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ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ 

 
Питання активізації навчання учнів належать до найзначущих 

проблем сучасної педагогічної науки і практики. Реалізація принципу 
активності має важливе значення, оскільки навчання і розвиток носять 
діяльнісний характер, і від якості навчання як діяльності залежить його 
результат, розвиток і виховання учнів. 

Під активністю у навчанні розуміється така якість діяльності, що 
характеризується високим рівнем мотивації, усвідомленої потреби в 
засвоєнні знань та вмінь, результативності, відповідності їх соціальним 
нормам. Такого роду активність сама по собі виникає нечасто, вона є 
наслідком цілеспрямованої взаємодії й організації педагогічного 
середовища, тобто застосування інтерактивного навчання.  

Теоретико-практичні основи інтерактивного навчання визначені у 
роботах І. Дичківської, О. Дубасенюк, О. Єльнікова, С. Кашлева, О. Комар, 
І. Нікішиної, В. Ніколіної, І. Осадченко, О. Пєхоти, О. Пометун, 
Г. П’ятакової, В. Руденко, Г. Селевка, Г. Сиротенка, М. Скрипника та ін. 

Серед найпопулярніших методів інтерактивного навчання 
дослідники називають: роботу в парах; «2–4 – усі разом»; «Карусель»; 
роботу в малих групах, «Мікрофон», «Незакінчене речення», «Мозковий 
штурм», «Навчаючи – вчуся», «Ажурну пилку», аналіз ситуації, «Дерево 
рішень», різні види дискусій, диспутів, дебатів; розігрування ситуації за 
ролями, метод «ПРЕС», «Займи позицію», «Рольову гру» тощо. 

Зазначимо, що інтерактивне навчання – «спеціальна форма 
організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету 
– створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою 
успішність, інтелектуальну спроможність» [1, с. 182]. Методи 
інтерактивного навчання – «це посилена педагогічна взаємодія, 
взаємовплив учасників педагогічного процесу через призму власної 
індивідуальності, особистого досвіду життєдіяльності…, процес 
інтенсивної, міжсуб’єктної комунікації…» [2, с. 48].  

Інтерактивна діяльність на заняттях припускає організацію і 
розвиток діалогового спілкування, яке веде до взаєморозуміння, взаємодії, 
до спільного розв’язання загальних, але значущих для кожного учасника 
завдань. Інтерактивне навчання виключає домінування як одного 
промовця, так і однієї думки над іншими. Під час діалогового навчання 
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діти навчаються критично мислити, вирішувати складні проблеми на 
основі аналізу обставин і відповідної інформації, зважувати альтернативні 
думки, приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватися 
з іншими людьми.  

Інтерактивне навчання одночасно вирішує наступні завдання: 
– розвиває комунікативні вміння і навички, допомагає встановленню 

емоційних контактів; 
– вирішує інформаційну задачу, оскільки забезпечує учнів необхідною 

інформацією, без якої неможливо реалізувати спільну діяльність; 
– розвиває загальні навчальні та наукові вміння і навички (аналіз, 

синтез, постановка цілей тощо); 
– забезпечує виховну мету, привчаючи працювати в команді, 

прислухатися до чужої думки.  
Інтерактивне навчання частково вирішує ще одне завдання. Йдеться 

про релаксацію, зняття нервового навантаження, перемикання уваги, зміну 
форм тощо.  

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання на 
уроці життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання 
проблем.  

Основними перевагами інтерактивних методів навчання над 
традиційними, на нашу думку,  є те, що: 

– інтерактивні методи дозволяють забезпечити глибину вивчення 
змісту. Відсоток учнів, які засвоїли знання достатньо високий (більше 
50%); 

– змінюється роль учнів. Вона активна: учні приймають важливі 
рішення щодо процесу навчання; 

– змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає 
внутрішнім, це інтерес самого учня; 

– значно підвищується роль особистості педагога. Педагог 
розкривається перед учнями як лідер, організатор. 

Основними недоліками інтерактивних методів навчання, вважаємо, є 
те, що:  

– засвоєння незначного обсягу інформації потребує значного часу; 
– кожна інтерактивна вправа потребує попереднього розгляду і 

навчання учнів процедурі; 
– результати роботи учнів менше передбачувані; 
– дисципліна учнів на інтерактивному уроці може бути проблемою 

для вчителя. 
Слід зауважити, що інтерактивне навчання – не самоціль, а лише 

засіб, за допомогою якого у класі створюється атмосфера творчої 
взаємодії, співробітництва, порозуміння і доброзичливості. Інтерактивні 
методи потребують зміни всього життя класу, а також значної кількості 
часу для підготовки як учнів, так і педагогів. Починають  з поступового 
використання цих методів, до яких треба звикнути.  
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МІСЦЕ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В УКРАЇНСЬКІЙ  
КУЛЬТУРНІЙ СПАДЩИНІ 

 
Сьогодні виробляється новий образ страдника, пророка, святого. 

Великий Кобзар є символом нової, незалежної України. Пізнання постаті 
Шевченка, його творчої спадщини, місця в українській і світовій культурі – 
процеспостійний і необхідний. 

У середині XIX століття постать Т. Шевченка вийшла на перший 
план як історичного та політичного діяча. Маючи величезні задатки 
громадсько-політичного діяча, про що свідчить вплив Т. Шевченка на 
кирило-мефодіївців, він зумів реалізувати свій величезний духовний 
потенціал через свою мистецьку, передусім поетичну творчість. Кобзар 
вивів українську культуру на вищий щабель розвитку, сміливо 
підкреслюючи її національну самобутність. Уже перша його книжка 
«Кобзар» (1840) засвідчила воскресіння нації у драматичний період 
національної історії. Нація відчула, що у неї є духовна сила, з якою можна 
і варто йти в майбутнє. Ця духовна сила сконденсована в Шевченкових 
творах. Шевченків «Кобзар» поклав початок новому етапу в історії 
українського письменства.  

Свідомі українці справедливо цінують Тараса Шевченка як великого 
патріота, геніального поета, одного з найбільших будителів народу. І 
справді, майже кожна сторінка «Кобзаря» – це палкий заклик любити свій 
народ і край, це пророцький осуд усякої неправди і неволі.  

Важко переоцінити значення творчості Тараса Шевченка для 
української літератури. Цей національний поет глибоко розкрив душевне 
багатство українського народу, осмислив минуле, сучасне й майбутнє 
України. 

Творчість Шевченка стала духовною основою формування сучасної 
української нації, тому що для українців всіх наступних поколінь Великий 
Кобзар став могутнім джерелом національної свідомості, символом 
України. 

Творчість Тараса Шевченка воістину багатогранна й невичерпна, 
вона відобразила в собі всі сторони життя української нації в різних 
часових пластах. Його прекрасні поеми «Причинна», «Катерина», 
«Наймичка», «Марія» зображують надзвичайно виразні й глибокі жіночі 


