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Інтерактивні методи навчання у вищих навчальних закладах
Сучасні світові стандарти в галузі освіти передбачають підготовку
висококваліфікованих спеціалістів, здатних інтегрувати теоретичні знання і
практичні уміння в цілісну систему, володіти новими технологіями тощо. Для
успішної реалізації особистісного потенціалу кожного студента у навчальновиховному процесі мають бути створені умови для формування таких якостей
особистості, як мобільність, уміння інтегруватись у динамічне суспільство,
критичність мислення, уміння генерувати нові ідеї, здатність приймати
нестандартні рішення й нести за них відповідальність, комунікативні уміння,
уміння працювати в команді, уміння моделювати навчальні та виховні ситуації
тощо. Вирішенню таких завдань сприяє застосування інтерактивних технологій
навчання.
Теоретичні аспекти, пов'язані з визначенням сутності інтерактивних
методів, їх класифікації, визначенням найбільш поширених і придатних їх видів
для розв'язання навчальних завдань набули висвітлення в працях О. Коротаєва,
Г. Мітіна, Г. Шевченко, М. Скрипник, Л. Пироженко, О. Пометун та ін. учених,
які обґрунтовують доцільність застосування інтерактивних методів для
підвищення ефективності процесу навчання.
Мета статті полягає у з’ясуванні сутності інтерактивного навчання,
дослідженні ефективності його застосування у вищих навчальних закладах.
Слово "інтерактив" залучене з англійської мови ("interact", де "inter" –
взаємний і "асґ" – діяти). Таким чином, "інтерактивний" – здатний до взаємодії,
діалогу. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної
діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови
навчання, за яких кожен студент відчуває свою успішність та інтелектуальну
спроможність. Особливість інтерактивного навчання полягає в тому, що
навчальний процес здійснюється за умови постійної, активної взаємодії усіх його
членів. Аналізуючи свої дії та дії партнерів, учасники навчального процесу
змінюють свою модель поведінки, більш усвідомлено засвоюють знання та
вміння, тому інтерактивні методи є не тільки засобом покращення навчання, але
засобом посилення виховних впливів.
Інтерактивне навчання – це специфічна форма організації пізнавальної
діяльності, яка має передбачувану мету – створити комфортні умови навчання,

за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність [5,
с. 16].
Інтерактивні технології навчання базуються на особистісно-діяльнісному
підході та включають неситуативні (діалог) та ситуативні (ігрові – імітаційні та
неімітаційні, неігрові інтерактивні методи – аналіз та моделювання
педагогічних ситуацій тощо) методи навчання.
За інтерактивного навчання відбувається взаємонавчання (колективне,
групове, навчання у співпраці), де і студент, і викладач є рівноправними,
рівнозначними суб'єктами навчання. Викладач під час інтерактивного навчання
виступає як організатор процесу навчання, консультант. Головними у процесі
навчання є взаємодія між студентами і співпраця. Результати навчання
досягаються взаємними зусиллями учасників процесу навчання, студенти
беруть на себе відповідальність за результати навчання.
У процесі спілкування студенти навчаються розв'язувати складні завдання
на основі аналізу вихідних даних, визначати протиріччя, висловлювати
альтернативні думки, приймати виважені рішення, брати участь у дискусіях;
моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний соціальний досвід
через включення в різні життєві ситуації та переживати їх; вчитися будувати
конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати
конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути до діалогу,
знаходити спільне розв’язання проблеми; розвивати навички проектної
діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт.
Інтерактивні технології навчання О. Пометун, Л.Пироженко поділили на
чотири групи: парне навчання (робота студента з викладачем чи однолітком),
фронтальне навчання, навчання у грі, навчання у дискусії [2, с. 46].
Кооперативна (групова) навчальна діяльність – це форма (модель)
організації навчання студентів у малих групах, об'єднаних спільною
навчальною метою. За такої організації навчання викладач керує роботою
кожного студента опосередковано, через завдання, якими він спрямовує
діяльність групи. Кооперативне навчання відкриває для студентів можливості
співпраці зі своїми ровесниками, дає змогу реалізувати природне прагнення
кожної людини до спілкування, сприяє досягненню особистостями вищих
результатів засвоєння знань і формування вмінь. Така модель легко й
ефективно поєднується із традиційними формами та методами навчання і може
застосовуватися на різних етапах навчання [3, с.22]. Під час роботи в парах
можна виконувати такі вправи: обговорити завдання, короткий текст; взяти
інтерв’ю, визначити ставлення (думку) партнера до даного питання,
твердження тощо.; зробити критичний аналіз роботи один одного; сформувати
підсумок вивченої теми.
Створюючи навчальні групи студентів з певною дидактичною метою, слід
брати до уваги сукупність таких чинників [2, с. 58]: психологічну сумісність
студентів; навчальні можливості, інтереси, нахили; оптимальне поєднання
парно-трупової, колективної та індивідуальної форм роботи; орієнтованість
інтерактивних технологій на структуру навчально - виховного процесу.

Перевагами застосування інтерактивного навчання у вищих навчальних
закладах є: встановлення дружньої атмосфери і взаємозв'язків між учасниками
спілкування; отримання учнями можливості бути більш незалежними і
впевненими в собі; заохочення викладачем студентів до співпраці; отримання
учнями можливості подолати проблему мовного бар'єру; нівелювання
авторитарної позиції викладача; залучення до роботи кожного учня; допомога із
відсталими студентами; постійне й активне використання раніше набутого
досвіду [3, с. 45].
На сьогодні у вищій школі переважно використовують такі інтерактивні
методи як: тренінги, ситуаційні задачі, майстер-класи, прес-конференції,
тестування, кейс-методи, ігрове навчання, круглі столи, мультимедійні лекції та
практичні заняття, електронні навчальні видання. На лекційних та практичних
заняттях з педагогічних дисциплін переважно використовуються індивідуальні
роздаткові матеріали, відео, аудіо-, комп'ютерна техніка (для проведення фокусгрупи). Все це допомагає формуванню професійного потенціалу майбутніх
фахівців.
Як інтерактивна технологія, у навчанні студентів використовується
дидактична гра. Дидактична гра – це гра за правилами, підпорядкованими
досягненню заздалегідь накресленого ігрового результату. На відміну від
ігрової діяльності цілеспрямована гра передбачає момент змагання [6, с.224].
Повноцінне розгортання навчального процесу, побудованого на дидактичній
грі, передбачає від учителя, який у процесі навчання виконує різні ролі,
значного особистісно-професійного потенціалу. Проблема активізації розумової
діяльності в процесі навчання актуальна ще й тому, що на сучасному етапі
розвитку науки і техніки необхідно готувати майбутніх фахівців до творчої
діяльності, формувати в них навички до активного самостійного накопичення
знань, прагнення до самоосвіти. Сумлінне виконання правил вимагає витримки,
дисциплінованості, привчає до чесності, справедливості, впливає на розвиток
довільної поведінки, організованості. Зміст і правила дидактичних ігор
допомагають формуванню у студентів моральних уявлень і понять. Учасники
навчального процесу, за ігровою моделлю, перебувають в інших умовах, ніж у
традиційному навчанні. Студентам надається максимальна свобода
інтелектуальної діяльності, яка обмежується лише визначеними правилами гри.
За методикою проведення ігри поділяються на ігри-змагання, сюжетні, рольові,
ділові, імітаційні та ігри-драматизацїї. За дидактичною метою – актуалізуючі,
формуючі, узагальнюючі та контрольно-корекційні.
Позитивний ефект від запровадження активних методів навчання вказує на
необхідність забезпечити оволодіння студентами ВНЗ педагогічного профілю
знаннями та уміннями використовувати методи навчання у своїй професійній
діяльності [4].
Спочатку відбувається теоретичне ознайомлення студентів з ключовими
моментами організації навчально-виховного процесу з використанням активних
методів навчання. Згодом – формування готовності студента до використання
активних методів навчання. Використання інтерактивних методів навчання

дозволяє сконцентрувати увагу студентів на навчальній меті заняття, яка
сприймається не як щось нав'язане викладачем, а як бажане завдання;
перевірити та узагальнити набуті знання; розвивати вміння логічно мислити та
творчо переосмислювати, аналізувати вивчене; удосконалювати вміння:
працювати з додатковою літературою; розширити можливості співпраці
викладача і студентів; спонукати учасників і навчально-виховного процесу до
творчого пошуку тощо.
Результатом такого процесу формування готовності студентів до
застосування інтерактивних методів навчання очікується усвідомлене
оволодіння методикою організації інтерактивного навчання. Також така робота
сприяє формуванню професійної компетентності майбутнього педагога,
наявності у майбутнього вчителя вмінь упровадження інтерактивних методів
навчання у практику навчально-виховного процесу загальноосвітнього
навчального закладу.
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