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Сучасні зміни в освіті, зокрема в її соціально-

історичній сфері, зробили актуальним 

звернення педагогів до проблем застосування 

активних та інтерактивних методів навчання, 

що ж саме ми розуміємо під поняттям 

«інтерактивні технології». Інтерактивність у 

навчанні можна пояснити як здатність до 

взаємодії, навчання у режимі бесіди, діалогу, дії. 

Отже, у дослівному розумінні інтерактивним 

може бути названий метод, в якому той, хто 

навчається, є учасником, тобто здійснює щось: 

говорить, управляє, моделює, пише, малює 

тощо. Він не виступає лише слухачем, 

спостерігачем, а бере активну участь у тому, що 

відбувається, власне створюючи це явище. 

Інтерактивні заняття організовують для 

тих, хто навчається самостійно вирішувати 

складні проблеми, відмовляючись від звичної 

ролі спостерігача і споживача у навчальному 

процесі – це, насамперед, діалогове (полілогове) 

навчання, під час якого, здійснюється активна 

взаємодія викладача й студентів. 

Інтеракція виключає домінування будь-

якого учасника навчання, будь-якої думки, 

точки зору над іншими. У процесі діалогового 

навчання студенти вчаться критично мислити 

вирішувати складні проблеми на основі аналізу 

обставин і відповідної інформації, зважуючи 

альтернативні думки, приймати продумані 

рішення, брати участь у дискусії, спілкуватись 

із іншими людьми. 

Інтерактивними можна вважати технології 

навчання, які здійснюються шляхом активної 

взаємодії студентів у процесі навчання. Вони 

дозволяють на підставі внеску кожного з 

учасників до процесу навчання у ході заняття 

спільною справою отримати нові знання і 

організувати корпоративну діяльність, 

починаючи від окремої взаємодії двох-трьох осіб 

поміж собою й до широкої співпраці багатьох. В 

інтерактивному навчати студенти навчають один 

одного, їх відмінністю є діалоговий, скоріше 

навіть "полілоговий" характер. 

На відміну від активних методів навчання, 

які будуються на односторонній комунікації (її 

організовує й постійно стимулює викладач), 

інтерактивні методи принципово змінюють 

схему комунікації в навчальному процесі. 

Інтерактивні методи орієнтовані на реалізацію 

пізнавальних інтересів і потреб особистості, 

тому особлива увага приділяється організації 

процесу ефективної комунікації,в якій 

учасники процесу взаємодії більш мобільні, 

відкриті й активні [2, с. 229-230]. 

Сутність інтерактивного навчання 

полягає у тому, що це - співнавчання, 

взаємонавчання (колективне, групове, 

навчання у співпраці), в якому студент і 

викладач є рівноправними, рівнозначними 

суб'єктами освітнього процесу та розуміють, 

що саме вони роблять, рефлексують з приводу 

того, що вони знають, вміють і здійснюють. 

Організація інтерактивного навчання 

передбачає моделювання життєвих 

ситуацій, використання рольових ігор, 

спільне вирішення проблеми на основі 

аналізу обставин та відповідної ситуації. 
Воно ефективно сприяє формуванню навичок і 

умінь, виробленню цінностей, створенню 

атмосфери співробітництва, взаємодії, 

дозволяє педагогу стати справжнім лідером 

колективу, який навчається. 

 Нагромаджений вже нині в Україні та за 

кордоном досвід переконливо засвідчує, що 
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інтерактивні методи сприяють інтенсифікації 

та оптимізації навчального процесу. Вони 

дозволяють: 

• аналізувати навчальну інформацію, творчо 

підходити до засвоєння навчального матеріалу й 

тому зробити засвоєння знань більш доступним; 

• навчитись формулювати власну думку, 

правильно її виражати; 

• доводити власну точку зору, 

аргументувати й дискутувати; 

• навчитись слухати іншу людину, поважати 

альтернативну думку; 

• моделювати різні соціальні ситуації, 

збагачувати власний соціальний досвід через 

включения на різні життєві ситуації і 

переживати їх; 

• вчитись будувати конструктивні відносини 

в групі, визначати своє місце в ній, уникати 

конфліктів, розв'язувати їх, шукати 

компроміси, прагнути діалогу; 

• знаходиш спільне вирішення проблеми; 

• розвивати навички проектної діяльності, 

самостійної роботи, виконання творчих робіт. 

Надзвичайно ефективним с такий вид 

роботи, як кейс-метод (від англ. case study 

вивчення ситуації), відомий у вітчизняній освіті 

як метод ситуативного навчання на 

конкретних прикладах) [2, с. 240]. 

Найбільш широко кейс-метод 

застосовується під час вивчення економіки та 

бізнес-наук. Використання кейс-методу також 

здобуло широке поширення у педагогіці, 

медицині, юриспруденції, математиці, 

культурології та політології, 

Кейс-метод або метод ситуаційних вправ є 

інтерактивним методом навчання, який дає: змогу 

наблизити процес навчання до реальної практичної 

діяльності спеціалістів. Він сприяє розвитку 

винахідливості, вмінню вирішувати проблеми, 

розвиває здібності проводити аналіз і діагностику 

проблем, спілкуватися іноземною мовою. 

Гарвардська школа бізнесу подає таке 

визначення кейс-методу: 

 «Метод навчання, за яким студенти та 

викладачі беруть участь у безпосередньому 

обговоренні ділових ситуацій та задач»  

Ці кейси, зазвичай, підготовлені в письмовій 

формі та сформульовані, виходячи з досвіду 

реальних людей, що працюють у сфері 

підприємництва, читаються, вивчаються та 

обговорюються студентами. Вони є основою 

для проведення бесіди, дискусії. 

Таким чином, ситуаційна вправа або кейс – 

це опис конкретної ситуації, який 

використовують як педагогічний інструмент, 

що допомагає студентам: 

• глибше зрозуміти тему, розвинути уявлення; 

• отримати грунт для перевірки теорії, 

дослідження ідей, виявлення закономірностей, 

взаємозв'язків, формулювання гіпотез; 

• зацікавити, розвити мислення та дискусію; 

• отримати додаткову інформацію, 

поглибити знання; 

• переконатися у поглядах; 

• розвинути і застосувати аналітичне і 

стратегічне мислення, вміння вирішувати 

проблеми і робити раціональні висновки; 

• розвинути комунікаційні навички; 

• поєднати теоретичні знання з реаліями 

життя, перетворити абстрактні знання у 

цінності і вміння студента. 

Робота над кейсом має наступні етапи 
 

Етапи роботи Діяльність викладача Діяльність студентів 

До заняття 

Підбирає кейс. Визначає основні і 

допоміжні матеріали для підготовки 

студентів. Розробляє сценарій заняття. 

Одержує кейс і список реко-

мендованої літератури. Індивідуально 

готується до заняття 

Під час заняття 

Організовує попереднє обговорення 

кейса. Поділяє групу на підгрупи. 

Керує обговоренням кейса 

Ставить запитання, що поглиблюють 

розуміння кейса і проблеми. 

Розробляє варіанти рішень. Бере 

участь в прийнятті рішень. 

Після заняття 
Оцінює роботу студентів. Оцінює 

прийняті рішення і поставлені запитання. 

Складає письмовий звіт про заняття з 

даної теми. 

 

Мета кейс-методу створити студентам 

таку ситуацію, за якої їм необхідно буде 

приймати рішення. Студенти мають 

визначити істотні й другорядні факти, вибрати 

основні проблеми і виробити стратегії та 

рекомендації щодо подальших дій. Акцент 

робиться на самостійне навчання студентів на 

основі колективних зусиль. При цьому роль 
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викладача зводиться до спостереження і 

управління дискусією студентів. 

Одним із  методів, що суттєво збагачує 

навчальний процес сучасної вищої школи, є 

метод навчальних проектів, використання 

якого змінює традиційний підхід до навчання. 

Робота за методом проектів передбачає 

постановку певної проблеми і наступне її 

розкриття, вирішення, з обов'язковою 

наявністю ідеї та гіпотези вирішення проблеми, 

чітким плануванням дій, розподілом (якщо 

розглядається групова робота) ролей, тобто 

наявністю завдань для кожного учасника за умов 

тісної взаємодії, відповідальності учасників 

проекту за свою частину роботи, регулярного 

обговорення проміжних кроків та результатів. 

Метод проектів с ефективним в тому 

випадку, коли в навчальному процесі поставлено 

певне дослідницьке, творче завдання, для 

розв'язування якого потрібні інтегровані знання з 

різних галузей, а також застосування 

дослідницьких методик (наприклад, дослідження 

демографічних чи економічних проблем у різних 

регіонах світу, створення серії репортажів з 

різних регіонів за однією з проблем, які б 

розкривали певну тему, зокрема, впливу 

кислотних дощів на оточуюче середовище чи 

розміщення різноманітних галузей 

промисловості в різних регіонах тощо. Проектна 

форма педагогічної діяльності ефективна лише в 

контексті загальної концепції навчання й 

виховання. Вона передбачає відхід від 

авторитарних і репродуктивних методів 

навчання, вимагає обміркованого й 

обрунтованого поєднання з різними методами, 

формами і засобами навчання [2, с. 251-253]. 

В основі методу проектів лежить розвиток 

пізнавальних, творчих павичок та умінь, що 

потребують самостійного конструювання 

знань та орієнтації в інформаційному просторі. 

Оскільки за визначенням проект є сукупністю 

певних дій, документів, задумів щодо 

створення реальних або теоретичних об'єктів, 

він завжди передбачає творчу діяльність. 

Можна виділити такі основні егани і зміст 

проектної роботи: 

1. Пошуковий. Визначення теми проекту, 

пошук та аналіз проблеми, висування гіпотези, 

постановка цілі, обговорення методів дослідження. 

2. Аналітичний. Аналіз вхідної інформації, 

пошук оптимального способу досягнення цілі 

проекту, побудова алгоритму діяльності, 

поетапне планування роботи. 

3. Практичний. Виконання запланованого. 

4. Презентаційний. Оформлення кінцевих 

результатів, підготовка та проведення 

презентації, "захист" проекту. 

5. Контрольний. Аналіз результатів, 

коригування, оцінка якості проекту. 

Отже, можна зробити висновок про те, що 

проект розвиває: 

• дослідницький дух студентів; 

• вміння самостійно здобувати знання; 

• вміння аналізувати та синтезувати 

накопичений матеріал; 

• вміння самостійно і критично мислити та 

висловлювати власну думку; 

• творчий підхід до завдання; 

• ініціативність та наполегливість; 

• толерантність та вміння працювати в команді. 

Найчастіше теми проектів стосуються 

конкретного практичного питання, що є 

актуальним для реального життя. 

Разом з тим, залучаються знання студентів 

не лише з однієї дисципліни, але й з різних 

галузей, стимулюється систематичне творче 

мислення, розвиток навичок дослідної роботи. 

Національна Доктрина розвитку освіти в 

Україні наголошує на важливості опанування 

іноземною мовою як засобом комунікації, що є 

необхідним критерієм інтеграції України в 

європейський та світовий освітній простір. 

Сучасні зміни в суспільстві вимагають змін 

в освітній системі. Саме інтерактивні 

технології навчання, на відміну від активних 

методів, які будуються на односторонній 

комунікації, здатні на сучасному етапі внести 

якісні зміни і наповнити новим змістом 

навчально-виховний процес. 

Термін "interaction" означає взаємодію, вплив 

один на одного. Основою інтеракції є 

використання сучасних комп’ютерних технологій 

оброблення даних в учбовому процесі. 

Однією з безаперечних переваг засобів 

мультимедіа є можливість розроблення на їх 

основі інтерактивних презентацій [1, с.556-571]. 

Залежно від способу реалізації на 

комп'ютері розрізняють такі види презентацій: 

• зі сценарієм; 

• інтерактивні; 

• автоматичні. 

Презентація зі сценарієм — це традиційна 

презентація зі слайдами, доповнена засобами 

показу кольорової графіки й анімації з 
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виведенням відеоматеріалу на великий екран 

або монітор. У ній є можливість під час показу 

вносити зміни у процес демонстрації, а також 

використовувати титри, що пливуть по екрані і 

містять додаткові пояснення. 

Інтерактивна презентація — це діалог 

користувача з комп'ютером, під час якого 

користувач приймає рішення, який матеріал 

для нього важливий, і за допомогою миші або 

натисненням на клавіші вибирає на екрані 

потрібний об'єкт. По тому комп'ютер видає 

інформацію, на яку надійшов запит. 

Усі інтерактивні презентаційні програми 

керують подіями. Це означає, що коли 

відбувається певна подія (натиснення на 

клавішу, позиціювання курсора на екранний 

об'єкт тощо), програма виконує відповідну дію. 

Інтерактивна презентація здатна легко 

захоплювати увагу користувача і тривалий час 

підтримувати його зацікавленість матеріалом. 

Автоматична презентація — це 

закінчений інформаційний продукт. Його 

можна перенести на відеоплівку, дискету, 

компакт-диск. 

Залежно від сфери застосування 

розрізняють такі типи презентацій: 

• торгові; 

• маркетингові; 

• навчальні; 

• корпоративні. 

Ці презентації використовують викладачі 

задля того, щоб зручно й наочно подати матеріал.  

Висновки. Отже, використання інтерактивних 

технологій - це діалогове (полілогове) навчання, 

під час якого, здійснюється активна взаємодія 

викладача й студентів. Передбачає моделювання 

життєвих ситуацій, використання рольових ігор, 

спільне вирішення проблеми на основі аналізу 

обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно 

сприяє формуванню навичок і умінь, виробленню 

цінностей, створенню атмосфери співробітництва 

за допомогою інтерактивних методів які сприяють 

інтенсифікації та оптимізації навчального 

процесу.
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В статье раскрываются основные понятия интерактивных технологий, сущность, организация и методы 

интерактивного учения. Сделаны выводы по использованию интерактивных технологий  учебном  процессе. 
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The article describes the basic concepts of interactive technologies, the nature, organization and methods of interactive 

studying.  The conclusions on the use of interactive technologies in the educational process were made.   
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