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Вже багато років науковці приходять до висновку, про те, що до 
процесу навчання в школі потрібно ставитися не тільки серйозно та відпо-
відально, але й творчо. Підтвердженням цього є, те що засвоєння будь-
якого матеріалу сприймається не лише за рахунок словесних засобів на-
вчання, а значно підсилюється використанням ілюстрації. Але і цього, для 
підвищення рівня знань учнів, на жаль не достатньо. Провівши аналіз нау-
кових праць, зокрема дослідження проведені Національним треніговим 
центром (США, штат Меріленд), які показують, що за рахунок саме інте-
рактивного навчання, збільшується процент засвоєння матеріалу, оскільки 
воно впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю, (дії, 
практику). Результати цих досліджень були відображенні в схемі, що 
отримала назву «Піраміда навчання» [5, 56]. 

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес 
відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії всіх учнів. Учи-
тель і учень є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання. Учи-
тель виступає як організатор процесу навчання, консультант. Результатів 
навчання можна досягти взаємними зусиллями учасників процесу навчан-
ня. Учні беруть на себе взаємну відповідальність за результати навчання. 

Сьогодні вже доведено, що учні мають різні стилі навчання. Вони 
сприймають інформацію за допомогою органів слуху, органів зору й орга-
нів чуття. Досить часто один із цих способів отримання інформації домі-
нує, й людина використовує його постійно. 

Однією з найважливіших і ефективних умов уроку, є впровадження в 
нього інтерактивних технологій, які характеризуються такою організацією 
навчання: як «діалог», «синтез думок», «спільних проект», «пошук ідей», 
«коло ідей», «акваріум», «мікрофон», «мозковий штурм», «ажурна пилка», 
«дерево рішень», «карусель», «кубування», «активне слухання», та багато 
інших. 

Отже, за інтерактивної моделі активну участь у процесі пізнання бе-
руть всі без виключення його учасники. Саме в цьому розумінні інтерактив 
визначається як практичне навчання. Як бачимо, урок можна провести на-
стільки цікаво та пізнавально, в результаті чого, ви гарантовано отримаєте 
високі знання та інтерес до вашого предмету. 
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