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Анотація  
В статті розкрито еволюцію розвитку та доцільність запровадження різних форм 

інтерактивного навчання. Зазначено основні ознаки інтерактивного навчання, принципи та 
педагогічні умови використання форм інтерактивного навчання в освітньому процесі. 
Розглянуто особливості використання та впровадження форм інтерактивного навчання у 
закладах середньої освіти. 
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Abstract  

The article reveals the evolution of development and expediency of introducing various 
forms of interactive learning. The main features of interactive learning, principles and pedagogical 
conditions of using the forms of interactive learning in the educational process are indicated. The 
peculiarities of the use and introduction the forms of interactive learning in secondary education 
institutions are considered. 
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У Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті 
пріоритетним напрямком у розвитку освіти є підготовка освічених людей, 
кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного 
розвитку, освоєння і впровадження сучасних технологій.  

Прагнення постійно оптимізувати навчально-виховний процес 
зумовило появу нових і вдосконалення кращих педагогічних методів і 
технологій, що використовувалися до цього часу. Подальший їх розвиток 
пов‟язаний із орієнтацією на реалізацію сучасних концепцій освіти і 
виховання.  

Підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить від 
доцільності вибору і використання різноманітних, найбільш адекватних 
навчальній темі методів та форм навчання, а також від активізації всього 
навчального процесу. На практиці буває важко визначити чіткі межі між 
різними методами навчання: вони перетинаються, доповнюють один 
одного, складають систему прийомів, за допомогою яких реалізуються 
поставлені вчителем цілі.  

Психологи і педагоги усвідомлюють гостру потребу у створенні та 
реалізації особистісного підходу до учня як одного з принципів організації 
навчально-виховної роботи. Особистісно-зорієнтоване навчання 
передбачає організацію навчання на засадах глибокої поваги до 
особистості вихованця, врахування особливостей індивідуального 
розвитку, ставлення до нього як до свідомого відповідального суб‟єкта 
навчально-виховної взаємодії.  

Для реалізації особистісно-зорієнтованого навчання необхідний 
перехід від пасивних форм навчання до активних, творчих. Адже, ще В. 
Сухомлинський казав: “Однією з найсерйозніших хиб нашої школи є те, 
що, навчаючи дітей, працює переважно вчитель” [7, c. 501]. Цю думку 
Василя Сухомлинського можна застосувати до характеристики 
навчального процесу й на сучасному етапі. Праця учня, який сидить 
мовчки за партою, слухає вчителя і намагається запам‟ятати те, що йому 
говорять, – не може забезпечити повноцінного формування особистості.  
В даному контексті зростає зацікавленість у інноваційних формах 
навчання, серед яких вагоме місце посідають інтерактивні форми. 
Проблема інтерактивного навчання й зараз активно розробляється в 
теоретичному та методологічному аспектах.  

Мета статті – з‟ясувати історію виникнення та суть запровадження 
інтерактивних форм навчання у освітній процес.  

Слово “інтерактив” походить від англійського слова “interact”, де 
“inter” – взаємний, “act”- діяти. За визначенням педагогічного 
енциклопедичного словника Б. М. Бім-Бада [3, с. 107] інтерактивне 
навчання – це навчання, яке побудоване на взаємодії того, хто 
навчається, з навчальним середовищем, яке є сферою досвіду, що 
засвоюється.  

Українські методисти й дидакти О.І. Пометун та Л.В. Пироженко 
вважають, що інтерактивне навчання відбувається за умови постійної, 
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активної взаємодії всіх учасників навчального процесу. М.В. Кларін [3, c. 
12] визначає інтерактивне навчання як переклад англомовного терміну 
“interactive learning”, який означає навчення (стихійне або спеціально 
організоване), засноване на взаємодії, та навчання, побудоване на 
взаємодії.  

Отже, інтерактивне навчання – навчання у взаємодії, спрямоване 
на активізацію пізнавальної діяльності студентів (учнів), що відбувається  

у формі діалогу (полілогу) між студентами, студентами і викладачем, 
студентськими міні-групами на засадах співробітництва та співтворчості.  

Інтерактивне навчання передбачає моделювання життєвих 
ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на 
основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє 
формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню 
атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу вчителю стати лідером 
колективу.  

Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника 
навчального процесу над іншим, так і однієї думки над іншою. Під час 
інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, 
спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані 
рішення.  

Мета інтерактивного навчання – створити комфортні умови 
навчання, за яких учень відчуває успішність, свою інтерактивну 
досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес.  

Призначення інтерактивного навчання – передати знання і 
усвідомити цінність інших людей. Основними формами інтерактивної 
роботи є навчальна взаємодія учасників освітнього процесу у парах і 
мікрогрупах. Оптимальний склад групи – 4 – 6 осіб.  

Риси інтерактивного навчання: 
− двобічний характер; − спільна 
діяльність вчителя і учня;  
−керівництво процесу вчителем;  
− спеціальна організація та різноманітність форм; − 

інформаційна прогалина; − цілісність та єдність; 
 
−мотивація та зв‟язок з реальним життям;  
−виховання та розвиток особистості учнів одночасно з процесом 

засвоєння нових знань.  
Переваги інтерактивного навчання перед 

традиційним: − у роботі задіяні всі учні; − навчаються 
працювати у команді;  
−формується доброзичливе ставлення до опонента;  
− кожна людина має можливість пропонувати свою думку; − 
створюється “ситуація успіху”; − за короткий час 
опановується велика кількість матеріалу;  
−формуються навички толерантного спілкування; 
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− вміння   аргументувати   свій   погляд,   знаходити   альтернативне  

рішення проблеми. 
Інтерактивні форми навчання зорієнтовані на:  
− створення умов для осмислення й вирішення проблем, пов‟язаних із 

захистом своїх прав і прав товариша; усвідомлення обов‟язку і 
відповідальності перед оточенням;

  

− соціалізацію особистості й формування у процесі виховання та 
освіти, навичок активної моральної дії;

  

− розвиток особистості, яка здатна критично оцінювати події, що 
відбуваються в суспільстві.

 

Якщо звернутися до історії виникнення інтерактивного навчання, то
 

 

його зародки можна знайти за стародавніх часів. Так Сократ примушував 
своїх слухачів шляхом запитань і відповідей знаходити “істину”. Платон 
пропонував давати освіту дітям з 6-річного віку та розвивати їх за 
допомогою ігор, бесід, казок, пісень тощо. Конфуцій у заснованій ним 
школі не дотримувався регламентованих за часом і змістом навчальних 
занять. Навчання й виховання відбувалось у процесі довільних бесід, які 
часто мали евристичний характер. В основу групової роботи також 
покладено ідеї Й. Песталоцці, Ж. - Ж. Руссо, Дж. Дьюї про вільний 
розвиток особистості, систему групового навчання А. Белла та  

Дж. Ланкастера, Дальтон-план Е. Паркхерст, систему Йена-план 

П. Петерсона.  

Різновидом групового навчання у межах класно-урочної системи 
стала белланкастерська система (походить від прізвищ пастора-педагога 
А. Белла і вчителя Дж. Ланкастера). Розвиваючи ідеї Я. Коменського, 
автори цієї системи запропонували систему взаємного навчання. 
Заняття проводилися у залах для 300 і більше учнів, поділених на групи 
по 10-15 осіб, закріплених за моніторами (старшими учнями), які щодня 
одержували завдання від учителя і працювали з молодшими. Учні у 
таких школах швидше, ніж у звичайних, оволодівали уміннями і 
навичками, однак їхніх знань було недостатньо для подальшого 
навчання [8].  

На початку XX століття у Сполучених Штатах Америки виникла 
система індивідуалізованого навчання, так званий Дальтон-план, назва 
якого походить від американського міста Дальтон (штат Массачусетс). 
Автор цієї методики педагог Елен Паркхерст запропонувала її як 
альтернативу урокам зубрячки та опитування. Учні мали можливість 
обирати зміст заняття, варіювати предмети. Увесь матеріал ділився на 
частини – завдання. Кожна з них конкретизувалася на окремій картці у 
формі короткого письмового завдання з постановкою запитань і 
визначення джерел, де учні можуть знайти відповіді на поставлені 
питання. Кожен учень складав з учителем контракт про самостійне 
опрацювання матеріалу у визначений час. Виконувалося завдання в 
доступному для кожного темпі самостійно або у групі (по 3-5 учнів). Облік 
навчальної роботи вівся на картках: лабораторній картці вчителя, 
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індивідуальній обліковій картці учня і обліковій картці класу. Учні 
працювали в окремих предметних кабінетах-лабораторіях. Звідси 
походить і назва – лабораторний план. Однак Дальтон-план породжував 
серед учнів нездорове суперництво, утверджував індивідуалізм, 
нераціонально використовувався час.  

В 20-х роках ХХ століття на території сучасної України виникла 
колективна форма навчання, яка зараз є різновидом інтерактивного 
навчання. Суть її полягала в тому, що уроків за розкладом не було, а 
учні по-черзі вивчивши різні теми, навчали один-одного [5, c. 3].  

У колишньому Радянському Союзі (30-і роки – початок 40-х, на 
Східній Україні) виникла ідея бригадно-лабораторної форми навчання, 
яка мала назву “бригадно-лабораторний метод”. Ця форма роботи стала 
надто популярною і поступово перетворилася в універсальну форму 
організації навчального процесу. Основною навчальною одиницею учнів, 
які вивчають матеріал і виконують завдання, була бригада (група, ланка). 
Керував такою групою бригадир, якого обирали з-поміж себе самі учні. 
Робота в групах (бригадах) організовувалася за різними варіантами: 
порівнювалися результати різних завдань; колективно обговорювався 
однаковий матеріал, де лише одне питання відрізнялось. Це спонукало 
до жвавої дискусії, оскільки кожна група мала новий для себе матеріал. 
Потім порівнювалися результати, отримані групами. На жаль, ці нові 
форми навчання впроваджувалися без належної експериментальної 
перевірки. Тому їх застосування швидко виявило значні недоліки: 
зниження ролі вчителя, відсутність в учнів мотивації навчання, 
неекономне використання часу, тобто помилки, що були характерними і 
для Дальтон-плану. Бригадно-лабораторний метод було засуджено, а з 
часом втрачено й ті раціональні зерна, які ці методики містили. Лише у 
60-х роках у радянській дидактиці з‟явився інтерес до групової форми 
навчання.  

У 70-ті роки важливий напрям досліджень загальних форм 
навчання був пов‟язаний з навчально-пізнавальною діяльністю учнів в 
умовах колективної, групової, індивідуальної роботи в класі (А. Алексюк, 
Ю. Бабанський, І. Лернер, X. Лійметс).  

Розробку елементів інтерактивного навчання можна знайти в 
працях В. Сухомлинського, творчості вчителів-новаторів 70 – 80-х років 
(Ш. Амонашвілі, В. Шаталов, Є. Ільїна, С. Лисенкової та інших), теорії 
розвивального навчання.  

Наприкінці ХХ століття інтерактивні форми навчання набули 
широкого розповсюдження в теорії та практиці американських шкіл. 
Національним тренінговим центром (США, штат Мерілен) у 80-х роках 
було проведено дослідження, яке підтверджує ефективність 
використання інтерактивних форм.  

Сучасні російські та українські психологи і педагоги також 
підтверджують дослідження своїх американських колег. За їх оцінками, 
читаючи очима людина може запам‟ятати 10% інформації, 
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слухаючи – 26%, розглядаючи – 30%, слухаючи і розглядаючи – 50%, 
обговорюючи – 70%, особистий досвід – 80%, спільна діяльність з 
обговоренням – 90%, навчання інших – 95% [5, c. 9].  

Невдовзі інтерактивні форми навчання почали використовувати і у 
вищих навальних закладах, переносячи досвід використання активних 
технологій із шкільних стін до використання таких технологій 
викладачами вузів.  

Групова форма роботи компенсує всі недоліки фронтальної та 
індивідуальної роботи. На жаль, у психолого-педагогічній літературі 
немає єдиного визначення групової навчальної діяльності. На нашу 
думку, групова навчальна діяльність є формою організації навчання в 
малих групах, об‟єднаних загальною навчальною метою за 
опосередкованого керівництва вчителя і в співпраці із учнями. Вчитель у 
груповій навчальній діяльності керує роботою кожного учня 
опосередковано, через завдання, які він пропонує групі та які регулюють 
діяльність учнів.  

Стосунки між учителем та учнем набувають ознак співпраці, тому 
що педагог безпосередньо втручається у роботу груп тільки в тому разі, 
якщо в учнів виникає запитання і вони самі звертаються по допомогу до 
керівника. Це їхня спільна діяльність. Групова навчальна діяльність не 
ізолює учнів один від одного, а навпаки, дає змогу реалізувати природне 
прагнення до спілкування, взаємодопомоги й співпраці. Психолого-
педагогічні дослідження свідчать, що групова навчальна діяльність 
активізує учнів, підвищує результативність навчання, сприяє вихованню 
гуманних стосунків між ними, самостійності, умінню доводити та 
відстоювати свою точку зору.  

Отже, групова форма роботи в порівнянні з іншими має низку 
переваг: за той самий проміжок часу обсяг виконаної роботи набагато 
більший; висока результативність у засвоєнні знань і формуванні вмінь; 
формується вміння співпрацювати; формуються мотиви навчання, 
розвиваються гуманні стосунки; розвивається навчальна діяльність 
(планування, рефлексія, контроль, самоконтроль).  

Групова форма навчання, як і кожна форма роботи в класі під час 
уроків, недосконала і не є самоціллю в освітньому процесі. 
Впровадження нових методик викладання у загальноосвітню школу 
потребує від вчителя змінити ставлення до своєї ролі в класі, як до 
керівника процесом навчання. Це викликає у нього і певні упередження, 
на які вказує С. Л. Грабовська [2, с. 173]: страх втратити керівну роль в 
освітньому процесі; небажання мати клопіт із змінами у навчальних 
курсах; хвилювання втратити контроль за навчанням учнів, а також 
побоювання того, що працюючи в групах, не всі учасники навчального 
процесу активні; неможливість постійно підтримувати на занятті “залізну” 
дисципліну і тишу.  

Звичайно кожен вчитель має право обирати такі форми роботи, які 
відповідають меті навчальної дисципліни, проте педагоги, психологи, 
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методисти фахових дисциплін відчувають потребу у впровадженні таких 
методик, які б допомогли реалізації особистісного підходу до учнів та 
студентів. Саме такий підхід є одним із найважливіших принципів 
організації навчально-виховної роботи.  

Сьогодні вже неможливо викладати дисципліни суто традиційно, 
коли у центрі навчального процесу знаходиться вчитель, а учні (а тим 
більше студенти) мовчки сприймають матеріал, слухають пояснення, 
виконують контрольні завдання, одержують оцінки за ті знання і навики, 
які набули у процесі навчання. Впровадження інтерактивних методик у 
навчальний процес дає змогу докорінно змінити ставлення до об‟єкта 
навчання, перетворивши його на суб‟єкт.  

Адже, основним напрямком модернізації освіти України на 
сучасному етапі визнано особистісно-орієнтовану спрямованість усієї її 
системи роботи, за якої навчальний предмет, засвоювана учнями чи 
студентами інформація є засобом формування їх професійних рис. За 
нової парадигми освіти саме особистісно-орієнтовані освітні технології 
здатні забезпечити розвиток, саморозвиток та самовдосконалення того, 
хто навчається, вільну реалізацію його природних задатків. Суттєвою 
ознакою сучасної педагогічної освіти є наголос на толерантному 
ставленні до особистості, що, власне, і є важливим складником 
інтерактивних технологій, завдяки яким підвищується активність 
учасників навчального процесу. 
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