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Світлана Рябченко  
 

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ  
У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ 
 

Одна з актуальних проблем сучасності – це проблема відповідності 
професійної освіти запитам особистості, ринку праці і соціуму. Сучасна 
освітня ситуація вимагає нових технологій підготовки студентів до майбу-
тньої професії, які б забезпечували творчу самореалізацію у соціокультур-
ному просторі, розвивали теоретичний та емпіричний стиль мислення. На 
жаль, традиційна модель освіти, що спрямована лише на передачу знань, 
умінь та навичок не відповідає вимогам сучасності. Тому, виникає потреба 
змінювати дидактику вищої школи, орієнтувати її на особистість та вироб-
лення як фахових компетентностей так і прикладних: особистісно-
життєтворчих, комунікативних, соціалізуючих, інформаційно-
інтелектуальних. 

Відтак, варто вести мову про впровадження нових особистісно-
орієнтовних педагогічних технологій у навчанні. Кандидат педагогічних 
наук А.М. Старєва, виділяє три основні причини, які спонукають до розро-
блення і застосування новітніх технологій навчання студентів ВНЗ у су-
часних умовах: 

– необхідність впровадження в педагогіку вищої школи поруч із си-
стемно-діяльнісним, особистісно-орієнтований підхід, що дає 
змогу не тільки систематизувати дії всіх учасників, але й надати 
йому особистісно-значущий напрямок; 

– назріла потреба заміни слабо ефективного вербального способу 
передачі знань більш активними засобами навчання; 

– необхідність передбачати можливі результати навчального проце-
су, уміти уникати негативних наслідків, та проектувати позитив-
ний гарантований результат. 

Такі підходи потребують чіткого технологічного ланцюжка дій з 
адекватними формами, засобами методами та прийомами взаємодії викла-
дача та студента [1]. 

Метою статті є висвітлення проблем необхідності використання ін-
терактивних технологій в педагогічній освіті та значення інтерактивних 
методів в формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя 
біології. 

Аналіз новітніх досліджень та публікацій даної проблематики дає 
змогу зазначити, що більшість вчених та педагогів вважають доцільним та 
ефективним використання саме інтерактивних технологій у навчально-
виховному процесі. 

Питаннями визначення, пояснення сутності інтерактивних техноло-
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гій та використання їх у навчально-виховному процесі займалися такі до-
слідники як В.В. Котов, Л.В. Пироженко, О.І. Пометун, О.Я. Савченко, 
О.Г. Ярошенко. 

Термін «інтерактивний» англійського походження, означає «взаємо-
діючий». Інтерактивність означає здатність до взаємодії чи саму взаємо-
дію, діалог з ким-небудь (наприклад, викладачем, іншими учасниками на-
вчально-виховного процесу). Тому інтерактивне навчання – це найперше 
діалогове навчання, під час якого здійснюється взаємодія між суб’єктами 
процесу. О.І. Пометун дає визначення інтерактивного навчання, як спеці-
альної форми організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну і ціл-
ком передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких 
кожен студент буде відчувати свою успішність, професійну спроможність. 
Інтерактивними можна назвати ті технології, які здійснюються шляхом ак-
тивної взаємодії студентів у процесі навчання, створення атмосфери спів-
праці за схемою: викладач-студент, студент-студент, студент-
комп’ютер [2]. 

Особливо це є важливим для студентів педагогічних навчальних за-
кладів, які у майбутньому самі виступатимуть у ролі організаторів навча-
льно-виховного процесу, протягом якого закладатиметься «фундамент» 
особистості, що вимагає великої відповідальності та високої професійної 
компетентності вчителя. Слід також враховувати, що для успішного вико-
нання реальної роботи у майбутньому студенту педагогічної спеціальності 
недостатньо лише оволодіти професійними знаннями та вміннями. 
Л.В. Тополя зазначає, що «необхідними є також віра у свої сили, вміння 
приймати самостійні рішення, здатність розуміти, слухати, допомагати, 
ладити з людьми, організовувати їх діяльність тощо. Більше того, зазвичай 
вона перешкоджає формуванню атмосфери співробітництва, взаємодопо-
моги та підтримки» [3]. 

Природною та необхідною для педагогічних вузів буде така органі-
зація навчально-виховного процесу, коли кожен студент не лише навчаєть-
ся, але й вчиться навчатися, вчиться навчати і, одночасно допомагає сво-
їм колегам в оволодінні знаннями, уміннями та навичками, причому з ура-
хуванням бажань та реальних здібностей кожного. Викладач при цьому 
втрачає своє монопольне положення володаря і транслятора знань, а на-
вчально-виховний процес перетворюється у сумісну діяльність його учас-
ників, де викладач виступає в ролі «диригента» [3]. 

Отже, кому як не майбутньому вчителеві необхідні в підготовці ін-
терактивні методи? У своїй професійній діяльності вчителю необхідні 
вміння розв’язувати різні педагогічні задачі, в реальній ситуації від вчите-
ля потрібен творчий підхід і самостійність у прийнятті рішень, оскільки 
професія вчителя носить творчий характер. Частково в цьому допомагає 
шлях формування визначених установок, які б підказали найбільш раціо-
нальні дії в різних педагогічних ситуаціях. Але ж, цьому треба навчити 
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студента у ВУЗі. Саме вчителю необхідно вміти працювати в колективі 
(співпрацювати). Вчитель буде і керівником, і підлеглим, і організатором. 
Саме вчителю необхідні інтерактивні методи не тільки для власного осо-
бистісного самовдосконалення, соціалізації та професійної самореалізації, 
а й самі по собі, як предмет вивчення, як методика, якою буде керуватися у 
процесі навчання й виховання школярів, бо інтерактивні методи є актуаль-
ними і ефективними як у вищій школі, так і в середній. Тому, насамперед, 
на них треба поглянути через призму власної свідомості, як і на всі інші 
знання, які отримують у процесі навчання в педагогічному вузі. 

Під професійною компетентністю вчителя ми розуміємо здатність 
учителя до ефективного здійснення своєї професійної діяльності, володін-
ня вчителем необхідною сумою знань, умінь і навичок, що визначають 
сформованість його педагогічної діяльності, педагогічного спілкування й 
особистості вчителя як носія визначених цінностей, ідеалів і педагогічної 
свідомості [4]. 

На теперішній час у вищій школі широко використовується лекцій-
но-семінарська система навчання, яка відноситься до традиційних освітніх 
технологій. Для майбутніх вчителів біології, наприклад, результатом осві-
ти є набір компетентностей: ключових – комунікативно-ситуативна, соці-
альна, аутопсихологічна компетентність, рефлексивно-аналітична, ком-
петентність у спільній творчості та предметних – спеціальна компетен-
тність у галузі дисципліни, що викладається, методична компетентність 
у галузі засобів формування знань, умінь і навичок, психолого-педагогічна 
компетентність у сфері навчання: обізнаність в галузі дидактики, теорії 
виховання, психології, інформаційно-технологічна компетентність, вале-
ологічна компетентність, екологічна компетентність. Очевидно, що ви-
рішення нових для системи педагогічної освіти завдань у формуванні ком-
петентного вчителя біології, неможливе на підставі лише класичних форм і 
способів вузівського навчання, які не можуть бути виключені з системи 
освіти. Тому варто урізноманітнити лекції (які не можуть бути виключені з 
системи освіти) і семінари інтерактивними методами, або хоча б їхніми 
елементами, які спрямовані на формування і розвиток особистої і профе-
сійної компетентності та повинні стати одним з провідних засобів профе-
сійного навчання. 

На разі дослідники, педагоги, науковці пропонують велике різнома-
ніття інтерактивних методів, проте, щоб використання даних методик не 
перетворилося на гарну, але не ефективну забаву, необхідно чітко визначи-
ти цілі заняття, з урахуванням характеру конкретної групи. 

Суттєве місце посідають в навчальному процесі лекції. Лекція (від 
лат. lectio – читання) є процесом передавання великого об’єму системати-
зованої інформації в усній формі. Лекція сама по собі є дидактична, най-
менш інтерактивна форма навчання, де студент частіше пасивно слухає, 
активним є сам лектор. Через пасивність студенти сприймають знання, як 
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суто теоретичні, які зовсім не базуються на їх власному досвіді, не спону-
кають до дії, до мисленнєвої активності та співпраці, а отже і малоефекти-
вні у формуванні педагогічної професійної компетентності. Психологічні 
та педагогічні дослідження стверджують, що після пасивної участі в про-
цесі навчання досить швидко не залишається навіть сліду – через три го-
дини 70 % інформації, а через 3 дні – 10 %. Також, американським вченим 
створена таблиця запам’ятовування в якій показано, що ми за-
пам’ятовуємо: 10 % – того, що прочитаємо, 20 % – того, що почуємо, 30 % 
– того, що побачимо, 50 % – того, що побачимо та почуємо, 80 % – того, 
що скажемо, 90 % – того, що виразимо в дії. Однак, у багатьох випадках 
лекція незамінна, оскільки просто необхідно подати певну кількість інфо-
рмації, певну суму знань, невідому досі студентам, що не випливає з їхньо-
го досвіду. Інтерактив є антитезою пасивності. Отже, досвідчений викла-
дач, може підвищити процент запам’ятовування: включити певні інтерак-
тивні елементи, починаючи зі встановлення зорового контакту викладача зі 
студентами через жарт, анекдот, чи переривання лекції короткими питан-
нями дискусією. Тобто, необхідно використати всі можливості, щоб лекція 
якнайбільше спонукала до активності, вимагала уваги, де залучений буде 
не лише слух, але і очі студентів. Є старе китайське прислів’я: «чую і забу-
ваю, бачу і пам’ятаю, роблю і розумію» [5]. 

Педагоги вважають доцільним застосовувати наступні види лекцій: 
Лекція-бесіда («діалог з аудиторією») є найбільш поширеною і простою 
формою активного залучення студентів до навчального процесу за допо-
могою постановки запитань, що носять не контролюючий, а інформацій-
ний характер, тобто спрямовуються на визначення рівня поінформованості 
студентів з матеріалом лекції, готовності до сприйняття нового матеріалу, 
актуалізації знань, необхідних для його розуміння. Ефективним в таких ле-
кціях є використання методу «Логічний ланцюжок», коли студенти у ході 
діалогу виявляють своє розуміння певних понять, розширюють його у 
процесі отримання нової наукової інформації на лекції, встановлюють ло-
гічні взаємозв’язки між новими і усталеними поняттями та рефлексують 
свій рівень засвоєння нового матеріалу. 

Актуальним є використання проблемних лекцій, особливості яких 
ґрунтуються на тому, що має бути високий рівень підготовленості студен-
тів з попередніх тем, використовуються проблемні запитання, проблемні 
демонстрації, евристична бесіда, мисленнєвий проблемний експеримент. 
Такі лекції часто наближаються до дослідницької діяльності, що є дуже 
продуктивним для майбутніх вчителів біології. 

Лекція-дискусія передбачає активний обмін думками в інтервалах 
між логічними розділами лекції. Оскільки лекції-дискусії, дебати є вищим 
рівнем проблемних лекцій, то вони, зазвичай, доповнюються системою 
проблемних семінарів, ділових ігор, самостійної роботи, що також є мето-
дичними засобами інтерактивних технологій навчання. 
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Лекція-аналіз конкретної ситуації передбачає використання диску-
сійної діалогічної взаємодії, але предметом обговорення є не окреме пи-
тання, а певні ситуації. Створення проблемної ситуації на основі фактів із 
реального життя – особливість навчання за допомогою аналізу конкретних 
ситуацій. Такі лекції доцільно використовувати в психолого-педагогічному 
циклі підготовки студентів-біологів у педагогічному університеті [6]. 

Лекція із заздалегідь запланованими помилками передбачає закла-
дення у її зміст певної кількості помилок змістового, методичного і пове-
дінкового характеру. Завдання студентів полягає у тому, щоб під час лекції 
виявити ці помилки, занотувати їх і оголосити в кінці заняття. Такі лекції 
носять емоційний характер, сприяють створенню атмосфери довірливості 
та співробітництва викладача і студентів, значно підвищують інтерес 
останніх до дисципліни, яка вивчається. Такий метод варто використовува-
ти на лекціях з біологічних дисциплін. 

Слід також звернути увагу на досвід проведення лекцій в університе-
тах США. Наприклад, в Каліфорнійському університеті практикується, що 
кожен студент повинен підготувати і прочитати лекцію. Студент презентує 
підготовану лекцію, а викладач доповнює викладене, коментує хід занять і 
робить потім висновки. Для студентів педагогічних ВУЗів даний метод до-
зволив би розвивати комунікативні здібності, впевненість у собі, вміння 
пояснити матеріал перед аудиторією. Тим більше, лекції в США завжди 
проходять з використанням технічних засобів: частіше слайди MS 
PowerPoint, відеозаписи (таким чином поєднується візуальне і слухове 
сприйняття інформації) [7]. Слід зазначити, що і в вітчизняних ВУЗах по-
чали активно використовувати комп’ютерні технології, але не на повну по-
тужність. 

Метою семінарських та практичних занять є активізація студентів до 
самостійного набуття знань, умінь і навичок, розв’язування хімічних та бі-
ологічних задач за допомогою алгоритмів, оволодіння методами аналізу 
явищ і процесів в природі та соціально-педагогічних ситуацій, засвоєння 
понятійного апарату в певній галузі, формування навичок самоосвіти. 
Елементом такого виду занять має бути також інтерактивна діалогічна вза-
ємодія, а не репродуктивне відтворення лекційного матеріалу. Студенту 
біологічного факультету мало блискучих знань в розв’язуванні алгоритмі-
чних задач, рівнянь, вправ з хімії та біології. Необхідно також вміти пояс-
нити розв’язок іншим, та спонукати студентів до співпраці та взаємодопо-
моги. У такому разі доцільно використовувати елементи інтерактивності: 
практичне заняття «взаємодопомога», коли студенти, які відмінно воло-
діють матеріалом допомагають студентам які мають труднощі. 

Семінар-дослідження доцільно використовувати для аналізу актуа-
льних теоретичних і практичних проблем з використанням тренінгових 
вправ для формування методологічного мислення, вироблення навичок і 
вмінь продуктивної розумової діяльності. Доцільно використовувати на 
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заняттях з екології, валеології, фізіології рослин. 
Дуже актуальними інтерактивними методами які широко почали ви-

користовуватися у ВУЗах є різноманітні ігрові технології навчання до них 
відносяться: рольові ігри, які характеризуються наявністю проблеми і роз-
поділом проблеми між учасниками для її вирішення; пізнавально-
дидактичні ігри що передбачають ігрове моделювання в умовних ситуаці-
ях основних видів діяльності особистості, спрямованих на відтворення та 
засвоєння соціального та професійного досвіду, в результаті чого відбува-
ється накопичення власного досвіду особистості, здійснюється її профе-
сійний розвиток [7]. Дані методики варто застосовувати на дисциплінах 
психолого-педагогічного спрямування, та методики викладання біології та 
хімії. 

Навчання в дискусії є ефективним як на лекціях так і на практичних 
та семінарських заняттях, оскільки сприяє розвитку критичного мислення, 
дає змогу визначити власну позицію, формує навички відстоювання своєї 
особистої думки, вчить поважати думку інших, поглиблює знання з даної 
проблеми. До навчання у дискусії відносять: «Метод ПРЕС», «Обери по-
зицію», «Зміни позицію», «Безперервна шкала думок», «Дискусія», «Дис-
кусія в стилі телевізійного ток-шоу», «Дебати». 

Дуже поширеними є фронтальні технологій інтерактивного навчан-
ня, до них відносять такі, що передбачають одночасну спільну роботу всієї 
аудиторії «Мікрофон» – незакінчені речення, «Мозковий штурм», «Навча-
ючи – вчуся», «Дерево рішень». 

Практичні заняття з хімії та біології де передбачається розв’язування 
задач, та проведення дослідів вимагають точності, та самостійності і тра-
диційні форми важко замінити інтерактивними методами, але слід намага-
тися доповнювати вище переліченими способами. 

В інтерактивному навчанні дослідники виділяють декілька 
обов’язкових правил: 

– Думка кожного учасника навчального процесу важлива для ін-
ших, і її обов’язково треба вислухати. 

– Не слід боятися висловлювати власну думку навіть тоді, коли во-
на не збігається з думкою більшості. 

– Усі учасники інтерактивного навчання – партнери, а не суперники. 
– Кожен учасник повинен обдумувати, формувати та висловлювати 

думки, а не бути пасивним споглядачем того, як це роблять інші. 
– Говорити слід чітко, зрозуміло та красиво. 
– Треба вміти не тільки висловлювати власні думки, але й вислухо-

вувати інших. 
– Надавати та відстоювати слід лише думки та позиції, що мають 

обґрунтування [3]. 
Таким чином, підводячи підсумки можна наголосити, що інтеракти-

вні технології є важливим фактором у формуванні професійної компетент-
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ності майбутнього педагога, вчителя біології зокрема. Проте, існує невід-
кладна потреба в розробці та апробації методики організації навчального 
процесу за допомогою інтерактивних технологій в педагогічному ВУЗі, 
оскільки існують труднощі інтерактивного навчання пов’язані із готовніс-
тю викладача до такого виду роботи. Відсутність методичних розробок до 
більшості предметів, а особливо природничого циклу, небажання змінюва-
ти навчальні плани та підходи до оцінювання досягнень студентів, неза-
безпеченість навчальних аудиторій технічними засобами, які є важливим 
елементом інтерактивного навчання – все це є перешкодами, на які натра-
пляють сучасні викладачі. Тому, дана проблема потребує подальших до-
сліджень, а зокрема, в напрямку визначення підходів інтерактивного на-
вчання вчителів біології, та в ефективних способах їх реалізації. 
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