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 Інтерактивна технологія навчання студентів                      
у вищій школі 

Стаття присвячена аналізу методичних основ інтерактивної технології навчання  у вищій 
школі. Розглядаються проблеми, пов’язані з підготовкою та перепідготовкою викладачів до робо-
ти за даною технологією. 

The article is devoted to analyzer of methods basis of interact technology education in the higher 
school. Problems to training and additional training the teachers for the work of this technology deal. 

 Мета сучасної вищої освіти визначається 
насамперед тим впливом, що вона здатна справ-
ляти на процес формування і розвитку особисто-
сті кожного студента. Численні події сьогодення 
засвідчують той факт, що саме особистість є 
визначальним чинником розвитку демократич-
ного суспільства та правової держави. Саме то-
му дидактику вищої школи потрібно спрямувати 
на вироблення у майбутніх фахівців прикладних 
компетенцій: особистісно-життєтворчих, кому-
нікативних, соціалізуючих, інтелектуально-
інформаційних. Таке трактування мети посилює 
технологічну сторону навчального процесу у 
вищому навчальному закладі. 

Проаналізуємо причини, що спонукають до 
розроблення і застосування педагогічних, зокре-
ма особистісно орієнтованих, технологій на-
вчання студентів ВНЗ у сучасних умовах. По-
перше, це необхідність впровадження в педагогі-
ку вищої школи, поруч із системно-діяльнісним, 
особистісно орієнтованого підходу, що дає змо-
гу не тільки систематизувати дії всіх учасників 
навчального процесу, але й надати йому особис-
тісно значущий напрямок. По-друге, назріла 
потреба заміни слабоефективного вербального 
способу передачі знань більш активними засоба-
ми навчання. По-третє, необхідність передба-
чати можливі результати навчального процесу, 
вміти уникати негативних наслідків та проекту-
вати позитивний гарантований результат потре-

бує чіткого технологічного ланцюжка дій з адек-
ватними формами, засобами, методами та при-
йомами взаємодії викладача і студентів. 

Масове розповсюдження в світовій освіті 
педагогічні технології набули в 60-70-ті роки 
ХХ століття (Б.Блум, К.Бруслінг, Д.Брунер, 
Г.Грейс, Дж.Керол, М.Кларк, В.Коскареллі, 
Т.Сікамото, Д.Фінн, Д.Хамблін).  

Технологіями навчання в дидактиці назива-
ють побудовані на діагностичній основі чітко 
контрольовані й кориговані моделі навчання, 
зорієнтовані на досягнення гарантованого кінце-
вого результату [1, с. 18-19]. 

В Україні проблеми технологізації вищої 
освіти сьогодні опікуються багатьма вченими 
(І.М.Богданова, В.І.Бондар, П.М.Воловик, 
О.А.Дубасенюк, О.В.Євдокімов, Г.С.Сазоненко, 
С.О.Сисоєва). Зокрема, особистісно орієнтовані 
технології навчання стали предметом дослі-
дження науковців (О.М.Пєхота, В.В.Рибалка, 
С.О.Сисоєва). До інтерактивних технологій зве-
ртаються вітчизняні дослідники (К.О.Баханов, 
О.І.Пометун, Л.В.Пироженко).  

Технологічність навчального процесу у ви-
щій школі потребує від науковців: визначення 
суті самого поняття, його об’єктів, знаходження 
психолого-педагогічної основи результативності 
діяльності; пошуку й знаходження найбільш 
оптимальних шляхів для досягнення бажаного 
результату діяльності; наукової інтенсифікації 



30 Наукові праці. Том 42. Випуск 29 

діяльності в ході навчального процесу; вміння 
прогнозувати і проектувати результати діяльнос-
ті в режимі однієї технології; використовувати 
новітні засоби інформації з метою досягнення 
більш вагомих результатів. 

Об’єктами освітньої діяльності, ґрунтовани-
ми на технологічній основі, сьогодні визнача-
ють: цілі, зміст, організаційні форми сприйнят-
тя, переробка і представлення інформації, взає-
модії суб’єктів освітньої діяльності, процедури 
їх особистісно-професійної поведінки, самоуп-
равління; продуктами – особистісні соціально і 
професійно значущі алгоритми і стереотипи по-
ведінки, мірою доцільності й ефективності яких 
слугує успішність і конкурентоспроможності 
випускників вищих навчальних закладів. 

Особистісно орієнтовані освітні технології 
розглядаються як різновид педагогічної діяльно-
сті, процесу і результат створення (проект-
тування) адекватної до потреб і можливостей 
особистості і суспільства системи соціалізації, 
особистісного і професійного розвитку людини в 
освітній установі, що складаються із спеціальним 
чином сконструйованих під задану мету методоло-
гічних, дидактичних, психологічних, інтелектуаль-
них, інформаційних і практичних дій, операцій, 
прийомів, кроків учасників освітнього процесу, що 
гарантують досягнення поставлених освітніх цілей 
і свободу їх свідомого вибору [2]. 

Як критерії того, що навчальна діяльність 
викладача ґрунтується на технологічному підхо-
ді, можуть бути виділені такі:  

− наявність чіткої, діагностичної мети, тоб-
то коректно-виміряного уявлення понять, 
дій викладача й студентів, очікуваного 
результату процесу навчання та способів 
його діагностики; 

− представлення навчального матеріалу у 
вигляді системи пізнавальних і практич-
них задач, орієнтовної основи і способів 
їх вирішення; 

− наявність та дотримання послідовності, 
логіки етапів засвоєння студентами навча-
льного матеріалу, формування у них пев-
них професійних компетенцій; 

− встановлення комунікаційних зв’язків 
(способів взаємодії на певному етапі на-
вчального процесу кожного учасника 
один з одним (викладач – студент, студент 
– студент) та з інформаційними засобами 
(комп’ютером, аудіо-, відеосистемами); 

− мотиваційне забезпечення діяльності ви-
кладача і студента, що ґрунтується на ві-
льному виборі позиції, пізнавальної акти-
вності, креативності, діалогічності, прак-
тичній значущості навчального процесу 
для кожного суб’єкта діяльності); 

− знання і чітке дотримання правил (вимог) 
технології та алгоритмічності в рамках 

творчої діяльності викладача, вміння ін-
терпретувати певні дії в рамках техноло-
гії, виходячи з потреб колективу та окре-
мого індивіда; 

− застосування в навчальному процесі нові-
тніх засобів інформації та шляхів їх вико-
ристання. 

Аналіз власного досвіду роботи у ВНЗ та 
дослідницького матеріалу [3] доводить, що зі 
зміною освітньої парадигми у вищій школі ціл-
ком закономірним є перехід до нових технологій 
навчання (у тому числі інтерактивних), що зорі-
єнтовані на особистісний розвиток і саморозви-
ток кожного учасника навчального процесу: і 
викладача, і студента [4].  

Звернемося до сутності поняття “ інте-
рактив” (у перекладі з англ. “inter” – взаємний і 
“act” – діяти, “interact” – взаємодіяти), що визна-
чене О.І.Пометун як спеціальна форма організа-
ції пізнавальної діяльності, яка має конкретну, 
передбачену мету – створити комфортні умови 
для навчання, за яких той, хто навчається, відчу-
ває свою успішність, інтелектуальну спромож-
ність [5, c. 8-9]. Суть його полягає в активній 
взаємодії всіх учасників процесу. 

 Науковою основою інтерактивної техноло-
гії, на нашу думку, є концептуальні положення 
особистісно орієнтованого навчання [6]. 

Інтерактивні технології навчання у вищій 
школі повинні ґрунтуватися на таких аспектах: 

1) опис цілей, засобів, результатів;  
2) співвідношення особистісних та логіко-

процесуальних компонентів педагогічної 
діяльності, можливості включення індиві-
дуальних психологічних характеристик 
викладачів у структуру педагогічної тех-
нології, тобто надання їй авторського осо-
бистісно орієнтованого характеру; 

3) готовність змісту освіти (її логічне офор-
млення, поділ навчального матеріалу на 
окремі блоки) до технологічної форми її 
викладання. 

Ефективність інтерактивної технології зале-
жить від того, якою мірою в ній враховані осо-
бистісні характеристики кожного суб’єкта на-
вчального процесу, перспективи їх розвитку чи 
затухання. Звідси – пріоритет суб’єктно-
змістового навчання у порівнянні з інформацій-
ним навчанням, орієнтація на формування у сту-
дентів суб’єктивних картин світу, на відмінність 
від програмованих уявлень, діагностика особис-
тісного розвитку, ситуаційне проектування, сен-
сопошуковий діалог, включення навчальних 
задач у контекст життєвих потреб. 

В основу розробки інтерактивної технології 
навчання повинен бути покладений діалогічний 
підхід, що визначає суб’єкт-суб′єктну взаємодію 
і збільшення міри свободи учасників навчально-
го процесу, самоактуалізацію і самопрезентацію 
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особистості майбутнього фахівця. Технології 
особистісно орієнтованого типу передбачають 
зміну позиції викладача і студента в сторону 
демократизації їх стосунків, що сприятиме акту-
алізації особистісних функцій студента, його 
професійному саморозвитку, створює умови для 
його самореалізації. 

Викладач вищої школи буде готовий до реа-
лізації у навчальному процесі інтерактивної тех-
нології, якщо буде  
знати: 
− методологічні основи інтерактивного на-

вчання, його суть, сучасні проблеми і тен-
денції розвитку вищої школи в контексті 
інтерактивної технології навчання, взає-
мозв’язок її з іншими технологіями; 

− основи психології особистості студента; 
психологічні особливості саме цього віку, 
біологічні, психологічні межі людського 
сприйняття і засвоєння навчального мате-
ріалу, особливості впливу інтерактивної 
діяльності, враховуючи індивідуальні від-
мінності студентів, на результати їх спіль-
ної праці;  

− основні досягнення вітчизняної і закор-
донної педагогіки в аспекті інтерактивно-
го навчання, сучасні підходи до моделю-
вання навчального процесу у ВНЗ з вико-
ристанням інтерактивної технології; 

вміти:  
− викладати навчальний матеріал, викорис-

товуючи інтерактивні засоби, методи, 
прийоми навчання; 

− поєднувати різноманітні види діяльності 
студентів задля підвищення їх пізнаваль-
ної активності; 

− створювати комфортні умови навчання 
студентів, за яких кожен з них відчуває 
свою успішність, інтелектуальну спромо-
жність; 

− здійснювати опосередкований контроль за 
обсягом і глибиною засвоєння знань, ча-
сом і ходом навчання та здійснювати ко-
рекційну роботу; 

− використовувати при викладанні навчаль-
ного матеріалу власні наукові дослідження 
у відповідності з вузівською програмою; 

− використовувати знання і досвід зарубіж-
них і вітчизняних педагогів з проблеми 
використання інтерактивної технології 
навчання;  

володіти: 
− моделюванням життєвих, професійних 

ситуацій; 
− методами парної, групової, колективної 

взаємодії та поєднання їх з індивідуаль-
ною роботою студента; 

− інтерактивними прийомами організації 
пізнавальної діяльності студентів; 

− здебільше організаційними, консультатив-
ними, партнерськими, фасилікаторськими 
якостями під час занять, ведення диску-
сій; 

− комунікативними засобами навчання.  
Проблема активності студента в навчальному 

процесі як основного чинника досягнення мети 
освіти, розвитку його особистості та професій-
ної підготовки потребує принципового осмис-
лення найважливіших елементів навчання 
(змісту, форм, методів, прийомів) та включення 
не тільки інтелектуальної, але й, що важливіше, 
особистісної і соціальної активності кожного 
його учасника. Це можливо вирішити за допомо-
гою інтерактивної технології проведення семі-
нарського заняття. Орієнтовний варіант його 
організації наводиться нижче і складається з 
кількох етапів. 

1 етап. Організаційно-рефлексивний (5-7 хв.). 
Нагадування викладачем теми заняття. Коротке 
ознайомлення студентів з технологією, за якою 
буде проведене заняття. Рефлексивне налашту-
вання студентів на процес діяльності шляхом коле-
ктивного формулювання і запису правил прове-
дення заняття з урахуванням його специфіки, ви-
користовуючи прийом відкритого мікрофона.  

Прийом “відкритий мікрофон”  проводиться 
викладачем з метою колегіального вирішення 
правил діяльності та дотримання їх в ході занят-
тя. Студентам пропонується коротко за допомо-
гою уявного мікрофона (може бути маркер) сфо-
рмулювати вимогу до бажаної поведінки студен-
та і викладача під час групової форми діяльності 
та колективного обговорення питань теми. Ви-
словлюватися мають студенти за бажанням. 
Пропозиції чітко записуються на додатковій 
дошці (може бути окремий великий аркуш папе-
ру), і в разі порушення вказаних норм протягом 
заняття викладач звертає на них увагу і 
“штрафує” порушників. 

2 етап. Мотиваційний (5-7 хв.). Формування 
мотивації діяльності. Наукові дослідження стве-
рджують, що висока позитивна мотивація може 
компенсувати недолік знань, умінь, навичок 
студентів. Ефект діяльності навіть слабо підго-
товлених студентів буде значно вище, якщо на 
початку заняття надати їм змогу сформулювати 
власні мотиви діяльності. Водночас рівень акти-
вності студентів буде вищим, якщо мотиви їх-
ньої поведінки ґрунтуються на власних споді-
ваннях від участі в занятті. На цьому етапі за-
няття викладач рекомендує студентам мотивува-
ти їхню діяльність, використовуючи прийом 
групового очікування. 
Прийом групового очікування. Викладач роз-

поділяє студентів на групи (бажано по 5- 6 осіб 
у кожній) та формулює загальне питання для 
обговорення: “Що Ви очікуєте від нашої сього-
днішньої діяльності?” На обговорення в групі 



32 Наукові праці. Том 42. Випуск 29 

дається 2 хв., записуються всі побажання, не 
нехтується думка кожного члена групи.  

На дошці (на окремому великому аркуші 
паперу) записується теза “Я очікую від сьогодні-
шньої діяльності... “. Представниками груп до-
писуються можливі продовження речення: 
“...нових прийомів роботи”, “...цікавої інформа-
ції”, “...можливості висловитися”, “...поро-
зуміння”, “...хорошої оцінки власної діяльності” 
та ін. Висновок викладача: “Тож метою нашої 
спільної діяльності є... Направимо всі зусилля на 
те, щоб наші колективні сподівання справдилися 
і переходимо до безпосереднього вивчення і 
обговорення проблем” (формулювання мети та 
плану вивчення проблем у групах). 

3 етап. Навчально-пошуковий (50-60 хв.). За 
допомогою прийому “ мозкового штурму”  (5 
хв.) в групах виділяються ключові проблеми 
теми, формулюються у вигляді питань чи за-
вдань (не відкидається жодна пропозиція члена 
групи), зачитуються по черзі вголос, обговорю-
ються, виділяються основні (по кількості груп в 
аудиторії). Далі, використовуючи прийом 
“ навчаючи навчаюсь” , викладач організовує 
роботу в групах по одній з визначених проблем. 

Прийом “ навчання в групах” . Викладач при-
значає по групах доповідачей з проблеми. За-
вдання кожного члена групи: допомогти товари-
шу у вирішенні проблеми. Початок роботи – 
прийом “ занурення”  (викладач пропонує студе-
нтам, використовуючи допоміжні навчально-
методичні матеріали: програми, підручники, 
монографії, власні конспекти, довідкову літера-
туру та ін.), “зануритися” в суть проблеми і ви-
ділити основне, що він хотів би повідомити до-
повідачу. Потім кожний член групи протягом 1 
хв. повинен “проговорити”, “ продемонструвати” 
доповідачу максимум важливої інформації з 
теми доповіді. Це може бути: план, основні де-
фініції, додаткова інформація, “цікаво знати”, 
конкретні аргументи, концептуальні положення 
тощо. Викладач організовує роботу в групі по 
колу за регламентом: 1 хв. говорить перший по 
ліву від доповідача руку, 30 с пауза (під час якої 
всі члени групи осмислюють свої подальші дії 
та висловлювання, а доповідач – той матеріал, 
який тільки що почув), наступна 1 хв. – говорить 
другий,  30 с пауза, 1 хв. – говорить третій і т.д. 
Після навчання в групах студенти переходять до 
обговорення проблем. Викладач скеровує робо-

ту таким чином, що по черзі виступають допові-
дачі від груп (виступи до 5 хв.), їх відповіді до-
повнюють члени групи (1 хв.), лише потім сту-
денти інших груп. Таким чином, питання обго-
ворюється двічі: в групі та в аудиторії. Після 
цього кожна група оцінює доповідача, той в 
свою чергу відзначає “допомогу” в групі та оці-
нює рейтинг кожного в ній. 

Під час даного прийому активізується пізна-
вальна самостійність студента (прагнення і вмін-
ня самостійно мислити, здатність орієнтуватися 
в новій ситуації, чітко, доступно і лаконічно 
висловлюватися, знаходити свій підхід до рі-
шення проблеми, критичність мислення, незале-
жність власних суджень, бажання допомогти 
іншому в збагаченні професійних компетенцій.  

До особливостей вживаних на занятті інтер-
активних прийомів навчання слід віднести: 

− вимушену активізацію процесу мислення 
студента (незалежно від його бажання, він 
включається в загальний процес обгово-
рення і активізує свою позицію); 

− досить довгий термін активності студента 
(протягом усього заняття), тому що потріб-
но уважно слідкувати за відповідями інших; 

− високий ступінь самостійності суджень, 
відповідальності за власні дії, висновки 
тощо, велика емоційність; 

− постійну взаємодію студентів один з од-
ним та викладачем. 

Таким чином, у нашому дослідженні ми ке-
рувалися інтерактивною технологією навчання 
як конкретним шляхом (інтерактивним) освоєн-
ня певного навчального матеріалу (поняття) в 
межах предмету вивчення, теми, питання і в 
межах обраної інтерактивної технології, зорієн-
тованої на досягнення кінцевого гарантованого 
результату – розвитку особистості студента. До 
основних ознак впровадження інтерактивної 
технології у вищій школі ми віднесли: постанов-
ку конкретних цілей, спрямованих на розвиток 
комунікативних функцій майбутнього фахівця, 
чітке планування та організацію їх виконання 
шляхом використання системи інтерактивних 
вправ та науково обґрунтованих активних коле-
ктивних дій учасників процесу навчання, взає-
модію і цілісність трьох її компонентів: органі-
заційної форми, дидактичного процесу і готов-
ності викладача ВНЗ до даної технології та алго-
ритмізацію дій викладача і студентів. 
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