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ЗАСВОЮЄМО ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

 

Нині гостро стоїть питання формування особистості: чуйної, доброї, 

розвиненої у своїх знаннях і думках, толерантної і наполегливої у своїх 

діях… А чи може людина бути універсальною? В умовах інформаційно 

розвиненого суспільства вона повинна бути такою. Людство знайшло вихід з 

цієї ситуації і широко й успішно запроваджує технологізацію у підготовці 

своїх високорозвинених співгромадян. 

Такий широкий інтерес до проблеми викликаний різними мотивами: 

одні вчені традиційно йдуть у модний напрям; інші стурбовані станом освіти 

і вбачають у технологізації чергову панацею від усіх негараздів; треті (а з 

тими й автор цих рядків) вважають, що технологізація – об’єктивний процес, 

який фактично є певним етапом еволюції освіти. Для розв’язання якісно 

інших завдань нове, наступне покоління буде спиратись на досягнуті 

технологічні здобутки своїх попередників. 

Еволюційні кризи викликали ситуації, коли порушувалася внутрішня 

рівновага соціально-культурної системи: управлінські претензії 

перевищували прогностичні здібності, інструментальний інтелект 

недостатньо стримувався інтелектом гуманітарним. Суть проблеми в тому, 

що суспільство живе стабільно до тих пір, поки руйнівний потенціал 

виробничих, у тому числі військових технологій, урівноважений якостями 

культурно-психологічних засобів стримування. Якщо ж зростаючий 

енергетичний потенціал технологій суттєво переважає можливості 

нормативної регуляції, суспільство вступає в смугу кризи. У подальшому 

посилюється напруга екологічних і соціальних конфліктів, і воно стає або 

жертвою особистої могутності, або ж встигає, звичайно, перебудувати 

технологічні, організаційні, інформаційні, нормативні параметри діяльності. 

Очевидно, в основу освітньої системи в якості генеральної ідеї повинно 

бути покладено гуманістичний світогляд, який передбачає формування таких 

якостей особистості, як усвідомлення природи і людини у їхній єдності, 

відмова від авторитарного, міфологічного стилю мислення, терпимість, 

нахил до компромісу, уважне ставлення до чужої думки, інших культур, 

цінностей, думок, вірувань [1, 20]. 

Вища школа незалежної України переживає болісний процес 

становлення, відходу від тотальної уніфікації та стандартизації навчально-

виховного процесу. У зв’язку з цим переосмислюються цінності, долаються 

консерватизм і стереотипи педагогічного мислення. 

Сучасні соціальні умови підвищують вимоги до професійного рівня 

спеціаліста, націлюють на формування особистості ініціативної, самостійної, 

наділеної творчим мисленням. Гостро стоїть проблема розвитку творчих 

здібностей особистості, творчої уяви, інтуїтивного мислення, оригінальних 



способів дій, відходу від шаблонів та ін. 

Традиційні методи не забезпечують у повній мірі активного навчання 

студентської молоді, передусім тому, що за такої організації навчання важко 

встановити зворотній зв’язок, управління, контроль з боку викладача та 

самоконтроль. 

У пошуках нового підходу до проблеми активного навчання студентів 

ми зупинилися на концепції поетапного формування розумових дій. 

Провідна ідея даної концепції полягає в тому, що спираючись на 

важливий принцип психології – єдності пізнання і діяльності 

(Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв), її автори (П.Я. Гальперін, Н.Ф. Тализіна) 

розглядають засвоєння знань як процес, у результаті якого, виконуючи певні 

дії (проходячи через етапи зовнішньої матеріальної або матеріалізованої 

діяльності, через форми зовнішнього і внутрішнього мовлення) шляхом 

інтеріоризації людина вчиться мислити. Тобто засвоєння знань відбувається 

тільки в результаті виконання тими, хто навчається, певної системи дій, 

іншими словами, в результаті його особистої діяльності, тому метод, який 

випливає з даної концепції, називається діяльнісним [2]. 

Враховуючи діяльнісну теорію навчання, ми відштовхувалися від того 

факту, що готовність до педагогічної діяльності (як зазначає М. Овчіннікова) 

являє собою сукупність сформованих на необхідному рівні мотивів, 

професійних знань, умінь і навичок, а також певного досвіду застосування їх 

на практиці [254]. Зауважимо, що виокремлення компонентів даної 

готовності є умовним через їхнє взаємопроникнення і взаємообумовленість. 

Виключення будь-якого з компонентів веде до зниження якості професійно-

педагогічної діяльності. Крім того, в моделі присутні риси, інваріантні для 

готовності до професійно-педагогічної діяльності будь-якої з педагогічних 

технологій. 

Відповідно до діяльнісного підходу, нами було розроблено модель 

готовності (див. схему 1) студентів до застосування інтерактивних 

технологій у початковій школі, яка складається з трьох основних 

компонентів: мотиваційно-цільовий (відношення і мета), когнітивний 

(знання), операційний (уміння й навички). Кожний з перерахованих 

компонентів готовності, окрім загальних для професійно-педагогічної 

готовності якостей, містить специфічні якості, характерні для організації 

навчально-пізнавальної діяльності за принципом інтерактивності. 

Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до застосування 

інтерактивних технологій при навчанні молодших школярів – процес 

ґрунтовний, тривалий, послідовний і рухливий. В умовах динамічного 

функціонування розробленої моделі, як уже зазначалося, він охоплює кілька 

етапів: мотиваційно-цільовий, когнітивний і операційний (Див. Таблицю 1.). 

Перераховані етапи цілком відповідають внутрішньому змісту і характеру 

функціонування моделі. Для послідовної її реалізації було розроблено 

дидактико-методичні матеріали, в яких простежується взаємозв’язок 



функціональних етапів даної моделі, з методичним забезпеченням і 

змістовими компонентами підготовки майбутнього вчителя початкових 

класів до застосування інтерактивних технологій у своїй професійній 

діяльності. 

 

 



Структурна модель готовності студентів до застосування 

інтерактивних технологій у початкові школі 

Схема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовність студента до застосування інтерактивних  

технологій у початкові школі 

Мотиваційно-цільовий 

компонент 

Когнітивний  

компонент 

Операційний  

компонент 

Формування 

мотиваційної і цільової 

сфери. Усвідомлення 

значущості 

інтерактивних 

технологій при навчанні 

молодших школярів 

Формування знань про 

сутність інтерактивних 

технологій навчання при 

організації навчально-

пізнавальної діяльності і 

можливість їхнього 

застосування з 

урахуванням 

особливостей 

навчальних предметів і 

поєднанні їх з іншими 

педагогічними 
технологіями 

Формування умінь і 

навичок застосування 

інтерактивних 

технологій у початковій 

школі 

Введення в курс професійно-направлених дисциплін основ 

підготовки до застосування інтерактивних технологій у  

початковій школі 

Одержання інформації 

про інтерактивні 

технології та можливе 

їхнє застосування на 

уроках у початкових 

класах через доцільну 

організацію студентів на 

заняттях з методик та з 

прослуховуванням 
спецкурсу 

Введення у навчальний 

план ВНЗ спецкурсу 

«Уроки в початковій 

школі із застосуванням 

інтерактивних технологій 

навчання», самостійна 

робота, написання 

курсових та дипломних 

робіт, пов’язаних з 

проблемою застосування 

інтерактивних технологій 

навчання 

Практична діяльність із 

застосування 

інтерактивних 

технологій у початкових 

класах у процесі 

педагогічної практики, 

при написанні науково-

дослідних робіт і в 

професійній діяльності 

Майбутній учитель, готовий до застосування інтерактивних 

технологій у початковій школі 



Метою інформаційно-цільового етапу було формування мотиваційної 

і цільової сфери у змісті діяльності майбутнього вчителя щодо впровадження 

інтерактивних технологій, активізацією самопізнання майбутнього вчителя, 

усвідомлення ним значення інтерактивних технологій у навчанні молодших 

школярів. Для методичного забезпечення на даному етапі значними є 

педагогічні дисципліни, зокрема «Вступ до спеціальності», «Дидактика», 

«Основи педагогічної майстерності», «Вікова психологія», пасивна 

педагогічна практика, при проходження якої студенти мають можливість 

спостерігати за навчальним процесом у різних вікових групах дітей (з 1 по 4 

клас) та у різних класоводів. Названі нами курси навчальних дисциплін 

виконують інформаційно-аналітичну функцію щодо змісту підготовки 

майбутнього вчителя початкових класів до застосування інтерактивних 

технологій. Разом з тим, у студента актуалізується розуміння значення 

професійного потенціалу сучасного вчителя, педагогічний аналіз дає змогу 

усвідомити і проблему пошуку нових, ефективних технологій, які б дали 

змогу розв’язати низку педагогічних проблем, пов’язаних з процесом 

навчання, індивідуальним підходом до учня, роботою з відстаючими учнями 

тощо. На цьому етапі обов’язковим є діагностичний зріз первинного стану 

готовності студентів до застосування інтерактивних технологій у початковій 

школі. 

Таблиця 1. 

 

Характеристика етапів підготовки майбутнього вчителя початкових класів до 
застосування інтерактивних технологій 

Етапи 
Чинники 

експериментальної 
системи 

Методичне забезпечення 
експериментальної системи 

Зміст компонентів підготовки 
майбутнього вчителя 
початкових класів до 

застосування інтерактивних 
технологій 

Ін
ф

о
р
м

ац
ій

н
о
-ц

іл
ь
о
в
и

й
 

Формування 
мотиваційної і 

цільової сфери у 
змісті діяльності 

майбутнього 
вчителя; 

ознайомлення з 
педагогічними 
технологіями, 

активізація 
самопізнання 
майбутнього 

вчителя 

«Вступ до спеціальності», 
«Дидактика», «Основи 

педагогічної майстерності», 
«Вікова психологія» 

Позитивне ставлення до 
вчительської професії, 

позитивна оцінка нововведень 
вчителем у навчальному процесі 

(інтерактивних технологій), 
прагнення до майстерного 
оволодіння майбутньою 

професією 



К
о
гн

іт
и

в
н

и
й

 

Знання про сутність 
інтерактивних 

технологій 
навчання; 

особливості їх 
застосування, 
організацію 

групової, 
фронтальної, 

індивідуальної 
роботи на уроках; 
вікові особливості 

учнів та навчальних 
предметів 

початкової школи 

«Методика навчання рідної 
мови і читання, математики, 
природознавства; «Уроки в 

початковій школі із 
застосуванням 

інтерактивних технологій» 

Системне оволодіння знаннями 
про інтерактивні технології, їх 

групи, розвиток умінь 
проектувати інтерактивні 

технології 

О
п

ер
ац

ій
н

о
-

п
р
о

ц
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у
ал

ь
н

и
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 Реалізація набутих 
знань у виробничих 

умовах, творче 
проведення уроків із 

застосуванням 
інтерактивних 

технологій 

«Сучасні навчальні 
технології в галузі…..», 
«Інноваційні технології 

сучасної освіти», 
«Педагогіка і методика 

викладання фахових 
дисциплін у ВНЗ», 

«Педагогічна практика» 

Вироблення рис самостійності, 
відповідальності, 

наполегливості у досягненні 
професійної мети 

 

Когнітивний етап характеризується системним оволодінням майбутнім 

педагогом знань про сутність інтерактивних технологій навчання, 

особливості їхнього застосування, організацію групової, фронтальної, 

індивідуальної роботи на уроках; урахуванням вікових особливостей дітей 

молодшого шкільного віку при плануванні інтерактивного навчання; 

можливостями застосування інтерактивних технологій з урахуванням 

особливостей навчальних предметів початкової школи. Водночас, на цьому 

етапі відбувається формування творчого ставлення до практичної діяльності 

вчителя стосовно застосування інтерактивних технологій, активізується 

бажання впровадження інноваційної діяльності. Мета досягається 

впровадженням у навчальний процес ступеневої підготовки майбутнього 

вчителя таких курсів: 

 «Методика навчання рідної мови і читання»; 

 «Методика навчання природознавства»; 

 «Методика навчання математики»; 

 «Уроки в початковій школі із застосуванням інтерактивних 

технологій навчання» – для студентів кваліфікаційного рівня 

«бакалавр»; 

 «Сучасні навчальні технології в методиці викладання освітньої 

галузі «Мова»; 

 «Сучасні навчальні технології в методиці викладання освітньої 

галузі «Математика»; 

 «Сучасні навчальні технології в методиці викладання освітньої 

галузі «Природознавство»; 



 «Педагогічна практика» – для студентів кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст»; 

 «Інноваційні технології сучасної освіти»; 

 «Педагогіка і методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ» – 

для підготовки студентів кваліфікаційного рівня «магістр»; 

 «Педагогічна практика». 

Реалізація процесу підготовки майбутнього вчителя щодо 

впровадження інтерактивних технологій відбувається під час навчання. 

Навчальна робота організована таким чином, що саме вивчення вузівських 

предметів, або курсів відбувається із застосуванням у навчальному процесі 

інтерактивних лекцій, практичних і лабораторних занять, організованих за 

інтерактивними технологіями. Викладений нами факт не вимагає тотального 

застосування викладачами інтерактивних технологій під час занять. 

Навчальна робота в експериментальній групі ретельно планується: 

 складається тематичний план до вивчення певного предмету; 

 під відповідну тему обираються для застосування відповідні 

інтерактивні технології; 

 під час навчання викладач керує ходом заняття, спрямовує у 

необхідному напрямку роботу студентів відповідно до методики 

роботи за інтерактивними технологіями. 

На заняттях з фахових методик, під час засвоєння спецкурсу «Уроки в 

початковій школі із застосуванням інтерактивних технологій навчання» 

майбутнім учителям початкової школи відповідно до навчального плану 

кожного з виучуваних предметів пропонуються завдання практичного 

характеру: 

 Яку інтерактивну технологію можна застосувати при вивченні теми 

«Дерева, кущі, трави» (методика навчання природознавству)? 

 Складіть вправи до усного рахунку при вивченні теми «Табличні 

випадки множення на 7» (методика навчання математики). 

 За навчальною програмою для 2 класу складіть планування уроків 

читання у 2 класі з використанням інтерактивних технологій 

навчання (ІНДЗ на заняттях з методики навчання мови і читання). 

 Продумайте і складіть план-конспект уроку математики з теми 

«Парні і непарні числа» із застосуванням технологій «Робота в 

малих групах» і «Метод ПРЕС» (спецкурс «Уроки в початковій 

школі із застосуванням інтерактивних технологій навчання») тощо. 

На наступному етапі експериментального навчання, операційно-

процесуальному, відбувається реалізація набутих знань у виробничих умовах 

під час проходження студентами педагогічної практики, в ході якої 

перевіряється підготовленість майбутніх учителів початкових класів до 

проведення уроків за інтерактивними технологіями. Після проходження 

педагогічної практики знання засвоюються на занятті з предмету «Сучасні 

навчальні технології в методиці викладання освітньої галузі…». 

Навчальна робота проводиться і під час виконання студентами 

дослідницьких і творчих завдань в роботі наукових груп. Так, протягом 



останніх восьми років на кафедрі методики початкового навчання Уманськго 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини плідно працює 

наукова група «Інноваційні навчальні технології у початковій школі». Дана 

група тісно співпрацює з лабораторією сільської початкової школи та 

Науково-методичним центром інноваційних технологій. Кожний студент 

наукової групи отримує тему дослідження, готує по ній доповідь на 

засіданнях наукової групи. Серед можливих варіантів роботи – студент 

протягом кількох років досліджує певну проблему і виконує спочатку 

курсову роботу, потім дипломну. Пізніше, під час навчання в магістратурі 

досліджувана проблема може бути перенесена на галузь підготовки вчителя. 

Слід зазначити, що такий вибір студентів був демократичним – науковою 

роботою студенти займалися тільки за власним бажанням. Важливе місце у 

підготовці майбутніх педагогів до застосовування інтерактивних технологій 

у навчальному процесі початкової школи займає педагогічна практика. 

Перші спроби у застосуванні інтерактивних технологій студенти роблять під 

час проходження педагогічної практики, яка має назву «Пробні уроки». Вона 

дає можливість кожному студенту провести один, два (і більше за бажанням) 

уроки з кожного предмету відповідного класу (1-й, 2-й, 3-й, або 4-й клас). Під 

керівництвом методистів і досвічених учителів студенти-практиканти 

розробляють, проводять і аналізують вже проведені уроки; усуваючи і 

враховуючи недоліки планують і проводять наступні. «Державна» 

педагогічна практика відкриває для практикантів-класоводів широкий спектр 

можливостей планувати, проектувати і проводити уроки і виховні заходи із 

застосуванням інтерактивних технологій. 

Такі різноманітні форми роботи покликані допомогти студентам 

реалізувати свої знання на практиці, виявити свій творчий потенціал 

відповідно до своїх здібностей, бажань тощо. 

Інтерактивні технології досить цікаві за змістом і за формою 

проведення, тому кожний, хто вже навчався у такий спосіб, має бажання 

продовжити його. З метою моніторингового дослідження і активного 

стимулювання студентів до навчання та ефективності засвоєння 

інтерактивних технологій нами були розроблені критерії оцінки засвоєння і 

готовності до застосовування інтерактивних технологій у навчальному 

процесі початкової школи. Для цього нами були визначені два критерії: 

когнітивний і операційний (див. таблицю 2). 

 

Таблиця 2. 

Критерії оцінки засвоєння і готовності до застосовування студентами  

інтерактивних технологій у навчальному процесі початкової школи 

 
Когнітивний Операційний 

 знання про інтерактивні технології 

(групи інтерактивних технологій); 

 знання про вікові особливості 

застосування інтерактивних технологій 

навчання ;  

 повнота виконання методичних завдань; 

 складання плану-конспекту уроку із 

застосуванням інтерактивних 

технологій; 

 екстраполяція набутих умінь у 



 знання структури інтерактивної 

технології; 

 знання про організацію групової, 

фронтальної, індивідуальної роботи на 

уроках; 

 застосування знань на різних предметах, 

у нових ситуаціях; 

 ефективність застосування знань у 

навчальному процесі. 

виробничі умови; 

 комплексне використання умінь у 

навчальному процесі початкової школи; 

 доцільне застосування інтерактивних 

технологій у виробничих умовах; 

 творче застосування набутих знань. 

 

Інтерактивні технології відіграють важливу роль у сучасній освіті. 

Їхньою перевагою є те, що учасники навчального процесу засвоюють всі 

рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, оцінка), в аудиторіях 

збільшується кількість молодих людей, які свідомо сприймають навчальний 

матеріал. Вони займають активну позицію в засвоєнні знань, їхній інтерес в 

одержанні знань зростає. 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 зі студентами. Аналогічно за певних умов 

проводяться й інші інтерактивні вправи. 

До роботи за інтерактивними методиками ми дійшли через групову 

роботу. В кожній академічній групі існують рухомі прямі групи, які 

виконують різні завдання у відповідності до своєї назви: «екзаменатори», 

«екзаменовані», «група завалу», «експерти», «дослідники», «опоненти» тощо. 

Усі вони виконують навчально-тренувальні, творчі завдання. Викладач керує 

навчальним процесом, але головна навчально-виховна робота відбувається 

при спілкуванні студентів усередині групи або при об’єднанні роботи груп. 

Цікавим є і те, що у кожній з груп працює девіз: «Один за всіх і всі за 

одного». Тому сильніші студенти намагаються допомогти слабшому не 

підказкою, а консультацією. Слабші студенти прагнуть піднятися до вищого 

щабля в опануванні знань і вмінь для того, щоб не підвести всю групу.  

Досвід роботи за інтерактивними технологіями дає нам змогу зробити 

висновки про те, що на сучасному етапі розвитку суспільства це, можливо, є 

одним із приоритетних напрямків підготовки людини нового суспільства з 

усіма її позитивними якостями. 
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