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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 

Процес реформування вищої освіти в Україні є спробою застосування 
нових форм роботи у межах традиційної системи. Наявність у вузі великої 
кількості предметів та розширення навчальної програми деяких із них 
ставить перед викладачем  питання “ як одержати  студенту міцні і якісні 
знання”. Тому головним питанням сьогодення є опанування студентами  
умінь і навичок саморозвитку особистості, що значною мірою вирішується 
шляхом упровадження інноваційних технологій, організації процесу 
навчання за принципом “ навчатись з бажанням”. 

Реформування вищої школи передбачає застосування нових технологій 
навчання студентів. Саме при засвоєнні фахових методик активне 
використання нових технологій сприяє кращому сприйманню навчального 
матеріалу, умінню проектувати і впроваджувати в навчальні ситуації на уроці 
в початковій школі. 

Ведення в сучасні навчальні заклади України інтерактивних методик у 
викладання фахових дисциплін дає можливість докорінно змінити ставлення 
до об’єкту навчання, перетворивши його на суб’єкт, тобто зробити студента 
співавтором своєї версії, семінарського заняття тощо [4,4].  

“Сутність інтерактивного навчання, полягає в тому що навчальний 
процес відбувається за умов постійної активної взаємодії всіх студентів. Це 
спів навчання, взаємо навчання (колективне, групове, навчання в співпраці), 
де студент і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання 
[3,5]”. Педагог виступає в ролі організатора процесу навчання, лідера групи. 
Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання ситуацій, 
використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем. Воно ефективно 
сприяє цінностей, навичок і вмінь, створенню атмосфери співпраці, 
взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером студентського 
колективу. 

Усі інтерактивні технології навчання О.Пометун, Л.Пироженко умовно 
поділили на три групи залежно від доцільної для їх використання форми 
навчальної діяльності. У сучасній педагогіці вирізняють чотири форми 
навчальної діяльності:  

1. Парну (робота суб’єкта з педагогом чи однолітками один на один). 
2. Фронтальну (учитель навчає одночасно групу суб’єктів або всю 

академічну групу). 
3. Групову або кооперативну (всі суб’єкти навчають один одного). 
4. Індивідуальну (самостійну роботу суб’єкта). 
Інтерактивне навчання використовують в разі застосування фронтальної 

й кооперативної форм організації навчальної діяльності студентів 
(інтерактивні технології передбачають саме ці дві форми, кожна з цих форм 



має свої особливості, на які необхідно зважати при визначенні способів 
організації засвоєння студентами знань). 

На заході розроблено багато методик, що застосовуються в 
інтерактивному навчанні. Це і робота в малих групах, і дискусії, турніри, 
диспути, дибати, “міні-уроки”, брейстормінг, ділові ігри, імітаційні ігри, 
ситуаційні вправи, задачі, проблеми, вправи, “Puzzle” та ін. Ці методики 
можна застосувати як для викладання, засвоєння нового матеріалу, так і для 
перевірки знань студентів. Розглянемо ті з них, які ми застосовуємо на 
заняттях з методики математики.  

Модель групового вирішення проблеми за допомогою метафоричного 
мислення має назву “Синектика”. Це модель групової творчої діяльності та 
навчального дослідження, яка розробляється у зарубіжній педагогіці, з 1960х 

років. Синектика (Synectics) вміщує досвід застосування відомого  методу 
групової генерації ідей, який має назву “мозкова атака”, або “мозковий 
штурм” (Brainstorming). Синектика розвивалась як спільна пошукова 
діяльність у вирішенні проблем експертними групами з використанням 
домислів, сміливих гіпотез, “хибних ідей” та інтуїтивних рішень.  

Організація навчальної роботи за синектикою передбачає такі дії: 
1. Початкове висунення проблеми, яка є досить складною для 

вирішення.  
2. Аналіз проблеми та повідомлення необхідної інформації. Роль 

експерта, який повинен компетентно оцінити доповідь-повідомлення, може 
виконувати викладач або підготовлений до такої роботи студент. На цьому 
етапі застосовують різноманітні інформаційні джерела, тому, що збирання 
фактів закладає ґрунт для вирішення проблеми.  

3. З’ясування можливостей вирішення проблеми шляхом детального 
аналізу та коментування викладачем та експертом усіх висунутих варіантів з 
поясненням причин, за якими деякі з них відхилено. 

4. Переформування проблеми кожним студентом самостійно своїми 
словами так, як він її розуміє, з метою наближення завдання до себе самого. 

5. Спільний вибір одного з варіантів переформулювання проблеми, 
початковий варіант тимчасово відкидається. 

6. Висунення образних аналогій з залученням “метафоричних” описів та 
явищ, що уміщує проблема. Важливо на цьому етапі робити поряд із 
прямими зіставляннями предметів і явищ, наводити “особистісні” та 
“символічні” аналогії (два-три слова), можливі навіть аналогії “фантастичні”. 

7. Пристосування окреслених групою підходів до вирішення або готових 
рішень до вимог що закладені у самій проблемі. На цьому, останньому етапі, 
з’ясовуємо, чи проблема є вирішеною, чи потрібно обрати новий шлях 
пошуку правильного рішення. 

Отже, слід пам’ятати що синектика як метод організації роботи вміщує 
низку уявлень про природу творчої діяльності і можливостей її 
цілеспрямованого і внесення у навчальний процес.  



Можливі два варіанти використання моделі: 1) синектичний – створення 
нових уявлень від відомого до невідомого; 2) аналітичний – оволодіння 
новими уявленнями від невідомого до відомого. 

На практичних заняттях доцільно застосовувати дискусії. Дискусія 
повинна бути проблемною. Викладач повинен надати можливість висловити 
думку всім бажаючим і ні в якому разі не нав’язувати свою.  

У своїй роботі ми використовуємо різні прийоми обміну думок, які 
являють собою такі форми дискусії: 

– “круглий стіл”: бесіда, у якій на рівних бере участь невелика група 
студентів (до 5  чоловік)  та під час якої відбувається обмін думками як між 
ними, так і з “аудиторією” (решта групи); 

– “Засідання експертної групи” (“панельна дискусія”): спільне 
обговорення висунутої проблеми учасниками групи (4-5 студентів з 
визначенням заздалегідь головою) та обговорення доповіді (досить стислої) 
кожного з них, у якій доповідач висловлює свою позицію; 

– “форум”: обговорення, що нагадує “засідання експертної групи”, у 
ході якого ця група обмінюється думками з “аудиторією”; 

– “дебати” формалізоване обговорення, яке побудоване на основі 
заздалегідь фіксованих виступів учасників представників двох протилежних 
команд-суперників та заперечень. Варіантами такого обговорення є 
“британські дебати”, що фактично відтворюють процедуру обговорення 
проблемних питань у Британському парламенті; 

– “засідання суду”: обговорення, що імітує слухання справи у суді. На 
якому розподіляються ролі всіх учасників. 

Серед форм навчальної дискусії можна виділити і “техніку акваріума”. – 
Це особливий варіант організації групової взаємодії. [2, 135 – 136]. Це 
різновид дискусії застосовується у роботі з матеріалом, зміст якого 
пов’язаний з суперечливими підходами, конфліктами, розбіжностями. 

М.В. Кларін вважає, що саме такий варіант дискусій робить акцент на 
процес презентації точки зору і її аргументації, і пропонує наступну 
процедуру роботи за “технікою акваріума”: 

– постановка проблеми, її презентація групі викладачем; 
– викладач розподіляє аудиторію на групи, що сидять в колі; 
– викладач або самі учасники обирають того, хто буде представляти 

позицію цілої групи; 
– групи протягом короткого часу обговорюють проблему, щоб дійти 

згоди; 
– представники групи збираються у центрі аудиторії і відстоюють свої 

позиції, проте ніхто не може висловлюватися з групи, допомагати 
дозволяється лише записками, де сформульовано вказівки; 

– викладач дозволяє представникам взяти “тайм-аут” для консультацій; 
– обговорення закінчується або після закінчення призначеного часу, або 

після вирішення проблеми; 
– проводиться критичне обговорення “техніки акваріума” цілою групою. 

Правила дискусії 



1. Доброзичливе відношення і увага до кожного учасника. 
2. Утримання від схвальних або не схвальних висловлювань. 
3. Зосередження всієї дискусії на її темі, фіксація уваги учасників на 

питаннях, які обговорюються. 
4. Стислість, змістовність аргументованість як у процесі дискусії, так і 

при підведенні підсумків. 
5. Загальний висновок – не роздумам над проблемою, а наступний крок 

у дослідженні нової теми. 
Рольові ігри 

Дидактична (навчальна) гра – це гра за правилами, підпорядкованими 
досягненню заздалегідь накресленого ігрового результату (за Н.В.Кларіним). 
На відміну від ігрової діяльності цілеспрямована гра уміщує момент 
змагання [2, 90 - 123]. 

Структура навчального процесу, який уміщує дидактичну гру, 
складається з чотирьох етапів: 

1. Орієнтація. Викладач характеризує тему, яка вивчається, основні 
правила гри та її загальний хід. 

2. Підготовка до проведення. Розподіл ролей, вивчення ігрових завдань, 
процедурні питання. 

3. Проведення гри. Викладач слідкує за грою, фіксує наслідки 
(підрахунки балів, прийняття рішень), роз’яснює те, що незрозуміло.  

4. Обговорення гри. Викладач керує дискусійним обговоренням гри (що 
сподобалося, коли виникли труднощі, які ідеї з’явилися протягом 
гри). Увага приділяється зіставленню імітації з реальним світом, 
установленню зв’язку гри зі змістом навчальної теми. 

До роботи за інтерактивними методиками ми дійшли через групову 
роботу в кожній академічній групі існували рухомі прямі групи, які 
виконували різні завдання у відповідності від своєї назви: “екзаменатори”, 
“екзаменовані”, “група завалу”, “експерти”, “дослідники”, “опоненти” тощо. 
Всі вони виконують навчально тренувальні, творчі завдання. Викладач керує 
навчальним процесом, але головна навчально-виховна робота відбувається 
при спілкуванні студентів у середині групи або при об’єднанні роботи груп. 
Цікавим є і те,  що у кожній з груп працює девіз:  “Один за всіх і всі за 
одного”. Тому сильніші студенти намагаються допомогти слабшому не 
підказкою, а консультацією. Слабші студенти стараються піднятися до 
вищого щабля в опануванні знань і вмінь для того, щоб не підвести всю 
групу.  

Протягом кількох останніх років ми застосовуємо перераховані вище 
форми роботи і дійшли висновку, що вони мають свої переваги у порівнянні 
з традиційними методиками проведення практичних занять із студентами. 
Основними з них можна назвати:  

– за однаковий проміжок часу обсяг виконаної роботи набагато більший; 
– висока результативність у засвоєнні знань і формуванні вмінь; 
– формується вміння співпрацювати; 



– формуються мотиви навчання, розвиваються гуманні стосунки між 
студентами; 

– розвивається навчальна діяльність (планування, рефлексія, контроль, 
самоконтроль). 
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