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 Одним з найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому етапі 

модернізації вищої освіти України є забезпечення якості підготовки 

спеціалістів на рівні міжнародних стандартів. Розв'язання цього завдання 

можливе за умови зміни педагогічних методик та впровадження інноваційних 

технологій навчання 

 Ключові поняття: особистість, освіта, навчання, виховання, 

інтерактивні технології, активізація пізнавальної діяльності 

 One of the most important tasks of nowadays’ stage of Ukrainian High 

education modernization is providing the quality of the specialists training on the 

level of  international standard. It’s possible to solve this problem only by change of 

pedagogical methods and application of  innovative educational technologies. 

 Key words: personality, education, training, upbringing, interactive 

technologies, activization of cognitive activity. 

Знання лише тоді знання, 



коли вони здобути зусиллями своєї думки, а не пам’яттю 

Л.Толстой  

Прискорення темпу життя, великий потік знань, що впливає на сучасну 

людину, потребує від неї вміння швидко знаходити необхідне рішення, 

використовуючи для цього пошукові методи, користуючись великою кількістю 

різноманітних джерел інформації. У зв’язку з цим, серед традиційних форм та 

методик навчання, у педагогічній практиці все частіше використовуються 

інтерактивні методи. Ця затребуваність пояснюється тим, що таке навчання 

спрямовано на підвищення пізнавальної активності студентів, посилення 

діяльнісного підходу в навчанні і реалізацію спільної діяльності, націленої на 

кооперативну обробку навчальної інформації з виробленням нових знань 

особисто кожним студентом в оптимальному тільки для нього режимі. 

 Формування особистості і її становлення відбувається у процесі навчання, 

коли дотримуються певних умов:  

 -  створення позитивного настрою для навчання;  

 -  відчуття рівного серед рівних, почуття власної гідності;  

 -  забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення 

спільних цілей;  

 -  усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених умовиводів;  

 - студент відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та 

розвитку. Це формує внутрішню мотивацію до навчання та спонукає студентів 

до саморозвитку та самоспостереження.  

 Сутність активізації пізнавальної діяльності через інтерактивні технології 

полягає в тому, що викладач організує пізнавально-навчальну діяльність 

студента таким чином, що він самостійно розв’язує певні ситуації, задачі, 

спираючись на свої потенційні можливості і вже набуті знання у процесі 

взаємодії "студент - інформація", "студент - ситуація", "студент - знання", 

"студент - проблема", "студент - студент", "студент - група". 

 Під час такого навчання студенти вчаться демократично спілкуватися з 

іншими людьми, критично й творчо мислити, приймати обґрунтовані рішення. 



При цьому до роботи залучаються всі учасники процесу, які працюють у групах  

за підготовленим заздалегідь викладачем матеріалом, із дотриманням 

процедури й регламенту, в атмосфері довіри.  

  Інтерактивне навчання змінює звичні ілюструючі форми на діалогічні, що 

ґрунтуються на взаємодії та взаєморозумінні. Можна відзначити такі методичні 

особливості організації інтерактивного навчання: застосування проблемних 

ситуацій та формулювань, відповідна організація навчального простору, що 

сприяє діалогу, мотиваційне забезпечення спільної діяльності, дотримання 

правил навчального співробітництва, використання комунікативних методів  і 

прийомів, оптимізація системи оцінювання процесу та результатів спільної 

діяльності, розвиток навичок самоаналізу і самоконтролю індивідуальної та 

групової діяльності. 

 Інтерактивне навчання відкриває для студентів можливості співпраці зі 

своїми ровесниками, дає змогу реалізувати природне прагнення людини до 

спілкування, сприяє досягненню вищих результатів засвоєння знань і 

формування вмінь.  

 Інтерактивні технології дають змогу забезпечити глибину вивчення 

змісту. Студенти засвоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, 

застосування, аналіз, синтез, оцінку). Змінюється роль студентів. Вона активна: 

студенти приймають важливі рішення щодо процесу навчання. Змінюється 

основне джерело мотивації навчання. Воно стає внутрішнім, це інтерес самого 

студента. Значно підвищується роль особистості викладача. Викладач більше 

розкривається перед студентами, виступає як лідер, організатор. 

За даними американських вчених, під час лекції студент засвоює лише 5% 

матеріалу, під час читання - 10%, працюючи з відео/аудіоматеріалами - 20%, у 

процесі демонстрування наочних засобів - 30%, обговорення у групах дозволяє 

засвоїти - 50%, виконання практичних завдань дає змогу опанувати матеріалом 

на 75%, а, навчаючи інших, індивід засвоює 90% інформації. Як демонструють 

статистичні дані, пасивні методи навчання (коли студент лише засвоює та 



відтворює інформацію) мають значно нижчу ефективність у порівнянні з 

активними та інтерактивними. 

 Застосовування інтерактивних технологій вимагає старанної підготовки 

викладача й студентів. Вони мають навчитись успішно спілкуватися, 

використовувати навички активного слухання, висловлювати власні думки, 

бути переконливими, толерантними, розуміти інших.  

 Для ефективного застосування методів інтерактивного навчання, у тому 

числі й для того, щоб охопити весь необхідний об'єм матеріалу та глибоко його 

вивчити, педагог повинен ретельно планувати свою роботу: 

 • використовувати такі інтерактивні методи, які були б адекватними віку 

студентів та їх досвіду роботи з даними методами; 

 • дати завдання студентам для попередньої підготовки: прочитати, 

продумати, виконати самостійні підготовчі завдання; 

 • відібрати для заняття таку інтерактивну вправу, яка давала б студентові 

"ключ" до опанування теми; 

 • протягом самих інтерактивних вправ дати студентам час подумати над 

завданням, щоб вони сприйняли його серйозно, а не механічно виконали його; 

 • враховувати темп роботи кожного студента та його здібності; 

 • на одному занятті використовувати одну-дві (максимум) інтерактивні 

вправи, а не калейдоскоп методів інтерактивного навчання; 

 • провести обговорення за підсумками виконання інтерактивної вправи, у 

тому числі актуалізуючи раніше вивчений матеріал; можливо акцентувати 

увагу і на іншому матеріалі теми, прямо не згаданому в інтерактивній вправі;  

 • проводити експрес-опитування, самостійні домашні роботи по різних 

темах, яких не торкнулися інтерактивні завдання. 

 Для здійснення контролю над ходом процесу навчання викладач також 

повинен: 

 • глибоко вивчити матеріал, у тому числі додатковий; 

 • ретельно планувати та розробляти зміст і хід заняття: визначити 

хронометраж, ролі учасників; 



 • підготувати питання та можливі відповіді;  

 • виробити критерії оцінки ефективності заняття; 

 • мотивувати студентів до вивчення конкретної теми шляхом: 

 - відбору найцікавіших проблем; 

 - оголошення очікуваних результатів (мети) заняття та критеріїв оцінки 

роботи студентів; 

 - повернення уваги студентів до мети заняття та критеріїв оцінки; 

 • передбачити різні прийоми для залучення та активізації уваги студентів;  

 • грамотно розподіляти ролі в групах, придумуючи ролі; 

 • включати вправи-розминки. 

 Визначивши цілі, зміст навчання та форми організації навчання, можна 

перейти до вибору адекватних методів навчання, які розуміються як способи 

включення студентів в спільну з викладачем діяльність по досягненню головної 

мети – формуванню цілісної професійної діяльності майбутніх фахівців. Вибір 

методів інтерактивного навчання визначається конкретними умовами навчання 

та особливостями контингенту студентів. 

Залежно від охопленості студентів, усі  інтерактивні технології  навчання 

поділяють на такі групи 3 :  

- фронтальне навчання (викладач навчає одночасно декількох студентів 

або всю групу); 

- парне навчання (робота студента в парі зі студентом, викладачем тощо);  

- групове або кооперативне (усі студенти активно навчають один одного); 

- індивідуальну (самостійну) роботу студента. 

 Розглянемо основні характеристики, переваги, обмеження, цілі 

застосування деяких інтерактивних технологій навчання (табл. 1).  

Таблиця 1 

Способи організації навчальної діяльності 

Форма 

роботи 

Визначення 

 

Приклади 

використання 

Переваги Обмеження 

 

Фронталь Одночасне Ці технології Дає Відсутній 



на виконання всіма 

студентами 

одного й того 

самого завдання 

під керівництвом 

викладача 

передбачають 

одночасну спільну 

роботу всієї 

академічної групи: 

"Мікрофон", 

"Незакінчені 

речення", "Мозковий 

штурм", "Навчаючи - 

вчуся",  "Дебати", 

"Коло ідей"  та ін. 

 

можливість 

охопити 

значний обсяг 

матеріалу; 

орієнтована на 

формування 

обсягу знань; 

результати 

роботи 

студентів 

передбачувані 

зворотній 

зв'язок зі 

студентами; 

відсутні 

можливості 

виявити свої 

індивідуальні 

здібності 

Парна Передбачає 

роботу в парах, 

ґрунтуючись на 

тому, що студент 

швидко та якісно 

засвоює знання 

тоді, коли відразу 

використовує на 

практиці або 

переповідає 

іншому 

Під час роботи в 

парах можна 

виконувати такі 

вправи: обговорити 

завдання, короткий 

текст; взяти інтерв'ю, 

визначити ставлення 

(думку) партнера до 

того чи іншого 

питання, твердження 

і т.д.; зробити 

критичний аналіз 

роботи один одного; 

робота з підручником 

(пари працюють з 

різним матеріалом, 

потім обмінюються 

матеріалом); 

проведення 

Сприяє 

розвитку 

навичок 

спілкування, 

вміння 

висловлюва-

тись, 

критичного 

мислення, 

вміння 

переконувати 

й вести 

дискусію 

 

 

Часто в одній 

парі 

опиняються 

різні за 

здібностями 

студенти або 

може 

виявитися їх 

психологічна 

несумісність 

 



самостійної роботи із 

взаємоперевіркою 

Групова 

(коопера

тивна) 

Форма (модель) 

організації 

навчання у малих 

групах студентів, 

об'єднаних 

спільною 

навчальною 

метою. За такої 

організації 

навчання 

викладач керує 

роботою кожного 

студента 

опосередковано, 

через завдання, 

якими він 

спрямовує 

діяльність групи 

Кожна група виконує 

частину загального 

завдання, або групи 

виконують різні за 

складністю завдання 

відповідно до 

навчальних 

можливостей 

студентів. Технології: 

"Спільний проект", 

"Дерево рішень", 

"Акваріум", 

Ротаційні (змінні) 

трійки, "Рольові 

ігри", "Два-чотири-всі 

разом" 

 

Відкриває для 

студентів 

можливості 

співпраці зі 

своїми 

ровесниками, 

дає змогу 

реалізувати 

природне 

прагнення 

кожної 

людини до 

спілкування, 

сприяє 

досягненню 

студентами 

вищих 

результатів 

засвоєння 

знань і 

формування 

вмінь 

Вимагає 

ретельної 

попередньої 

організаційної 

підготовки і з 

боку студентів, 

і з боку 

викладача; 

результати 

роботи 

студентів не 

завжди можна 

спрогнозувати  

У групах, що 

формуються за 

бажанням, 

досить висока 

сумісність, але 

при цьому 

відбувається 

психологічний 

тиск на тих, 

кого не хотіли 

обирати 

Індивіду

альна 

Виконання 

студентом 

навчального 

завдання на рівні 

Самостійна робота 

студента за 

рекомендаціями 

викладача; 

Дозволяє 

враховувати 

індивідуальні 

особливості 

 



його можливостей 

без взаємодії з 

іншими 

студентами, 

безпосередньо за 

допомогою 

викладача або 

його 

рекомендацій 

контроль знань; 

використання 

комп’ютерного 

способу навчання. 

Технології: "Пошук 

інформації", "Метод 

проектів", "Кошик" 

(занурення)    

 

студента 

 

 Держава потребує висококваліфікованих фахівців, професіоналів, здатних 

абсорбувати все нове і прогресивне, готових до генерації і запровадження 

свіжих оригінальних ідей, а також до вигідної участі у міжнародному 

співробітництві і формуванні нового ставлення до України в Європі і світі.  

Особливістю застосування методів інтерактивного навчання є підготовка 

молодої людини до життя і професійної діяльності в умовах ринку на заняттях з 

будь-якого предмета навчальної програми. Це вимагає активізації навчальних 

можливостей студента замість переказування "готової" інформації, що 

відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу. Навчальні заняття мають захоплювати студентів, пробуджувати у них 

інтерес та мотивацію, навчати самостійному мисленню та діяльності. Адже, як 

казав Б. Шоу «Єдиний шлях, який веде до майстерності, це діяльність». Тільки 

в діяльності набувається досвід, а з досвідом приходить майстерність. 
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