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Йдеться про активізацію діяльності студентів на лекції; про суть, визначення та 
особливості інтерактивного навчання. На прикладі курсу методики викладання математики 
запропоновано інтерактивні прийоми, які можна застосувати на академічній лекції з метою 
активізації пізнавальної діяльності студентів. 

 
 

Зміни, що відбуваються у 
суспільстві в усіх сферах соціального і 
духовного життя людини, створюють 
потребу у якісно новій підготовці 
фахівців, що здатні працювати в умовах 
швидкого збільшення кількості проблем 
через постійні структурні і змістові 
зміни у виробництві та, особливо, на 
ринку праці, фахівців, що вміють 
розв�язувати не лише освітні, але й 
соціальні, психологічні та культурні 
проблеми і завдання. 

У державній національній 
програмі �Освіта� / Україна ХХІ 
століття окреслено такі шляхи 
реформування освіти, що сприяють 
розвитку й реалізації індивідуальних 
здібностей покоління молодих людей. 

Тому у вищих навчальних 
закладах треба відмовитися від 
авторитарно-репродуктивних підходів 
до організації навчання, одноманітності 
у викладанні і створювати умови для 
підвищення рівня інтелектуальної ак-
тивності студентів, розвитку необхідних 
індивідуальних якостей особистості та 
професійних якостей фахівця. Перевагу 
слід віддавати педагогічним техноло-
гіям, що спрямовані на гуманізацію та 
демократизацію навчання з урахуван-
ням індивідуальних особливостей і 
потреб людини. Гуманізація навчально-
виховного процесу передбачає звернен-

ня до особистої суті людини, створення 
умов для її максимальної самореалізації, 
забезпечення готовності до �без-
болісного� входження у самостійне 
життя за рахунок наявності в молодої 
людини необхідних для цього якостей, 
знань, умінь і навичок. 

Саме тому нині популярними є 
технології інтерактивного навчання, 
оскільки вони забезпечують реалізацію 
перелічених умов. Термін �інтерак-
тивний� утворено з двох англійських 
слів: inter � між, взаємний, та aktiv � 
активний, діяти. Тому інтерактивність � 
це здатність активно взаємодіяти у 
процесі виконання певної роботи. 
Інтерактивними методами навчання 
вважають такі, що забезпечують 
комунікативну активність між його 
учасниками. Зважаючи на англійське 
значення слів, що утворюють термін 
�інтерактивний�, таке визначення є 
дещо некоректним, оскільки будь-який 
метод уже за своєю суттю є інтерак-
тивним. Адже як наукова категорія у 
педагогіці метод визначається як спосіб 
взаємодії дорослого, спрямований на 
здобуття знань, формування навичок і 
вмінь, розвиток і виховання особис-
тості. Тому важко розподілити методи 
на інтерактивні та неінтерактивні: без 
взаємодії, без взаємовпливу метод як 
такий перестає існувати, бо не реалізо-
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вуються його основні функції. У самому 
визначенні поняття методу передбачено 
наявність взаємодії. Тому, на нашу 
думку, немає неактивних методів і 
можна вести мову про менше або 
більше інтерактивні методи.  

Використання інтерактивних тех-
нологій означає відмову (повну або 
часткову) від репродуктивних методів 
навчання, від використання пам�яті 
лише з метою запам�ятовування на 
користь стимулювання розуміння, 
аналізу, здобуття знань у ході активних 
взаємодій, дискусії, евристичної бесіди 
тощо.  

Поняття �активні методи� з�яви-
лося у 20�30-ті роки ХХ ст. у період 
бурхливого розвитку педагогічної 
науки. У цей час уперше згадуються 
такі методи як дослідницький, трудових 
проектів. Педагогіку співробітництва 
(50�60-ті роки) також можна вважати 
одним з активних методів навчання, 
оскільки в її основу покладено 
взаємодію вчителя та колективу, а 
також керівництво цією взаємодією з 
боку вчителя. Активні методи навчання 
знайшли відображення і в системах 
класифікації методів, що з�явилися у 70-
ті роки (так, за ступенем активності 
учасників, методи класифікують як 
активні і пасивні). У 80-ті роки у США 
вперше з�явився термін �інтерактивні 
методи�, а з кінця 90-х він почав 
вживатися і в Україні. 

�Інтерактивність� означає здат-
ність взаємодіяти в процесі навчання 
(бесіди, діалогу з кимось (людиною) або 
чимось (комп�ютером) тощо). Тому 
інтерактивне навчання � це насамперед 
діалогове навчання, що передбачає 
створення комфортних умов, за яких 
кожен учасник пізнавального процесу 
відчуває свою спроможність працювати 
інтелектуально. Оскільки суть інтерак-
тивних методів навчання полягає в 
тому, що навчання відбувається у 
процесі взаємодії того, хто навчає, і тих, 
хто навчається, то вони відповідають 
особистісно-зорієнтованому підходу до 

навчання. З їх використанням легко 
змоделювати реальні життєві та 
створити проблемні ситуації, вихід з 
яких будуть шукати всі учасники 
процесу. До цільними і особливо 
ефективними вони є під час організації 
дидактичних і ділових ігор. Важливо, 
що інтерактивні методи сприяють зміні 
ролі студента (вона стає обов�язково 
активною). Змінюється також основне 
джерело мотивації навчання (воно стає 
внутрішнім, чітко вираженим і яскраво 
особистим). Проте треба зауважити, що 
при цьому підвищується роль особистих 
якостей викладача, виникає потреба у 
попередньому уявленні і розгляді 
процедури навчання, оскільки під час 
використання інтерактивних прийомів 
можуть виникнути ситуації, коли 
викладач матиме менший контроль за 
обсягом і глибиною засвоєного 
студентами, за часом і ходом навчання, 
а іноді � і за дисципліною на занятті. 
Деяким викладачам може бути складно 
розкрити себе перед студентською 
аудиторією, висловити особисту думку 
з приводу питань, що обговорюються. 
Тому не для всіх викладачів 
інтерактивні методи навчання є 
прийнятними. 

Рівень інтерактивності методу 
залежить від цілепокладання, мети його 
використання, використаних прийомів, 
що в комплексі забезпечують активну 
взаємодію суб�єктів та об�єктів 
навчального процесу. 

Зупинимося на найпоширенішому 
методі навчання у вищих навчальних 
закладах освіти � на лекції. Традицій-
ними є лекції презентуючого характеру, 
коли метою є виклад максимального 
обсягу інформації за відведений час. 
Викладачі віддають перевагу таким 
лекціям з кількох причин. По-перше, 
через великий обсяг інформації, що її 
треба донести студентам. По-друге, 
через зростаючу динаміку розвитку 
науки і суспільства і, у зв�язку з цим, 
велику кількість інформації, яка не 
відображена в існуючих підручниках і 
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посібниках. Адже є фактом (хоч і 
неприємним), що у вищих навчальних 
закладах немає достатньої кількості 
підручників і методичних посібників, у 
яких відображено сучасні досягнення 
теорії і практики педагогічної науки. 
Незаперечним і пригнічуючим є також 
той факт, що нині в Україні видавнича 
справа (особливо видавництво наукової 
та навчально-методичної літератури) 
далеко не відповідає потребам та 
вимогам сьогодення. За таких 
об�єктивних умов основним джерелом 
інформації для студентів залишається 
конспект лекції, дуже рідко � статті у 
методичних виданнях тощо. Саме з 

названих об�єктивних причин викладачі 
вимушені найчастіше проводити акаде-
мічні лекції презентуючого характеру, 
пропонувати студентам уже завершені, 
сформовані думки, ідеї тощо, вироблені 
на основі вивчення й аналізу, поєднання 
фактів, взятих з різних джерел: з 
класичної навчально-методичної літера-
тури, з науково-методичних конфе-
ренцій, вивчення досвіду (власного й 
інших). Взаємовплив і взаємодія 
викладача і студентів під час презен-
туючих лекцій традиційного характеру, 
на жаль, невелика. Її можна представити 
схемою 1. 

 
Схема 1 

У зображеній ситуації активним є 
викладач, а студенти � переважно 
пасивні (деякі взагалі можуть бути 
виключені з навчального процесу). 
Тому є потреба в активізації сприйняття 
студентами навчального матеріалу, 
�врощенні� інтерактивних прийомів у 
процес навчання. Що можна для цього 
зробити? Наведемо кілька прикладів. 

На початку лекції після 
оголошення теми, мети і плану заняття 
викладач пропонує студентам 
звернутися до власного досвіду й 
ерудиції та висловити свою думку щодо 
розуміння названих термінів, понять 
тощо. Також, якщо це можливо і 
доцільно, запитати студентів, чи вони 
мають хоча б наближене уявлення про 
те, що буде вивчатися, чого чекають від 
лекції на таку тему, які знання хотіли б 

отримати, які навички та вміння 
розвинути. 

Наприклад, після повідомлення 
теми лекції �Функції в шкільному 
курсі алгебри і початків аналізу� 
викладач ставить студентам такі 
запитання: 1) З якими означеннями 
функції ви знайомі з курсу 
математичного аналізу? 2) В якому 
класі і яке означення сформульоване в 
курсі основної школи? 3) Які функції 
вивчалися в основній школі і в чому 
полягає особливість вивчення 
властивостей функцій на цьому етапі 
навчання? 4) Пригадайте з власного 
досвіду, які функції ви вивчали в 
старшій школі, будучи учнем? 

Аналогічно, під час проведення 
лекції �Перші уроки геометрії� 
викладач пропонує студентам, 
спираючись на досвід, пригадати 
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означення, аксіому, ознаку та 
властивість паралельних прямих. 
Оцінювання правильності, уточнення, 
сформульованого студентами, а також 
виправлення допущених помилок (якщо 
в тому є потреба), можна проводити 
поступово у ході лекції. 

Активізує студентів і завдання 
упродовж лекції записувати ключові 
слова, поняття, терміни, положення, які 
треба буде назвати наприкінці лекції. 
Оцінити правильність і повноту 
висновків студентів можуть як самі 
студенти, так і викладач. Ключові 
поняття можуть бути визначені і самим 
викладачем на початку лекції. У такому 
випадку студентам варто запропонувати 
стежити за їх визначенням, використан-
ням, взаємозв�язками, взаємовпливом 
тощо. 

Наприклад, на лекції з теми 
�Обернені тригонометричні функції� 
запропонувати скласти список понять 
теми та зазначити вид кожного з 
означень. Таке завдання активізує увагу 
студентів, стимулює до постановки 
запитань упродовж лекції. 

Не менш дієвою щодо активізації 
пізнавальної діяльності студентів є 
прохання на основі почутого, 
побаченого створити відповідну схему, 
діаграму, таблицю, показати 
взаємозв�язки між введеними та 
відомими поняттями. 

Наприклад, на початку лекції 
�Числові системи в курсі математики 
5 � 6-х класів� запропонувати студен-
там за матеріалами прослуханої лекції 
визначити, які пункти доцільно внести 
до довідково-інформаційної таблиці 
�Властивості додавання і множення на 
множині дійсних чисел�. Наприкінці 
лекції заслухати варіанти відповідей 
студентів (бажано включити до таблиці 
властивість дії, її символічний запис, 
словесне формулювання, приклади; 
окремо виділити властивості нуля й 
одиниці, додавання протилежних чисел, 
добуток взаємно обернених чисел). 
Наголосити, що таблицю необхідно 

буде потім самостійно скласти. На 
семінарському занятті на основі 
складеної таблиці студентам обов�язко-
во треба буде встановити аналогії між 
діями додавання і множення. 

Не варто забувати і про такий 
прийом підвищення активності студен-
тів на лекції як оголошення конкурсу на 
кращий конспект однієї або кількох 
лекцій (чи зошит у цілому). При цьому 
стимулом для студентів взяти участь у 
конкурсі може бути обіцянка перемож-
цю додаткового балу до оцінки за 
колоквіум, екзамен. 

На відміну від традиційної лекції 
репродуктивного характеру, академічна 
лекція з елементами евристичної бесіди 
дає значно більші можливості щодо 
стимулювання інтерактивності студен-
тів. Під час такої лекції викладач може 
подати лише певну частину необхідного 
обсягу матеріалу (що визначається 
залежно від мети на можливостей 
студентської аудиторії), а решту 
студенти мають самостійно отримати, 
знаходячи відповіді на поставлені 
викладачем запитання, формулюючи 
певні висновки і положення, спіл-
куючись між собою. При цьому функція 
викладача має не тільки інформуючий, 
але й орієнтовно-оцінюючий характер. 
Адже зважаючи на відповіді студентів 
(або їх уточнюючі запитання), викладач 
може дійти висновку і зробити певні 
припущення про ступінь розуміння та 
підготовленості студентів, рівень їх 
навченості і вміння сприймати нове, а 
також про рівень загального їх 
розвитку. 

Наприклад, на лекції �Методика 
вивчення ознак рівності три кут-
ників� після ознайомлення студентів з 
основними питаннями доцільно про-
вести з ними бесіду про те, чи будуть 
рівними трикутники, якщо у них: 1) 
рівні всі медіани; 2) рівні всі висоти; 3) 
рівні всі бісектриси; 4) вони мають 
однакові периметри. Висунуті і 
частково аргументовані версії відпові-
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дей студентам слід довести або спросту-
вати дома самостійно. 

Елементи евристичної бесіди 
доцільно використати і на лекції 
�Рівняння і нерівності в старшій 
школі�. У переліку запитань, які можна 
поставити студентам для проведення 
бесіди можуть бути такі: 1) Чому в 
шкільному курсі математики 
реалізується підхід, коли спочатку 
вивчають рівняння, а потім відповідні 
нерівності? 2) У чому полягає суть 
розв�язування рівнянь з параметрами? 
3) Як було сказано на лекції, причиною 
помилок, які зустрічаються під час 
розв�язування показникових рівнянь і 

нерівностей, є неврахування області 
визначення нерівності, виконання 
перетворень без урахування значення 
основи а (a > 0 i 0 < a <1 або a > 1), 
ототожнення області визначення 
нерівності з її розв�язком, нерозуміння 
суті операції логарифмування 
(потенціювання). Спробуйте назвати 
способи попередження кожної з 
названих типів помилок. 

Взаємодію викладача і студен-
тської аудиторії, а також студентів між 
собою під час академічної лекції з 
елементами евристичної бесіди зобра-
жено на схемі 2.  

 

 
Схема 2

Підвищить рівень інтерактивності 
лекції створення проблемних ситуацій 
та залучення студентів до їх вирішення. 
При цьому характер взаємодії викладача 
і студентів має спонукувати останніх не 
лише до пошуку відповідей для виходу 
із проблемних ситуацій, але й до 
постановки логічних запитань, що 
сприяють цьому виходу. Адже, як 
правило, студенти самі знайти 
вирішення проблеми не можуть. Тому 
важливо, щоб вони вказали її �наріжний 
камінь� або ідею щодо шляху такого 
вирішення, мотивований проблемним 
протиставленням відомого, невідомого і 
передбачуваного. 

Моделювання умов для виявлення 
студентами проблеми та відшукання 
способу її вирішення може складатися з 
таких етапів: 1) відшукання утруднення 

та постановка проблеми; 2) дослідження 
ситуації, у якій виникла проблема; 3) 
пошук шляхів вирішення проблеми; 4) 
експертиза та апробація версій щодо 
способу вирішення проблеми; 5) 
утворення, конструювання підсумкової, 
остаточної версії способу вирішення 
проблеми (або варіантів); 6) захист 
обраного підсумкового способу 
вирішення проблемної ситуації; 7) 
корекція і впровадження способу 
вирішення проблеми; 8) самодіяльне, 
самостійне вирішення проблеми 
(переважно в позааудиторний час). 

У ході лекції, на якій створюється 
проблемна ситуація, за рахунок 
переосмислення та обмірковування 
студентами проблеми значно 
розширюється їх інформаційне поле. 
Проте за обсягом навчального 
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матеріалу, що викладається, така лекція 
(як і лекція з елементами евристичної 
бесіди) менше ефективна порівняно з 
традиційною. Характер взаємодії між 

учасниками лекції, на якій створюється 
проблемна ситуація, показано на схемі 
3.

 

 
Схема 3

Сформулюємо ще кілька інтерак-
тивних прийомів, які можна застосувати 
на академічній лекції. 

1. Незвичний, непередбачуваний, 
нетрадиційний початок лекції. 

2. Заслуховування фіксованих у 
часі повідомлень студентів (на вико-
нання завдань самостійної роботи або 
таких, що стосується теми, яка 
вивчається). 

3. Демонстрація і захист наоч-
ності, виготовленої студентами, спільне 
обговорення і коментування. 

4. Опитування за картками, 
проведення самостійної роботи із 

взаємоперевіркою, гра �Передай ключ� 
на закріплення термінології, визначень 
тощо. 
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Резюме. Тополя Л. ОБ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРИЕМАХ ОБУЧЕНИЯ НА 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЛЕКЦИИ. Идет речь об активизации деятельности студентов на 
лекции; о сущности, определении и особенностях интерактивного обучения. На примере курса 
методики преподавания математики предложены интерактивные приемы, которые можно 
применить на академической лекции с целью активизации познавательной деятельности 
студентов. 

 
Summary. Topolya L. ABOUT INTERACTIVE TECHNIQUES IN ACADEMIC 

LECTURE. The article says about livening of students activity on lectures; about essence definition 
and peculiarities of interactive learning. As the example, the course of methodology of teaching of 
mathematics suggests interactive means which can be used University on lectures with the purpose of 
livening of learning activity of students. 
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