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Розглядаються загальні питання потреби та реалізації інтерактивного навчання у вищій 

школі. Наводяться аргументи доцільності використанням комп’ютерних технологій під час 
організації такого навчання у педагогічних закладах вищої освіти. 

 
 

Вища освіта традиційно покликана 
виховувати молоде покоління в традиціях 
панівної культури, допомагати йому у 
засвоєнні вироблених цим суспільством 
способів інтерпретації природних та 
соціальних явищ. Вона також повинна 
сприяти формуванню у кожної молодої 
людини самосвідомості, тобто уявлень 
про свої можливості і своє місце у світі. 

Сучасне суспільство стає менш одно-
рідним. Тому є небезпека у пригніченні 
чиїх-небудь інтересів, що не вписувати-
муться в систему офіційних поглядів, але 
є важливими для певних індивідів або 
стануть такими у зв’язку зі змінами у дер-
жаві. Якщо така обставина ігнорувати-
меться, то є ризик у закостенінні освітньо-
виховної системи, відштовхуванні від неї 
більшості молодих людей. Обмежуючись 
вузькими рамками традиційних поглядів, 
вища освіта втратить здатність активно 
адаптуватися до змін. А для сучасного 
світу справедливим є твердження, що 
зміни – це норма життя. 

Передача суспільного досвіду відбува-
ється під час сумісної діяльності студента 
і викладача. Причому нині роль остан-
нього можуть виконувати також і книги, і 
фільми, і, безперечно, комп’ютери, що 
використовуються в інтерактивному ре-
жимі. Наслідуючи західні педагогічні 
традиції, в українській педагогіці вищої 
школи основний акцент роблять на 
експліцитні способи передачі досвіду. 
Центральною фігурою освітнього проце-

су залишається «усезнаючий» викладач, 
який через пояснення та демонстрації 
повідомляє студенту те, чого той досі не 
знав. Навчання у цьому випадку нагадує 
вулицю з односторонній рухом. Адже така 
організаційна модель далеко не повно 
відображає реальний процес здобуття 
досвіду людиною. Зрозуміло, що пояс-
нення та демонстрації повинні бути під 
час навчання, але ними не можна обме-
жувати «репертуар» педагогічного впливу 
на студента. 

Навчання студентів треба суттєво 
наблизити до реального життя, де пере-
важають колективні та групові форми 
взаємодії між людьми, панує дух здоро-
вого змагання, наявний розподіл праці, 
співробітники обирають керівника, вико-
нують роль радників і критиків, сильні та 
досвідченіші підтримують та навчають 
слабших і допомагають їм розібратися в 
сутності питання та засвоїти необхідний 
досвід. Особливо це є важливим для сту-
дентів педагогічних навчальних закла-
дів, які у майбутньому самі виступати-
муть у ролі організаторів навчально-ви-
ховного процесу. Слід також враховува-
ти, що для успішного виконання реальної 
роботи у майбутньому студенту педаго-
гічної спеціальності недостатньо лише 
оволодіти професійними знаннями та 
вміннями. Необхідними є також віра у 
свої сили, вміння приймати самостійні 
рішення, здатність розуміти, слухати, до-
помагати, ладити з людьми, організову-
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вати їх діяльність тощо. Традиційна 
система навчання не приділяє достатньо 
уваги розвитку цих важливих якостей. 
Більше того, зазвичай вона перешкоджає 
формуванню атмосфери співробітництва, 
взаємодопомоги та підтримки. 

Природною та необхідною для педа-
гогічних вузів буде така організація 
навчально-виховного процесу, коли кожен 
студент не лише навчається, але й вчаться 
навчатися і, навчаючись, допомагає своїм 
колегам в оволодінні знаннями, уміннями 
та навичками, причому з урахуванням 
бажань та реальних здібностей кожного. 
Викладач при цьому втрачає своє моно-
польне положення володаря і транслятора 
знань, а навчально-виховний процес пере-
творюється у сумісну діяльність його 
учасників, де викладач виступає в ролі 
«диригента». 

Переважна більшість викладачів, нав-
чаючи студентів чого-небудь, переконані у 
тому, що студент: 1) не вміє цього робити; 
2) здатний опанувати нове шляхом наслі-
дування та репродукування дій викладача; 
3) бажає навчитися цього; 4) робитиме активні 
спроби в напрямку оволодіння новим. 

На жаль, це не завжди так. Усе частіше 
до вузів приходять студенти, які: недостатньо 
підготовлені до навчання у вищому закла-
ді освіти, а тому не вміють і не можуть 
навчатися; не мають бажання вчитися, а 
лише отримати диплом; не здатні і не 
хочуть активно включатися у навчальний 
процес. А тому наразі стоїть проблема у 
«підтягуванні» студентів до необхідного 
рівня та мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності студентів (навіть такої, що 
вочевидь має професійне спрямування!). 

За вимогою часу (незалежно від кон-
тингенту студентів) та зважаючи на специ-
фіку педагогічної діяльності у педагогіч-
них вузах треба готувати фахівців, які 
постійно здатні здобувати знання, зокрема 
й самостійно, та самовдосконалюватися 
залежно від власних потреб і потреб 
суспільства в цілому, знаходити своє місце 
у колективі, навчати інших тощо. Це 
знайшло відображення і у документах 
ЮНЕСКО, зокрема «Освіта: прихований 

скарб», де проголошено, що у людини має 
сформуватися вміння: 

• пізнавати, тобто оволодівати інстру-
ментарієм, необхідним для розуміння 
того, що відбувається у світі; 

• діяти так, щоб змінювати середови-
ще свого мешкання; 

• жити в суспільстві та брати участь у 
всіх видах сумісної людської діяльності». 

Кожен із перелічених пунктів є важли-
вим. Проте для нашої держави, де трива-
лий час відбувалося культивування лише 
колективізму, характерним для нинішнього 
періоду розвитку є перехід до іншої 
крайності – індивідуалізму. І хоча індиві-
дуальність є головним принципом етики і 
керівним методологічним положенням у 
навчанні та вихованні, проте не можна 
формувати молоду людину, непідготовле-
ну до самостійного життя в колективі, а 
особливо до плідної співпраці в ньому. 
Базуючись на самоцінності особистості, її 
індивідуальності, духовності та суверен-
ності, особистісно-зорієнтоване навчання 
націлене на формування людини, що є 
творцем самої себе і свого життя. Не 
можна відкидати той факт, що студенту 
доведеться жити і працювати серед інших 
членів суспільства, взаємодіяти й контак-
тувати з ними під час розв’язування 
життєво важливих питань, знаходити своє 
місце серед інших тощо. Саме тому для 
сучасної вищої освіти в Україні особливо 
важливим із перелічених є третій пункт. 

Формування індивідуальної, творчої, 
активної молодої людини, що здатна спів-
працювати з іншими членами суспільства, 
слід не тільки теоретично декларувати, але 
й систематично, системно за допомогою 
доцільних прийомів, методів і засобів уті-
лювати задеклароване у навчально-вихов-
ний процес. Тобто слід не лише навчати 
студентів основ наук, але й виховувати в 
них навички взаємодії з оточуючим світом. 

Саме тому нині навчання у вузі має 
ґрунтуватися на діалогічному підході, що 
передбачає су’бєкт-суб’єктну взаємодію 
учасників педагогічного процесу, їх само-
актуалізацію і самоорієнтацію та викорис-
танні комп’ютерних технологій під час 
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такої взаємодії. Передбачається, що викла-
дач не протиставляє себе студентам, а займає 
з ними рівноправну позицію, залишаючи 
за собою право керувати способами взає-
модії. Він дає можливість студентам бути 
активними суб’єктами навчальної діяль-
ності, що сприяє практичній реалізації їх 
прагнення до саморозвитку та самостверд-
ження. 

Якнайефективніше сприяють цьому 
методи інтерактивного навчання, що 
останнім часом розробляються та впровад-
жуються у навчально-виховний процес. 
Завдяки закладеним в їх суть самостійній 
діяльності та груповій взаємодії вони 
можуть бути ефективними та перспектив-
ними і для вищих навчальних закладів 
освіти, особливо педагогічного спряму-
вання.  

Теоретичною основою запровадження 
інтерактивних методів навчання є особис-
тісно-зорієнтований та діяльнісний підходи 
до навчання; теорія оптимізації педагогіч-
ного процесу (Ю.К.Бабанський, М.М.По-
ташник та ін.). Теоретико-практичні роз-
робки в цій галузі здійснили В.Гузєєва, 
А.Гін, О.Пометун, Л.Пироженко та ін. 

Термін «інтерактивний» англійського 
походження та означає «взаємодіючий». 
Інтерактивність означає здатність до 
взаємодії чи саму взаємодію, діалог з ким-
небудь (наприклад, викладачем, іншими 
учасниками навчально-виховного процесу). 
Тому інтерактивне навчання – це най-
перше діалогове навчання, під час якого 
здійснюється взаємодія між суб’єктами 
процесу [3]. Так, О.Пометун та Л.Пиро-
женко сутність інтерактивного навчання 
бачать у тому, що навчальний процес 
відбувається за умов постійної, активної 
взаємодії, є співнавчанням, взаємонавчан-
ням [6]. 

Відомо, що під час лекції, коли студент 
тільки слухає викладача, він засвоює 5 % 
навчального матеріалу, під час читання 
навчальної літератури – 10 %, у процесі 
роботи з відео та аудіо матеріалами – 
20 %, за умови наявності демонстрацій – 
30 %, беручи участь у дискусії – 50 %, 
виконуючи практичні завдання – 75 %, 
коли навчає інших чи відразу застосовує 
знання – 90 %. [6]. Як видно, пасивні 

методи навчання (коли студент тільки 
засвоює та відтворює надані іншими 
суб’єктами відомості) мають значно ниж-
чу ефективність порівняно з активними та 
інтерактивними. 

Особливо цінним інтерактивне навчан-
ня є тому, що під час його реалізації 
студенти навчаються ефективній роботі в 
групі, колективі. Щоб переконатися у 
відсутності таких навичок, достатньо 
запропонувати їм організувати певний 
захід. Значна частина студентів спочатку 
претендуватимуть на роль керівників, 
організаторів, виявлять бажання бути 
лідером тощо. Проте коли дійде до 
реального продукування ідей і їх втілення 
в життя, студенти переважно стають 
пасивними. І це не стільки тому, що в них 
зникає бажання працювати, скільки через 
відсутність відповідних навичок. Студен-
ти не здатні, оскільки не вміють, а не 
вміють тому, що не навчені співпрацюва-
ти. Але ж саме ці навички є необхідними 
та постійно застосовуваними в їх май-
бутньому професійному житті педагога. 
При правильному, спланованому та систе-
матичному застосуванні прийомів інтер-
активного навчання цю проблему можна 
якщо не розв’язати, то суттєво наблизити 
до розв’язання. 

Можливість для впровадження інтер-
активного навчання забезпечить організо-
ваний багатосторонній процес взаємодії 
між викладачем і студентами, під час 
якого в атмосфері взаємної довіри та 
співробітництва, колективного обгово-
рення учасники навчального процесу 
доходять до важливих висновків, що 
стосуються розглядуваного питання. При 
цьому не виключається різниця у 
поглядах студентів та викладача. Тому 
треба прагнути не до одноманітності 
думок, а до вільного діалогу, де залиша-
ється місце для різних інтерпретацій і 
поглядів. Оскільки в сучасних умовах 
знання мають властивість швидко 
«застарівати» і втрачати актуальність, то 
важливо не тільки дати студентам знання, 
навички та вміння, що корисні для життя 
нині, але й розвити в них здатність 
самостійно здобувати знання, мислити, 
формулювати та розв’язувати стандартні 
та нетривіальні завдання тощо. 

Інтерактивне навчання можна здій-
снювати, організовуючи групову або 
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фронтальну взаємодію учасників 
навчального процесу. Перша передбачає 
роботу в малих групах (переважно від 2 
до 5 осіб), друга – спільну роботу та 
взаємонавчання всього колективу студен-
тів, зокрема і викладача. Детально про 
сутність і види методів інтерактивного 
навчання можна прочитати в посібнику 
[6]. Інтенсивність такого спілкування та 
взаємодії підсилюється використанням 
комп’ютерних засобів навчання. 

Застосування інформаційно-комуніка-
ційних технологій (ІКТ) під час підготовки 
вчителя відкриває нові можливості в 
професійній підготовці. Насамперед це 
проявляється в тому, що вони стають для 
студентів засобом пізнавальної діяльності 
(наприклад, експериментування з метою 
перевірки власних гіпотез, розв’язування 
задач, порівняння з передбаченнями теорії 
тощо). Повинно відбуватися поступове та 
неантагоністичне (без руйнівних перебу-
дов і змін усталених норм) вбудовування, 
«вкраплення» нових інформаційних тех-
нологій в інтерактивне навчання, гармо-
нійне поєднання традиційних і комп’ютер-
но-орієнтованих методичних прийомів і 
методів навчання. 

Нові інформаційні технології навчання 
це, найперше, потужні та універсальні 
засоби отримання, опрацювання, зберіган-
ня, передавання, подання різноманітних 
відомостей. Також це засоби виконання 
рутинних, технічних, нетворчих операцій, 
пов’язаних із дослідженням різних про-
цесів і явищ або їх моделей. Їх вико-
ристання розкриває широкі можливості 
для інтенсивного та продуктивного спіл-
кування студентів, істотної інтенсифікації 
їх навчально-пізнавальної діяльності, 
зменшення навчального навантаження та 
інтенсифікації навчального процесу, на-
дання навчально-пізнавальній діяльності 
творчого, дослідницького спрямування, 
що природно приваблює студента й прита-
манна йому. Результати такої взаємодії та 
обміну думками приносять студентам за-
доволення, стимулюють бажання працю-
вати, набувати нових знань. 

Серед позитивних факторів використан-
ня комп’ютера у навчальному процесі з 
метою створення умов для активної 
взаємодії студентів педагогічних вузів 
доцільно виділити такі: 

1) скорочення часу на виконання 

другорядних завдань, що виконуються 
опосередковано у процесі розв’язування 
основних задач; 

2) збільшення кількості випадків, що 
можна розглянути у пошуках гіпотези або 
правильної відповіді, та способів їх 
презентації іншим учасникам навчального 
процесу; 

3) забезпечення оптимального темпу 
роботи на занятті для кожного студента; 

4) можливість здійснення швидкого 
та образного комп’ютерного моделювання 
реальних процесів та обговорення отрима-
них результатів в активному та гнучкому 
режимі; 

5) забезпечення активної та швидкої 
взаємодії між учасниками навчального 
процесу (типу «викладач – студент» або 
«студент – студент»); 

6) набуття студентами досвіду роботи 
з комп’ютером, зокрема організації 
навчання з його використанням; 

7) формування в студентів навичок 
використання комп’ютера під час майбут-
ньої професійної діяльності. 

Що стосується семінарських занять з 
методики математики, то до перелічених 
переваг і доцільностей використання ІКТ 
під час реалізації інтерактивного навчання 
варто добавити ще й такі: 

1) формування у студентів умінь до-
бирати комп’ютерні програми, що стосують-
ся вивчення певних тем шкільного курсу 
математики, аналізувати їх зміст на пред-
мет доцільності та способів використання 
у навчанні математики; 

2) навчання студентів використову-
вання комп’ютерних засобів під час підго-
товки відповідей на поставлені запитання, 
формування гіпотез, відстоювання власної 
точки зору тощо; 

3) збагачення студентів навичками 
роботи в мережі Інтернет; 

4) розвиток у студентів умінь збирати 
відомості в електронному варіанті та 
ділитися ними один з одним, колективно 
їх опрацьовувати та представляти з 
використанням комп’ютерних засобів. 

Під час впровадження інтерактивного 
навчання з використанням ІКТ слід дотри-
муватися певних вимог, невиконання 
яких може суттєво знизити його ефектив-
ність. 

1. Необхідно провести вступне заняття, 
на якому ознайомити студентів з 
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інтерактивними технологіями та методами 
роботи, що суттєво змінять усталений 
стиль навчання. На такому занятті треба 
пояснити суть інтерактивного навчання, 
довести до відома студентів та опрацю-
вати з ними правила роботи в малих 
групах і колективі в цілому. 

Зокрема, правила можуть бути такими:  
1). Думка кожного учасника навчаль-

ного процесу важлива для інших і її 
обов’язково треба вислухати. 

2). Не слід боятися висловлювати 
власну думку навіть тоді, коли вона не 
збігається з думкою більшості. 

3). Усі учасники інтерактивного нав-
чання – партнери, а не суперники. 

4). Треба обговорювати сказане люди-
ною, а не її саму. 

5). Кожен учасник повинен обдумува-
ти, формувати та висловлювати думки, а 
не бути пасивним споглядачем того, як це 
роблять інші. 

6). Говорити слід чітко, зрозуміло та 
красиво. 

7). Треба вміти не тільки висловлюва-
ти власні думки, але й вислуховувати 
інших. 

8). Надавати та відстоювати слід лише 
думки та позиції, що мають обґрунту-
вання. 

2. Слід переконатися, що студенти на 
достатньому рівні володіють комп’юте-
ром. В іншому випадку їх увага переклю-
читься на опанування засобом навчання, 
що гальмуватиме досягнення мети заняття. 

3. На початкових етапах впровадження 
методів інтерактивного навчання з 
використанням ІКТ доцільно формувати 

групи по 2 – 3 особи, що дасть змогу 
студентам працювати за одним комп’ю-
тером. 

4. Формуючи групи, в яких працюва-
тимуть студенти упродовж заняття, треба 
зважати як на їх власні бажання, так і 
підготовленість до виконання поставлено-
го групі завдання. При цьому найдієві-
шими є гетерогенні групи. У цьому 
випадку кращі студенти мають можливість 
допомагати та навчати слабших. 

5. Інтерактивне навчання неможливо 
здійснити без доброзичливої атмосфери в 
колективі, що потрібно створити й 
постійно підтримувати. 

6. До кожного заняття слід сумлінно 
готуватися як викладачеві, так і студенту. 
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вопросы необходимости и реализации интерактивного обучения в высшей школе. Приводятся 
аргументы целесообразности использования компьютерных технологий обучения в процессе 
организации такого обучения в педагогических учреждениях высшего образования. 

 
Summary. Topolya L. INTERAKTIVE TEACHING AT HIGHER SCHOOL WITH USING 

THE COMPUTER TECHNOLOGIES. The general questions of necessity and realization of the 
interactive teaching at higher school are examined. Arguments of practicability computer technologies 
using in the process of organization such teaching in pedagogical establishments of higher education 
are brought. 
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