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Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації навчальної 

діяльності, яка має конкретну, передбачену мету – створити комфортні умови 
навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну 
спроможність.  

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес 
відбувається за умова постійної, активної взаємодії усіх учнів. Це спів 
навчання, взаємонавчання (колективне, групове навчання у співпраці), де і 
учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, 
розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають, 
вміють і здійснюють. Інтерактивне навчання передбачає моделювання 
життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми 
на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. 

Інтерактивне навчання – це діалогічне навчання, у ході якого 
здійснюється взаємодія вчителя й учня.  

Мета інтерактивного навчання – створити комфортні умови навчання, за 
яких учень відчуває успішність, свою інтерактивну досконалість, що робить 
продуктивним сам освітній процес.  

Переваги інтерактивного навчання перед традиційним:  
• у роботі задіяні усі учні класу;  
• учні навчаються працювати у команді;  
• формується доброзичливе ставлення до опонента;  
• кожна дитина має можливість пропонувати свою думку;  
• створюється «ситуація успіху»;  
• за короткий час опановується велика кількість матеріалу;  
• формуються навички толерантного спілкування;  
• вміння аргументувати свій погляд, знаходити альтернативне рішення 

проблеми. 
Організація інтерактивного навчання передбачає використання 

дидактичних і рольових ігор, моделювання життєвих ситуацій, створення 
проблемних ситуацій. 

Шляхи інтеграції інтерактивних методів у навчальний процес практично 
необмежені. До інтерактивних методів навчання слід віднести дискусії, рольові 
ігри, імітаційні ігри, уроки - панорами, уроки - прес - конференції. Під час 
проведення уроку - семінару або прес - конференції варто підготувати групи до 
спільної роботи. 

Інтерактивні технології навчання поділяют на чотири групи:  
- парне навчання (робота студента з викладачем чи однолітком один 

на один),  
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- фронтальне навчання,  
- навчання у грі,  
- навчання у дискусії.  
Кооперативна (групова) навчальна діяльність - це форма (модель) 

організації навчання студентів у малих групах об'єднаних спільною навчальною 
метою. За такої організації навчання викладач керує роботою кожного студента 
опосередковано, через завдання, якими він спрямовує діяльність групи. 
Кооперативне навчання відкриває для студентів можливості співпраці зі своїми 
ровесниками, дає змогу реалізувати природне прагнення кожної людини до 
спілкування, сприяє досягненню особистостями вищих результатів засвоєння 
знань і формування вмінь. Така модель легко й ефективно поєднується із 
традиційними формами та методами навчання і може застосовуватися на різних 
етапах навчання. 

До групового (кооперативного) навчання можна віднести: роботу в парах, 
ротаційні трійки, „Два-чотири-всі разом, „Карусель, роботу в малих групах, 
„Акваріум.  

Під час роботи в парах можна виконувати такі вправи: обговорити 
завдання, короткий текст; взяти інтерв’ю, визначити ставлення (думку) 
партнера до даного питання, твердження і т.д.; зробити критичний аналіз 
роботи один одного; сформувати підсумок виучуваної теми тощо.  

До фронтальних технологій інтерактивного навчання відносять такі, що 
передбачають одночасну спільну роботу всього колективу. Це і обговорення 
проблеми у загальному колі (її застосовують з іншими технологіями), і 
„Мікрофон” (надається можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, 
висловити свою думку чи позицію), і незакінчені речення (поєднується з 
вправою „Мікрофон”), і „Мозковий штурм” (відома інтерактивна технологія 
колективного обговорення, широко використовується для прийняття кількох 
рішень з конкретної проблеми), і „Навчаючи-вчуся”, і „Ажурна пилка”, і „Case-
метод”, і „Дерево рішень”.  

До технологій навчання у грі відносяться імітації, рольові ігри, 
драматизація.  

Учасники навчального процесу, за ігровою моделлю, перебувають в 
інших умовах, ніж у традиційному навчанні. Учасникам надають максимальну 
свободу інтелектуальної діяльності, що обмежується лише конкретними 
правилами гри. Студенти самі обирають свою роль у грі; висуваючи 
припущення про ймовірний розвиток подій, створюють проблемну ситуацію, 
шукають шляхи її розв’язання, покладаючи на себе відповідальність за обране 
рішення. Викладач в ігровій моделі виступає як: інструктор (ознайомлення з 
правилами гри, консультації під час її проведення), суддя-рефері (коригування і 
поради стосовно розподілу ролей), тренер (підказки студентам з метою 
прискорення проведення гри), головуючий, ведучий (організатор обговорення).  

Як правило ігрова модель навчання має 4 етапи:  
- орієнтація (введення слухачів у тему, ознайомлення з правилами гри, 

загальний огляд її перебігу);  
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- підготовка до проведення гри (ознайомлення зі сценарієм гри, 
визначення ігрових завдань, ролей, орієнтовних шляхів розв’язання проблеми);  

- основна частина – проведення гри;  
- обговорення. 
Технології навчання у дискусії є важливим засобом пізнавальної 

діяльності студентів у процесі навчання, так як дискусія – широке публічне 
обговорення спірного питання. Досвід використання дискусії у навчанні дає 
змогу сформулювати деякі головні організаційно-педагогічні підвалини, які є 
спільними для будь-яких різновидів дискусії:  

- проведення дискусії необхідно починати з висування конкретного 
дискусійного питання (тобто такого, що не має однозначної відповіді і 
передбачає різні варіанти розв'язання, зокрема протилежні);  

- не слід висувати питання на кшталт: хто правий, а хто помиляється в 
тому чи іншому питанні;  

- у центрі уваги має бути ймовірний перебіг дискусії (Що було б 
можливим за того чи того збігу обставин? Що могло статися, якби..? Чи були 
інші можливості, способи, дії?); 

- усі вислови учнів мають стосуватися обговорюваної теми;  
- учитель має виправляти помилки і неточності, яких припускаються учні, 

та спонукати учнів робити те саме;  
- усі твердження учнів мають супроводжуватись аргументацією, 

обґрунтуванням, для чого учитель ставить питання на зразок: "Які факти 
свідчать на користь твоєї думки?", "Як ти міркував, щоб дійти такого 
висновку?";  

- дискусія може вирішуватись як консенсусом (прийняттям узгодженого 
рішення), так і збереженням існуючих розбіжностей між її учасниками. 

Дискусія сприяє розвитку критичного мислення, дає змогу визначити 
власну позицію, формує навички відстоювання своєї особистої думки, 
поглиблює знання з даної проблеми. Такі технології є досить цікавими для 
сучасної школи. До них відносять: „Метод ПРЕС”, „Обери позицію”, „Зміни 
позицію”, „Безперервна шкала думок”, „Дискусія”, „Дискусія в стилі 
телевізійного ток-шоу”, „Дебати”. Так, наприклад, технологію „Метод ПРЕС” 
можна запропонувати до будь-якої проблеми за умови дотримання чотирьох 
етапів:  

- висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору 
(починаючи зі слів: я вважаю, що...);  

- поясніть причину виникнення цієї думки, тобто на чому ґрунтуються 
докази (починаючи зі слів: оскільки...);  

- наведіть приклади, додаткові аргументи на підтримку вашої позиції, а 
також факти, що демонструють ваші докази (...наприклад...);  

- узагальніть свою думку (зробіть висновок, починаючи зі слів: Отже, 
таким чином...). 

Інтерактивні технології відіграють важливу роль у сучасній освіті. Їх 
перевагою є те, що ті, хто навчається засвоюють всі рівні пізнання (знання, 
розуміння застосування, оцінка), збільшується в групах кількість студентів, які 
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свідомо засвоюють навчальний матеріал. Студенти займають активну позицію 
в засвоєнні знань, зростає їх інтерес в одержанні знань. Значно підвищується 
особистісна роль викладача – він виступає як лідер, організатор. Але треба 
зазначити, що проектування і проведення заняття за інтерактивними 
технологіями вимагають, перш за все, компетентності в даних технологіях 
викладача, його вміння переглянути і перебудувати свою роботу.  

– надання можливості самореалізації і самоконтролю учасникам 
навчального процесу.  
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