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за його ініціативою і триває мало часу. 
Таким чином, особливості формування соціальної компетенції 

школяра в умовах застосування інтерактивних технологій, в основі яких 
лежать групові форми навчальної діяльності, обумовлюються з одного 
боку, структурою педагогічної взаємодії суб’єктів навчально-виховного 
процесу, змістом ціннісних орієнтацій контактної соціальної групи; 
умовами, що складаються в класному колективі для самореалізації 
потенційних можливостей кожного; з другого – емоційно-почуттєвим, 
інтелектуальним, вольовим та соціально-комунікативним потенціалами 
учня, адекватною самооцінкою рівня своєї соціальної активності. 
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Анотація 
У статті розглядаються існуючі у педагогічній літературі підходи до визначення сутності 
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Abstract 
The article reviewed the existing literature on pedagogical approaches to defining the 

essence of interactive learning and basic methods of its implementation. The authors used the 
terms «methods» and «technology» in particular «game technology» that would not only help to 
streamline terminology system, but also help teachers to identify practitioners in selecting the most 
appropriate ways to meet the challenges of the educational process. 
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Проблема інтерактивного навчання набула досить широкого 
висвітлення у педагогічній літературі, хоча сам термін її існування на 
пострадянському просторі є порівняно коротким. Перші згадки про 
інтерактивні методи з’явилися тут у другій половині – наприкінці 90-х 
років минулого століття. У наступний період спостерігалося поступове 
збільшення публікацій, присвячених цій темі (Л. Зарецька, А. Мартинець, 
О. Пометун, Л. Пироженко та ін.). Але й до цього часу іноді виникає 
плутанина щодо сутності активних та інтерактивних методів, що «крім 
теоретичного непорозуміння між ученими педагогами, нині шкодить і 
практиці навчання, часто породжуючи у вчителів і методистів ілюзії щодо 
їхньої обізнаності й готовності до застосування інтерактивних методів» 
[9]. 

Мета даної статті – розглянути наявні у педагогічній літературі 
підходи до визначення сутності інтерактивного навчання та основних 
способів його реалізації. 

Звернення до наукових джерел засвідчує, що заявлена проблема 
стала предметом наукових розробок російських дослідників. Так, 
Н. Суворова зазначає, що інтерактивне навчання має організовуватися 
таким чином, щоб «практично всі учні виявилися залученими до процесу 
пізнання», вони повинні мати можливість «розуміти й рефлексувати з 
приводу того, що вони знають і думають» [13]. 

Розкриваючи сутність інтерактивної діяльності, дослідниця 
наголошує, що така діяльність передбачає організацію і розвиток 
діалогічного спілкування, яке веде до взаєморозуміння, взаємодії, до 
спільного розв’язання спільних, але значущих для кожного учасника 
завдань. Залучення до навчального діалогу виключає домінування як 
одного виступаючого, так і однієї думки над іншими, навчає учнів 
«критично мислити, розв’язувати складні проблеми на основі аналізу 
обставин і відповідної інформації, зважувати альтернативні думки, 
приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватися з 
іншими людьми» [13]. З цією метою під час уроків рекомендується 
організовувати індивідуальну, парну та групову роботу, застосовувати 
дослідницькі проекти, рольові ігри, впроваджувати роботу з документами 
та різними джерелами інформації, використовувати творчі роботи. 

На думку О. Коротаєвої, інтерактивне навчання – це «навчання, 
занурене в діалог». Заслуговує на увагу роз’яснення, що подається з 
цього приводу, а саме: термін «занурене» не означає «замінене» 
спілкуванням. Інтерактивне навчання «зберігає кінцеву мету і основний 
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зміст освітнього процесу, але видозмінює форми з транслюючих 
(передаваючих) на діалогові, тобто базовані на взаєморозумінні та 
взаємодії» [5]. 

О. Козіна, обґрунтовуючи переваги інтерактивного навчання, розуміє 
його як научіння (стихійне чи спеціально організоване), яке ґрунтується 
на прямій взаємодії учнів з навчальним оточенням. Навчальне оточення, 
або «навчальне середовище, виступає як реальність, в якій учасники 
знаходять для себе галузь досвіду для опанування. Досвід учнів слугує 
основним джерелом навчального пізнання», адже школярі виступають 
тут не пасивними «репродуктаторами», а «активними діячами, 
повноправними учасниками процесу, їхній досвід є не менш важливим, 
ніж досвід ведучого, який не дає готові знання, а спонукає до 
самостійного їх пошуку» [4]. 

До висвітлення проблем інтерактивного навчання звертаються й 
українські дослідники. Найбільш повний і ґрунтовний аналіз цього 
питання знаходимо у працях О. Пометун і Л. Пироженко. Згідно з їх 
визначенням, сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що 
«навчальний процес відбувається тільки завдяки постійній, активній 
взаємодії всіх учнів. Це співнавчання (колективне, групове, навчання у 
співпраці), де й учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними 
суб’єктами навчання і розуміють, що вони роблять, рефлексують з 
приводу того, що знають, уміють і здійснюють». Інтерактивне навчання 
«сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню 
атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогові стати 
справжнім лідером дитячого колективу». Інтерактивне навчання – це 
«спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має 
конкретну мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен 
учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність» [10]. 

Незважаючи на деякі відмінності у змісті наведених вище визначень 
сутності інтерактивного навчання, можна зробити висновок, що всі вони 
містять такий важливий компонент, як співробітництво учнів на уроці, їх 
активна взаємодія, спрямована на розв’язання пізнавальних завдань, 
інтелектуальний розвиток, формування рефлексії і культури 
міжособистісного спілкування. 

Тепер розглянемо інший аспект проблеми, який стосується низької 
обізнаності як педагогів-теоретиків, так і вчителів-практиків з методикою 
інтерактивного навчання. На нашу думку, основна причина такого стану 
полягає в тому, що автори, які звертаються до висвітлення цього 
питання, доволі часто прагнуть показати повну «інноваційність» 
інтеракції. Підтвердженням цього можуть бути численні докази, які 
наводяться на користь її переваги над традиційним монологічно-
репродуктивним методом, до якого звикли наші вчителі. При цьому 
створюється таке уявлення, ніби інтерактивне навчання як методика чи 
технологія реалізації навчальної діяльності з’явилася недавно і тому 
потребує спеціального вивчення.  
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Але чи таке вже нове явище інтерактивне навчання? Якщо 
звернутися до педагогічної теорії і практики у тих її моментах, які 
пов’язані з активізацією пізнавальної діяльності учнів на основі їх 
залучення до співробітництва й діалогової взаємодії, прийдемо до 
певного різновиду групових форм організації навчання. Певним чином 
підтвердження цієї думки знаходимо і в згаданій вище праці 
О. Пироженко і Л. Пометун. Як зазначають автори, праці відповідного 
змісту набули поширення у 20-і роки, розробки окремих елементів у 
творчості педагогів новаторів з цього приводу з’являлися у 70–80-х років 
ХХ століття.  

Ми цілком погоджуємося з цією думкою. Для підтвердження уваги 
науковців недалекого минулого до проблеми інтерактивної, або як вона 
зазвичай називалася, групової форми навчання, наведемо кілька 
визначень останньої, поданих відомими педагогами та дидактами. 

Х. Лійметс під груповою формою навчання розуміє таку організацію 
занять, при якій учні класу поділяються на групи, члени котрих спільно 
працюють над завданням, перебуваючи між собою в зв’язках взаємної 
залежності, дотримуючись одного, узгодженого плану [6].  

О. Ярошенко визначає групову діяльність, як «сукупну навчальну 
діяльність учнів у групах малочисельного складу, що створюються і діють 
у межах одного класу відносно тривалий час» [14]. Розробляючи 
концептуальні засади групових форм роботи, автор відзначає, що, 
спрямовуючи спільні зусилля учнів на розв’язання навчальних завдань, 
робота в групі водночас передбачає індивідуальні зміни в 
інтелектуальному розвитку кожного її члена, забезпечує реалізацію 
«природного прагнення учнів до спілкування» [14].  

Г. Батурина та Т. Кузіна, звертаючись до розгляду групової 
діяльності як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів, суттєвими 
її ознаками вважають «наявність безпосередньої взаємодії між учнями і 
опосередкованого керівництва їхньою діяльністю з боку вчителя, що 
будується за принципом: «учитель – група учнів, котрі співробітничають 
між собою» [1]. 

Враховуючи той факт, що психологічні механізми становлення 
рефлексивних дій (а такими є переважна більшість навчальних дій, що 
становлять структуру навчальної діяльності) вимагають організації 
рівноправного співробітництва однолітків, автори обґрунтовують 
актуальність групової діяльності тим, що вона, з одного боку, усуває 
безпосереднє керівництво вчителя, а з іншого, створює для учня позицію 
«напівсамостійності», готуючи його в такий спосіб до самостійного 
здійснення навчальної діяльності. 

Розгорнуту характеристику сутності групових форм роботи та 
технології їх застосування на практиці знаходимо у Г. Селевка, який 
акцентує на таких її особливостях: 
– взаємне збагачення учнів у групі; 
– організація спільних дій, яка веде до активізації навчально-
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пізнавальних процесів; 
– розподіл навчальних дій і операцій, що досягається завдяки системі 

завдань, які обумовлюють особливості об’єкта, який визначається; 
– комунікація, спілкування, без яких неможливий розподіл, обмін та 

взаєморозуміння і завдяки яким плануються адекватні навчальній 
задачі умови діяльності та вибір відповідних способів дій; 

– обмін способами діяльності – зумовлений необхідністю побудови 
різних способів для одержання сукупного продукту діяльності – 
розв’язку проблеми; 

– взаєморозуміння – диктується характером залучення учнів до 
спільної діяльності; 

– рефлексія, завдяки якій встановлюється ставлення учасника до 
власних дій і забезпечується адекватне коригування цих дій [11]. 
Ґрунтовне визначення сутності співробітництва (кооперації) подають 

Д. Джонсон, Р. Джонсон та Е. Джонсон-Холубек, які розуміють під цим 
поняттям спільну роботу кількох осіб, яка спрямовується на досягнення 
спільних цілей. Працюючи в колективі, зазначають американські 
науковці, «людина повинна думати не тільки про власне благо, а й про 
благо тих, хто працює поруч з нею. Навчання у співробітництві 
передбачає об’єднання учнів у невеликі групи, для того щоб, працюючи 
разом, вони досягали більших успіхів, ніж при індивідуальному навчання 
чи у процесі змагання» [2]. 

Особливості організації та проведення різних видів навчальної 
діяльності за допомогою впровадження групових її форм перебувають не 
лише у фокусі уваги науковців. Обізнані з цим питанням і вчителі. Інша 
справа, що далеко не всі вони звертаються до її використання у 
практичній діяльності. 

До основних недоліків групової роботи, що зумовлюють її 
ігнорування у педагогічній практиці, вчителі відносять: неможливість 
здійснювати контроль над усім класом; об’єднання в групи надає учням 
можливість розмовляти на теми, що не пов’язані з уроком; працюючи в 
групах учні закріплюють не тільки свої, а й чужі помилки, які вчитель не 
має змоги виправити; неможливість водночас стежити за роботою всіх 
груп; прагнення значної кількості учнів працювати самостійно. 

Тому не дивно, що, надаючи переваги монологічно-репродуктивному 
спілкуванню з класом, виявляючи негативне ставлення до групових 
форм навчальної діяльності, учителі не прагнуть пізнати й сутності 
інтерактивного навчання, вважаючи його ще однією перепоною на 
звичному для них шляху облаштування навчального процесу. Може, 
було б варто просто пояснити їм, що інтерактивне навчання – це не 
«винахід» сучасності, а певний різновид групової роботи, яка ґрунтується 
на різноманітних технологіях та інтерактивних методах, спрямованих на 
залучення учнів до активного діалогу, спілкування, кооперації у процесі 
розв’язання навчальних завдань. До цього обов’язково слід додати не 
лише вимоги до умов її організації (аспект, на якому акцентується у 
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більшості публікацій, присвячених цій тематиці), а й дати побільше 
цілеспрямованих, зрозумілих і доступних для простого вчителя порад 
щодо способів виконання таких вимог на різних рівнях загальної освіти. 
Практика доводить, що засвоєння матеріалу найкраще відбувається, 
коли існують суб’єкт-суб’єктні зв’язки, тобто застосування групової 
роботи. 

Ще одне питання, яке викликає непорозуміння у зв’язку з 
реалізацією інтерактивного навчання, стосується, на наш погляд, 
термінологічного апарату його реалізації. У публікаціях, присвячених цій 
тематиці, спостерігається постійне змішування таких понять, як методи, 
технології. Одні автори застосовують їх як синоніми, інші – розводять, 
але не дають пояснення, чим же вони відрізняються одне від одного. 
Спробуємо визначитися з цими термінами. 

Згідно з визначенням, поданим у «Педагогічному словнику», методи 
навчання – це «способи роботи вчителя та учнів, за допомогою яких 
досягається оволодіння знаннями, вміннями та навичками, формується 
світогляд учнів, розвиваються їхні здібності» [8]. Існує декілька 
класифікацій методів навчання: 
– за джерелами знань (словесні, наочні, практичні); 
– залежно від переважання в них діяльності вчителя чи учня (методи 

викладу знань учителем, методи самостійної роботи учнів); 
– залежно від характеру дидактичних завдань (методи засвоєння 

учнями нових знань, методи закріплення знань, методи формування 
вмінь та навичок, методи перевірки і оцінки знань); 

– за рівнем пізнавальної самостійності учнів (пояснювально-
ілюстративні, інструктивно-репродуктивні, проблемного навчання і 
формування творчих можливостей).  
Може бути і комбіноване групування за декількома ознаками. 
Вибір і поєднання методів мають забезпечити «активність школярів 

на всіх етапах опрацювання навчального матеріалу: сприймання, 
осмислення, усвідомлення, закріплення, застосування та узагальнення» 
[7]. 

Спроби класифікувати методи навчання зустрічаємо ще у працях 
Г. Ващенка, який стверджував, що створення такої класифікації – це 
попередній аналіз техніки навчального процесу, і пропонував поділяти 
методи на апріорні та апостеріорні, емпіричні та експериментальні, 
аналітичні та синтетичні, індуктивні, дедуктивні та методи аналогії. 
Виходячи з того, що навчання являє собою процес, педагог пропонував в 
основу класифікації покладати певну процесуальну ознаку, яка може 
виступати принципом поділу методів на підгрупи.  

Залежно від способу організації навчальної роботи й особливостей 
діяльності учня, педагог розрізняв такі групи методів, як: пасивні, 
напівактивні й активні. Пасивні методи передбачають репродуктивний 
характер засвоєння учнем матеріалу. Напівактивні (вербальні та наочні) 
характеризували другий ступінь у розвитку техніки навчання. Щодо 
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активних методів, до них відносилися логічне мислення, всі форми 
висловлювання та індукція [2]. 

Сьогодні в працях науковців подається більш детальний аналіз 
різних груп методів, у тому числі й інтерактивних. У цьому контексті 
заслуговує на увагу класифікація інтерактивних методів навчання (ІМН), 
запропонована М. Скрипником [12]. Ключовим принципом тут визначено 
взаємодію – діалог. Ґрунтуючись на такому підході, автор виокремлює 
чотири основні групи інтерактивних методів: 
– інформаційні ІМН (способи діалогічної взаємодії учасників навчання 

з метою обміну матеріальними або духовними цінностями); 
– пізнавальні ІНМ (способи пізнавальної взаємодії учасників з метою 

отримання нових знань, їх систематизації, творчого вдосконалення 
вмінь і навичок); 

– мотиваційні (способи діалогічної взаємодії учасників навчального 
процесу, за допомогою яких кожен визначає власну позицію у 
ставленні до способів діяльності групи, окремих учасників, вчителя, 
самих себе); 

– регулятивні ІМН (способи, завдяки яким встановлюються та 
приймаються певні правила діалогічної взаємодії учасників 
навчання). 
Отже, інтерактивні методи передбачають спільне навчання 

(навчання в співпраці): і ті, кого навчають, і викладач є суб’єктами 
навчання. Викладач виступає лише в ролі більш досвідченого 
організатора процесу навчання. Всі учасники при цьому взаємодіють 
один з одним, обмінюються інформацією, спільно вирішують проблеми, 
моделюють ситуації, оцінюють дії один одного і свою власну поведінку. 
Ті, хто навчається занурюються в реальну атмосферу ділової співпраці з 
розв’язання проблем, оптимальну для формування навчальних умінь і 
навичок. 

Термін «технологія» сьогодні чи не один з найбільш популярних у 
психолого-педагогічній науці. У перекладі з грецької «технологія» – це 
наука про мистецтво. Свого часу до такого її тлумачення звертався ще 
Аристотель, який, зокрема, зазначав, що застосування мистецтва (тобто, 
технології) у вихованні передбачає пошук і відкриття певного «начала» у 
вихованцеві, адже цілюще джерело, з якого можна нескінченно черпати, 
збагачуючи процес виховання, надаючи йому певного спрямування, на 
думку мислителя, знаходиться не в особі вихователя чи батьків, а в 
самій дитині, і основна мета полягає у його відшукуванні та встановленні 
з ним зв’язку. 

У сучасній педагогічній науці простежуються дві основні тенденції 
щодо трактування поняття «технології». Так, для прихильників першої з 
них характерними є намагання здійснити більш глибоку деталізацію його 
сутності з поступовим її ускладненням. Представники ж іншої тенденції, 
навпаки, дотримуються поглядів про необхідність спрощення підходів, 
застосування узагальнених формулювань у цій галузі.  
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Таким чином, ведучи мову про інтерактивне навчання та способи 
його реалізації, правомірним буде, на нашу думку, застосування термінів 
«методи» і «технології», зокрема «ігрові технології». Це не тільки 
сприятиме впорядкуванню термінологічного апарату, а й допоможе 
вчителям-практикам визначитися у доборі найбільш доцільних способів 
вирішення завдань навчального процесу, підвищення пізнавальної 
діяльності учнів, їх творчості та самостійності як активних його суб’єктів. 
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