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м. Львів, Україна

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ВНЗ

Поставка  проблеми. Важливим  завданням  освіти  в  Україні  є
підготовка освіченої, творчої, конкурентоспроможної на сучасному ринку
праці  особистості.  Реформування  вищої  освіти  передбачає  докорінну
зміну  підходів  до  організації  та  здійснення  навчання  у  ВНЗ.  Нині
відбувається  перехід  від  авторитарної  педагогіки  до  гуманістичного
розвитку особистості.

Нова парадигма освіти зумовила  оновлення фахової  освіти,  що
відбувається в країнах близького і далекого зарубіжжя. Має місце значна
потреба в упровадженні методик, котрі б сприяли реалізації особистісного
підходу до студента.

Упровадження  інтерактивних  методик  навчання  дає  змогу
змінити  об’єкт  навчання,  перетворив  його в  суб’єкт  навчання.  Студент
часто-густо є співавтором лекції, семінарського заняття, творцем нового в
проекті,  завдяки  якому  вони  створюють  власні  продукти.  Інтерактивні
методики навчання активізують роботу викладача та студентів в аудиторії,
т’ютора в групі та педагога в будь-якому освітньому закладі. Інтерактивні
методи  навчання,  на  відміну  від  традиційних,  базуються  на  активній
взаємодії  учасників  навчального  процесу,  при  цьому  основна  увага
приділяється  взаємодії  слухачів  між  собою.  Такий  підхід  дозволяє
активізувати  навчальний  процес,  зробити  його  більш цікавим та  менш
втомлюваним для його учасників, більш результативним.

Аналіз попередніх досліджень свідчить, що проблемі створення
і використання інтерактивних методик навчання присвячені дослідження
І. Дичківської,  О. Пометун,  А. Пироженко,  Є. Полат  та  ін.,  інтеграції
інтерактивних  методик  навчання  з  ІКТ:  В.  Бикова,  Р. Гуревича,  М.
Кларіна, Є. Полат, І. Трайнєва, Н. Морзе, С. Сисоєвої та ін.

Мета статті полягає в розгляді інтерактивних методик навчання
та їх здійснення в процесі навчання у ВНЗ, з’ясуванні переваг та недоліків
використання.

Виклад  основного  матеріалу. Зміни  життя  в  сучасному
суспільстві  вимагають і  відповідних змін мети та призначення сучасної
освіти.  Знижується  функціональна  значущість  і  привабливість
традиційної  організації  навчання.  Передавання  «готових»  знань  від
викладача  до  слухача  перестає  бути  основним  завданням  навчального
процесу.

Нині важливо викликати інтерес до навчальної теми, перетворити
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аудиторію пасивних спостерігачів на активних учасників заняття. Якщо
викладач у своїй роботі використовує активні форми та методи навчання,
то  це  дає  можливість  сприянню  в  розв’язанні  поставлених  запитань.
Активні форми навчання будуються на інтерактивній взаємодії, в процесі
якої здійснюється взаємозв’язок не лише між викладачем і студентами, а й
між  студентами  в  навчанні.  Викладач  частіше  виступає  в  ролі
консультанта.

Слово – «інтерактивний» прийшло до нас з англійської і виникло
від  слова  «інтерактив».  «Inter»  –  це  «взаємний»,  «act»  –  діяти.
«Інтерактивний» – означає сприяти, взаємодіяти чи знаходитися в режимі
бесіди,  діалогу  з  будь-чим  (комп’ютером),  чи  з  будь-ким  (людиною).
Отже, інтерактивне навчання – це, передовсім, діалогове навчання, під час
якого здійснюється взаємодія викладача і студента.

М.  Кларін,  розглядаючи  проблеми  інтерактивного  навчання,
стверджує, що «це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності
учнів,  що  включає  конкретні  цілі,  а  саме  створення  комфортних  умов
навчання,  за  допомогою  яких  учень  відчуває  свою  успішність,  свою
інтелектуальну  спроможність,  що  робить  продуктивним  сам  процес
навчання [3].

Розгляньмо основні характеристики «Інтерактивну»:
 це спеціальна форма пізнавальної діяльності;
 навчальний процес організовано таким чином, що практично

всі студенти заохочуються до процесу пізнання. Вони мають можливості
розуміти і рефлексувати з приводу того, що вони знають і думають;

 має  бути  атмосфера  доброзичливості,  взаємопідтримки  –
форма кооперації та співпраці;

 на занятті організується індивідуальна, парна, групова робота;
 застосовуються  дослідницькі  проекти,  ділові  ігри,  робота  з

документами,  різними  джерелами  інформації,  використовуються  творчі
завдання.

Розгляньмо завдання, котрі можна розв’язати одночасно:
 розвиток комунікативних умінь і навичок;
 емоційний контакт між слухачами;
 учитись працювати в команді,  прислухатись до думки свого

товариша;
 знімає  нервове  навантаження  студентів,  дає  можливість

змінювати форми їхньої діяльності, переключати увагу на вузлові питання
теми.

Інтерактивні  методи  навчання  захоплюють  студентів,
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пробуджують  в  них  інтерес  і  мотивацію,  навчають  самостійному
мисленню та діям.

Розгляньмо сутність інтерактивного навчання.
Інтерактивне  навчання  –  це  діалогове  навчання,  що  заперечує

домінування як одного виступаючого, так і однієї думки над іншою.
Інтерактивне навчання має метою:
 створення  умов  для  залучення  всіх  слухачів  до  процесу

пізнання;
 надання  можливості  кожному  слухачеві  розуміти  і

рефлексувати з приводу того, що він знає і думає;
 вироблення життєвих цінностей;
 створення атмосфери співпраці, взаємодії;
 розвиток комунікативних якостей і здібностей;
 створення  комфортних  умов  навчання,  котрі  б  викликали  в

кожного  слухача  відчуття  своєї  успішності,  інтелектуальної
спроможності, захищеності, неповторності, значущості.

Інтерактивне  навчання  передбачає:  моделювання  життєвих
ситуацій; розв’язання творчих завдань; спільне вирішення проблем тощо. 

Що дає впровадження інтерактивних технологій навчання різним
суб’єктам навчального процесу?

Під час діалогового навчання студенти вчаться критично мислити,
розв’язувати складні проблеми на підставі аналізу обставин і відповідної
інформації,  приймати  продумані  розв’язки,  брати  участь  у  дискусіях,
спілкуватися  з  іншими  людьми.  Для  цього  на  заняттях  організується
індивідуальна,  парна  і  групова  роботи,  застосовуються  дослідницькі
проекти,  рольові  ігри,  йде  робота  з  документацією різними джерелами
інформації.

Яким має бути учасник інтерактивного навчання?
Він повинен: ставити перед собою навчальні завдання; розвивати

навчальну активність; визначати проблеми в процесі навчання; навчатися
рефлексії власної навчальної діяльності.

Яким має бути викладач?
Він повинен уміти:
1)  створювати  в  аудиторії  атмосферу,  що  сприяє  заохоченню

студентів задавати питання та шукати відповіді. Брати за основу такі види
навчання, що сприяли б розвитку критичного мислення та самостійного
набуття знань, стимулювати рефлексію;

2)  застосовувати  наявні  ефективні,  творчі  методи.  Стати
вдумливим професіоналом,  що означає вміти навчатися самому, уважно
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спостерігати,  визначати  проблеми  та  створювати  нові  стратегії  для  їх
розв’язання;

3)  бути  взірцем  для  інших  студентів,  передавати  свої  знання
колегам, використовувати нові методики навчання.

Отже, використання інтерактивної стратегії змінює роль і функції
викладача  –  він  перестає  бути  центральною  фігурою  і  лише  регулює
навчальний  процес,  займається  його  загальною  організацією,  визначає
загальний  напрям  (готує  до  заняття  необхідні  завдання,  формулює
питання для обговорення в групах, контролює час і порядок виконання
навчального  завдання,  надає  консультації,  допомагає  в  разі  серйозних
труднощів).

Розглянемо  окремі  активні  методи  навчання  відповідно  до
поставленої мети:

 вступні – дозволяють створювати атмосферу доброзичливості,
довіри;

 основні  (ключові)  –  під  час  яких  вирішується  основна
проблема  (обговорення,  інтерактивні  лекції,  мозковий  штурм,  рольові
ігри, «кейс стаді», карусель тощо);

 завершальні підсумкові (сенкан, вернісаж);
 допоміжні (енерджайзери) – включають тоді, коли необхідно

зняти  напругу,  змінити  вид  діяльності,  перейти  від  одного  етапу  до
іншого.

Дотримання  порядку  застосування  активних  методик  дозволяє
спланувати своє заняття більш ефективно, цікаво для студентів.

Зупинимось далі на окремих інтерактивних методах навчання
Метод  мозокової  атаки  –  це  метод  розв’язання  невідкладних

завдань  за  короткотривалий  час.  Сутність  методу  полягає  в  тому,  що
необхідно висловити як можна більшу кількість ідей за значний проміжок
часу, обговорити  їх  та  класифікувати.  Цей  метод використовується  для
вирішення  складних  проблем.  Метод  мозокової  атаки  можна
використовувати  в  різних  видах  діяльності:  в  роботах  з  малими  та
великими навчальними групами, командами, індивідуальній роботі.

«Круглий стіл» – метод проведення заняття із слухачами які, як
правило,  мають  досвід  роботи,  практичної  діяльності  з  питання,  що
обговорюється. На засіданні «круглого столу» слухачі можуть і повинні
спробувати  обґрунтовано  поставити  питання  з  теми  обговорення,
серйозно  аргументувати  підходи  до  їхнього  розв’язання,  а  також
повідомити про вдалий і невдалий досвід. «Круглий стіл» – це свого роду
нарада з обміну досвідом і обговорення практичного досвіду, досягнень і

288



НОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ВІДПОВІДЬ ВИЩОЇ ШКОЛИ НА ВИКЛИКИ ІННОВАЦІЙНОГО 
ЕТАПУ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ

помилок.  У  такий  спосіб  слухачі  засвоюють  зміст  теми,  її  ключові
проблеми.

Дискусія  –  активний  метод  проведення  занять,  покликаний
мобілізувати  теоретичні  й  практичні  знання,  погляди  слухачів  на
проблему, що розглядається.  Дискусія  доречна в  розгляді  суперечливих
питань,  проте  в  навчальному  процесі  може  не  виникати  ситуації
суперечності трактувань. Із цих причин заздалегідь планувати проведення
заняття  як  дискусію  не  цілком  коректно.  Основні  передумови
використання  дискусії  в  активному  навчанні  такі:  в  складі  теми,  що
досліджується,  необхідно знайти питання,  з  яких студенти усвідомлено
дотримуються істотно різних точок зору. Це може бути зроблене під час
лекції й інших занять; варто визначити, чи відносяться ці спірні питання
до інтересів, що зачіпають багатьох.

Ситуаційний аналіз полягає в тому, що студенти, ознайомившись
з  описом  проблеми,  самостійно  аналізують  ситуацію,  діагностують
проблему  й  пропонують  свої  ідеї  та  розв’язки  рішення  в  дискусії  з
іншими студентами.

Залежно від характеру висвітлення матеріалу використовуються
ситуації-ілюстрації, ситуації-оцінки й ситуації-вправи.

Ситуація-ілюстрація  містить  у  собі  приклад  з  управлінської
практики (як позитивний, так і негативний) і спосіб розв’язання ситуації.

Ситуація-оцінка становить опис ситуації й можливе вирішення в
готовому вигляді: потрібно тільки оцінити, наскільки воно правомірно й
ефективно.

Ситуація-вправа  полягає  в  тому,  що  конкретний  епізод
управлінської діяльності підготовлений таким чином, щоб його розв’язок
вимагав  будь-яких  стандартних  дій,  наприклад,  розрахунку нормативів,
заповнення таблиць, використання юридичних документів і т. ін.

Ситуаційний аналіз включає метод аналізу конкретних ситуацій,
метод  «кейс-стаді»,  метод  «інциденту»,  розбір  ділової  кореспонденції
(«баскет-метод»).

Аналіз  конкретних  ситуацій  –  найбільш  прийнятний  в  умовах
курсового  навчання  метод  ситуаційного  аналізу  –  традиційний  аналіз
конкретних  ситуацій,  що  включає  глибоке  й  детальне  дослідження
реальної або імітованої ситуації.

Використання  методу  аналізу  конкретних  ситуацій  дозволяє
досягти  наступних  навчальних  цілей:  розвиток  аналітичного мислення,
застосування  аналізу  в  динаміці;  оволодіння  практичними  навичками
роботи з інформацією: виокремлення, структурування й ранжирування за
значимою  проблемою;  вироблення  управлінських  рішень;  освоєння
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сучасних  управлінських  і  соціально-психологічних  технологій;
розширення  комунікативної  компетентності;  формування  здатності
вибору оптимальних  варіантів  ефективної  взаємодії  з  іншими  людьми;
стимулювання  інновації;  підвищення  мотивації  до  навчання  теорії
проблеми.

Тренінги. Під тренінгами розуміють таке навчання, коли основна
увага приділяється практичному опрацюванню матеріалу, що вивчається,
коли  в  процесі  моделювання  спеціальних  завдань-ситуацій  студенти
мають можливість розвивати і закріплювати необхідні знання і навички,
змінювати  ставлення до  свого досвіду і  використаними під час  роботи
підходам.

Навчальна  дискусія.  Полягає  в  проведенні  навчальних  групових
дискусій  з  конкретної  проблеми у  відносно  невеликих  групах  (від  6  до
15 осіб). Традиційно під поняттям «дискусія» розуміється обмін думками в
усіх  їх  формах.  Дискусія  як  колективне  обговорення  може  носити
різноманітний  характер  залежно  від  процесу,  що  вивчається,  рівня  його
проблемності та висловлених думок. Навчальна дискусія відрізняється від
інших видів дискусій тим, що новизна її проблематики відноситься лише до
групи  студентів,  які  беруть  участь  у  дискусії,  тому  що  те  розв’язання
проблеми, котре вже винайдене в науці, треба знайти в навчальному процесі
даної аудиторії.

Для викладача, який організує навчальну дискусію, результат, як
правило,  вже  відомий  заздалегідь.  Метою  тут  є  процес  пошуку,  який
повинен привести до об’єктивно відомого, але суб’єктивно нових знань з
точки  зору  студентів.  Причому  цей  пошук  має  закономірно  вести  до
запланованого педагогом завдання.

Для  проведення  дискусії  педагог  створює  і  підтримує  певний
рівень взаємин студентів – стосунки доброзичливості і відвертості, тобто
управління дискусією з боку педагога носить комунікативний характер.
По-друге, педагог управляє процесом пошуку істини.

Ділові  і  рольові  ігри.  Один  із  інтерактивних  методів  навчання
одержав загальну назву «ділові ігри».  Цей метод становить у комплексі
рольову гру з різними інтересами її учасників і необхідністю прийняття
рішення  по  закінченні  або  під  час  гри.  Рольові  ігри  допомагають
формувати  в  студентів  такі  якості,  як  комунікативні  здібності,
самостійність  мислення  та  ін.  Вони  проходять  у  формі  групового
мисленнєвого  пошуку,  що  потребує  залучення  в  комунікацію  всіх
учасників  гри.  По  суті,  цей  метод  навчання  є  особливою  формою
комунікації. Завершується ділова гра підведенням підсумків, де основна
увага  приділяється  аналізу  одержаних  результатів,  найбільш  значущих
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для практики. Проте, завершуюча фаза може бути розширена до рефлексії
всього перебігу гри.  Об’єктами такої  рефлексії  можуть  стати:  динаміка
індивідуальних, групових траєкторій руху розумових процесів; динаміка
створення колективної думки.

Висновок. У  процесі  проведення  навчальних  занять  викладачі
мають  застосовувати  низку  методів  навчання  в  різних  комбінаціях.
Застосування конкретних методів навчання залежить від мети, завдання й
умов кожного виду заняття. 

Головною  умовою  інтерактивних  методів  навчання  є
ініціативність  студентів  у  навчальному  процесі,  що  стимулює  педагог
консультант,  т’ютор.  Це  сприяє  самостійному  пошуку  курсантами  в
процесі реалізації поставленої мети.
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У  статті  розглядається  сутність,  використання  та  методики
здійснення  інтерактивного  навчання  студентів  у  ВНЗ,  упровадження
інтерактивної  стратегії  та  її  впливу на  студентів,  зміну  ролі  і  функції
викладача,  а  також  відповідні  переваги  та  недоліки  використання  в
навчальному процесі.
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осуществления  интерактивного  обучения  студентов  в  ВУЗе,  внедрение
интерактивной стратегии  и  ее  влияния  на  студентов,  смену роли  и
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	Постановка проблеми. Характерною рисою теперішнього часу є збільшення інформаційних потоків. Відповідно з цим, кожного року зростає потреба в знаходженні ефективних засобів навчання, які допоможуть підвищити представлення навчального матеріалу та скоротити затрачений час на це, зацікавити учнів, підвищити їх мотивацію до вивчення предмета, стимулювати розумову діяльність і розвивати творчий потенціал. Реалізація модернізації освіти вимагає переходу до нової форми роботи вчителя, тобто до активної діяльності учнів на уроці інформатики не тільки з комп’ютером, але і з іншими суб’єктами та об’єктами навчальної діяльності. Все це призводить до пошуку нових методів і засобів навчання, орієнтованих на розвиток інтелекту учня, на самостійне вилучення та подання знання. Ці технології несуть із собою нові комплексні способи подання, структурування, зберігання, передачі та обробки освітньої інформації, дозволяють перейти до більш ефективних форм організації навчальної діяльності учнів і можуть відіграти велику, а може, і визначальну роль у зміні нинішніх педагогічних технологій. Саме в цьому може допомогти один із нині популярних засобів серед сучасних інформаційних технологій навчання ‒ інтерактивний плакат.
	Аналіз попередніх досліджень. Питання застосування інтерактивних методів навчання у сучасних освітніх закладах широко досліджується вітчизняними і зарубіжними науковцями психолого-педагогічного профілю. Такі підходи до навчання не є новими для української середньої та вищої школи. Частково вони використовувалися в 20-тих роках XX ст. – роках масштабного реформування освіти. Як зазначає Г. Сиротенко, про використання елементів інтерактивного навчання в українській школі згадується ще у дослідженнях А. Рівіна (1918 р.). Але запроваджувались вони без належного методичного забезпечення, теоретичного осмислення та експериментальної перевірки. Подальшу розробку особливостей інтерактивного навчання здійснювали В. Сухомлинський, Ш. Амонашвілі, В. Шаталов, Є. Ільїн, С. Лисенкова та ін. Сучасні освітні інноваційні концепції мають місце у дослідженнях Ю. Васькова, С. Єрмоленкова, Л. Мацько. Інтерактивним методам навчання присвятили свої дослідження М. Бірштейн, В. Бурков, А. Вербицький, С. Гідрович, В. Комаров, В. Петрук, Л. Пироженко, О. Пометун, В. Роменець, Г. Сиротенко, В. Швець. Проте дослідження багатьох з них базувалися на матеріалах шкільного навчання, а питання розв’язання проблем упровадження методів інтерактивного навчання у вищу школу ще потребують подальших досліджень [2]. Деякими аспектами розробки та створення інтерактивних плакатів займалися учителі-практики, такі як Е. Африна, Г. Аствацапуров, А. Асаінова, А. Жаренов, А. Сальдіна ін.
	Метою нашої статті є висвітлення питання щодо змісту поняття інтерактивного плакату, методики його створення та особливостей роботи вчителя з ним.
	Виклад основного матеріалу. Особливості організації роботи вчителя з інтерактивним плакатом полягають в можливості застосування диференційованого підходу до викладання нового матеріалу в класах з різним рівнем підготовки, та дає змогу вчителю урізноманітнювати порядок подання матеріалу, співвідносити обсяг між теоретичним та практичним матеріалом, розширити можливість застосування мультимедіа (графіка, відео, анімація) та наочних посібників в організації самостійної роботи учнів [1, с. 75].
	Інтерактивний електронний плакат є сучасним багатофункціональним засобом навчання, який надає широкі можливості для організації навчального процесу. Це, свого роду, укрупнена дидактична одиниця, дидактичний багатомірний інструмент (за В. Штейнбергом), де забезпечується багаторівнева робота з певним обсягом інформації. На відміну від мультимедійного уроку інтерактивний плакат може бути тільки багаторівневим і багатофункціональним, що забезпечує, наприклад, як вивчення так і закріплення нового матеріалу, зворотній зв’язок і контроль за якістю засвоєння отриманої інформації [4, с. 20].
	ІНТЕРАКТИВНІ ПЛАКАТИ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
	У статті висвітлені питання щодо змісту поняття інтерактивного плакату та його особливостей, класифікацію, схему побудови; виокремлені педагогічні цілі, що досягаються під час створення інтерактивних плакатів; проаналізовані комп’ютерні програми та інтернет-сервіси, за допомогою яких можна створювати інтерактивні плакати; наведено приклад та методику створення власного інтерактивного плакату; показані відмінності між інтерактивним плакатом і презентацією; визначені можливості, що реалізовує інтерактивний плакат.
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	В статье рассмотрены понятие интерактивного плаката, его содержание и особенности, классификация, схема построения; выделены педагогические цели, достигаемые при создании интерактивных плакатов; проанализированы компьютерные программы и интернет-сервисы, с помощью которых можно создавать интерактивные плакаты; приведен пример и методика создания собственного интерактивного плаката; показаны различия между интерактивным плакатом и презентацией; определены возможности, которые реализует интерактивный плакат.
	І РОЗДІЛ
	Дудар А.Ю., Мещанінов О.П. Інтерактивна технологія вимірювання домінуючого типу організаційної культури університету

	Мещанінов О.П. Критеріальні ознаки якості університетської системи освіти
	Наукове видання

	ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
	НТУ “ХПІ”, 61002, Харків-2, вул. Фрунзе, 21


