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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕРАКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ 
 
Підвищений інтерес науковців і вчителів початкової школи до про-

блеми впровадження інтерактивної навчальної технології, не є випадко-
вим.  

Інтерактивне навчання – це процес отримання знань у ході 
педагогічної взаємодії шляхом виходу між учнями в парах на полілог між 
учнями та вчителем. Передумови популяризації цієї проблеми за сучасних 
умов визначає О. Уваров у монографії «Кооперация в обучении: групповая 
работа»: 

1) сумісна діяльність – основа розвитку демократичного суспільства; 
2) технологізація життєдіяльності людини [4]. 
У витоків проблеми стояли такі видатні педагоги, як М. Квінтіліан, 

Сенека, Я. Коменський, Й. Песталоцці. 
Впровадження групових форм навчання простежуються в XVIII – на 

початку XIX ст. і пов’язані з першими спробами організації навчально-
пізнавальної діяльності учнів. Слід згадати белл-ланкастерську систему 
взаємного навчання, виникнення якої – кінець XVIIIст. А. Белл розпочав 
педагогічну кар’єру з поділу загального контингенту учнів на мікрогрупи 
по 10 осіб з урахуванням вікових особливостей. Кращі виконували 
обов’язки моніторів – помічників А. Белла, які спостерігали за 
підтриманням дисципліни і ходом навчання. Така практика набула поши-
рення у Франції, Росії, США, Данії [1; 4]. 

Спробою впровадження елементів інтерактивного навчання можна 
вважати поширення на початку XX ст. дальтон-плану американської вчи-
тельки Елен Паркхорст [1; 4]. Дана організаційна форма, орієнтована на 
активізацію суб’єктної позиції дитини в навчальному процесі, набула в 
нашій країні актуальності в постреволюційний період.  

В 1918 p., у містечку Корнін, між Києвом і Житомиром, київський 
педагог О. Ривін за 10 місяців роботи в групах домагається засвоєння уч-
нями повного курсу гімназії [4]. 

В історії радянської дидактики інтерес до групової організації нав-
чання відновився в 60-80-ті роки у зв’язку з вивченням проблеми 
пізнавальної активності та самостійності учнів.  

Варто зазначити про недостатню кількість сучасних системних 
досліджень з інтерактивних технологій навчання. Проте, дослідження 
Н. Савельєвої «Групові форми навчальної діяльності як засіб підвищення 



загально педагогічної підготовки студентів педвузів», В. Морозова «Фор-
мування готовності студентів вищих педагогічних закладів до діалогічного 
навчання» дозволяють стверджувати про необхідність актуалізації 
інтерактивного навчання як сучасної педагогічної технології.  

Етап мотивації та повідомлення теми уроку може відбуватися двома 
шляхами: 1) через внутрішню, змістову проблематизацію; 2) через 
зовнішню, формалізовану проблематизацію. 

Окремі практики все ж пропонують ураховувати такі етапи 
безпосередньої реалізації інтерактивного уроку, як мотивація навчання, 
повідомлення теми уроку, формування робочих груп, постановка навчаль-
них завдань, виконання інтерактивних завдань та оцінювання отриманих 
результатів. 

Етап формування робочих груп може відбуватися за вільним прин-
ципом або за ініціативою вчителя. Кожен із названих принципів має свої 
переваги й недоліки.  

Безперечно, учитель може сам розподілити класний колектив на гру-
пи.  

Подальша робота має відбуватись за принципом «учитель-учень». 
Кожен з учасників по черзі може виконувати означені функції.  

Учитель може використовувати також рольовий підхід в організації 
внутрішньогрупової роботи за типом «Акваріуму», чи спираючись на ме-
тодику Л. Столяренко.  

У будь-якому варіанті, слід ретельно дотримуватися головних вимог 
реалізації інтерактивної технології навчання  

Переходячи до виконання інтерактивних завдань, учитель повинен 
пересвідчитися, що поставлені завдання є зрозумілими для кожного учас-
ника. Учитель має наголосити на дотриманні правил інтерактивного нав-
чання:  

– кожен заслуговує, щоб його вислухали, не перериваючи; 
– говорити слід зрозуміло, висловлюватися безпосередньо з теми 

уроку; 
– критикуються ідеї, а не особистість; 
– незрозуміла інформація має бути конкретизована. 
Цінність інтерактивної технології навчання полягає в наступному: 

вона надає можливість зміни діалогу на полілог, виходу з інтраактивного 
на інтерактивне спілкування; доцільним стає вирішення теоретичних зав-
дань на актуалізацію опорних знань, а практичних – у ході індивідуальної 
роботи кожного з подальшим відображенням результатів на екрані 
відкритого обліку знань; відбувається активізація позиції учнів шляхом 
надання їм права вибору; використання цієї технології не залежить від ти-
пу уроку. 

Подальші наукові розвідки в цьому напрямі вбачаються можливими 
у зв’язку з виконанням системних досліджень щодо підготовки майбутніх 



учителів до впровадження інтерактивної технології в навчальний процес 
на всіх ступенях середнього загальноосвітнього закладу з урахуванням 
специфіки учнівського контингенту і навчального змісту. 
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