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АНОТАЦІЯ 
 

Грицкевич П.С. Методика проведення англомовних творчих майстерень 

студентами другого курсу спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» з використанням інформаційних технологій. 

В ході дослідження вивчено теоретичні основи, основні поняття та особливості 

проведення інтерактивних методів викладання іноземної мови У роботі розглянуто 

гейміфікацію, як інтерактивний метод викладання іноземної мови та розглянуто і 

проаналізовано основні методи гейміфікації. 

 Детальніше було розглянуто методику проведення англомовних творчих 

майстерень під час навчання ділової іноземної мови. Було визначено позитивні та 

негативні сторони та етапи методики проведень англомовних творчих майстерень у 

порівнянні із іншими інтерактивними методиками. Методику творчих майстерень 

було застосовано і підтверджено її ефективність на практиці. 

 

Ключові слова:  воркшоп, peer-teaching, гейміфікація, інтерактивні методики. 
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SUMMARY 
 

Hrytskevych P.S. The Workshop Method of Conducting Business English Classes for 

Students of the Second Year of Specialty "Entrepreneurship, Trade and Exchange" with 

using information technologies. 

The research examines the theoretical foundations, basic concepts and features of 

interactive methods in teaching foreign languages. It considers gamification as an interactive 

method of teaching a foreign language. The main methods of gamification were considered 

and analyzed as well. 

The workshop method was analyzed in detail for learning the discipline “Business 

English”. The positive and negative aspects and stages of the workshop method were 

identified in comparison with other interactive methods. The workshop method workshop 

was applied and its effectiveness was confirmed in practice. 

Key words: workshop, peer-teaching, gamification, interactive methods.  
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