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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ  

РОЗВИТКУ І САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УЧНЯ 
 
Головним завданням реформування освіти поставленим у державній 

національній програмі є запровадження в навчально-виховній роботі нових 
педагогічних інтерактивних технологій. Музична освіта, яка заснована на 
новітніх педагогічних технологіях, виступає основою творчого розвитку 
духовної культури особистості. 

Пошук нових ідей, нових шляхів спонукає звернути увагу на 
використання в музичному мистецтві інтерактивних технологій. Музичне 
мистецтво відкривається перед дитиною як процес становлення 
художнього образу через різні форми художнього втілення (літературні, 
музичні, образотворчі). Іде опора на виявлення життєвих зв’язків музики. 
Урок музики стає не просто уроком розвитку сенсорних музичних 
здібностей, а уроком мистецтва, коли розвиваються всі психічні процеси: 
сприйняття, мислення, пам’ять, увага й, зокрема, музичні здібності: 
тембровий слух, відчуття ритму, музичне мислення [1]. 

Завдячуючи впровадженню інтерактивних технологій на уроках 
музичного мистецтва, з’являється можливість на високому рівні якості 
проводити «нестандартні» уроки. Якщо послідовно й систематично 
використовувати на уроках музичного мистецтва комп’ютерні технології, 
стає легше контролювати творчий розвиток учнів, формувати 
спеціалізовані знання в процесі навчання й виховання особистості в 
музичному мистецтві, реалізувати можливості сучасних засобів навчання. 
Нове покоління, що зростає в епоху інформації, потребує принципово 
нових рішень у педагогічному вихованні. Використання комп’ютерних та 
інтерактивних технологій є необхідним інструментом для сучасного уроку 
музики, а також важливим кроком до виховання гармонійної особистості 
ХХІ століття [3]. 

Використання інтерактивних технологій сприяє закріпленню 
інтегрованих знань та формуванню вмінь, набутих на уроках музики, 
образотворчого мистецтва, які надихають на створення власного творчого 
доробку, дозволяють учителю музики контролювати художньо-творчий 
розвиток учня, формувати спеціалізовані знання у процесі виховання 
особистості в музичному мистецтві, реалізувати можливості сучасних 
засобів навчання [2]. 

Отже, інтерактивне навчання – це специфічна форма організації 
навчальної діяльності, яка має передбачену мету – створити комфортні 
умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, 
інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання полягає в 
тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної, 
позитивної взаємодії всіх учнів. 



Таким чином, застосування інтерактивних технологій навчання 
сприяє розвитку і самореалізації учнів. На уроках, де використовуються ці 
технології, діти почувають себе впевнено, вільно висловлюють свої думки 
і спокійно сприймають зауваження, адже вони є активними учасниками 
навчального процесу. В атмосфері довіри та взаємодопомоги легко робити 
відкриття, усвідомлювати важливість здобутих знань. Саме за таких умов 
можливе виховання особистості, підготовленої до майбутнього, у якому 
необхідно розв’язувати проблеми та приймати конкретні рішення. 
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