактивних технологій , усно 

підготуйтесь до участі в кругломі столі/дискусії. 

Дидактичні засоби навчання  
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