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іншому матеріалі теми, що безпосередньо не порушувався в ін-
терактивній вправі;

— проводити швидкі опитування, самостійні домашні роботи
з різних матеріалів теми, не пов’язаних із інтерактивними за-
вданнями;

— глибоко вивчити й обміркувати матеріал, зокрема й додат-
ковий, наприклад, різноманітні тексти, зразки документів, при-
клади, ситуації, завдання для груп тощо;

— ретельно планувати і розробляти заняття: визначити хро-
нометраж, ролі учасників, готувати питання і можливі відповіді,
розробити критерії оцінки ефективності заняття;

— мотивувати студентів до вивчення теми шляхом добору
найцікавіших випадків, проблем; оголошувати очікувані резуль-
тати (мету) заняття і критерії оцінки роботи студентів;

— передбачати різні методи привернення уваги студентів, на-
лаштування їх на роботу; цьому, зокрема, можуть сприяти різно-
манітні вправи — розминки, письмовий розділ ролей у групах
тощо.

Інтерактивне навчання дозволяє реалізувати суб’єктний підхід
в організації навчальних взаємодій, відпрацьовувати на кожному
занятті в різних формах комунікативні вміння навчатися; справе-
дливо дати оцінку кожному учасникові освітнього процесу; фор-
мувати їх активно-пізнавальну позицію, що відповідає актуаль-
ним освітнім потребам сучасного навчального процесу
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Основне завдання вищої освіти полягає у формуванні тво-
рчої особи фахівця, здатного до саморозвитку, самоосвіти,
інноваційної діяльності. Вирішення цих завдань неможливе
лише шляхом передачі знань у готовому вигляді від виклада-
ча до студента. Серед сучасних проблем педагогіки першоче-
ргової уваги потребують питання розвитку пізнавальної акти-
вності, творчих здібностей студентів. У результаті дослід-
жень виявлено, що загальноосвітня діяльність мотивується
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пізнавальними інтересами більше 40 % студентів першого ку-
рсу. У значної частини  студентів, 50 %, немає інтересу до
змістовної сторони професійних знань. Теоретичні пізнаваль-
ні інтереси, як самоціль, спостерігаються серед студентів ли-
ше у 3 % випадків.

У той же час важливою умовою розвитку інтересу студентів
до навчальної дисципліни є спеціальна організація навчання,
що максимально забезпечує активність студентів та їх
суб’єктну позицію під час аудиторної роботи. Один з ефектив-
них підходів до вирішення цього питання останнього часу —
це застосування в процесі заняття різних моделей навчання,
зокрема проблемної, яка в свою чергу, являє собою рішення
нестандартних науково-навчальних завдань нестандартними ж
методами. Якщо тренувальні завдання викладач пропонує сту-
дентам з метою закріплення знань і відпрацювання навичок, то
проблемні завдання — це завжди пошук нового способу
розв’язання проблеми.

Проблемні завдання виконують потрійну функцію:
— вони є початковою ланкою процесу засвоєння нових знань;
— забезпечують успішні умови засвоєння;
— представляє собою основний засіб контролю для виявлення

рівня результатів навчання.
Суть проблемної інтерпретації навчального матеріалу полягає

в тому, що викладач не повідомляє знань у готовому вигляді, але
ставить перед студентами проблемні завдання, спонукаючи шу-
кати шляхи і засоби їх вирішення. Принципово важливим є той
факт, що нові знання даються не для довідки, а для вирішення
проблеми або проблем. Адже, при традиційної педагогічної стра-
тегії — від знань до проблеми — студенти не можуть виробити
умінь і навичок самостійного наукового пошуку, оскільки їм да-
ються для засвоєння його готові результати.

У той же час варто зауважити, що проблемна ситуація має пе-
дагогічну цінність лише в тому випадку, коли вона дозволяє роз-
межувати відоме і невідоме і намітити шляхи вирішення, коли лю-
дина, зіткнувшись з проблемою, точно знає, що саме її невідомо. В
результаті досліджень і практичної діяльності виділено три голо-
вні умови успішності проблемного навчання: 1) забезпечення до-
статньої мотивації, здатної викликати інтерес до змісту проблеми;
2) забезпечення можливості роботи з виникаючими на кожному
етапі проблемами (раціональне співвідношення відомого і невідо-
мого); 3) значущість інформації, що отримується при вирішенні
проблеми, для кого навчають.
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Ситуація конкуренції, яка виникає при розв’язанні проблем-
них завдань у групах студентів, викликає інтерес до навчання:
яке потрібно знайти рішення, щоб воно відрізнялось оригінальні-
стю та несподіваністю від інших. Проблемний характер навчаль-
ного процесу створює умови активізації самостійної, зокрема
творчої розумової діяльності студентів будь-якого року навчання.

До прийомів і методів організації такої діяльності дидактики
відносять: рецензування студентами відповідей товаришів; творчі
роботи; підготовку проблемних повідомлень; створювання ситу-
ації самоперевірки; вільний вибір студентами завдань, переважно
пошукових; розв’язання диференційованих завдань; проблемно-
пошукову діяльність у проекті, розраховану на семестр (напри-
клад, написання та захист курсових робіт або проведення індиві-
дуальних досліджень) та ін.

Отже за допомогою проблемного навчання вирішуються бага-
то педагогічних завдань:

— самостійний творчий пошук нової інформації;
— робить навчальний матеріал більш доказовим і сприяє пе-

ретворенню знань на переконання;
— оволодіння навичкою рішення задачі, викликає позитивне

емоційне ставлення до навчання;
— виховання активної особистості, формування ініціативнос-

ті, відповідальності, здатності до співпраці;
— розвиток особистісних якостей, формує та розвиває пізна-

вальні інтереси;
— міцність засвоєння знань, так як шляхом пошуку

розв’язання проблемної ситуації досягається повне розуміння ма-
теріалу;

— вирішення проблеми психологічного комфорту під час ау-
диторних занять.
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