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Вступ 

Програма навчальної дисципліни «Технологіі інтерактивного навчання» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  докторів філософії 

спеціальності 011 «Науки про освіту» 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є використання 

альтернативних форм організації навчання, розробка нових педагогічних ідей та 

підходів до навчально-виховного процесу. 

 

Міждисциплінарні зв'язки: загальна педагогіка, методика викладання 

педагогічних дисциплін. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:  

1. Теоретичні засади інтерактивних технологій.  

2. Характеристика інтерактивних технологій навчання. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

1.1. Метою  викладання  навчальної дисципліни  «Технології інтерактивного 

навчання»  є:   сформувати  знання  аспірантів про  новітні  підходи  до  організації навчання, 

технології інтерактивного  навчання, їх зміст,  особливості,  специфіку, форми і методи, 

прийоми організації та вміння структурно аналізувати навчальний процес з позицій його 

технологізації. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Технології інтерактивного 

навчання» є: сформувати знання про інтерактивне навчання як сукупність технологій; 

сформувати знання про структуру, зміст різних видів інтерактивних навчальних технологій; 

навчити структурувати, розробляти та захищати індивідуальний проект інтерактивних 

технологій навчання. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми аспіранти повинні: 

знати: 

- зміст поняття "технологія", "інтерактивне навчання", "технологія 

інтерактивного навчання"; 

- знати теоретичні засади інтерактивних технологій навчання; 

- знати види методів при інтерактивному навчанні; 

- знати педагогічні інновації в сучасній школі.  

вміти: 

- аналізувати, структурувати  і характеризувати   інтерактивні    технології 

навчання; 

- використовувати інтерактивні методики в навчальних семінарах та 

тренінгах; 

- уміти використовувати технологічні карти; 

- уміти   розробляти  і захищати індивідуальний   проект  інтерактивних 

технологій. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ЕСТS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
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Змістовий модуль 1. Теоретичні засади інтерактивних технології. 

Тема 1. Інтерактивне навчання як сукупність технологій. 

Педагогічна технологія. Загальна суть інтерактивного навчання, його 

закономірності та особливості. Принципи інтерактивного навчання. 

Закономірності інтерактивного навчання. Особливості впровадження технологій 

інтерактивного навчання. Порівняльна характеристика пасивного, активного та 

інтерактивного навчання. 

Тема 2. Структура уроків при використанні інтерактивних технологій. 

Мотивація. Оголошення, представлення теми та очікуваних результатів. 

Актуалізація знань, надання необхідної інформації. Усвідомлення (практичне 

засвоєння навчального матеріалу). Рефлексія, її мета та функції. Стадії 

підсумкового етапу. Вимоги до результатів інтерактивного уроку. Технологія 

проведення підсумкового етапу. 

Тема 3. Оцінювання діяльності учнів на інтерактивному уроці. 

Особливості оцінювання учнів на інтерактивному уроці. Традиційні 

завдання оцінювання. Методика перевірки знань, умінь і навичок. Труднощі у 

виставленні школярам оцінок у балах. Оцінювання знань. Оцінювання навичок 

мислення. Оцінювання навичок презентації своїх думок. Оцінювання навичок 

участі у дискусії. Оцінювання внеску учня в дискусію. 

Змістовий модуль 2. Характеристика інтерактивних технологій навчання. 

Тема 1. Інтерактивна технологія кооперативного навчання. 

Ознаки кооперативної форми навчання. Організація роботи на уроці при 

кооперативній формі навчання. Магічні дрібнички. Робота в парах. Ротаційні 

(змінювані) трійки. Карусель. Організація роботи в малих групах. Ролі учнів при 

організації роботи в малих групах. Організація роботи при використанні 

технології інтерактивного навчання "Акваріум". Організація технології "Два-

чотири-всі разом". Технологія написання сенкану. 

Тема 2. Інтерактивна технологія колективно-групового навчання. 

Обговорення проблеми в загальному колі. Порядок проведення 

технології "Коло ідей". Мікрофон. Незакінчені речення. Мозковий штурм: 

порядок та правила проведення. Роль учителя під час проведення технології 

"Броунівський рух". Організація роботи при проведення технології "Мозаїка". 

Група експертів. Конкретні ситуації технології Сазе - метод. Вирішення проблем. 

Дерево рішень. Ажурна пилка. 

Тема 3. Технології ситуативного моделювання. 

Загальна характеристика ігрової моделі навчання. Етапи ігрової моделі. 

Інструктивні поради для ігрової моделі. Різниця імітаційного та традиційного 

навчання. Роль педагога у складанні імітацій. Десять ознак ігор та їх вплив на 

типологію гри. Типологія ділових ігор. Етапи конструювання ділової гри. 

Симуляції або імітаційні ігри. Спрощене судове слухання. Громадські слухання. 

Рольова гра. 
Тема 4. Технологія опрацювання дискусійних питань. 

Технологізація навчання. Етапи проведення рефлексії на уроці. 

Змістова сутність та функції дискусії в навчанні. Варіанти моделювання 

навчальних тем на основі дискусії. Метод ПРЕС. Алгоритм проведення методу 

ПРЕС. Займи позицію. Зміни позицію. Неперервна шкала думок. Дискусія в 
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стилі телевізійного топ-шоу. Оцінювальна дискусія. Дебати. Дебати у форматі 

Карла Коппера. 

Тема 5. Міні-лекція. Формування тренінгу. 

Форми і методи проведення міні-лекцій. Мета та завдання проведення 

міні-лекції. Рекомендації щодо проведення міні-лекції. Структурування 

матеріалу міні-лекції. Види навчальної наочності. Наочність в міні -лекціях. 

Формування тренінгового семінару. Мета тренінгу. Атрибути тренінгу. 

Процес тренінгу. Структура тренінгу. Модель тренінгу. Підбір методик, 

адекватних змісту матеріалу. "Криголами". Організація зворотного, поточного і 

кінцевого. 

Тема 6. Кейс-метод (case-study). 

Визначення методу кейсів. Мета використання методу case-study. 

Переваги використання методу case-study.   Етапи організації занять на основі 

кей-методу. Типи кейсів. Основні елементи кейсу. Етапи роботи над кейсом.  

 
3.Форма підсумкового контролю успішності навчання. Залік. 

 

4. Методи та засоби діагностики успішності навчання.  

 

Складові діагностики Методи Засоби 

Діагностика цільового компоненту 

педагогічного процесу 

Спостереження,  

аналіз 

Підручники, 

посібники 

Діагностика індивідуальних 

особливостей аспірантів 

Тестування,  

аналіз робіт 

Тести, письмові 

роботи аспірантів 

Діагностика мотивів навчання Анкетування, бесіда Анкети 

Діагностика міжособистісних 

взаємин 

Метод соціометрії Опитувальники 

Діагностика якості освіти 
Опитування,  

тестування 
Комп’ютери, 

педагогічна практика 

Діагностика інтелектуального 

розвитку аспіранта 

Бесіда, опитування, 

тестування, інтерв’ю 

Тести, опитувальники, 

комп’ютери 
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