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коучинг дозволяє особистості подивитися на себе з іншого боку, оцінити ситуацію, що склалася, знайти 

різні способи вирішення проблеми, проаналізувати їх і обрати найоптимальніший, скласти план дій на 

майбутнє, навчитися контролювати свої дії та активно співпрацювати з іншими [2, с. 77]. 

Перенесений у навчальне середовище, коучинг забезпечує набір методик для формування важливих 

самоосвітніх умінь особистості, а саме: виокремлення, аналізу, подолання труднощів і проблем, які 

виникатимуть у процесі навчання; ефективного спілкування та навчання в колективі, групі, соціальних 

мережах; організаторських і управлінських умінь; умінь самоаналізу та самомотивації тощо. Усі ці 

уміння становлять основу самоосвітньої компетенції майбутнього спеціаліста, яка є одним із проявів і 

показників соціальної та професійної зрілості особистості [6, с. 83]. 

Таким чином, важливими умовами формування особистості вихованця у процесі застосування 

технології коучингу є професійна компетентність викладача і свідоме, мотивоване, відповідальне 

ставлення студента. Ця особистісно-орієнтована технологія сприяє формуванню самоосвітньої 

компетентності особистості, оскільки тренує здатність ефективно діяти і навчатися, усвідомлювати 

відповідальність, розвиває навички самостійної пізнавальної діяльності, самоуправління і ефективного 

менеджменту траєкторії власного індивідуального розвитку. Перспективами подальших розвідок 

можуть бути особливості застосування коучингу у навчальному процесі, перевірка його 

результативності. 
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Хребет Валерій, Каряка Інна, м. Київ 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ 

ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ 

Стаття присвячена використанню інтерактивних методів навчання в процесі підготовки слухачів 

підготовчих курсів до ЗНО на заняттях з математики. Зазначено, що послідовність застосування 

таких технологій впливають на якість вивчення навчального матеріалу. 

Ключові слова: інтерактивні методи, підготовчі курси, навчальний процес, якість знань. 

The article deals with the use of interactive teaching methods in training the students of the preparation 

department for the external independent testing in mathematics. It is pointed out that the sequence in with the 

above mentioned technologies are applied determines the subject matter assimilation quality. 

Keywords: interactive methods, preparation courses, educational process, knowledge quality. 

Удосконалення сучасної системи професійної підготовки майбутніх фахівців обумовлює значущу 

роль довузівської освіти у цьому процесі. Дана думка пояснюється тим, що під час переходу від 

школяра до лав студенства дитина піддається навчальним стресам, що, насамперед, зумовлені зміною 

дидактичної системи освіти та адаптації випускників шкіл до навчання у вищій школі.  

Саме тому велика увага викладачів, що працюють в даному напрямку, приділяється пошуку такого 

методичного інструментарію, що забезпечував би якісне засвоєння знань, а також сприяв формуванню 

готовності випускників шкіл до здобуття вищої професійної освіти. 

Слід враховувати й той факт, що сучасна молодь, яка вже не уявляє своє життя без інтернету, не 

сприймає процес навчання без візуалізацій, анімацій, презентацій, тобто усього того, що дають 

комп’ютерні технології і «не може підручник» [1]. Для забезпечення максимальної ефективності занять 
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викладач має знайти оптимальне поєднання методів і технологій навчання. 

На сьогоднішній день, одним із актуальних способів роботи викладача в аудиторії виступають 

інтерактивні методи [2], які на відміну від традиційних ґрунтуються на активній взаємодії учасників 

навчального процесу, де основна увага приділяється не лише взаємодії між викладачем та учнем, а й 

учнів між собою [3, 4]. Означена група методів сприяє: створенню сприятливих умов для становлення 

майбутнього студента як повноцінного суб’єкта освітнього простору; активізації навчального процесу; 

організацію його більш цікавим та менш втомлюваним для всіх учасників. 

Відтак, інтерактивні методи навчання виступають спеціальною формою кооперації та співпраці 

пізнавальної діяльності, що заохочує всіх її учасників до процесу пізнання, під час якого вони мають 

можливості розуміти і рефлектувати з приводу того, що вони знають і думають.  

За допомогою означених методів здійснюється: розвиток комунікативних умінь і навичок; емоційний 

контакт між всіма учасниками даного процесу; формування навичок працювати у команді, прислухатись 

до думки одне одного; пробуджується інтерес та мотивація до вивчення нового матеріалу.  

Зважаючи на навчальну піраміду засвоєння знань, суть якої полягає у тому, що зазвичай люди 

запам’ятовують: 5 % – лекції; 10 % – того, що читають; 20 % – того, що бачать на власні очі; 50 % – 

того, що слухають та бачать одночасно; 70 % – того, що обговорюють і пишуть; 80 % – того, що роблять 

практично власноруч; 90 % – того, що роблять і обговорюють одночасно; 95 % – того, чому навчають 

інших, то суть інтерактивного навчання полягає у тому, що воно виступає  діалоговою формою 

навчальної діяльності, яке заперечує домінування як одного виступаючого, так і однієї думки над 

іншою. 

Саме тому інтерактивні технології навчання мають на меті: 

– створення умов для залучення всіх учасників до процесу пізнання; 

– надання можливості кожному учаснику розуміти і рефлексувати з приводу того, що він знає і думає; 

– вироблення життєвих цінностей; 

– створення атмосфери співпраці, взаємодії; 

– розвиток комунікативних якостей і здібностей; 

– створення комфортних умов навчання, які б викликали у кожного учасника відчуття своєї успішності, 

інтелектуальної спроможності, захищеності, неповторності та значущості. 

Використання інтерактивних методів на заняттях змінює роль і функції викладача, оскільки тут він 

перестає бути центральною фігурою і виконує роль диригента [4], що лише регулює навчальний процес, 

займається його загальною організацією, визначає загальний напрям: готує до заняття необхідні 

завдання, формулює питання для обговорення у групах, контролює час і порядок виконання наміченого 

завдання, дає консультації, допомагає в разі серйозних утруднень. 

В педагогічній індустрії виділяють досить велике розмаїття інтерактивних методів навчання, які 

можливо використовувати під час проведення занять з математики: 

Метод «Мозкової атаки», сутність якого полягає в тому, що необхідно висловити якомога більшу 

кількість рішень за невеликий проміжок часу. Доцільним є використання даного методу під час роботи 

над ірраціональними рівняннями за допомогою різних способів:  

рівносильних перетворень      
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В останньому способі область допустимих значень виконує лише допоміжну роль – спрощує процес 

перевірки знайдених коренів, а саме, ті розв’язки, що не належать  ОДЗ не перевіряються, але усі інші 

обов’язково перевіряються.  

Означений метод також можна використовувати при роботі над розв’язанням тригонометричних 

рівнянь виду Asinx Bcosx=C , розв’язок яких можна отримати такими способами як: 

– введення допоміжного кута,  

– перетворення sin до cos або cos до sin за допомогою формул зведення і застосування формули суми 

«однойменних» функцій, 

– раціоналізації рівняння за допомогою універсальної підстановки ,
2
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– як однорідного у випадку С = 0, 

– зведення до квадратного тригонометричного рівняння. 

Так, слухачам задається умова рівняння, і протягом п’яти хвилин кожний учасник навчального 
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процесу дає пропозиції щодо способів його вирішення. Після цього кожна пропозиція обговорюється і 

доводиться істинність чи хибність такого рішення.  

Метод «Круглого столу» спрямований на формування у слухачів довузівської підготовки навичок і 

умінь ґрунтовно ставити запитання по темі обговорення, серйозно аргументувати підходи до її 

вирішення, а також повідомити про вдалий і невдалий досвід. Яскраве використання даної технології 

може виявлятися під час дослідження функції та побудови графіка функції 
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з екстремумом в критичній точці x = 2 [5]. Це – особливий випадок поведінки функції, перша похідна 

y , якої не існує в точці, а тому вимагає більш детального обговорення з приводу як форми графічного 

зображення екстремуму, так й відповідних висновків. Слід зазначити, що задачі дослідження функцій на 

екстремуми завжди вимагають ґрунтовної аргументації і тому «бажані претенденти до круглого столу».  

Метод дискусії доречно застосовувати, наприклад, при порівнянні 1 та 0,(9) з роз’ясненнями різних 

форм запису одного і того ж числа, а також при поясненні різних способів ділення многочленів: 

«кутком», групуванням, за схемою Горнера – тема вибору. Під час такої роботи на занятті здійснюється 

розгляд спірних питань щодо вирішення певної задачі, що сприяє появі інтересу і зацікавленості учнів 

та активізує їх пізнавальну діяльнсіть. 

Під час розкритття теми щодо особливостей побудови графіків функцій за допомогою геометричних 

перетворень варто було б застосовувати метод ситуаційного аналізу, який полягає у тому, що учні, 

ознайомившись з умовою задачі, самостійно аналізують її і надають свої ідеї щодо її вирішення з 

іншими учасниками. 

Досить продуктивим методом інтерактивного навчання виступає метод сінквейну (сенкан), 

дидактична мета якого полягає у формуванні здатності в учнів синтезувати складну інформацію та 

розширення понятійного апарату.  

Правила складання сінквейну досить прості. Учням дається завдання після вивчення певної теми 

скласти «вірш» на основне поняття таким чином:  

1) перший рядок – назва теми (один іменник); 

2) другий рядок – це опис теми з двох слів (два прикметника); 

3) третій рядок називає дію, пов’язану з темою (три дієслова); 

4) четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і висловлює ставлення до теми, почуття з 

приводу обговорюваного; 

5) останній рядок складається з одного слова – синоніма до першого слова, в ньому висловлюється 

сутність теми, ніби робиться підсумок. 

Так, після вивчення теми «Функції та їх графіки», і «Похідна функції» учні запропонували наступні 

сінквейни:  

1. Функція. 

Зростаюча, спадаюча. 

Аналізувати, досліджувати, вивчати. 

Встановлює залежність між залежною та незалежною змінними. 

Графік. 

2. Похідна. 

Швидка, змінна. 

Рухається, змінюється, показує. 

Змушує аналізувати, робити висновки. 

Швидкість. 

Після написання роботи в групі зачитувалися всі варіанти синквейнів та обговорювався кожний з 

них, що сприяло розвитку творчих здібностей слухачів, а також допомагало узагальнити вивчений 

матеріал і виявити особистісне відношення до нього, тобто формувало навички рефлексії. 

Використання методу «Ромашки Блума», допомагає слухачам в процесі вивчення матеріалу глибше 

зрозуміти його особливості, усвідомити його та використосвувати на практиці. Сам метод складається з 

шести пелюсток, кожен з яких має певний тип запитання: 

1) прості запитання («Що?», «Де?», «Коли?», «Як?»); 

2) запитання для уточнення («Тобто Ви говорите, що...?», «Якщо я правильно зрозумів, то?»); 

3) запитання-інтерпретації («Ви дійсно переконані що...?»); 

4) оціночні запитання («Як Ви відноситесь до...?»); 

5) творчі запитання («Що буде, коли...?»); 

6) практичні запитання («Де можна застосувати...?»). 
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Зручно застосовувати (як варіант домашньої роботи ) для перевірки засвоєння теоретичного 

матеріалу під час вивчення теми «Багатокутники», з використанням тренувальних вправ з рисунками та 

теоретичних відомостей [5]. В рамках вивчення даного матеріалу учні складають такі запитаня: 

– які многокутники називають паралелограмами?  

– чи завжди можна описати або вписати коло в трикутник, чотирикутник? 

– чому площа паралелограма є добуток висоти на сторону до якої вона проведена?  

– як знайти площу правильних многокутників?  

– як обчислити площу фігури, яка не є опуклою ?  

– які питання з цієї теми? 

Одним із інтерактивних методів багаторівневого аналізу є метод «Кластерного аналіуз», який 

призначений для групування сукупності елементів та  виконує збір даних, що містить інформацію про 

вибірку об’єктів і потім упорядковує їх в порівняно однорідні групи – кластери. 

Так, наприклад, на початку вивчення теми на дошці виписується ключова фраза, навколо якої 

записуються слова або словосполучення, пов’язані з поданою темою. Таке «графічне», відтворення 

інформації допоможе зрозуміти структуру заняття, дозволить виявити логічні зв'язки його вивчення та 

активізувати увагу слухачів. 

Відповідно до цього, слід зауважити, що якість вивчення навчального матеріалу цілком залежить від 

послідовності використання означених методів, враховуючи психолого-фізіологічні особливості 

навчальної аудиторії [7]. Тобто на початку подачі матеріалу слід підготувати учнів до інтеракції за 

допомогою використання методу кластерного аналізу, потім включати основні («Мозкова атака», 

«Круглий стіл», дискусію, ситуаційний аналіз) і завершальний етап вивчення матеріалу здійснювати за 

допомогою «Ромашки блума» та сінквейна.  Дотримання викладачем саме такої послідовності 

використання означених технік дозволить не лише спланувати процес викладання навчального 

матеріалу, а й збільшити продуктивність знань учнів. 

Отже, в ході інтерактивного навчання учні набувають навичок критичного мислення, розв’язування 

складних проблем на підставі аналізу обставин і відповідної інформації, приймають продумані рішення 

та участь у дискусіях, спілкуються з іншими. 
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