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Лілія Вейланде 
 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 
ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

 
Останніми роками у системі освіти взагалі і педагогічної освіти, 

зокрема, використовується велика кількість стратегій навчання що 
варіюються від переважно «вербальних» («інформаційних») до 
«проблемних» та «імітаційно-ігрових». Проте, як свідчить практика, 
переважаючими методами навчання все ще залишаються «вербальні», 
вимагаючи від майбутнього професіонала освоєння несуперечливого, 
«точного» знання, однозначних висновків і безальтернативних рішень що 
актуалізує, у свою чергу, проблему демократизації освіти, її 
«компромісності», переходу на партнерські, паритетні взаємини. 

Проведене дослідження показало, що існуючі форми підготовки 
майбутніх вчителів часто не узгоджуються з вимогами життя, далекі від 
проблем реальної роботи з учнями; практично не застосовується 
вітчизняний і зарубіжний досвід інноваційних інтерактивних технологій; 
при використанні методів навчання нерідко ігноруються потреби 
майбутніх вчителів як в технологічній, так і в дидактичній забезпеченості 
навчального процесу. 

Таким чином, актуальність даного дослідження пов’язана з потребою 
вирішення на теоретичному і практичному рівнях завдань концептуально-
методологічного обґрунтування змісту методичного забезпечення і 
впровадження інтерактивних технологій формування професійної 
компетентності майбутніх вчителів. 

Масове розповсюдження педагогічні технології у світовій літературі 
набули у період 60–70 років ХХ століття. Аналіз зарубіжних досліджень 
свідчить, що «педагогічна технологія» трактується як: процес (С. Гібсон, 
К. Зілбер, Б. Скінер, Т. Сакамото та інші); галузь знання (С. Ведемеєр, 
П. Мітчелл та інші); використання систем, засобів для покращення навча-
льного процесу (А. Андерсон, М. Кларк, Американська комісія з техноло-
гій навчання, Парижський глосарій технологій навчання); засіб організації 
педагогічної діяльності (М. Жиллет. П. Мітчелл, Т. Сакамото, В. Хаг). У 
радянській педагогічній літературі 70-х років термін «педагогічна техноло-
гія» з’явився у зв’язку з масовим впровадженням технічних засобів на-
вчання в освітній процес. Технологія навчання трактувалася як системне 
конструювання навчального процесу, виходячи із заданих, вихідних освіт-
ніх засобів, цілей та змісту навчання. Але у такому підході ігнорувалася 
особистість учня. Цей недолік зміг подолати В.П. Беспалько, який визна-
чив головним у педагогічній технології «опис – проектування процесу 
формування особистості учня, який гарантує педагогічний успіх незалежно 
від майстерності вчителя» [1]. Поступово уточнювалися структурні ком-
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поненти педагогічної технології, сутність якої Н.Ф. Тализіна звела до 
найбільш раціональних засобів досягнення цілей навчання. При цьому 
навчальний процес розглядався як цілісна система, у якій не можна обме-
жуватися аналізом окремих складових її частин. 

Деякі дослідники розглядали поняття «педагогічна технологія» у 
тісному зв’язку з поняттями «навчальний процес», «педагогічна техніка» 
(Б.В. Гарчьов, М.В. Кларін, Б.Т. Ліхачьов, Г.К. Селевко та інші). 

В Україні проблемою технологізації вищої освіти сьогодні 
опікуються багато вчених (І.М. Богданова, В.І. Бондар, П.М. Воловик, 
О.А. Дубасенюк, О.В. Євдокимов, Г.С. Сазоненко, С.О. Сисоєва). Зокрема, 
особистісно орієнтовані технології навчання стали предметом дослідження 
науковців (О.М. Пєхоти, В.В. Рибалка, С.С. Сисоєва). До інтерактивних 
технологій звертаються вітчизняні дослідники (К.О. Баханов, О.І. Помету, 
Л.В. Пироженко). 

Якщо аналізувати дослідження інтерактивних технологій навчання, 
науковці виділяють чотири базових інтерактивні технології: 1) технологія 
задачного підходу; 2) технологія діалогу; 3) технологія імітаційних ігор; 
4) технологія співпраці (В.П. Беспалько, В.Г. Гульчевськая, Г.І. Ібрагимов, 
М.В. Кларін, Г.К. Сельовко, В.Т. Фоменко, І.С. Якиманськая і ін.). Аналіз 
зарубіжного досвіду розробки креативних технологій навчання дозволяє 
доповнити цей ряд індивідуально-бригадними, груповими, колективними 
технологіями навчання; методом співпраці, проектів, «мозкового штурму», 
ігровим методом навчання, методом кейсів, методами «займи позицію», 
«шкала думок», «уявна прогулянка» та іншими (Э. Аронсон, О.Ф. Больнов, 
М. Вулман, М.Д. Галл, П. Грехем, М. Грін, Дж. Дьюї, Н.К. Мілдрам, 
Д. Мітчелл, А.Ф. Осборн, Ч. Патерсон, До. Річмонд, Е.П. Торранс, 
Л. Елтон і ін.). 

Аналіз власного досвіду роботи у ВНЗ та дослідницького матеріалу 
доводить, що зі зміною освітньої парадигми у вищій школі цілком законо-
мірним є перехід до нових технологій навчання (у тому числі до інтеракти-
вних), що зорієнтовані на особистісний розвиток і саморозвиток кожного 
учасника навчального процесу. Інтерактивне навчання спирається на пря-
му взаємодію студента з навчальним середовищем. Навчальне середовище 
відіграє роль реальності у якій учасники знаходять для себе можливості 
здвоєння нового досвіду. Якщо підходити до інтерактивного навчання гли-
бше, то мова йде про підключення емпіричних спостережень, життєвих 
вражень у якості допоміжного матеріалу, ілюстрацій, доповнень. Досвід 
учасника стає центральним джерелом навчального пізнання. На відміну від 
традиційної моделі навчання в інтерактивному навчанні змінюється й вза-
ємодія з ведучим: його активність уступає місце активності студента, його 
завдання – створити умови для їх ініціативи. У такому навчанні студент 
стає не «пасивним» спостерігачем, а знаходиться у самостійному пошуку 
вирішення проблеми. Усе це призводить до формування не тільки статич-
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них знань та вмінь, а й до можливості формування професійного мислення, 
професійної позиції, власних ціннісних професійних орієнтацій, як необ-
хідних елементів особистості майбутнього професіонала. Саме це на наш 
погляд є одним з найважливіших завдань сучасної підготовки майбутніх 
професіоналів у вищих закладах освіти. 

У нашому дослідженні ми вивчали можливості використання проек-
тної технології під час підготовки майбутніх вчителів, зокрема підготовки 
до роботи з підлітками девіантної поведінки. 

Технологій проектного навчання розглядається у системі особистіс-
но-орієнтованої освіти як технологія, що забезпечує розвиток таких особи-
стісних якостей фахівця, як самостійність, ініціативність, здібність до тво-
рчості. Використання проектів дозволяє розпізнати інтереси та потреби 
майбутнього фахівця на етапі його первинного професійного становлення 
та дозволяє корегувати наявні уявлення про сутність педагогічної діяльно-
сті у подальшому процесі професійної підготовки. Найбільш сутнісними 
особливостями проектного навчання можна назвати його діалогічність, 
проблемність та контекстовість [6]. Саме можливість професійної підгото-
вки у контексті проблеми роботи з підлітками девіантної поведінки, мож-
ливість пов’язати практичні завдання з реальними характеристиками деві-
антних проявів поведінки підлітків дозволило виділити проектну техноло-
гію як найбільш ефективну для підготовки майбутніх учителів до роботи з 
підлітками девіантами. 

Наше дослідження проходило на базі Одеського національного 
університету ім. І.І. Мечникова серед студентів факультету романо-
германської філології під час викладання кусу «Методика виховної робо-
ти». Так у ході практичного заняття з теми «Основи корекційно-виховної 
роботи з підлітками девіантної поведінки» нами був запропонований про-
ект з теми «Домівка для дитини вулиці» (Таблиця 1). 

 
Таблиця 1 

 
Етапи роботи над проектом з проблеми «Форми профілактики  

соціального сирітства: школа, сім’я, суспільство» 
 

Кроки Викладач Студенти 
Вид та зміст 

діяльності у малих 
групах 

Етап планування 
Створення малих груп Допомагає у створенні Формують групи або 

працюють у тих, які 
створив викладач 

Обирають координато-
ра групи; виконують 
попередню підготовку: 
збір інформації з про-
блеми, аналіз інформа-
ції, розробка шляхів 
рішення, презентації 
проекту 
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Вибір проблеми, фор-
мулювання теми 

Введення у проблему: 
«Форми профілактики 
соціального сирітства: 
школа, родина, суспі-
льство» Теоретичний 
аналіз проблеми соціа-
льного сирітства в 
Українському суспільс-
тві. Обговорення тема-
тики проектів. 

Обговорення проблеми 
у групах; виділення 
тематики проектів 
«Домівка для дитини 
вулиці»; розробка ос-
новних положень; відо-
кремлення «створеного 
закладу», функцій вчи-
теля, очікувані резуль-
тати та ін. 

Генерація ідей, аналіз 
проблеми у суспільстві, 
аналіз існуючих форм 
профілактики соціаль-
ного сирітства. 

Діагностика знань та 
вмінь студентів для 
вдалого виконання 
проекту 

Діагностує рівень під-
готовки студентів з 
теми «Основи корек-
ційно-виховної роботи 
з дітьми девіантної 
поведінки»: опитуван-
ня, дискусія, анкету-
вання та ін. 

Виконують запропоно-
вані викладачем за-
вдання; проводять са-
моаналіз готовності до 
вирішення проблеми. 

Усне та письмове опи-
тування, самозвіт 

Планування видів ро-
боти та очікуваних 
результатів за загаль-
ною схемою проекту. 

Розповідає про можливі 
види добору інформа-
ції: діагностика особис-
тості, аналіз преси, 
художньої літератури 
та ін.; інформує про 
основні правила соціо-
логічного опитування, 
роботи зі статистични-
ми даними 

Обирають необхідні 
методи діагностики; 
виокремлюють основні 
тенденції в Українсь-
кому суспільстві на 
основі аналізу преси, 
статистичних даних та 
ін. 

Дискусія, індуктивний 
метод дослідження; 
інтерпретація даних, 
комплексне досліджен-
ня, методи соціологіч-
них досліджень, ви-
вчення документації з 
обраної проблеми. 

Етап виконання проекту 
Практична діяльність 
по виконанню запропо-
нованих у схемі видів 
роботи 

Займається підбором 
відповідного дидактич-
ного матеріалу, прийо-
мів засвоєння цього 
матеріалу 

Знайомство з матеріа-
лами та обговорення у 
малих групах 

Методологія дослі-
дження: стратегія нау-
кового пошуку; осмис-
лення завдань та цілей 
проекту; методи підго-
товки проекту; аналіз 
нормативно-правової 
бази; 

Добір інформації Вказує на джерела ін-
формації: словники, 
посібники, енциклопе-
дії, пресу та ін. 

Складають словник за 
темою «Основи корек-
ційно-виховної роботи 
з дітьми девіантної 
поведінки»; проведення 
діагностичного дослі-
дження з обраною кате-
горією неповнолітніх; 
анкетування, вивчення 
стану проблеми у регі-
оні та ін. 

Педагогічне спостере-
ження, бесіда; анкету-
вання; вивчення досві-
ду роботи служб про-
філактики соціального 
сирітства; організація 
дослідження з пробле-
ми «Профілактика си-
рітства: аналіз докуме-
нтів»; аналіз докумен-
тів, методів профілак-
тики та ін. 

Обробка та аналіз ін-
формації 

Вказує на напрямки 
роботи у малих групах 

Розробка форм профі-
лактичної роботи, офо-
рмлення у рамках про-
екту 

Теоретичні та емпірич-
ні методи педагогічно-
го дослідження; мож-
ливе реальне втілення 
розробленого проекту 
та аналіз результатів 
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Презентація проекту Спостерігає за активні-
стю групи 

Презентує виконану 
роботу (звіт, рольова 
гра, твір та ін.) 

Створення додаткового 
банку даних (звіти, 
словники, щоденники 
спостереженя та ін.) 

Підсумки 
Оцінка проекту Оцінка групової роботи 

та презентації 
Оцінка роботи кожного 
учасника групи 

Тестування, анкетуван-
ня, опитування та ін-
терв’ю 

 
Проблема проекту була визначена як – форми профілактики 

соціального сирітства: школа, сім’я, суспільство. Основні завдання проек-
ту: 1. Проаналізувати теоретичні джерела за даною проблемою. 2. Зробити 
висновки про актуальність поданої проблеми у суспільстві. 
3. Проаналізувати потреби дітей соціальних сиріт у різних формах 
реабілітації. 4. Обрати найбільш ефективну форму роботи з такою 
категорією дітей. 5. Розробити проект «Домівка для дитини вулиці». 

У нашому дослідженні ми згодні з Є. Полат, М. Бухаркіною, які ви-
значають проектну технологію як спосіб самостійної організації процесу 
пізнання й досягнення дидактичної мети через детальну розробку пробле-
ми (технології), яка повинна завершитись реальним практичним результа-
том [5] У процесі розробки проекту ми виходили з припущення, що дана 
технологія повинна відповідати чітким вимогам, відсутність або невизна-
ченість яких перетворює проектну діяльність на її імітацію: За Є.С. Полат 
[5, 68] це: виявлення значимого аспекту проблеми роботи з підлітками де-
віантної поведінки, який вимагає дослідницького пошуку для її інтегрова-
ного вирішення; пізнавальна, теоретична та практична, для професійної ді-
яльності учителя, значимість результатів; самостійна (індивідуальна чи 
групова) діяльність студентів по конструюванню проекту; координування 
проекту з боку викладача через організацію форм пошукової діяльності; 
структурування змістовної частини проекту з відповідним моніторингом 
процесу пошукової діяльності та поетапних результатів; використання до-
слідницьких методів вирішення поставленої проблеми; презентація резуль-
татів проектної роботи на спільне обговорення. 

Проектна технологія у процесі формування готовності студента до 
роботи з підлітками девіантної поведінки дозволила: перенести акцент з 
повідомлення знань та їх запам’ятовування й репродуктивне відтворення 
на організацію самостійної пошукової діяльності; опанувати студенту ме-
тодологію й методи власної дослідницької діяльності, що дає майбутньому 
професіоналу інструмент для вирішення можливих нестандартних педаго-
гічних ситуацій; перейти від традиційної фронтальної роботи в аудиторії 
до навчання груповим формам діяльності, організованим викладачем навко-
ло проблемних питань і ситуацій; підвищити активність студентів у навчан-
ні, стимулювати мотивацію до творчого пошуку, розкриття особистісного 
потенціалу кожного у проектуванні майбутньої професійної діяльності. 

В основу розробленого проекту було покладено розвиток пізнаваль-
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них навичок студентів, здібностей критичного мислення, умінь самостій-
ного конструювання знань й досвіду орієнтації в інформаційному просторі. 

У процесі підготовки проекту усі студенти експериментальної групи 
були розділені на чотири підгрупи. На першому етапі була сформульована 
проблема проекту, яка народилася у самих студентів на семінарських за-
няттях, присвячених корекційно-виховній роботі з підлітками девіантами. 
Існуючі форми профілактики соціального сирітства в Україні та у інших 
країнах, складність проблеми подолання схильності до бродяжництва та 
жебракування серед підлітків дуже зацікавила студентів. Усе це зумовило 
визначення характерологічного типу проекту у поєднанні дослідницького 
(використовується з метою вирішення актуальної педагогічної проблеми, 
дозволяє опанувати методологію та методи дослідницької діяльності, зоріє-
нтувати студентів на подальший науковий пошук) та рольового (дозволяє 
студентам «приміряти» на себе ролі представників тієї чи іншої соціальної 
групи, дозволяє «зануритись» у почуття дійових осіб, краще зрозуміти при-
чини та мотиви вчинків) [1; 4] Так, студенти сформулювали тему проекту – 
«Форми профілактики соціального сирітства: школа, сім’я, суспільство». 

На другому етапі за допомогою викладача були визначені об’єкт та 
предмет дослідження (об’єкт – підліток, соціальний сирота та предмет – 
форми профілактики соціального сирітства). 

Жваву дискусію викликало у студентів експериментальної групи ви-
сування гіпотези щодо можливості існування універсального засобу про-
філактики соціального сирітства. Гіпотеза дослідження була сформульова-
на як необхідність різних типів профілактичних закладів для різних типів 
девіантних підлітків. 

Наступний етап передбачав проведення організаційної роботи по ви-
значенню напрямків дослідження і постановки завдань. Викладач зорієн-
тував кожну групу стосовно можливих завдань дослідження, які пов’язані 
з визначенням причин та мотивів поведінки підлітка, форм та засобів про-
філактики, корекції. Необхідним на цьому етапі було визначення джерел 
інформації та методології пошуку. Студенти у групах визначились щодо 
використання енциклопедичних словників, довідників, наукових праць, 
публіцистичної літератури та матеріалів преси. Новим для них стало звер-
тання до можливостей Інтернету, комп’ютерних енциклопедій, аудіовізуа-
льної інформації. Особливо цікавим та пізнавальним для майбутніх фахів-
ців був процес підбору, аналізу та узагальнення матеріалу в Одеських мі-
ських притулках для неповнолітніх. 

Далі проводилась робота у групах, яка передбачала обмін інформаці-
єю, її аналіз, формулювання аргументів за та проти гіпотези, розподілення 
ролей, пошук нетрадиційних форм представлення результатів досліджен-
ня. Обов’язковим на цьому етапі був проміжний контроль, який дозволив 
відслідковувати й коригувати результативність пошукової праці кожної з 
груп. 
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Останній етап передбачав представлення результатів дослідної дія-
льності студентів – презентація моделей профілактичних та корекційних 
закладів для дітей соціальних сиріт, підлітків девіантної поведінки. 

За результатами роботи над проектом було проведено опитування 
студентів, які визначили сформованість у себе навичок та вмінь: виявляти 
проблемне поле в контексті конкретної теми, формулювати гіпотезу та ві-
дбирати цілеспрямовано інформацію для вирішенні поставленої проблеми, 
генерувати нові оригінальні ідеї, самостійно робити висновки, працювати у 
малих дослідницьких групах, вступати у співробітництво відповідно до ви-
значеної соціальної ролі у групі, більший ступінь усвідомленості складнос-
ті проблем девіантної поведінки підлітків, можливість практичного вико-
ристання теоретичних знань з проблеми. 

Технологія проектного навчання орієнтована на «створення» у май-
бутніх фахівців нових знань про об’єкт, процес та засіб професійної діяль-
ності, що й було підтверджено результатами експертного оцінювання. Але 
як проблема для подальшого дослідження нами також розглядається й 
«роль викладача» під час підготовки, проведення та оцінювання результа-
тів проектної роботи. Професійна підготовка та вміння викладача керувати 
проектною діяльністю студентів є невід’ємним компонентом успіху даної 
технології. Викладач повинен володіти технологією проективної діяльнос-
ті студентів, вміти виконувати роль «незалежного консультанта». Означе-
ний аспект розглядається нами як можливість для подальшого дослідження 
проблеми використання проектної технології під час навчання майбутніх 
учителів. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологи / 
В. П. Беспалько. – М. : Педагогіка, 1989. – 192 с. 

2. Евсеев Д. Метод проектов в сфере дистанционного обучения / 
Д. Евсеев, И. Евсеева // Новые знания. – 2000. – № 2. – С. 17–20. 

3. Кашлев С. С. Технология интерактивного обучения / С. С. Кашлев. – 
Мн.: Белорусский верасень, 2005. – 196 с.  

4. Матяш Н. В. Проектный метод обучения в системе технологического 
образования / Н. В. Матяш // Педагогика. – 2000. – № 4. – С. 39. 

5. Новые педагогические и информационные технологии в системе обра-
зования / Е. Полат, М. Бухаркина и др. – М. : Академия, 2000. – С. 64–
109. 

6. Пєхота О.М. Особистісно орієнтована освіта і технології / 
О. М. Пєхота // Наукові праці: збірник. – Миколаїв : Вид-во МФ НаУ-
КМА, 2000. – Т.7 : Педагогіка. – 113 с. 

7. Полат Е. Типология телекоммуникационных проектов / Е. Полат // 
Наука и школа. – 1997. – № 4. – С. 18–28. 


