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Постановка проблеми. Динамічний харак-

тер сучасної професійної освіти визнається всіма 

сучасними дослідниками. Основним поняттям 

системи освіти стає компетенція і компетент-

ність, а в системі професійної освіти – 

професійна компетентність, що розуміється в 

першу чергу як здатність фахівця до подаль-

шого професійного самовдосконалення. З ме-

тою оновлення системи освіти, переходу її на 

компетентнісну основу потрібно переглянути 

саму модель навчання. Науковці виділяються 

три моделі: 

- пасивна модель: студент – об’єкт дії, він 

слухає і дивиться;  

- активна: той, хто навчається – суб’єкт 

навчання, він працює самостійно, творчо і сам 

отримує знання; 

- інтерактивна: процес навчання – 

взаємодія педагога і студента [2, 80].  

Безсумнівно, перехід від пасивної до активної 

моделі необхідний, і він вже практично 

здійснився, але найбільш продуктивною є 

інтерактивна модель навчання, оскільки студент, 

завдяки її використанню, вчиться не просто 

застосовувати отримані в навчальному закладі 

знання, а й постійно шукати нові, оновлювати 

багаж своїх професійних компетенцій.  

Активне навчання відрізняється такими 

основними особливостями: 

- вимушеною активізацією мислення. 

Сутність цієї особливості полягає в тому, що 

студент змушений бути активним, незалежно 

від того, бажає він цього чи ні; 

- активною діяльністю студента впродовж 

тривалого часу. Це означає, що активність 

носить не короткочасний і епізодичний 

характер, а є постійним станом роботи 

студента в навчальному процесі; 

- творчою самостійністю студентів під час 

вирішення нестандартних завдань, підвищеним 

ступенем мотивації та емоційності; 

- постійною взаємодією викладача і 

студентів за допомогою прямих і зворотних 

зв’язків у режимі інтерактивних технологій; 

- дозволяють вирішувати завдання 

переходу від простого накопичення знань до 

створення механізмів самостійного пошуку й 

навичок дослідницької діяльності; 

- підвищують пізнавальну активність 

студенів; - розвивають творчі здібності; 

- створюють дидактичні і психологічні 

умови, що сприяють прояву активності студентів.  

Найбільш сучасною формою активних 

методів навчання є інтерактивні методи навчання.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблему 

застосування інтерактивних технологій навчання 

у процесі професійної підготовки майбутніх 

фахівців вивчали Т. Добриніна, Т. Коваль, 

В. Мартинюк, Т. Матвієнко, Л. Мельник, І. Мельничук, 

Н. Павленко, О. Полат, О. Пометун, Р. Рафікова, 

С. Сисоєва, В. Щербина та ін.  

Теоретичні та методичні засади 

інтерактивної взаємодії, ефективність її впливу 

на формування особистості ґрунтовно 

досліджено в працях І. Авдєєвої, Б. Бадмаєва, 

С. Кашлєва, М. Кларіна, А. Панфілової, Л. Пироженко, 
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О. Пєхоти, В. Терещенко, П. Щербаня та інших, 

а також зарубіжними науковцями: Т. Альбергом, 

К. Бенне, Дж. Мідом, К. Роджерсом, Дж. Стюартом, 

К. Фопелем. 

Мета статті – проаналізувати теоретичні 

основи інтерактивних методів навчання та 

визначити умови впровадження їх в освітній 

процес ВНЗ. Порівняти особливості діяльності 

викладача при традиційному та інтерактив-

ному навчанні, визначити їх відмінності на 

всіх етапах освітнього процесу.  

Основні результати дослідження. Вико-

ристання інтерактивних методів допомагає сту-

дентам активно діяти, співпрацювати, навчати 

інших, дає змогу відчути свій особистий успіх, 

оскільки здебільшого передбачає роботу в малих 

групах, сприяє формуванню вмінь організації 

педагогічної діяльності, зокрема комунікативних, 

пізнавальних, оцінювально-рефлексивних, 

конструктивних. 

Так, О. Сіроштан визначає методи інтер-

активного навчання як «систему способів ціле-

спрямованої між суб’єктної взаємодії педагога 

(викладача) і студентів, спрямованих на 

розв’язання навчально-виховних завдань фа-

хової підготовки майбутніх педагогів у проце-

сі навчально-пізнавальної діяльності вищого 

навчального закладу» [4, с. 88].  

Дослідники розглядають методи інтерак-

тивного навчання як сукупність педагогічних 

дій і прийомів, спрямованих на організацію 

навчального процесу [3] і такі, що створюють 

умови, які мотивують до самостійного [5, с. 3–

10], ініціативного і творчого засвоєння навча-

льного матеріалу, навчання у процесі взаємодії 

студентів.  

Проаналізувавши визначення і характерис-

тики інтерактивного навчання різних авторів, 

синтезувала на їх основі наступне: інтерактив-

не навчання – це спеціальна форма організації 

пізнавальної діяльності, коли кожен суб’єкт 

включений у процес навчання; організовується 

у формі взаємодії, діалогу – як між викладачем 

і студентами, так і між самими студентами. 

Інтерактивне навчання часто називають 

суб’єкт-суб’єктним, маючи на увазі, що обидві 

його сторони є суб’єктами на противагу 

суб’єкт-об’єктному традиційному навчанню 

(педагог – суб’єкт, студент - об’єкт).  

Цілі інтерактивного підходу, виходячи з 

розглянутих досліджень, можна визначити 

таким чином: 

- розвиток комунікативних здібностей, 

умінь спілкуватися і взаємодіяти з іншими 

людьми, відстоювати власну думку; 

- активізація самостійності студентів; 

- діяльнісний розвиток, формування 

практичних умінь і навичок; 

- формування професійних компетенцій; 

- формування вміння вирішувати 

проблеми колективно; 

- розвиток мовлення студентів; 

- участь усіх присутніх на занятті студентів.  

Важливим для нашого дослідження є 

розкриття умов використання інтерактивних 

методів навчання: 

- систематичність – застосування в системі;  

- вибірковість – не намагатися на одному 

занятті застосовувати всі відомі викладачеві 

інтерактивні методи; 

- поетапність – від найбільш простих форм і 

методів – поступово до більш складних; 

- розуміння цілей і функцій – знати, для чого 

потрібен саме цей метод і саме на цьому занятті; 

- традиційність – не відмовлятися від 

традиційних форм і методів навчання, уміло 

поєднувати їх з інтерактивними; 

- врахування особливостей групи – 

ураховувати взаємини в колективі, ставлення 

студентів до інтерактивної педагогіки; 

- продовження взаємодії за межами 

аудиторії – інтерактивне навчання починається в 

навчальній аудиторії, але не закінчується в ній.  

Традиційне й інтерактивне навчання від-

різняються в усіх основних елементах освіт-

нього процесу: цілі; змісті; засобах; методах 

навчання; формах навчання. Дані відмінності 

представлені нами в таблиці 1.  

Насамперед, слід звернути увагу на словесні 

методи навчання, оскільки усна взаємодія 

ефективна за умов інтерактивності процесу 

навчання. Серед словесних методів, які можуть 

використовуватися в інтерактивному навчанні, 

можна виділити евристичну бесіду та різновиди 

методу лекцій. Евристична бесіда складається з 

питань, на які немає відповіді в підручнику або 

лекції. Це питання на зіставлення, аналіз, синтез, 

прогнозування, знаходження причинно-

наслідкових зв’язків, уміння формулювати 

висновки, установлювати міжпредметні зв’язки.  
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Таблиця 1  

Порівняльна характеристика традиційного та інтерактивного навчання 

Елемент 
освітнього 

процесу 

При традиційному навчанні 
(Пасивному та активному) 

При інтерактивному навчанні 

Мета навчання  
  

Пов’язана тільки із засвоєнням знань і 
вмінь. Розвиток і виховання йде 
несвідомо, мимохідь з отриманням знань  

Чітка цілеспрямованість занять не на 
знання, уміння й навички, а на формування 
якостей особистості  

Зміст навчання  

Велика різноманітність інформації по 
темі заняття. Детальний виклад матеріалу 
один раз  
  

Головним стає не перенавантаження учня 
інформацією, а виділення головного 
матеріалу і його багаторазове варіативне 
опрацювання. Інформація не мета, а засіб 
для освоєння дій і операцій  

Засоби  
навчання  
  
  

Дві протилежні тенденції: мінімум 
засобів, іноді тільки слово педагога; 
максимальна кількість різноманітних 
засобів на занятті, часто вже не 
пов’язаних один з одним  

Засоби навчання – це навчальний 
комплекс – мінімум необхідного в 
поєднанні  

Методи  
навчання  
  

Основними методами були словесні (усні 
й письмові), а також репродуктивні  
  

Важливими методами навчання стали 
наочно-демонстраційні, серед усних 
словесних – евристична бесіда, практичні, 
а також дослідницькі та проблемно-
пошукові методи і активні методи 
навчання 

Форма навчання 

Чітке розмежування форм навчання 
(лекція, практичне заняття, залік) і етапів 
занять (перевірка знань, виклад матеріалу 
тощо). Переважно індивідуальна або 
фронтальна робота студентів 

Лекція-бесіда, лекція-дослідження, проблемна 
лекція, семінар – прес-конференція, семі-
нар-дискусія, семінар – «мозкова атака». 
Взаємне поєднання етапів занять 

 

Лекція є одним із найбільш універсальних 
словесних методів. Дуже важливо, щоб лекція 
не була нудною, монотонною й одноманітною. 
Однак є різні види лекцій, які тісно пов’язані з 
інтерактивністю: 

- лекція-бесіда; 

- лекція-дискусія; 

- лекція з розбором конкретних ситуацій; 

- лекція удвох; 

- проблемна лекція; 

- лекція-консультація; 

- лекція із заздалегідь запланованими 
помилками тощо.  

Саме інтерактивні методи навчання допомо-
жуть здолати традиційні недоліки лекції. При 
умові модернізації лекції і надання їй іннова-
ційного характеру «інтерактивна лекція висту-
пає потужним інструментом адаптації змісту 
освітніх програм ВНЗ до умов зовнішнього сере-
довища, що змінюються, а, відповідно, підви-
щення затребуваності його освітніх послуг і 
конкурентоспроможності» [4, с. 80]. І тоді лекція, 
як і раніше, буде актуальним методом професій-

ного навчання, тільки це буде вже зовсім інша 
лекція - інтерактивна.  

Наочні методи навчання також можуть 
бути інтерактивними. Свого часу принцип 
наочності в педагогіці став революцією. 
Необхідність доповнювати словесні методи 
наочними насилу усвідомлювалася діячами 
педагогіки XVIII–XIX ст. У кінці ХХ століття 
поява комп’ютерної наочності вивела даний 
найважливіший дидактичний принцип на нову 
висоту. Сьогодні ж проста ілюстрація повинна 
піти в минуле, наочні методи навчання також 
можуть бути інтерактивними.   

Так популярні в сучасних педагогів 
комп’ютерні презентації не дають розгорну-
того знання, не надають навчанню інтерактив-
ності, оскільки інформація подається в них 
лінійно, сприймається студентами автоматич-
но. Ми визначили декілька способів викорис-
тання наочності, пов’язаних із інтерактивним 
навчанням:  

- пошук наочних матеріалів самими студентами;  

- підготовка презентацій студентами;  
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- комп’ютерні симуляції (активні імітації 
реальних ситуацій);  

- віртуальна реальність;  

- активна робота з плакатами й 
ілюстраціями (самостійне досягнення 
інформації за ілюстрацією) тощо.  

 Практичні методи навчання складають 
основу компетентністного підходу до 
навчання, сприяють формуванню в майбутніх 
педагогів професійних компетенцій, і тому 
застосування їх у якості інтерактивних методів 
навчання є обов’язковим.  

Практичне заняття стає інтерактивним, 
якщо використовуються методи активного 
навчання (ділова гра, розбір конкретних 
ситуацій тощо). Проте є і власне практичні 
методи, які можуть інтерпретуватися як 
інтерактивні. Їх сутність у – пошуку, 
стимулюванні розумової активності студентів.  

Наприклад, аналіз мультимедійних презен-
тацій різної якості, у ході якої формулюються 
правила створення мультимедійної презентації 
(при вивченні студентами методики профе-
сійного навчання). Інтерактивність може бути 
створена також у ході виїзного практичного 
заняття.  

Але найбільші можливості для інтерактивності 
на занятті надають проблемно-пошукові 
методи й методи активного навчання.  

Ми розуміємо методи активного навчання 
як способи організації та управління навча-
льно-пізнавальною діяльністю, спрямовані на 
підвищення активності студентів, залучення їх 
до дослідницької роботи. Від активності до 
інтерактивності один крок, і саме від педагога 
залежить, чи буде навчання просто активним 
(що вже саме по собі непогано) або все ж 
інтерактивним (що ще краще). Розглянемо 
окремі методи активного та інтерактивного 
навчання.   

Метод конкретних ситуацій або саse-study 
(від англійського саse – випадок, ситуація) – 
метод активного проблемно-ситуаційного ана-
лізу, заснований на навчанні шляхом 
розв’язання конкретних задач-ситуацій 
(розв’язок кейсів). Перед студентами ставля-
ться декілька завдань, які спрямовані на 
активний пошук раціонального розв’язання з 
урахуванням раніше набутих умінь і навичок.   

Використання методу конкретної ситуації 
на занятті дозволяє досягти наступного:  

- допомагає студентам визначити і 
сформулювати головне в навчальному завданні;  

- допомагає активізувати у студентів вже 
набуті знання і професійний досвід;  

- розкриває протиріччя між пізнавальним 
інтересом і наявними знаннями й уміннями;  

- спонукає до подальшого пізнання.  
 Необхідно підкреслити, що формальне 

використання навчальних ситуацій або їх на-
громадження на одному зайнятті є неприпу-
стимим. Вони будуть ефективні лише при 
творчому комплексному підході, розумному 
поєднанні нових інтерактивних методів і 
традиційних, які використовувалися в 
педагогічній практиці.   

Дослідницький метод – вищий ступінь 
творчої діяльності студентів, у процесі якого 
вони самостійно знаходять вирішення нових 
для них завдань. Студенти висувають пропози-
ції для вирішенням поставленого завдання. 
Вони аналізуються, вибираються методи 
дослідження, визначаються етапи проведення 
експерименту. Приклади застосування дослід-
ницького методу:  

- науково-практична конференція;  

- круглий стіл;  

- курсове і дипломне проектування;  

- практика;  

- стажування;  

- відкритий захист курсових робіт.  
Проблемне навчання – метод, при якому 

отримання знань відбувається в ході 
вирішення поставленої педагогом проблеми. 

Мозковий штурм (від англ. Brainstorming – 
мозкова атака) – метод інтерактивного навчан-
ня, що стимулює розвиток інтелектуально-
творчих та пізнавальних здібностей студентів [1].  

Метод «мозкового штурму» («мозкової 
атаки») спрямований на стимулювання інте-
лектуальної активності студентів та їх взаємо-
дію один із одним. Перед студентами ста-
виться питання, а потім приймаються всі варі-
анти його рішення, навіть на перший погляд 
безглузді, дивні і смішні. Серед виявлених ва-
ріантів вибирають кращий, роблять висновки 
й узагальнення.  

Метод проектів полягає у виконанні само-
стійного творчого проекту під керівництвом пе-
дагога. Теми курсових проектів повинні припу-
скати проблемність і творчість, мати фахову 
спрямованість. Виділяються такі ігрові методи: 
рольова і ділова гра; методи змагань; командні 
методи навчання.  
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 Рольова гра – це імітація конкретних 
ситуацій, вирішення поставленої проблеми 
студентами, виконання ними певні ролі.   

Висновки. Отже, інтерактивне навчання тісно 
пов’язане з переходом до компетентнісної освіти 
й передбачає створення на зайнятті атмосфери 
взаємодії «викладач-студент», «студент-студент». 
При інтерактивному навчанні всі студенти 
активні й самостійні, а роль педагога змінюється: 
він не транслятор інформації, а посередник і 
рівноправний учасник процесу навчання.  

Порівнявши традиційне (пасивне й активне) 
навчання та інтерактивне, ми визначили 
відмінності на усіх рівнях – у цілепокладанні, 

формах, методах, засобах і змісті навчання, а 
також – у діяльності педагога. 

Таким чином, у сучасних умовах розвитку 
інформаційного суспільства, переходу до 
суспільства знань, важливо в освітньому процесі 
забезпечувати інтерактивність, використовувати 
інтерактивні методи навчання, які дозволять 
підготувати кваліфікованих, конкурентоспроможних, 
освічених, інтелектуально-розвинених педагогів.  

Перспективи подальших досліджень 
вбачаємо в розкритті можливостей застосування 
інтерактивних методів і технологій навчання під 
час вивчення різних дисциплін у процесі 
підготовки майбутніх педагогів.  
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Гринюк Валентина 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
В статье рассмотрены теоретические основы интерактивного обучения и определены условия их внедрения в 
образовательный процесс вуза. Данный вид обучения состоит в создании на занятии атмосферы взаимодействия 
педагога и студентов. Автором проведено сопоставление традиционного (пассивного и активного) обучения и 
интерактивного, определены различия между ними на всех компонентах процесса обучения, а также в 
деятельности педагога. Рассмотрены преимущества использования отдельных интерактивных методов обучения 
в образовательном процессе с целью повышения теоретической и практической подготовки будущих педагогов. 
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, активное обучение, компетентность, компетенция, интерактивность. 

 

Hryniuk Valentyna 

USE OF INTERACTIVE LEARNING TECHNOLOGIES IN PREPARATION OF FUTURE TEACHERS IN HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTION 
The article considers the theoretical foundations of interactive learning and determines the conditions for their introduction 
into the educational process of higher education. This type of training is to create an atmosphere of interaction between 
teacher and students in the classroom. The author compares traditional (passive and active) learning and interactive, 
identifies differences between them on all components of the learning process, as well as in the activities of the teacher. The 
advantages of using some interactive teaching methods in the educational process are considered in order to increase the 
theoretical and practical training of future teachers. 
Key words: interactive teaching methods, active learning, competence, competence, interactivity. 


