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У свідомість українських вчителів через публікації останнього часу і 

через систему додаткової освіти поступово закладається думка, що 

інтерактивні методи навчання створюють необхідні умови як для 

становлення і розвитку компетентностей учнів, так і для розвитку і 

виховання особистості активних громадян з відповідною системою 

цінностей. У зв’язку з тим, важливим видається визначення самого поняття і 

сутності цієї групи методів, їх відмінностей від інших. 

Насамперед зазначимо, що термін „інтерактивна педагогіка” відносно 

новий: його ввів у 1975 р. німецький дослідник Ганс Фріц. Лінгвістичне 

тлумачення слова, що представлено в іншомовних словниках, свідчить, що 

поняття „інтерактивність”, „інтерактив” є прийшли до нас з англійської мови. 

„Inter” – поміж-, серед-, взаємо- “act” – діяти, отже Interact – взаємодіяти. 

Інтерактивність у навчанні можна пояснити як взаємодію учнів, знаходження 

їх у режимі бесіди, діалогу, спільної дії. Відповідно, у дослівному розумінні 

інтерактивним може бути названий метод, у якому той, хто навчається є 

учасником, який здійснює щось: говорить, управляє, моделює, пише, малює 

тощо, тобто не виступає тільки слухачем, спостерігачем, а бере активну 

участь у тому, що відбувається, власно створюючи це. 

Суть інтерактивного навчання полягає у тім, що навчальний 

процес відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії всіх 

учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у 

співпраці) де і учень і вчитель являються рівноправними, рівнозначними 

суб’єктами навчання, розуміють що вони роблять, рефлексують з приводу 

того, що вони знають, вміють і здійснюють. Учитель в інтерактивному 

навчанні виступає як організатор процесу навчання, консультант, 

фасілітатор, який ніколи не „замикає” навчальний процес на собі. Головними 

у процесі навчання є зв’язки між учнями, їх взаємодія і співпраця. Результати 

навчання досягаються взаємними зусиллями учасників процесу навчання, 

учні беруть на себе взаємну відповідальність за результати навчання. 

У початковій ланці школи раніше за інших почали вивчати проблеми 

активізації навчання. Було встановлено, що маленькі діти найкраще вчаться, 

якщо залучені до активної діяльності. Викладачі – початківці розуміють, що 

маленькі діти не можуть довго концентрувати увагу, так само як і зберігати 

одну і ту саму позицію тіла. Їх здатність, сидіти не рухаючись, є обмеженою. 

Для того, щоб компенсувати їм певну нерухомість під час навчання, треба 

підтримувати активність дітей, а також забезпечувати їм можливість 

рухатись і переміщатись у просторі. 



У навчанні ж старших учнів сьогодні пануючою є тенденція до зниження 

рівня активності дитини у навчанні. Майже всі викладачі від старшої школи 

до вищого навчального закладу віддають перевагу лекційним заняттям, що 

лише інколи перериваються випадково виникаючим обговоренням певної 

проблеми або бесідою. Дехто, але достатньо рідко, включає у процес 

навчання гру, розігрування рольової ситуації або роботу у малих групах. 

Однак такі вкраплення живого активного навчання є скоріше епізодичними, 

аніж системними. Так, за даними одного з обстежень, проведених у 

минулому році на уроках правознавства лише 23% вчителів цього предмету 

не вважають лекцію основним методом навчання, лише 14% – систематично 

включають в урок елементи групової роботи та дискусії. Чому така ситуація є 

пануючою? 

Тут є декілька причин. Наприклад, учителі схильні обирати той стиль 

викладання, яким колись навчали їх самих. Крім того, у свідомості багатьох 

педагогів існує стереотип, що ефективне навчання старших учнів не потребує 

посиленої активності і швидкого темпу, що старші учні оптимально 

засвоюють матеріал, сидячи і слухаючи на уроці. Цей стереотип не порушує 

навіть те, що результати такого навчання у більшості учнів, як правило 

далекі від ідеалу. Можливо за часів достатньо обмеженого обсягу інформації, 

який засвоювали учні (наприклад у середньовіччі), рівень їх навченості за 

таких умов був задовільним. Але сьогоднішні учні є продуктом 

інформаційного суспільства, що відрізняється різноманітністю, рухливістю і 

мінливістю. Крім того, кожен зі школярів є яскравою особистістю, яка 

характеризується крім статі, етнічної, релігійної належності тощо й 

особливим індивідуальним рівнем інтелектуального розвитку і стилем учіння 

(сприйняття, запам’ятовування, дослідження та ін.). Інтерактивне навчання 

необхідне насамперед для забезпечення саме індивідуальних потреб дитини у 

навчанні. 

Інша причина, чому навчання не є достатньо активним, коли мова іде про 

старших учнів, полягає в уявленні учителів, що глибоке вивчення предмету 

потребує значної кількості часу і не можна витрачати його даремно на 

роздуми учнів, їх спілкування, власні судження і т.п. Ідея значної частини 

учителів, що серйозне навчання потребує засвоєння якомога більшої 

кількості інформації у поєднанні з впевненістю, що інтерактивне навчання 

займає надто багато часу, є тим аргументом «проти», який часто можна 

почути у вчительській аудиторії підчас обговорення цієї проблеми.  

Нарешті можливо сама поважна причина, чому більшість вчителів віддає 

перевагу пасивному навчанню, це відсутність у широкій практиці доступних 

ефективних простих і зрозумілих технологій, які б дозволили вчителеві 

організувати інтерактивне навчання у будь-якому класі при вивченні будь-

якого предмета. 

У популярній сьогодні серед українських вчителів книзі «Сучасний 

урок. Інтерактивні технології навчання» [1]. наведені слова китайського 

філософа Конфуція, сказані більш ніж 2400 років тому: «Те, що я чую, я 

забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію». Ці три 



прості твердження обґрунтовують потребу людини в активному навчанні. 

Дещо змінивши слова великого китайського педагога можна сформулювати 

кредо інтерактивного навчання: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й 

чую, я трохи пам’ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю я починаю розуміти. 

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю я набуваю знань і навичок. Коли я 

передаю знання іншим я стаю майстром».  

Чому це важливо? 

Є кілька причин, з яких більшість людей має схильність забувати те, що 

вони чують. Одна з найбільш цікавих має відношення до того «як» 

(насамперед в якому темпі) учитель говорить, і «як» (в якому темпі) учні 

здатні слухати. Більшість викладачів промовляє приблизно від 100 до 200 

слів за хвилину. Але чи здатні діти сприйняти такий потік інформації? За 

високої концентрації уваги людина може сприйняти від 50 до 100 слів за 

хвилину, тобто половину. Але в більшості випадків, навіть тоді, коли 

навчальний матеріал цікавий, учням важко зосереджувати увагу протягом 

тривалого часу. Вони відволікаються, починають обдумувати деталі 

почутого, чи навіть проблему або ситуацію, що не стосується уроку. 

Наукові дослідження доводять, що для того, щоб учні слухали і не 

думали над сторонніми речами, викладачі повинні промовляти від 400 до 500 

слів за хвилину. Адже це неможливо, людина говорить у чотири рази 

повільніше, а тому учні відволікаються, і часом їм стає нудно. 

Дослідження, проведене в одному з американських коледжів, де 

переважає лекційна форма навчання, показало, що студенти були неуважні 

приблизно 40 процентів часу. Більш того, коли за перші десять хвилин 

студенти ще могли запам’ятовувати 70 процентів інформації, то за останні 

десять хвилин уроку вони сприймали всього 20 процентів матеріалу. Не 

дивно, що студенти під час викладання лекційного вступного курсу до 

психології знали лише на 8% більше, ніж контрольна група, яка не слухала 

курсу взагалі [2]. Уявіть, якими були б результати в середній школі чи 

звичайному класі!  

Два відомі фахівці в галузі кооперативної освіти Д. та Р. Джонсон разом 

з Карлом Смітом указують на декілька проблем, пов’язаних із читанням 

лекцій: 

 увага учнів падає з кожною хвилиною; 

 ця форма навчання подобається учням, у яких провідним є слуховий 

канал сприйняття інформації; 

 рівень засвоєння фактичного матеріалу низький; 

 така навчання передбачає, що всім учням потрібна однакова 

інформація, і всі учні засвоюють її однаковими темпам, що 

насправді не так [3]. 

Використання наочності під час лекції збільшує запам’ятовування 

матеріалу від 14 до 38%. Експеримент, проведений американськими 

дослідниками, показав, що використання візуальних засобів під час вивчення 

слів на 200 процентів поліпшує результати. Крім того, така презентація 

матеріалу забирає на 40 процентів менше часу, вона підсилює усну подачу 



матеріалу. Наочність варта не тільки сотні слів, а й в три рази ефективніша за 

одні лише слова. 

Коли ж до роботи залучається слуховий і зоровий канали сприйняття 

інформації, є більше шансів задовольнити потреби різних учнів, чиї способи 

(стилі) навчання можуть суттєво відрізнятися. Проте просто чути (слухати) 

дещо і бачити це – ще не є достатнім для того, щоб чогось навчитись. 

Робота нашого мозку відрізняється від роботи відеомагнітофона чи 

плеєра. Інформація, яка поступає до нього, не просто записується, а й 

аналізується, обробляється. Наш мозок постійно задає такі питання: 

– чи отримував я таку інформацію раніше? 

– Чого стосується ця інформація? Що я можу з нею зробити? 

– Чи можна вважати, що це те саме, з чим я мав справу вчора або 

минулого місяця? 

Отже, мозок не тільки отримує інформацію а й обробляє її. Щоб 

ефективно обробити інформацію, необхідно задіяти як зовнішні так і 

внутрішні чинники. Коли ми обговорюємо проблеми з іншими, задаємо 

питання, що їх стосуються, наш мозок працює набагато краще. В літературі 

описані результати дослідження, коли викладач, пояснюючи матеріал 

короткими частинами, блоками, пропонував учням обговорити між собою 

кожну таку частину, а потім продовжував пояснення. В результаті такого 

навчання засвоєння матеріалу було вдвічі більшим ніж при монологічному 

поясненні. 

Ще краще, якщо ми можемо щось “зробити” з інформацією, щоб 

отримати зворотній зв’язок, чи добре ми її зрозуміли, наприклад з цією 

метою можливо: викласти інформацію своїми словами; навести свої 

приклади; показати певні подібні прояви, подібні ознаки в інших явищах і 

процесах; знайти зв’язок з іншими процесами або явищами, вже відомими 

раніше; передбачити деякі наслідки; знайти протилежності. 

Наш мозок, схожий на комп’ютер, а ми – його користувачі. Щоб 

комп’ютер працював, його потрібно ввімкнути. Так само потрібно 

„ввімкнути” і мозок учня. Коли навчання пасивне, мозок не вмикається, 

Комп’ютер потребує правильного програмного забезпечення, щоб 

інтерпретувати дані, що введені в його пам’ять. Наш мозок повинен зв’язати 

те, що нам викладають, з тим, що ми вже знаємо і як ми думаємо. Коли 

навчання пасивне, він не простежує ці зв’язки і не забезпечує повноцінне 

засвоєння. 

Нарешті комп’ютер не може зберегти інформацію, якщо вона не 

оброблена і не “збережена” за допомогою спеціальної команди. Так само наш 

мозок повинен перевірити інформацію, узагальнити її, пояснити її комусь для 

того, щоб зберегти її в банку пам’яті. Коли навчання пасивне, мозок не 

зберігає те, що було представлено. 

Що відбувається, коли викладачі тільки повідомляють учням власні 

думки або використовують переважно такі методи як демонстрації і 

пояснення до них? Таке навчання абсолютно не формує в учнів умінь і 

навичок. Сприйняття матеріалу може здійснювати безпосередній вплив на 



мозок, проте без механічної пам’яті така інформація не може зберігатись 

протягом часу. Зрозуміло, що навчання не можна звести до 

запам’ятовування. Учні не здатні «ковтати» порції матеріалу, їм потрібний 

час, щоб самостійно «жувати» його. Учитель не може зробити розумову 

працю за учнів, оскільки тільки вони здатні поєднати те, що вони чують і 

бачать у значуще ціле. Без можливості обговорювати, задавати питання, 

опрацьовувати і навіть навчати іншого реальне засвоєння не 

відбувається. 

І ще одне. Важливо розуміти, що засвоєння завжди передбачає наявність 

декількох «хвиль». Потрібно кілька «підходів» учнів до одного і того ж 

змісту, що дати їм можливість «розжувати» його. До того ж такі підходи 

мають бути різноманітними, такими, що не повторюють початковий етап 

сприйняття. Наприклад, у математиці це засвоєння теорії, потім виконання 

вправ і прикладів, що поступово ускладнюються. Кожен спосіб опрацювання 

матеріалу учнями формує їх розуміння змісту. Інколи сам спосіб є більш 

важливим, ніж зміст інформації. Тільки таким чином ми можемо забезпечити 

розумовий розвиток учня. Коли навчання пасивно, учень «перебуває» у 

навчанні без питань, без інтересу, без зацікавленості у його результатах. 

Коли навчання активно, учень постійно знаходиться в стані пошуку, він 

хоче отримати відповідь на питання, потребує інформації, щоб 

вирішити проблему або розмірковує разом з іншими над способом 

виконати завдання. 

Сьогодні вже доведено, що учні відносяться до різних стилів навчання. 

Вони сприймають інформацію за допомогою органів слуху, органів зору й 

органів почуттів. Досить часто один зі способів одержання інформації 

домінує, і людина використає його постійно. 

Наприклад, учнів, у яких слух є основним способом сприйняття 

інформації, можна назвати аудіалами. Вони спираються на свою здатність 

запам’ятовувати почуте. Досить часто такі учні не ведуть конспектів. Під час 

заняття вони можуть багато розмовляти й читати письмові завдання вголос. 

Вони бажають навчатися, прослуховуючи лекції, беручи участь у дискусіях і 

сесіях з питаннями й відповідями.  

Візуали, на відміну від аудіалов, сприймають інформацію за допомогою 

зору й запам’ятовують краще, коли вона подається за допомогою додаткових 

засобів, що демонструють, – малюнків, схем, наочних приладдя, карт і т.д. 

Такі учні віддають перевагу добре структурованій презентації інформації. 

Візуали люблять вести конспекти. Під час занять вони звичайно мовчазні. 

Найбільш вдалими методами для них є показ відео, слайдів або безпосередня 

демонстрація сказаного. 

Кінестетики навчаються за рахунок особистої участі в процесі. Вони 

досить імпульсивні й не проявляють достатнього терпіння. Під час занять 

вони можуть бути неспокійними й метушливими доти, поки вони не зможуть 

порухатись або самостійно щось зробити. Їхній підхід до навчання досить 

безсистемний. Найбільш удалими методами для них є емпіричні вправи – 

ділові ігри й групові вправи.  



Звичайно, що небагато учнів є «чистими» аудіалами чи візуалами. У 

відповідних дослідженнях зазначається, що у кожній випадково вибраній 

групі в 30 учнів, приблизно 22 чоловіки здатні ефективно навчатись, якщо 

вчитель забезпечує поєднання візуальної, слухової та кінестетичної 

діяльності. Однак 8 учнів – це ті, хто віддає перевагу тільки одному із 

способів й інколи можуть демонструвати повну нездатність до засвоєння, 

якщо їхні індивідуальні потреби не будуть враховані. Для того, щоб 

задовольнити потреби різних учнів навчання обов’язково має бути полі 

сенсорним і різноманітним. 

Західні дослідження останніх років (наприклад, М.Шредер) свідчать про 

наявність й інших підходів до визначення індивідуальних стилів у навчанні. 

Визначено, що приблизно 60% від загальної кількості тих, хто навчається 

сьогодні мають орієнтацію не на вивчення теорії, а на практичні аспекти 

змісту. І відсоток таких учнів збільшується з року в рік. Учні віддають 

перевагу тому, щоб бути зразу і безпосередньо залученими до отримання 

досвіду діяльності й експериментування, аніж спочатку вивчати теоретичну 

концепцію, а потім її застосовувати. Інші дослідження показують, що 

співвідношення між тими учнями, які віддають перевагу активній конкретній 

діяльності перед теоретичної рефлексивною, складає п’ять до одного. Отже 

це ще раз свідчить що активний режим навчання є найбільш бажаним і 

виправданим для сучасних учнів. Щоб бути ефективними сьогодні вчителі 

мають використовувати як повсякденний інструментарій: 

кооперативне навчання з усіма технологіями роботи в малих групах, 

проекти, дебати та інші види дискусії, експериментальні вправи, 

моделювання, соціологічні і польові дослідження та ін.  

Очевидно, що зміна позиції вчителя у навчанні, якої потребує інтеракція, 

викликає у частини вчителів сумніви, які відбиваються у питаннях, що 

найбільш часто ставляться педагогами – учасниками і учасницями семінарів з 

навчання. Перелічимо їх.  

Чи може інтеракція бути основною моделлю навчання – адже це окремі 

прийоми, які дозволяють урізноманітнити урок, додати йому ігрової та 

мотивуючої привабливості? 

Вважаємо, що інтеракція – це не тільки урізноманітнення навчання, хоча 

навчання може бути надзвичайно привабливим, цікавим і одночасно 

ефективним. Теорія і практика доводять, що інтеракція дозволяє часто 

створювати навчальні ситуації, які потребують від учнів не менш (а інколи й 

більш) важкої зосередженої праці, ніж традиційне навчання.  

Чи є можливим для учнів зосередитись на змісті матеріалу, адже 

інтеракція потребує від них постійного виконання багатьох дій та 

операцій? 

Така небезпека є реальною. Результати інтерактивного навчання можуть 

бути досягнутими тільки за умови проведення рефлексії як завершення будь-

якої інтерактивної технології. Рефлексія як найважливіший принциповий 

момент інтерактивного навчання передбачає, що активні дії учнів вже 

завершені й учень розмірковує про спосіб їх виконання, про результати 



діяльності, про можливість подальшого застосування набутих знань і 

навичок. В інтерактивному навчанні є багато прийомів організації рефлексії, 

яка також передувати засвоєнню учнями тих чи інших теоретичних 

концепцій. 

Чи можна забезпечити засвоєння всього змісту навчання, коли ми 

застосовуємо інтеракцію, адже вона потребує набагато більше часу, ніж 

традиційне навчання? 

Питання не в тому, що інтеракція потребує більше часу, ніж традиційне 

навчання. Питання полягає в тому, щоб знайти способи уникнути зайвої та 

непотрібної витрати часу. Крім того, навіть при тому, що лекція може 

охопити значну кількість матеріалу, що вивчається, реальне засвоєння 

матеріалу учнями потребує набагато більше часу. Лектори схильні до того, 

щоб закласти в свій «текст»(зміст лекції) якомога більше інформації з даної 

теми вважаючи, що принаймні вони зробили все можливе для того, щоб 

забезпечити поінформованість учнів. Інтерактивне навчання завжди ставить 

набагато більш конкретні й вузькі цілі, оскільки свідомі вчителі розуміють, 

що учні здатні запам’ятати набагато інформації менше, ніж забути. 

Постановка і досягнення таких конкретних цілей дозволяє передбачити й 

організувати спеціальну діяльність учнів для осмислення, застосування і 

усвідомлення того, що вивчається. Отже, засвоєння учнями змісту освіти йде 

за принципом: краще менше, але реально, на достатньому рівні 

компетентності. 

Чи можна за допомогою інтеракції викладати сухий нецікавий 

матеріал? 

Звичайно можна. Коли тема викликає безпосередній інтерес учнів, не так 

вже й важливо, якою буде методика її вивчення. Проте, коли тема є сухою, 

саме захоплення і мотивація учнів, що обов’язково виникає підчас 

інтерактивного навчання, сприяє і допомагає опанувати нудний, але 

необхідний матеріал.  

Якщо ми застосовуємо навчання в малих групах, як можна уникнути 

створення груп, які будуть неефективно використовувати навчальний час і 

не досягнуть необхідних результатів? 

Групи можуть бути не продуктивні, коли вчитель з самого початку не 

приділяє уваги процесам формування груп і дотримання в їх діяльності 

принципів кооперативного навчання. Найбільшою небезпекою є слабка 

структурованість групової діяльності. Крім того, дезорганізуючими 

факторами можуть бути нечіткий інструктаж відносно процедури і завдань 

групової діяльності, відсутність розподілу ролей в групі, невірний підбір 

завдань (особливо коли вони надто легкі для виконання) та ін. Багато 

рекомендацій щодо організації ефективної роботи малих груп ви можете 

знайти у спеціальній літературі [1]. 

Якщо часто застосовувати технології роботи в малих групах, чи не 

може це знизити їх ефективність? 

Безумовно, це можливо. Деякі викладачі можуть зловживати груповою 

діяльністю. Це не дає учням можливості навчатись індивідуально, що є також 



принципово важливим, крім того учні не достатньо працюють всім класом у 

процесі навчання. Ключем доброго навчання завжди є урізноманітнення його 

технологій, форм, методів, засобів. 

 Оскільки в інтерактивних вправах ми часто спираємось на пізнавальний 

і життєвий досвід учнів, залучаючи його у процесі обговорень і дискусій, чи 

не може статися так, що інформація, яку треба засвоїти буде 

викривленою? 

Така певна небезпека дійсно є, проте переваги інтерактивного навчання 

будуть набагато більшими. До того ж після закінчення інтерактивної частини 

уроку вчитель завжди може за допомогою традиційних методів (наприклад, 

роботи з текстом підручника) ще раз повернутись до основних теоретичних 

положень навчального матеріалу. 

Чи завжди учні задоволені інтерактивним навчанням? 

Звичайно, ні. Чим менш активним було їх попереднє навчання, тим 

більш складно вони будуть переходити до інтеракції. Вони можуть 

намагатись посісти позицію спостерігача або навпаки, працюючи в групі 

намагатись зробити всю роботу індивідуально. Деякі учні будуть скаржитись, 

що інтеракція – це зайва витрата часу, оскільки їм потрібно гарно 

організована, відструктурована й ефективно подана вчителем порція 

інформації. Дехто навпаки, буде говорити про неможливість плідної 

індивідуальної роботи і творчості в умовах інтеракції. Проте, якщо ви 

вводитиме інтеракцію поступово, учні звикатимуть і згодом зможуть оцінити 

переваги саме такого навчання. Проте спроби застосовувати великий обсяг 

інтерактивної діяльності у непідготовленій аудиторії ЗАВЖДИ(!) 

викликають значний опір тих, хто навчається. 

Чи не потребує інтерактивне навчання значно більшої підготовки і 

розвинутого творчого потенціалу вчителя, ніж традиційний урок? 

Відповіддю у цьому випадку буде і «так», і «ні». Як тільки ви 

набуватимете навичок підготовки до інтерактивних уроків, ваш творчий 

потенціал буде весь час знаходитись у збудженому стані. Творчість, якої 

потребує підготовка і проведення інтерактивного заняття від вчителя, стане 

для вас звичайним явищем. Ваше захоплення проведенням таких уроків буде 

захоплювати й збуджувати ваших учнів. Це буде тоді, коли для вас 

інтерактивне навчання, стане дійсно потрібним, коли готуючись до 

викладання кожної теми, ви зможете зразу побачити, як можна зробити це 

навчання інтерактивним. Зрозуміло, що вам потрібний деякий час, для того 

щоб навчитись застосовувати інтеракцію у викладанні свого предмета. Однак 

інтеракція підходить для будь-якого змісту, оскільки жоден предмет не 

можна викладати, залишаючи дитину у пасивній позиції у процесі навчання. 

Чим скоріше ви, читаючи ці статті, станете активними користувачем цієї 

інформації, мислено приміряючи її на різні навчальні ситуації, тим скоріше 

відбудеться ваше перетворення в інтерактивного вчителя.  
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