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Інтерактивне навчання в теперішній час на-було широкого поширення в усіх ланках закладів освіти, оскільки є важливим засобом активізації навчально-пізнавальної взаємодії та головне – розвитку її суб’єктів (учнів, студентів, педагогів тощо). Проте інтерактивне навчання не має бути самоціллю педагога, а інструментом, засобом до-сягнення стратегічних цілей навчання та вихо-вання, базуватися на особистісно орієнтованому, діяльнісному, суб’єкт-суб’єктному підходах до на-вчання, принципах гуманізації, гуманітаризації, демократизації, системності, технологізації, дифе-ренціації освіти тощо. Відповідно сучасний учи-тель залежно від різних чинників має знати і во-лодіти сучасними технологіями навчання і обира-ти найбільш ефективні з них для всебічного та гармонійного розвитку особистості учня, вдоско-налення особистої педагогічної майстерності.  Підготовка вчителів, а також їх готовність до застосування методів інтерактивного навчання у професійній діяльності розглядаються у психоло-го-педагогічній літературі в різних аспектах, зок-рема: теоретико-методологічні і технологічні ос-нови професійної підготовки вчителя у вищих навчальних закладах, підвищення якості цієї під-готовки завдяки активізації навчально-пізнавальної діяльності (В. Андрущенко, С. Архан-гельський, Ю. Бабанський, Л. Виготський, П. Гальперін, С. Гончаренко, В. Давидов, І. Зязюн, Н. Кузьміна, А. Кузьмінський, І. Лернер, М. Лещен-ко, В. Лозова, С. Максименко, Н. Ничкало, С. Сисоє-ва, Л. Хомич та ін.); характеристики інтерактив-

них технологій навчання (Н. Баліцька, К. Баханов, О. Біда, Г. Волошина, О. Єльникова, О. Пєхота, Л. Пироженко, Н. Побірченко, О. Пометун, Г. Селевко, Н. Суворова та ін.); педагогічні підходи щодо використання групових форм організації навчально-пізнавальної діяльності (Х. Лийметс, К. Нор, В. Онищук, І. Первін, О. Ярошенко та ін.). У [16] нами проаналізовано погляди дослід-ників та виокремлено основні сутнісні характери-стики поняття «методи інтерактивного навчан-ня», проведено узагальнення класифікаційних ознак методів інтерактивного навчання; зазначе-но особливості інтерактивного навчання у вищій школі, виходячи з аналізу сучасних дидактичних концепцій:  
– метою його є навчити студентів мислити вільно, самостійно; активно вирішувати теоретичні та практичні творчі задачі, моделювати життєві ситуації;  
– у своїх організованих формах воно є акти-вною діяльністю самих студентів; перед-бачає використання рольових ігор і роз-минок (енергізаторів), спільне розв'язан-ня проблем тощо;  
– виступає ефективним засобом активізації пізнавального інтересу студентів до педа-гогічних проблем, формування їх творчо-го потенціалу, самостійності та продукти-вності щодо здійснення професійної ді-яльності; 
– у діяльності викладача центральне місце займає не окремий індивід, а група взає-модіючих особистостей, які стимулюють і 
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активізують мисленнєву діяльність один одного. Метою статті є висвітлення сутнісної харак-теристики поняття «технології інтерактивного навчання» та узагальнення підходів дослідників щодо класифікації таких технологій.  Основні методологічні вимоги/критерії тех-нологічності, за якими будуються педагогічні тех-нології (О. Пєхота, 1997 [10, 21]; Г. Селевко, 1998 [14, 17]) наступні: 
– концептуальність (концептуальні ідеї наукового пошуку);  
– системність (логіка процесу, взаємозв’я-зок його частин, цілісність); 
– керованість (можливість діагностики до-сягнення цілей, планування/проекту-вання процесу навчання, поетапної діаг-ностики, варіювання засобами та метода-ми з метою корекції результатів);  
– ефективність (визначення показника оп-тимальності навчальної методики; техно-логія повинна вибиратись відповідно до результатів і оптимальних затрат, гаран-тувати досягнення певного стандарту навчання);  
– відтворюваність (можливість застосуван-ня розробленої технології іншими викла-дачами). У трактуванні поняття «інтерактивні техно-логії» різними авторами можна помітити як поді-бності, так і певні розбіжності. О. Пометун та Л. Пироженко (2004 [12, 8]) розглядають інтерак-тивні технології як окрему групу технологій за-вдяки принципу багатосторонньої комунікації. Iнноваційні технології навчання – радикально нові чи вдосконалені технології, що істотно поліп-шують умови самого процесу навчання (Н. Андру-щенко, 2011 [1]). Відповідно сутність поняття інте-рактивні технології навчання, котрі є частиною інноваційних технологій, Н. Андрущенко трактує згідно з означенням самих слів «інтерактив» (пер. з англійської «inter» – «взаємний», «act» – діяти) – взаємодія та «технологія» (від грецького τεχνολογια) − майстерність. Отже, основою інтера-ктивного навчання є майстерність взаємодії в на-вчанні, а компонентами інтерактивних техноло-гій – інтерактивні методи навчання з використан-ням технічних засобів (комп’ютерна підтримка та ін.), методичних матеріалів тощо. Метод у педагогіці визначається як спосіб цілеспрямованої взаємодії вчителя і учнів для розв’язання педагогічних завдань, тобто для роз-витку. Таким чином, інтерактивні методи, на дум-ку О. Комар (2011 [6]), можна трактувати як спо-соби цілеспрямованої міжсуб’єктної взаємодії вчителя і учнів зі створення оптимальних умов для свого розвитку.  

На думку В. Мельник, зміст педагогічної тех-нології інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес у контексті діалогу – це постійна активна взаємодія та спілкування його учасників, тобто інтеракція (В. Мельник, 2006  [7, 15]). Режим інтеракції відповідає цільовим орієн-таціям інтерактивних технологій (Н. Бондаренко, 2006 [2]): активізація індивідуальних мисленнє-вих процесів учнів; виникнення внутрішнього діалогу в учнів; забезпечення розуміння інформа-ції, що є предметом обміну; індивідуалізація педа-гогічного впливу; виведення учня на позицію су-б’єкта навчання; двосторонній зв’язок (обмін ін-формацією) учня та викладача. Інтерактивні технології трактуються Т. Сер-дюк (2010 [15]) як дидактичні технології, що ха-рактеризуються досягненням запланованих педа-гогічних результатів шляхом організації та здійс-нення активної навчальної взаємодії суб’єкта на-вчально-виховного процесу з навчальним середо-вищем.  В. Гузєєв розглядає інтерактивні технології, як вид інформаційного обміну учнів з навколиш-нім інформаційним середовищем (В. Гузєєв, 2006 [3, 48]); зазначає, що можна виділити три основні види (режими) інформаційного обміну, які фор-мують певні моделі педагогічної взаємодії в на-вчальному процесі: екстрактивний, інтраактив-ний та інтерактивний. У екстраактивному режимі учень виступає в пасивній ролі об’єкта педагогіч-ного впливу, інформаційні потоки спрямовані від учителя-суб’єкта до об’єкта навчання (учня). Та-кий режим є основою пасивної (для суб’єкта) мо-делі взаємодії, він не викликає суб’єктної актив-ності дитини. У інтраактивному режимі інформа-ційні потоки йдуть на учня або групу, викликають у них активну діяльність, замкнуту всередині них. Учні виступають тут як суб’єкти навчання, навча-ючи себе. Інтраактивний режим формує активну модель взаємодії, він характерний для технологій самостійної діяльності, самонавчання, самовихо-вання, саморозвитку. В інтерактивному режимі інформаційні потоки викликають активну діяль-ність учня і породжують зворотний інформацій-ний потік, від учня до вчителя. Інформаційні по-токи, таким чином, або чергуються у напрямку, або мають двосторонній (зустрічний) характер. Цей режим формує інтерактивну модель взаємо-дії, саме він характерний для інтерактивних тех-нологій. В інтерактивній моделі реалізується ідея організації комфортних умов навчання, за яких всі учні активно взаємодіють між собою. Якщо з цих позицій спробувати дати визна-чення поняття педагогічна технологія інтеракти-вного навчання, то це, згідно О. Комар (2011 [6]), 
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така організація навчального процесу, за якої ко-жен учень бере участь у колективному взаємодо-повнюючому, заснованому на взаємодії та спілку-ванні всіх його учасників, процесі навчального пізнання. Форми такої участі можуть бути різни-ми: або кожен учень має конкретне завдання, за яке він повинен публічно прозвітуватись, або від його діяльності залежить якість виконання поста-вленого перед групою та перед усім класом за-вдання.  У табл. 1 наведено інші трактування дослід-ників поняття «інтерактивні технології».  Інтерактивна технологія навчання як систе-ма містить такі головні компоненти: 
– чітко сплановані цілі навчання − зрозумі-лий якісний та кількісний очікуваний ре-зультат процесу у вигляді навчальних досягнень учнів, а саме передбачуваного рівня засвоєння навчального змісту; 
– спеціально відібраний та структурований зміст навчання; 
– інтерактивні форми, методи і прийоми, за допомогою яких організоване навчання і стимулюється активна діяльність учнів; 
– адекватні цілям, формам і методам засоби навчання; 
– розумові і навчальні дії та процедури, за допомогою яких учні можуть досягти за-планованих результатів, представлені у вигляді системи пізнавальних завдань; 
– організаційні та психолого-педагогічні умови, що дозволяють ефективно сплану-вати та реалізувати інтерактивне навчан-ня (О. Комар, 2011 [6]). Інтерактивні технології можна вирізнити се-ред інших наявністю таких характеристик (Т. Ко-

валь, Н. Кочубей, 2011 [5, 161]): забезпечення віль-ного доступу до навчальної інформації на паперо-вих та електронних носіях інформації; організація міжособистісного спілкування; оперативність зво-ротних зв’язків; забезпечення для студентів права вибору навчального матеріалу різного рівня склад-ності; адаптація системи навчання до індивідуаль-них особливостей студентів; забезпечення у проце-сі навчання різних рівнів автономії студентів (часткової, обмеженої, повної). Додамо також під-вищену мотивацію навчання, емоційність, взаємо-навчання, рефлексію, можливість творчого розвит-ку учнів/студентів та викладачів тощо. Аналіз джерел показує, що дослідники вжива-ють терміни «інтерактивні технології», «інтерак-тивні технології навчання», а також «технології інтерактивного навчання». Зазначимо, що певні відмінності в трактуваннях (табл. 1) зумовлені складністю та специфікою інтерактивного на-вчання. Інтерактивні навчальні технології як дієві педагогічні засоби і необхідна умова оптимально-го розвитку студентів і викладачів, як правило, не вибираються для виконання певних навчальних завдань, а самою своєю структурою визначають кінцевий результат. Розглянемо класифікацію технологій інтера-ктивного навчання.  О. Пометун і Л. Пироженко (2004 [12, 27]) роз-поділяють інтерактивні технології за формами навчання на чотири групи, залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів: 
– інтерактивні технології кооперативного 

навчання (робота в парах, трійках, кару-сель, робота в малих групах, акваріум  тощо); 
Трактування поняття Джерело ІТН – це цілісна та інтегративна система процесу навчання, яка передбачає відповідно до ці-лей і змісту навчання комплексне застосування відібраних за принципами доцільності впро-вадження та взаємного доповнення інтерактивних методів, засобів і форм навчання з метою досягнення заздалегідь спланованого навчального результату 

Т. Коваль, Н. Кочубей,  2011 [5, 161] ІТН – це такий творчий процес взаємодії вчителя та учнів, в ході якого відбувається активне спілкування, вільний обмін думок, висування пропозицій та думок в атмосфері зацікавленості, доброзичливості та щирості, результатом якого є спільне розв’язання поставлених завдань Л. Пашко, Ю. Миронович, 2004 [8, 3] ІТН – це створення комфортних умов навчання, за яких той, хто навчається, відчуває свою успішність, інтелектуальну самостійність, що робить продуктивним сам процес здобуття знань М. Перец,  2005 [9, 56] ІТН − це організація засвоєння знань і формування певних умінь і навичок через сукупність особливим способом організованих навчально-пізнавальних дій, що полягають в активній взаємодії учнів між собою та побудові міжособистісного спілкування з метою досягнення за-планованого результату 
О. Пометун, Л. Пироженко, 2002 [11, 11] ІТН – організація навчального процесу, що заснована на взаємодії всіх його учасників у проце-сі навчально-пізнавальної діяльності, забезпечуючи колективну (кооперативну) діяльність у класі або групі. При цьому кожен учень знає, що від його діяльності залежить прикінцевий результат виконання поставленого перед усім класом завдання, про яке він повинен публічно прозвітувати 
І. Прокопенко, В. Євдокімов 2005 [13, 123] 

Таблиця 1 – Трактування поняття «інтерактивні технології навчання»/ІТН у деяких педагогічних 
джерелах 
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– інтерактивні технології колективно-
групового навчання (мікрофон, незакінче-ні речення, мозковий штурм, ажурна пил-ка та ін.); 

– технології ситуативного моделювання (імітаційні ігри, рольова гра, драматиза-ція та ін.); 
– технології опрацювання дискусійних пи-

тань (метод ПРЕС, займи позицію, кейс-метод, дискусія тощо). Т. Сердюк запропоновано класифікацію інте-рактивних технологій, в основу якої покладені такі критерії (Т. Сердюк, 2010 [15]): 
– дидактична мета: інформаційні, розви-ток дієво-практичної сфери, розвиток механізмів самокерування особистості, розвиток сфери творчих якостей, розви-ток ключових компетентностей; 
– домінуючі форми організації навчально-

пізнавальної діяльності: індивідуальні, парні, групові, колективні; 
– домінуючі методи навчання: інформацій-ні, проблемно-пошукові, імітаційно-ігрові, дослідницькі; 
– домінуючі засоби навчання: гомоорієнто-вані (основний партнер у взаємодії – лю-дина або група осіб) і техноорієнтовані (переважання технічних засобів нав-чання). Класифікація інтерактивних технологій за С. Кашлевим має у своїй основі провідну функцію в педагогічній взаємодії. Так, автор виокремлює такі групи інтеракцій (С. Кашлев, 2005 [4, 23]): 
– технології створення сприятливої атмос-фери та організації комунікації, процесу-альною основою яких є «комунікативна атака», яка здійснюється викладачем на початку організації педагогічної взаємодії для оперативного включення в спільну роботу всіх і кожного студента. Це сприяє їх самоактуалізації та конструктивній адаптації до створеної педагогічної ситуа-ції. З цією метою доцільно використову-вати інтерактивні вправи на «розігріван-ня», на встановлення контакту, сприй-мання і розуміння емоційного стану; 
– технології організації обміну видами дія-льності, що мають на меті поєднання ін-дивідуальної і групової спільної роботи учасників педагогічної взаємодії, спільну активність, співвідношення діяльності викладача і студентів. Тут доцільно вико-ристовувати вправи на вміння слухати, на приймання і передачу невербальної інфо-рмації, вправи на прийняття групового рішення та орієнтовані на одержання зво-ротного особистісного зв’язку; 
– технології організації миследіяльності, які дають змогу мобілізувати творчий 

потенціал кожного студента, розвивають їх позитивну мотивацію до навчання і водночас стимулюють активну розумову діяльність шляхом виконання студента-ми різних розумових операцій (наприк-лад, різноманітні вправи, в основі яких лежить методика проведення «мозкового штурму»); 
– технології організації смислотворчості, провідною функцією яких є створення суб’єктами навчально-пізнавального про-цесу нового способу міжособистісної взає-модії, відображення студентами свого індивідуального розуміння змісту психо-лого-педагогічних і культурних явищ, які вивчаються, обмін цими смислами і збага-чення свого індивідуального уявлення про ті чи інші явища. Це вправи на діагно-стику комунікативної компетенції, на роз-виток навичок вирішення чи запобігання конфліктам, навичок виконання профе-сійних ролей, на підготовку до типових і проблемних комунікативних ситуацій; 
– технології організації рефлексивної ді-яльності спрямовані на самоаналіз і само-оцінку студентами навчальної взаємодії, своєї діяльності та її результатів. Техно-логії цієї групи дають студентам і викла-дачу змогу зафіксувати стан пізнавальної активності студентів і визначити причи-ни та наслідки досліджуваних процесів; 
– інтегративні технології (інтерактивні ігри), які вважаються такими способами педагогічної взаємодії викладача і студе-нтів, коли інтегруються (об’єднуються) всі провідні функції інтерактивних техно-логій навчання. Проведене дослідження показує множинність не лише трактувань поняття «технології інтерак-тивного навчання», але й класифікації аналізова-них технологій, оскільки науковці використовува-ли ті чи інші ознаки. Спектр комбінацій можливих технологій інтерактивного навчання зростає че-рез множину варіацій відповідних її складових компонентів (методів, форм тощо). Наприклад, в [16] нами узагальнено класифікації методів інте-рактивного навчання.  Таким чином, на основі аналізу вищезазначе-них психолого-педагогічних джерел та практики підготовки фахівців: 
– виокремлено основні сутнісні характерис-тики поняття «технології інтерактивного навчання» як системи організації та здій-снення цілеспрямованої посиленої взає-модії суб’єкта навчання з навчальним се-редовищем, що реалізується сукупністю методів, форм і засобів створення комфо-ртних умов навчання, високої активності розумової і навчальної діяльності під час 
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суб’єкт-суб’єктної взаємодії через бесіду, діалог між усіма учасниками навчального процесу; підвищення мотивації та емоцій-ності; формування досвіду інтенсивного спілкування та успішної соціалізації інди-віда в суспільстві, умінь організації спіль-ної навчальної діяльності, а також обміну, зміни та різноманітності видів діяльності; взаємонавчання учасників між собою та в процесі спілкування з викладачем; осво-єння учасниками цілеспрямованої рефле-ксії своєї діяльності та взаємодії тощо; 
– проведено узагальнення поглядів дослід-ників щодо класифікації технологій інте-рактивного навчання за такими ознака-ми: мета уроку/заняття та форм органі-

зац і ї  навчально ї  д іяльност і (інтерактивні технології кооперативного навчання; інтерактивні технології колек-тивно-групового навчання, технології ситуативного моделювання, технології 

опрацювання дискусійних питань); осно-
вні компоненти технології інтерактив-
ного навчання (дидактична мета, домі-нуючі форми організації навчально-пізнавальної діяльності, домінуючі мето-ди навчання, домінуючі засоби навчання); 
провідна функція в педагогічній взає-
модії/інтеракції (технології створення сприятливої атмосфери та організації ко-мунікації, технології організації обміну видами діяльності, технології організації миследіяльності, технології організації смислотворчості, технології організації рефлексивної діяльності, інтегративні технології/інтерактивні ігри). Подальші розвідки, вважаємо, доцільно спря-мувати на вивчення підходів щодо підготовки майбутніх педагогів з використанням технологій інтерактивного навчання та узагальнення праць дослідників щодо вирішення цієї проблеми.  
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Владимир Староста. Технологии интерактивного обучения: сущность, классификация 
Проанализированы взгляды исследователей и выделены основные сущностные характеристики 

понятия «технологии интерактивного обучения» как системы организации и осуществления целена-
правленного усиленного взаимодействия субъекта обучения с учебной средой, которое реализуется со-
вокупностью методов, форм и средств создания комфортных условий обучения, высокой активности 
умственной и учебной деятельности во время субъект-субъектного взаимодействия; формирование 
опыта интенсивного общения и успешной социализации индивида в обществе, умений организации со-
вместной учебной деятельности, а также обмена, изменения и разнообразия видов деятельности; ос-
воение участниками целенаправленной рефлексии своей деятельности и взаимодействия и т.п. Прове-
дено обобщение взглядов исследователей относительно классификации технологий интерактивного 
обучения по следующим признакам: цель урока/занятия и форм организации учебной деятельности; 
основные компоненты технологии интерактивного обучения; ведущая функция в педагогическом 
взаимодействии/интеракции. 

Ключевые  слова :  интеракция, интерактивное обучение, технология интерактивного обучения, 
классификация технологий интерактивного обучения. 

 
Volodymyr Starosta. Interactive learning technologies: essence, classification 
The article contains the results of the analysis of pedagogical literature and the practice of training teachers 

to generalize the basic essential characteristics of the concept of «interactive learning technologies» as a system 
of organization and implementation of purposeful enhanced interaction of the subject of learning with the learn-
ing environment, implemented by a set of methods, forms and tools for creating comfortable learning conditions, 
increase motivation and emotionality; high activity of mental and educational activity during the subject-subject 
interaction through the conversation, dialogue between all participants in the educational process; formation of 
the experience of intensive communication and successful socialization of the individual in society, the ability to 
organize joint educational activities, as well as the exchange, change and diversity of activities; mutual learning 
of the participants among themselves and in the process of communication with the teacher; mastering by partici-
pants the purposeful reflection of their activity and interaction of the successful socialization of the individual in 
society. A generalization of the classification features of interactive learning technologies was conducted on the 
following grounds: the purpose of the lesson and the forms of organization of learning activities of students 
(interactive technologies of cooperative learning, interactive technologies of collective-group learning, situational 
modeling technology, technology for discussion); the main components of the interactive learning technology 
(didactic goal, the dominant forms of organization of educational and cognitive activities, dominant teaching 
methods, dominant learning tools); the leading function in pedagogical interaction (technology of creating a sup-
portive atmosphere and organization of communication, technology of exchange of activities, technology of intel-
lectual activity, technology of intellectual creation, technology of reflexive activity, integration technologies/
interactive games). 

Keywords :  interactivity, interactive learning, interactive learning technologies, classification of interactive 
learning technologies.   
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