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АНОТАЦІЯ. У статті розкрито основні методи інтерактивного на-
вчання, використання яких стає все актуальнішим в умовах необ-
хідної взаємодії практичного та теоретичного знання, науки та біз-
несу. Наводяться також конкретні приклади використання таких
методів, як навчальна дискусія, мозковий штурм і кейс-технології,
які були практично апробовані під час навчального процесу. Крім
того, розкрито переваги та недоліки кожного із методів і запропо-
новані шляхи до їх удосконалення з урахуванням тих завдань, які
стоять перед навчальним процесом.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: інновації, компетенція, професійна підготовка,
методи навчання, інтерактивність, мозковий штурм, кейс-техно-
логії.

ANNOTATION. The article reveals main methods of interactive
learning, the use of which becomes more relevant in сurrent
conditions of the necessary interaction of practical and theoretical
knowledge. Also the ground of those conditions is analyzed,
emphasizing that the current time is defined as highly innovative and
rapid in its changes and influence at different sides of people`s living
and business life. Some theoretical aspects of the educational process
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are also analyzed, and the role of interactive methods is highlighted.
There are also concrete examples of the use of such methods as
learning discussion, brainstorming, and case studies are presented,
together with step-by-step description of the organizing process. The
abovementioned methods were practically tested during the
educational process, gaining a positive feedback from all members of
the process (both students and business representatives). In addition,
advantages and disadvantages of each of methods are revealed, and
ways of their improvement are proposed, taking into account those
tasks that the educational process should accomplish.
КEY WORDS: innovation, competence, professional training, teaching
methods, interactivity, brainstorming, case studies.

Вступ. Особливостями сучасного світу є швидкоплинність та
інноваційність усіх процесів людської життєдіяльності. При цьо-
му строки впровадження інноваційних продуктів пришвидшу-
ються, всеохоплююче впливаючи на різні галузі. Так, за порівня-
но короткий період світ пережив три промислових революції, а
саме: перехід від ручної праці до машинної, трансформацію сві-
тової промисловості, зародження та розвиток цифрового суспіль-
ства та постіндустріальної економіки.

Ще до недавнього часу такі процеси, як автоматизація проми-
слових виробництв, упровадження систем контролю якості про-
дуктів і простежуваності продуктового ланцюгу, застосування
альтернативних джерел енергії та розробка кліматичних іннова-
цій, використання систем віртуальної та доповненої реальності,
штучного інтелекту у різних галузях видавалися малоймовірними
або далекими, а інколи майже абсурдними. На сьогоднішній же
день, усі ці процеси стали реальністю, тісно вкоренившись у по-
всякденне життя бізнесу та людини. І варто визнати, що вони
впливають не лише на сферу комерції та бізнесу, але й справля-
ють значний вплив на інші галузі, у тому числі і на освітні проце-
си. Саме тому, враховуючи високу технологічність та інновацій-
ність сучасного бізнесу, змінюються акценти і в професійній
підготовці кадрів, які повинні стати запорукою позитивних змін і
подальших інтелектуально-творчих здобутків.

Сьогодні, як ніколи, освіта покликана стати сполучним міст-
ком між бізнесом з його щоденними викликами та майбутніми
кадрами, студентами вищої школи, виховання яких має відбува-
тися на принципах творчого пошуку, індивідуального та особи-
стісного розвитку, високого рівня професійних знань і компе-
тенцій.

Cаме тому набувають поширення інтерактивні методи на-
вчання як важлива форма навчального процесу, дослідженню
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яких уже присвячено низку наукових публікацій, а саме Андро-
щука І. [1], Мачинської Н.І. [3], Миронця О.М. [4], Манько В.М.
[7], Нестерова Л.В. [7], Олійник Т.О. [8] та інших. Однак, вважа-
ємо, що окремі питання застосування даних методів є недостат-
ньо вичерпно досліджені, а деякі з аспектів саме практичного
взаємозв’язку навчального процесу із бізнесом залишаються поза
увагою науковців та дослідників.

Варто наголосити, що теоретичні знання тільки тоді стануть
запорукою продуктивної праці та ефективної діяльності, коли
зможуть відокремитись від абстрактних категорій, а натомість
будуть підкріплені реальними практичними ситуаціями, бізнес
кейсами та професійно значущим досвідом. У той же час, вирі-
шення таких завдань стане можливим саме завдяки ґрунтовному
теоретичному науковому базису, який і покликана забезпечити
сучасна наука.

З огляду на сказане, варто визнати, що тісна взаємодія науки
та бізнесу, практичного та теоретичного знання на сьогодні вима-
гають істотної модернізації системи професійної вищої освіти, на-
самперед через навчальний процес і методи навчання. Саме цією
обставиною і викликана актуальність дослідження та його мета.

Отже, мета нашого дослідження полягає в тому, щоб розкрити
можливості і напрями застосування методів інтерактивного на-
вчання студентів факультету економіки агропромислового ком-
плексу, розробити та практично їх реалізувати в навчальному
процесі.

Виклад основного матеріалу. У сучасній науці розрізняють
кілька підходів до класифікації методів навчання, найвідомішими
з яких є: класифікація за джерелами знань, за характером логіки
пізнання, за рівнем проблемності засвоєння знань та інші.

Так, на думку автора, класифікація за джерелами знань є най-
більш ємною і прийнятною з точки зору сучасної освіти та тих
завдань, які стоять перед нею. Відповідно до даної класифікації
виділяють три основні групи методів навчання: словесні (допо-
відь, розповідь, бесіда, лекція та інші форми усного або друкова-
ного слова), наочні (ілюстрації, презентації та інші форми спо-
стережень) та практичні (лабораторні та практичні роботи,
інтерактивні вправи, навчальні дискусії, тощо).

Відповідно до загальновідомої «піраміди навчання» з’ясовано,
що найбільше запам’ятовування матеріалу відбувається під час
навчання інших (біля 90 %), практичної роботи та рольових за-
вдань (75 %), обговорення в групах (50 %), демонстрацій (30 %),
аудіовізуальних методів (20 %), читання (10 %) та лекцій (5 %)
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[7]. З огляду на ці дані, бачимо, що вирішення практичних за-
вдань та обмін досвідом під час навчального процесу не лише є
запорукою ефективного навчання, під час якого студенти отри-
мують знання, виробляють певні вміння та навички, збагачують
свій творчий та інтелектуальний потенціал, але й можуть допо-
могти раціонально вирішувати завдання у практичній площині,
які постають перед бізнесом.

Серед найвідоміших у навчальному процесі методів інтерак-
тивного навчання виділимо: розв’язування бізнес-кейсів; участь у
навчальних дискусіях; мозкові штурми та інші. Слід зазначити,
що ефективність інтерактивного навчання проявляється, насам-
перед, в тому, що дає можливість моделювати ділові ситуації, до-
сягати їх сценарного вирішення із елементами індивідуального
творчого пошуку або ж колективної взаємодії, а також викорис-
товувати переваги ситуативного та нестандартного мислення
учасників завдання.

Наприклад, під час навчальної дискусії відбувається активне
обговорення актуальної теми, яка має спільний інтерес для всіх
учасників. При цьому важливо не просто довести перевагу влас-
ної думки над іншими, а напрацювати спільне бачення способу
вирішення проблеми на основі колективної взаємодії та компете-
нтності учасників. Основна мета такого виду інтерактивного ме-
тоду навчання полягає в тому, щоб допомогти студентам пра-
вильно та логічно вибудовувати ланцюг своїх припущень, обґру-
нтовувати доказовість своїх думок та істинність тверджень, фор-
мулювати відповідні висновки та рекомендації.

Так, у минулому навчальному році (2016–2017 н. р.) під час
викладання дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства»
на факультеті економіки агропромислового комплексу неоднора-
зово піднімалися спірні питання розвитку аграрної галузі, які ба-
зувалися на її високій інноваційності та технологічності. Зокре-
ма, студентам була запропонована тема дискусії, що стосується
ефективності різних інноваційних форм аграрного підприємниц-
тва (наприклад, аграрні кластери, аграрні долини та агротехнопа-
рки), стану їх розвитку в Україні та в інших країнах з високоефе-
ктивним агробізнесом. Варто зазначити, що підготовка до
дискусії стала не лише ефективним методом мотивації до пізна-
вальної діяльності студентів, стимулювання їх навчання та шир-
шого вивчення запропонованої теми, а й також слугувала розвит-
ку творчих пошукових здібностей і психоемоційних характе-
ристик студентів, які вони продемонстрували під час дискусії зі
своїми колегами по групі.
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Таким чином, використання методу навчальної дискусії допо-
магає формувати культуру обговорення спірних тем, сприяє ін-
дивідуальному творчому пошуку студентів і формуванню їх вла-
сних позицій і думок щодо піднятих питань із подальшим їх
ґрунтовним доведенням або логічним спростуванням.

Значний інтерес викликає також досвід використання такого
методу інтерактивного навчання, як мозковий штурм, який, на
відміну від навчальної дискусії, покликаний до спонтанного та
хаотичного висловлювання думок учасниками за запропонова-
ною темою, створення так званого «банку ідей», їх подальший
аналіз і прийняття спільного рішення. Цей метод є особливо ефе-
ктивним у групових формах навчання, допомагаючи на початко-
вих етапах генерувати велику кількість ідей, які прямо або опо-
середковано стосуються піднятої теми.

Таким чином, мозковий штурм спонукає учасників мислити
вголос, використовувати асоціативне мислення та творчі підходи
до вирішення проблеми, накопичувати велику кількість конку-
руючих або взаємодоповнюючих ідей.

Даний метод також мав місце при викладанні дисципліни з
«Інноваційного розвитку підприємства». При цьому студентам
було поставлено суперечливе та актуальне завдання щодо оцінки
потенціалу та ефективності впровадження інноваційних продук-
тів і технологій у великих і малих за розміром аграрних підпри-
ємствах. У процесі обговорення студенти групи розділилися на
дві підгрупи:

 генераторів ідей, які наполягали на наявності значних мож-
ливостей для впровадження інновацій на різних за розміром під-
приємствах, наводили конкретні приклади, а також обґрунтову-
вали джерела залучення можливих інвестицій;

 критиків, які доводили неможливість залучення високотех-
нологічних рішень для малих за розміром підприємств, складнос-
ті їх організаційної реалізації на великих підприємствах, тощо.

Метод мозкового штурму, у даному конкретному випадку, до-
вів свою ефективність, оскільки:

1) допоміг залучити до генерації ідей і подальшого обгово-
рення всіх присутніх студентів, навіть тих, які на початку такого
штурму не мали власного бачення із запропонованої теми,
але змогли його сформувати у процесі роботи та колективної
дискусії;

2) створив умови емоційної напруги, яка сконцентрувала уча-
сників на темі штурму, а також дала можливість активного обмі-
ну думками, досвідом і логікою доказовості всередині колективу;
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3) дав можливість вільно виловлюватися щодо розвитку ідей,
симуляції ситуацій, подальшого вдосконалення рішень, їх комбі-
нування з іншими в межах чітко визначеної теми, часу та відчут-
тя відсутності єдиного правильного рішення.

Варто зауважити, що за таких інтерактивних методів змінюєть-
ся і роль викладача, який виступає не лише організатором процесу,
але й повинен бути справедливим арбітром, модератором, партне-
ром для студентів, перебуваючи з ними на одному щаблі.

На наш погляд, важливим і продуктивним з точки зору інтер-
активності та залученості студентів був також запропонований і
практично реалізований нами такий варіант інтерактивного ме-
тоду навчання, як захист інноваційних проектів студентів. Суть
такого методу полягає в попередньому виявленні проблеми та
генеруванні студентами інноваційних ідей до її вирішення в рам-
ках сформованих проектних команд, у подальшій відкритій пре-
зентації своїх досягнень і рішень з отримання зворотного зв’язку.

Як відомо, кожна ідея виникає за рахунок існуючої проблеми,
а тому перед студентами 3–5 курсів факультету економіки агро-
промислового комплексу було поставлено завдання щодо вияв-
лення таких проблемних місць в аграрній галузі та розробці
механізмів їх вирішення. Результати цієї роботи були представ-
лені на Першій стартап-події Київського національного еконо-
мічного університету імені Вадима Гетьмана «Keep calm and be
innovative», що відбулася на базі кафедри економіки та менедж-
менту агробізнесу 17 березня 2017 року в рамках дисципліни
«Інноваційний розвиток підприємства».

Основним завданням студентів було:
• виявлення та вивчення проблемних питань аграрної галузі;
• формування проектної команди та опрацювання спільного

рішення виявленої проблеми;
• представлення проекту інноваційного рішення або створе-

ного стартапу перед запрошеними гостями-практиками аграрної
галузі, серед яких були Голова Асоціації AgTech Ukraine, пред-
ставники школи kmbs (Києво-Могилянської бізнес школи) та
компанії «Делойт» в Україні.

Відповідно до умов стартап-події учасники мали три хвилини
на захист проекту. При цьому за умовами прийнятого регламенту
одну хвилину займала власне презентація інноваційного проекту,
а дві хвилини відводилося на запитання гостей і відповіді учас-
никами проектної команди.

За результатами двотижневої роботи організаційного комітету
кафедри було відібрано тринадцять проектів, які зокрема вирішува-



152

ли такі проблеми: розвиток агротуризму (проект «Goldhort»), опти-
мальний вміст харчових добавок у продуктах харчування (проект
«InLab»), розвиток нішевих високоперспективних ланок сільського
господарства (проект «Спаржа»), розвиток біотехнологій і їх вико-
ристання в аграрній галузі (проект «Аватар»), доставка свіжих про-
дуктів за принципом «з рук в руки» (проект «VEGO) та інші.

Проведення такого відкритого заходу, в якому головними ді-
йовими особами були студенти, які мали змогу презентувати вла-
сно розроблені проекти у команді, та отримати якісний зворотній
зв’язок від практиків галузі, отримало багато позитивних відгу-
ків. Ці відгуки поступили як від самих студентів, які побажали
систематичності у проведенні такого виду заходів, так і від за-
прошених гостей, яким було цікаво спілкування з освіченою мо-
лоддю, яка демонструє високий рівень професійної компетенції,
презентаційні навички та знання галузі.

На думку автора, для вдосконалення цього інтерактивного ме-
тоду навчання, підвищення його практичної значущості та якості
проведення у подальшому необхідно проводити ретельний попе-
редній відбір проектів, які б були допущені до публічного захис-
ту, встановлення стандартів наочної презентації, розширення
можливих тем і галузевих напрямів студентських проектів. Felix
— розвиток та популяризація сільської місцевості

Одним із важливих методів інтерактивного навчання, який
має безпосереднє відношення до розв’язання проблем практич-
ного характеру, і який також виправдав себе в навчальному про-
цесі, є метод аналізу ситуацій або кейс-метод. Як зазначає один із
дослідників, «кейс є описом реальної ситуації, події, що реально
відбувалися в тій чи іншій галузі, та описані автором для того,
щоб спровокувати дискусію в навчальній аудиторії, стимулювати
учнів до детального аналізу, продуктивного обговорення й при-
йняття рішення» [1, с 185–186]. Не можемо також не погодитись
з думкою деяких учених, що визначають кейс-метод як один з та-
ких, що «уможливлює застосування теоретичних знань для вирі-
шення практичних завдань» [6].

Крім того, кейс-метод надає можливості колективного або ін-
дивідуального вирішення завдання, розвитку аналітичних здібно-
стей студентів, всебічного вивчення проблемної ситуації, що ле-
жить у реальній площині, та потребує комплексу знань теоретич-
ного і практичного характеру для її вирішення, а також подаль-
шої оцінки результатів такого рішення [4, с. 20].

Отже, кейс-технології у навчальному процесі сприяють конк-
ретизації отриманого наукового знання та його практичній апро-



153

бації з формуванням нового рівня професійних навичок і компе-
тенцій студентів.

Можливість використання кейс-методу у навчанні студентів
кафедри економіки та менеджменту агробізнесу була під час ор-
ганізованої у травні 2017 року виробничої екскурсії на приватне
підприємство «ГАЛЕКС-АГРО». На сьогоднішній день підпри-
ємство є одним з флагманів органічного виробництва України,
здійснюючи свою діяльність на площі 8 452 га, що сертифіковані
відповідно до вимог законодавства Європейського Союзу до ор-
ганічних виробників. Крім того, компанія представляє собою ве-
ртикальну інтеграцію підприємств (ТОВ «ОРГАНІК МІЛК», ТОВ
«ОРГАНІЧНИЙ М’ЯСНИЙ ПРОДУКТ»), що утворюють вироб-
ничу ланку від виробництва органічної продукції рослинництва і
тваринництва до переробки органічної сировини.

Під час екскурсії студентам була надана можливість поспілку-
ватися із головними бухгалтером та економістом агропромисло-
вого підприємства, та отримати від них завдання практичного ха-
рактеру, а саме:

1) розрахувати економічну ефективність одного з проектів го-
сподарства по закладці саду волоського горіху на 3000 садженців
(на основі вихідної інформації підприємства);

2) визначити напрями економічно вигідного збуту органічної
продукції рослинництва з точки зору маркетингу та логістичних
витрат (на основі вихідної інформації підприємства).

Вирішення даних кейсів було корисним для студентів тим, що
надавало їм можливість опрацювати фактичну вихідну інформа-
цію, використати аналітичні, статистичні та інші дані підприємс-
тва, зробити маркетинговий аналіз ринку та дослідити його перс-
пективи, спробувати об’єктивно вирішити поставлені завдання з
урахування наявного досвіду, професійних знань і навичок, а та-
кож наблизити власні теоретичні знання до реальної багатоваріа-
нтної бізнес задачі.

Висновки. На основі викладеного є основи вважати, що вища
ефективність навчання студентів досягається за умов комплекс-
ного використання інтерактивних методів у навчальному процесі.
Вважаємо, що саме такі методи навчання сприяють більшому
розкриттю індивідуального творчого потенціалу студентів, що у
поєднанні із колективною роботою може продукувати абсолютно
нові підходи до вирішення завдань та інтерпретацію бізнес про-
блем. На думку автора, існує необхідність подальшого активного
поєднання наукового знання з практичним саме через комплекс
таких заходів, які передбачають постановку як реальних, так і
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перспективних завдань, що постають перед підприємствами га-
лузі з наданням вихідної, за необхідності первинної інформації
для їх вирішення студентами профільних спеціальностей. Саме
завдяки такій співпраці досягатиметься синергійний ефект від
взаємодії науки та бізнесу.

Крім того, важливим є використання й інших навчальних ме-
тодів практичного характеру, які мають на меті концентрацію та
конкретизацію наукового знання, гарантування професійного та
особистісного розвитку студентів, а також є запорукою розвитку
їх творчого та інтелектуального потенціалу. Не можна не погоди-
тись з думкою науковця В. Рєпкіна, який у своїх працях ствер-
джував, що саме формування такого студента, який бажає вчити-
ся та вдосконалюватися, є метою викладацької діяльності, та
«розвивального навчання» зокрема [5, c. 3].

Лише в тісній співпраці викладача та студентів через вдоскона-
лення міжособистісної комунікації, а також методів індивідуального
та інтерактивного навчання, можливим стане виховати індивіду-
альну самостійність і професійну самодостатність молоді, яка
вже сьогодні покликана формувати наше майбутнє.
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