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АКТИВНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ  
У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
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кандидат педагог. наук, 

Національний педуніверситет ім. М.П.Драгоманова, 
м. Київ, УКРАЇНА 

 
Розглядається проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, зокрема 

на прикладі вивчення курсу методики навчання математики. 
 

 
Нині йде активне оновлення педаго-

гіки вищої школи, спрямоване на удоско-
налення професійної підготовки майбут-
ніх фахівців, гуманізацію та демократи-
зацію освіти, створення сприятливих 
умов для підвищення рівня інтеле-
ктуальної активності студентів, організа-
цію самостійної пізнавальної діяльності, 
формування інтелектуального та культур-
ного потенціалу молодої людини. Для 
студентів педагогічних спеціальностей 
важливе значення має підготовка до 
роботи в умовах 12-річної школи. 
Майбутніх учителів треба озброїти 
сучасними знаннями та дати їм належну 
практичну підготовку. Особливої акту-
альності набуває проблема формування 
педагога, який вміє працювати активно та 
ініціативно. Тому є потреба у створенні 
сприятливих умов для самореалізації 
студента як особистості соціально зрілої, 
творчої, здатної до інтелектуального зба-
гачення на основі наявного інтелек-
туального і культурного потенціалу. 
Підвищення інтелектуальної активності 
студентів у ході вивчення різних дис-
циплін - головна передумова глибокого і 
міцного засвоєння знань. З метою 
якіснішої підготовки студентів до май-
бутньої професійної діяльності, виклада-
чам треба частіше звертатися до активних 
форм і методів навчання. Активним вва-
жатимемо таке особистісно-орієнтоване 
навчання, яке: виховує дієвість, ініціатив-
ність, самостійність, здатність до енергій-
ного і продуктивного пізнання світу, умін-
ня аналізувати, трансформувати навчаль-
ну інформацію; забезпечує систематичну 

мотивовану мобілізацію вольових, емоцій-
них, інтелектуальних зусиль на досягнен-
ня навчально-пізнавальної мети, міцне 
засвоєння знань, умінь і навичок; сприяє 
активному оволодінню способами нав-
чальної та професійної діяльності, роз-
витку мислення і творчої уяви; формує 
свідоме ставлення до змісту і процесу нав-
чання, явищ реальної дійсності, активну 
життєву позицію. 
Навчання у вищих закладах освіти має 

бути зорієнтовано на використання таких 
педагогічних технологій, які передбача-
ють формування активного, освіченого, 
творчого фахівця. Воно має забезпечува-
ти методологічну переорієнтацію освіти 
на особистість. Слід віддавати пріоритет 
соціально-мотиваційним, професійним 
факторам навчання. 
Реалізації навчання, яке на перший 

план висуває завдання створення сприят-
ливих умов для виявлення і розвитку 
професійних та загальнолюдських якос-
тей студентів, задоволення їх потреб та 
інтересів (з погляду замовлення суспіль-
ства та власних уподобань), розвитку 
пізнавальної активності і творчої само-
стійності студентів сприяє використання 
дидактичних ігор у навчальному процесі. 
Студентам педагогічних спеціальностей 
навчання з використанням дидактичних 
ігор допоможе повніше і свідоміше 
оволодіти методикою їх організації та 
проведення. Адже зрозуміти ефектив-
ність і значущість дидактичних ігор для 
шкільного навчального процесу майбутні 
вчителі зможуть лише тоді, коли на собі 
відчують їх переваги та доцільність. 
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Використання ігрових прийомів на різних 
видах занять зі студентами дає можли-
вість: 1) створювати позитивний емоцій-
ний фон для кращого засвоєння студен-
тами навчального матеріалу; 2) привчати 
студентів до спілкування у процесі вирі-
шення завдань (і не тільки навчального 
характеру); 3) формувати та розвивати 
комунікативні навички, особливо необ-
хідні для педагогічної роботи; 4) озна-
йомлювати з інтерактивними прийомами 
роботи в колективі, формувати навички 
використання таких прийомів у власній 
діяльності. 
Найдоцільнішими для студентської 

аудиторії є ділові, імітаційні ігри. Вони 
виникли давно, проте цілеспрямоване 
ігрове імітаційне моделювання різних 
ситуацій і проблем � сучасне надбання, 
яке особливо характерне для закладів 
освіти, що пов�язані з бізнесом, будів-
ництвом, економікою. Дивно, що педа-
гогічні ВНЗ, які готують учителів для 
роботи з дітьми (а діти не можуть жити 
без гри) виявилися консервативними що-
до застосування ділових ігор. Адже під 
час ділової гри можна створити умови 
для прояву, формування та розвитку 
активності, самостійності студентів, де-
монстрації їх власних здібностей, пози-
цій, якостей, навичок культури спілку-
вання. Важливим є і те, що гра дає певну 
свободу дій та вибору позицій, дозволяє 
піднятися над особистими поглядами, 
вподобаннями, що стосуються взаємодій 
з людьми та довкіллям. 
Зупинимося коротко на означенні гри 

та її значенні для розвитку особистості. 
Ігрова діяльність, як зазначає С.Гончарен-
ко, це різновид активної діяльності люди-
ни, під час якої відбувається оволодіння 
суспільними функціями, відносинами [1]. 
В інших джерелах гру означають як фор-
му вільного самовияву людини, яка пере-
дбачає реальну відкритість і розгортаєть-
ся або у вигляді змагання, або у вигляді 
зображення (відтворення) певних ситуа-
цій тощо. Заслуговують на увагу й такі 
означення гри, які характеризують її як 
вид діяльності, що розвивається, і полягає 

у наслідуванні дій та стосунків в особли-
вій умовній формі, у пізнанні людиною 
самої себе. 
Перші кроки у розробці теорії гри 

зроблено мислителями ХХІ ст. Ф.Шілле-
ром, С.Спенсером. Вони розглядали гру 
як одне з найпоширеніших явищ життя, 
що треба пов�язувати з мистецтвом. Так, 
Ф.Шіллер зазначає, що гра � це насолода, 
пов�язана з наявністю у людини надлиш-
ку життєвих сил і досить категорично 
заявляє: �Людина грає лише тоді, коли 
вона повною мірою людина, а вона справ-
ді людина лише тоді, коли бере участь у 
грі� [2]. В.Вундт вважав, що кожна гра є 
образом однієї з форм справжньої діяль-
ності (праці), яка передує їй за часом і за 
своєю природою [3]. Я.А.Коменський у 
праці �Материнська школа� зауважує, що 
граючись, дитина розвиває здоров�я тіла, 
кмітливість розуму та активність дій. У 
теорії К.Гросса наголошується значення 
гри для психічного розвитку людини. 
Ці приклади свідчать, що гру вклю-

чають як до біологічного, так і соціально-
історичного аспекту. Вона є одним із важ-
ливих шляхів становлення вищих форм 
суто людських потреб, спрямовує людину 
у майбутнє. Особливу увагу стали при-
діляти грі у 60�70 роки минулого століття, 
поступово зміщуючи акценти з зовнішніх 
ознак гри на її внутрішню суть. Головною 
метою гри стає реалізація пізнавальних 
можливостей її учасників (засвоєння нав-
чального матеріалу, можливість самови-
раження, розвиток творчої уяви). 
У самому терміні �дидактична гра� 

закладено, що поряд із розважальною 
компонентою в ній обов�язково присутні 
навчально-творча та виховна компоненти 
і саме їм надається перевага. Суттєва 
ознака дидактичної гри, на відміну від 
гри взагалі, � це наявність чітко постав-
леної мети навчання та відповідного їй 
педагогічного результату, що можуть 
бути обґрунтовані, виділені у явному 
вигляді та характеризуються навчально-
пізнавальною і виховною спрямованістю. 
Дидактична гра � явище суперечливе. 
Причина суперечливості - в особливій 
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природі ігрової діяльності (мимовіль-
ність, поява внутрішнього бажання та 
необхідності брати у ній участь) та нав-
чання (цілеспрямована, керована виклада-
чем діяльність, що організовується для 
реалізації дидактичної мети). Тому слід 
розмежовувати ігрову діяльність і ціле-
спрямовану гру, підпорядковану досяг-
ненню наперед визначених пізнавального 
та ігрового результату, яку і будемо нази-
вати дидактичною. 
У процесі ділової гри її учасники 

знаходься в умовах, відмінних від тради-
ційного навчання. Їм надається макси-
мальна свобода інтелектуальної діяль-
ності в умовах імітованого середовища, 
що обмежується тільки встановленими 
правилами. Учасники гри мають можли-
вість самі визначати свою роль, прогнозу-
вати майбутні події, створювати та роз-
в�язувати проблеми тощо. Ділова гра є 
відтворенням справжніх стосунків людей 
і їх діяльності та переносить людину у 
реальні життєві ситуації. У процесі діло-
вої гри її учасники вступають у реальні 
стосунки з іншими гравцями, виявляють 
притаманні їм знання та якості особис-
тості, для кожного створюється можли-
вість �зануритися, програти� проблему чи 
певну життєву ситуацію, виконуючи виб-
рану або доручену роль. Основні особли-
вості ділової гри чітко виділено Д.Селлі: 
перетворення людиною себе та предме-
тів, що її оточують, і перенесення у вига-
дану імітовану ситуацію; занурення у 
даний імітований світ і перебування, ді-
яльність у ньому. 
Правильна організація ділової гри, вмі-

ле і методично виважене керівництво ігро-
вою діяльністю сприяє формуванню інте-
лектуальної, морально-естетичної та со-
ціальної сфер особистості фахівця, формує 
та розвиває уяву, вдосконалює фізичні 
характеристики, виховує бажання активно 
діяти, розвиває навички гальмування та 
керівництва емоційними процесами, що є 
необхідним для суспільної і трудової 
діяльності. Важливим для навчального 
процесу є спілкування � когнітивна та 
комунікативна взаємодія викладача сту-

дентів. Від рівня та якості такої взаємодії 
значно залежить якість навчання. Проілю-
струємо, як використання ділових ігор на 
семінарському занятті може піднести взає-
модію між викладачем і студентами, а 
отже, й успішність студентів, на якісно 
новий рівень. 
Малоефективним, не активним є спо-

сіб взаємодії типу �викладач � студент� та 
�студент � викладач� (який переважує на 
традиційних семінарських заняттях). Він 
не передбачає активного пошуку істини. 
Проте, переважно на семінарських за-
няттях викладач ставить запитання сту-
дентській аудиторії і дає слово одному зі 
студентів для відповіді. Інші у цей час або 
готуються відповідати на наступне 
запитання, або слухають (погоджуючись з 
відповіддю чи ні), обговорюють відповідь 
та доповнюють її. Крім того, вони про-
гнозують подальші дії викладача (якщо 
відповідь повна, то інші студенти пере-
ключаються на підготовку наступного 
питання, в іншому випадку � спрямовують 
свою діяльність на пошуки (у конспекті, 
підручнику) уточнень, доповнень тощо). 
Активність студентів і рівень засвоєння 
ними матеріалу на таких заняттях низька. 
Рівень активності студентів підви-

щується, якщо на семінарському занятті 
студентів об�єднати в підгрупи, які під час 
організованої ділової гри будуть змагатися 
у швидкості та правильності вирішення 
проблеми (однієї для всіх або для кожної 
індивідуально). Так, найбільшу активність 
студенти проявляють, спілкуючись у гру-
пах. Вони розподіляють між собою нав-
чальні та ігрові ролі, виконують запро-
поноване викладачем завдання, вибирають 
оптимальний варіант його розв�язання. 
Крім того, активність і серйозне ставлення 
кожного студента підгрупи до пошуку, 
засвоєння і розуміння правильної та пов-
ної відповіді на питання стимулюватиме 
те, що лише один представник від групи 
(за вибором викладача) буде захищати 
роботу всього колективу. Якщо всі групи 
отримали однакове завдання, то їх пред-
ставники матимуть для відповіді лише 
певний час (наприклад, 2 хв.), щоб 
залишити іншим групам можливість 
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висловити свою думку. За таких умов 
студенти не лише шукатимуть відповідь 
на поставлене запитання або шляхи вирі-
шення сформульованої проблеми, але й 
дбатимуть про лаконічність висловлення 
думки, а також досліджуватимуть питання 
глибше, щоб мати більше інформації для 
доповнення підгруп, що відповідали рані-
ше. Якщо кожна група отримала індиві-
дуальне завдання, то в процесі такої гри 
взаємодія між групами відбувається так: 
студенти мають можливість доповнювати 
відповіді представників інших груп (але не 
своєї), ставити запитання, звертатися з 
проханнями уточнити ін формацію тощо. 
Кожен вид діяльності студентів і груп 
оцінюється викладачем за шкалою, що 
пропонується на початку заняття (проте 
допускаються уточнення, якщо у процесі 
гри виникають непередбачені обставини, 
наприклад, підгрупа використала цікаві 
засоби навчання, оригінально представила 
необхідну інформацію тощо). 
Об�єднання студентів у підгрупи мо-

же бути трьох видів: 1) за власними ба-
жаннями студентів; 2) за довільним або 
майже випадковим вибором (наприклад, 
перед початком заняття студенти із за-
пропонованих викладачем різнокольоро-
вих фігур вибирають одну і далі об�єдну-
ються у підгрупи залежно від кольору або 
форми вибраної фігури); 3) за вибором 
викладача. Кількість створених підгруп та 
їх наповненість мають бути оптималь-
ними: велика кількість підгруп призведе 
до неможливості спілкування між під-
групами, перенаповненість підгруп спри-
ятиме прояву пасивності та самоусу-
ненню студентів від виконання завдання. 
Наприклад, на семінарському занятті з 

теми �Методи навчання� для проведення 
ділової гри групу поділяють на п�ять під-
груп. Члени кожної підгрупи обирають 
керівника, який у разі розбіжностей думок 
і поглядів на досліджуване питання буде 
визначати стратегію поведінки підгрупи. 
Головна дидактична мета семінарського 
заняття � ознайомитися з різними мето-
дами навчання, їх основними характери-
тиками та особливостями застосування. 

Кожній підгруп пропонують одну зі схем 
1�5, де зображено деякий процес. 
На першому етапі ігрової діяльності 

студентам за визначений час необхідно 
проаналізувати схему, визначити харак-
тер взаємодії учасників процесу, вказати, 
які реальні процеси можна описати за її 
допомогою. На другому - один із членів 
підгрупи (за вибором викладача) захищає 
спільно сформовану думку. Викладач і 
члени інших підгруп, за потребою, допов-
нюють його, ставлять запитання. Ймо-
вірно, що вже на цьому етапі гри серед 
наведених студентами прикладів реаль-
них процесів будуть названі способи 
взаємодії між учасниками навчання під 
час використання різних методів навчан-
ня. Проте, на цьому етапі не слід акцен-
тувати увагу на характеристиках методів. 
На третьому етапі гри (доцільно щоб 
підгрупи помінялися схемами) студенти 
для отриманої схеми визначають: 1) які 
методи навчання можуть їй відповідати? 
2) які особливості використання вказаних 
методів? 3) у чому полягають переваги та 
недоліки їх застосування на різних етапах 
навчально-виховного процесу? 4) чи зу-
стрічалися вони з названими методами 
під час навчання у вищому навчальному 
закладі? Четвертий етап гри проходить 
аналогічно до другого: один із членів під-
групи формулює відповіді на поставлені 
викладачем запитання, інші учасники 
разом з викладачем стежать за правиль-
ністю та повнотою відповіді, за потре-
бою, доповнюють, виправляють, уточню-
ють того, хто відповідає. На цьому етапі 
активність студентів значно зростає у по-
рівнянні з другим етапом, оскільки сту-
денти вже ознайомлені з усіма схемами, 
(принаймні, брали участь у їх аналізі) і 
тому мимовільно, зіставляючи відомі їм 
методи з конкретною запропонованою 
підгрупі схемою, аналізують їх (хоч і не 
так глибоко). На останньому, п�ятому ета-
пі, підбиваються підсумки гри, формулю-
ються загальні висновки про методи нав-
чання, їх означення, класифікацію, особ-
ливості використання, оцінюється робота 
кожної з підгруп та діяльність кожного 
студента. 
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Навчально-педагогічна ситуація, за 

якою проводитиметься гра, залежно від 
мети і потреби у попередній підготовці, 
може бути повідомлена як заздалегідь, 
так і на початку заняття. Наприклад, для 
проведення ділової гри з теми �Вимоги 
до сучасного уроку з математики� напе-
редодні між студентами треба розподіли-
ти ролі: учитель математики, що атесту-
ється (він проводитиме урок з вибраної 
теми), голова методичного об�єднання, 
директор школи, вчителі математики та 
інші вчителі школи. Гра складатиметься з 
двох частин: проведення уроку та його 
обговорення. Обговорення уроку відбува-

тиметься на методичному засіданні, яке 
вестиме його голова (він керує обгово-
ренням, узагальнює зауваження, пропо-
нує проект конкретного висновку). 
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