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РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ТА АКТИВНОЇ 
ТВОРЧОСТІ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ОСНОВ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
 

Переважна більшість педагогів прагне змінити практику своєї робо-
ти, щоб сприяти активному навчанню учнів і розвитку в них критичного 
мислення. В статті піднімається питання не просто запам’ятовування на-
вчального матеріалу учнями, а уміння запитувати, досліджувати, творити, 
вирішувати, інтерпретувати та дебатувати. Піднімаються питання навчан-
ня, результати якого можна використовувати, причому протягом значного 
часу. Стаття присвячена практиці живого викладання, наслідком якого є 
активне навчання та критичне мислення. 

Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, 
запорука майбутнього України. 

Процес європейської інтеграції дедалі помітніше впливає на всі сфе-
ри життя держави, не оминув він і вищої освіти. Відтак, Україна чітко ви-
значила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи, 
здійснює модернізацію освітньої діяльності у контексті європейських ви-
мог, щораз наполегливіше працює над практичним приєднанням до Болон-
ського процесу. Визначальними критеріями освіти в рамках Болонського 
процесу є якість підготовки фахівців; зміцнення довіри між суб’єктами 
освіти; відповідність європейському ринку праці; мобільність; сумісність 
кваліфікації на вузівському та післявузівському етапах підготовки; поси-
лення конкурентоспроможності Європейської системи освіти [1]. 

Ці вимоги співзвучні програмі розвитку вищої освіти України. 
В Україні має стверджуватися стратегія прискореного, випереджува-

льного інноваційного розвитку освіти і науки; повинні забезпечуватись 
умови для розвитку, самоствердження і самореалізації особистості впро-
довж життя. 

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті голо-
вною метою освіти передбачає: створити умови для особистісного розвит-
ку і творчої самореалізації кожного громадянина України, формувати по-
коління, які здатні навчатися впродовж життя; створювати й розвивати 
цінності громадянського суспільства; сприяти консолідації української на-
ції, інтеграції України в європейський і світовий простір [2]. 

А для цього необхідно: створення рівних можливостей для дітей і 
молоді у здобутті якісної освіти, постійного оновлення змісту освіти; інте-
грація освіти і науки, розвиток педагогічної та психологічної науки; ство-
рення індустрії навчальних засобів; створення ринку освітніх послуг; роз-
робка і запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій, а та-
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кож технологій активного та інтерактивного навчання. 
Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес відбу-

вається за умови постійної, активної взаємодії всіх студентів. Це співнав-
чання, взаємо навчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і 
студент і викладач є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, 
розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, 
вміють і здійснюють. Організація інтерактивного навчання передбачає мо-
делювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, правильне ви-
рішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно 
ефективно сприяє формуванню навичок, вмінь, виробленню цінностей, 
створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати 
справжнім лідером дитячого колективу [3]. 

Під час інтерактивного навчання студенти вчаться бути демократич-
ними, спілкуватися з іншими людьми, приймати продумані рішення, роз-
вивати критичне мислення та активну творчість. 

Досвід викладання курсу основ педагогічної майстерності свідчить, 
що у студентів найкраще розвивається активна творчість під час трену-
вань, програвань та аналізу найрізноманітніших ситуацій, у процесі 
розв’язання педагогічних завдань і проблем. На заняттях практикується так 
званий рольовий психолого-педагогічний тренінг. 

Моделювання і програвання рольових ситуацій у психолого-
педагогічному тренінгу відрізняється від інших дидактичних ігор тим, що 
підготовка зводиться до мінімуму. Студент сам добирає різноманітні варі-
анти залежно від тієї внутрішньої позиції, яку він для себе обрав. 

Програвання та аналіз ситуацій, з точки зору всіх задіяних у ній осіб, 
сприяє розвитку здібності до децентрації, відмови від визнання єдино пра-
вильної (своєї) точки зору, розвиває усвідомлену потребу знати, як оціню-
ють ситуацію інші люди, якою вони її бачать. 

Такий тренінг, широко використовуваний на заняттях, допомагає ро-
звинути здатність до ідентифікації й рефлексії. Використання на заняттях з 
основ педагогічної майстерності активних методів навчання у формі пси-
холого-педагогічного тренінгу найбільше впливає на активізацію профе-
сійної підготовки майбутнього педагога. Проте, викладені принципи акти-
візації підготовки студентів у процесі вивчення курсу «Основ педагогічної 
майстерності» можуть успішно функціонувати тільки тоді, коли ця робота 
проводитиметься систематично. 

На заняттях з основ педагогічної майстерності під час інтерактивно-
го навчання розвивається критичне мислення студентів, логіка, творча ак-
тивність. 

Інтерактивна взаємодія потребує певної зміни всього життя групи, а 
також значної кількості часу для підготування як студентам, так і педагогу. 
Потрібно навіть створити план поступового впровадження інтерактивного 
навчання. Краще старанно підготувати кілька інтерактивних занять у на-
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вчальному році, ніж часто проводити наспіх підготовленні «ігри». 
На заняттях з педагогічної майстерності проводилось з студентам 

«організаційне заняття» і створювались разом із ними «правила роботи в 
аудиторії». Використовувались спочатку прості інтерактивні технології – 
робота в парах, малих групах, мозковий штурм тощо. Коли з’явився досвід 
подібної роботи, такі заняття проходили набагато легше, а підготовка не 
потребувала багато часу. 

Використання інтерактивного навчання – не самоціль. Це лише засіб 
для досягнення тієї атмосфери в групі, яка найкраще сприяє співробітниц-
тву, порозумінню і доброзичливості, надає можливості дійсно реалізувати 
особистістно-орієнтоване навчання. 

Якщо застосування інтерактивного навчання у конкретній групі веде 
до протилежних результатів, треба переглянути стратегію й обережно під-
ходити до її використання. 

Можливо, варто обговорити цю ситуацію з студентами (чи правиль-
но ви їх розумієте і використовуєте, чи готові ви й студенти до їх викорис-
тання?). 

Заняття з основ педагогічної майстерності носять практичний харак-
тер, де студенти формують та шліфують свою майстерність через моделю-
вання ситуацій з професійного життя, беруть на себе роль педагогів; на-
вчаються володіти ситуацією конфліктного плану; шукають педагогічне 
вирішення конфліктної ситуації; озброюються прогресивними системами 
навчання та виховання дітей і використовують їх під час моделювання за-
нять та різних видів діяльності; озброюються методикою саморегуляції; 
вчаться компромісу, толерантності, емпатії; педагогічному спілкуванню, 
артистичності, ораторству. 

На заняттях з основ педагогічної майстерності мають місце такі тех-
нології інтерактивного навчання: інтерактивні технології кооперативного 
навчання, технології колективно-групового навчання, технології ситуатив-
ного моделювання, технології опрацювання дискусійних питань. 

І саме, інтерактивне навчання, як спеціальна форма організації пізна-
вальної діяльності, у якої мета створити комфортні умови навчання, за 
яких кожен студент відчуває свою успішність, інтелектуальну спромож-
ність, посідають основне місце в організації занять з основ педагогічної 
майстерності. А саме: методи бригадного опитування та моделювання си-
туації, методи мозкової атаки, методи демаршів, дискусії у формі акваріу-
ма, дискусії у стилі ток – шоу, класичні семінари, методи моделювання, іг-
ри і вистави; лекції з обговоренням конкретних ситуацій, лекції з примі-
ненням техніки зворотнього зв’язку, спрощене судове слухання (суд prose), 
дебати [3]. 

Розкриємо основну суть цих інтерактивних методів. 
Метод бригадного опитування: студенти діляться на підгрупи; ко-

жна підгрупа готує запитання-відповіді по заданій темі; формують і зада-
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ють запитання в запитанні, каверзні запитання підгрупі за вибором. Непо-
вні відповіді доповнюються. Спостерігається швидкий темп роботи, затяг-
нуті відповіді, або запитання – знімаються. Метод моделювання педагогіч-
них ситуацій – студенти працюють групами. Придумують ситуації з про-
фесійного життя. Показ, а потім груповий аналіз. Аналіз за схемою, висно-
вки проведеної роботи студентами з груп, а потім висновки викладача. 

Методи мозкової атаки: викладач пропонує студентам разом вивес-
ти те чи інше правило, визначення, комплекс вимог, або закономірність. 
Кожен студент пише на дошці, чи виходить з записами на листку паперу. 
Потім, іде пошук систематизації думок в логічному порядку. Вкінці, зачи-
тується правильна відповідь. Ведеться порівняння істин. 

Метод демаршів: демарш – особлива форма заняття (заняття або кі-
лька занять), яке базується на практичних діях, пов’язаних певним пізнава-
льним завданням і призначених для самостійного виконання студентами. 
Робота за цим методом передбачає співпрацю, проблемне навчання, 
суб’єкт-субєктні відносини, впровадження дискусії. Основним завданням 
методу є перетворення навчання на постійний пошук. Змістом навчання є 
певні способи діяльності, які використовуються під час розв’язання про-
блемних ситуацій та їх обговорення в групі та в класі. Тому, визначений 
програмою матеріал, подається як серія проблем. 

Класичні семінари: передбачають обговорення результатів само-
стійної роботи студентів над джерелами інформацій, зокрема додатковими. 
Для результативного проведення семінару, педагогу необхідно розподіли-
ти «ролі» і взяти на себе його змістову підготовку. 

Ролі: доповідач – основну увагу має приділити тим положенням, фа-
ктам і поняттям, які, вцілому, складатимуть певну точку зору, концепцію, 
позицію, що існують з цього питання. Виклад має бути стислим. 

Співдоповідач – обґрунтовує, аргументує, доводить фактами позиції 
доповідача. 

Опонент – незалежно від доповідача вивчає те саме питання, але з 
критичним ухилом, і пропонує слухачам. 

Дискусія у формі акваріума: 
1. Педагог ставить проблему, ознайомлює з нею підгрупу. 
2. Об’єднує студентів у малі підгрупи (переважно вони розміщують-

ся колом). 
3. Педагог або студенти вибирають представника, який буде пред-

ставляти позицію підгрупи. 
4. Підгрупам дається час для обговорення проблеми і підготовки 

спільного рішення. 
5. Педагог збирає представників підгруп у центрі аудиторії (або за 

першою партою), щоб вони висловилися і відстояли позицію своєї підгру-
пи відповідно до отриманих настанов. Крім представників, які сидять у ко-
лі, ніхто не має права висловлюватися, правда, учасникам підгруп дозво-
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лено передавати вказівки своїм представникам. 
6. «Акваріумне» обговорення проблеми між представниками під-

груп закінчується у визначений регламентом час або після досягнення рі-
шення. 

7. Після такого обговорення проводиться критичний аналіз прийня-
того рішенням всією групою [4]. 

Дискусія у вигляді телевізійного ток-шоу. Така форма проведення 
дискусії, під час якої декілька осіб обговорюють проблему у присутності 
аудиторії, поєднує переваги лекції та дискусії у групі. Група з 3–5 осіб веде 
дискусію на обрану тему у присутності решти учасників. Глядачі вступа-
ють в обговорення пізніше: вони висловлюють свою думку чи ставлять за-
питання учасникам. Дискусія, в стилі телевізійного ток-шоу дає можли-
вість висловити різні погляди стосовно певної теми. Слід урахувати, що 
основні учасники обговорення мають бути достатньо компетентні і добре 
підготовлені до дискусії. Важливо також, щоб усі учасники мали рівні мо-
жливості висловити свої міркування (виступ не повинен перевищувати 3–5 
хвилин). Ведучий повинен стежити за тим, щоб учасники не відхилялися 
від теми обговорення [4]. 

Спрощене судове слухання (суд prose). Поширеною технологією 
імітаційної (стимуляційної) гри є спрощені судові слухання. 

Технологія спрощеного судового слухання (суд prose – «власний 
суд») дає можливість студентам розіграти судовий процес з конкретної 
справи з мінімальною кількістю учасників. Це процес за участю трьох осіб: 
судді, що буде слухати обидві сторони і приймати остаточне рішення, об-
винувачуваного й обвинувача, або їхніх представників. Цей метод дає мо-
жливість взяти студентам участь у вправі, пов’язаній з аналізом, критич-
ним мисленням, прийняттям рішень. 

Дебати. Один із найбільш складних способів обговорення дискусій-
них проблем. Дебати можна проводити лише тоді, коли студенти навчи-
лись працювати в групах та засвоїли технології вирішення проблем. У де-
батах поділ на протилежні точки зору набуває найбільшої гостроти, оскі-
льки студентам необхідно довго готуватися й публічно обґрунтовувати 
правильність своєї позиції. Кожна група має переконати опонентів і схили-
ти їх до думки змінити свою позицію. Однак, можна поставити й інше за-
вдання – спільно вирішити поставлену проблему. В такому разі, учні пови-
нні будуть, висловивши свою точку зору, уважно вислухати протилежну 
сторону, щоб знайти точки дотику. Важливо, щоб учасники дебатів не пе-
реносили емоцій один на одного, а спілкувались спокійно. 

Деяким викладачам іноді складно розкривати себе перед студентами, 
висловлювати своє ставлення до матеріалу, показувати некомпетентність у 
деяких питаннях. Безумовно, не всі викладачі «створені» для інтерактив-
ного навчання. Проте, його використання дає можливість для фахового ро-
сту, для зміни себе, для навчання разом з студентами. Зробити перший 
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крок допоможе сам новий підхід до навчання та його цілей. Після кількох, 
старанно підготовлених занять, викладач зможе відчути, як змінилося до 
нього ставлення студента, а також сама атмосфера в аудиторії – і це по-
служить додатковим стимулом до роботи з інтерактивними технологіями. 

Для ефективного застосування інтерактивного навчання, зокрема, 
для того, щоб охопити весь необхідний матеріал і глибоко його вивчити, 
педагог повинен старанно планувати свою роботу, щоб: 

– дати завдання студентам для попереднього підготування: прочи-
тати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання; 

– відібрати для заняття такі інтерактивні вправи, які дали б студен-
там «ключ» до освоєння теми; 

– дуже важливим є проведення спокійного глибокого обговорення 
за підсумками інтерактивної вправи, зокрема акцентуючи увагу і 
на іншому матеріалі тем; 

– проводити швидкі опитування, самостійні домашні роботи, що не 
були пов’язані з інтерактивним завданням. 

На основі вище викладеного, ми дійшли висновків, що деяким ви-
кладачам іноді складно розкривати себе перед студентами, висловлювати 
своє ставлення до матеріалу, показувати некомпетентність у деяких питан-
нях. Безумовно, не всі викладачі «створені» для інтерактивного навчання. 
Проте використання його дає можливість для фахового росту, для зміни 
себе, для навчання разом з студентами. Зробити перший крок допоможе 
сам новий підхід до навчання та його цілей. Після кількох старанно підго-
товлених занять викладач зможе відчути, як змінилося до нього ставлення 
студента, а також сама атмосфера в аудиторії – і це послужить додатковим 
стимулом до роботи з інтерактивними технологіями. 
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