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УДК 378.018.43.064 

Коноваленко Т.В. 

Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВИДІВ ВЗАЄМОДІЇ 

СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ У ЗВО 

У статті розкриваються питання щодо можливостей створення 

інтерактивного освітнього середовища, центрованого на студентові. Наводяться 

приклади університетського позитивного досвіду щодо впливу проектної 

діяльності на трансформацію змісту і структури освітнього процесу. 

Розглядаються можливості посилення інтерактивності, які створюються в 

рамках глобальної системи управління закладом вищої освіти та локальної 

активності учасників освітнього процесу. Описано вплив проєктів «Шкільний 

учитель нового покоління», «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність», 

“Higher Education Teaching Excellence”, тренінгу для викладачів від громадської 

організації «Прогресильні» на посилення студентоцентрованості та 

інтерактивності освітнього процесу в Мелітопольському державному 

педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. Деталізовано подається 

перелік інтерактивних видів взаємодії студентів на заняттях та описано окремі 

приклади застосування в умовах оффлайн і дистанційного навчання. 

Ключові слова. Інтерактивне освітнє середовище, студентоцентрований 

освітній процес, усне вербальне спілкування, взаємодія учасників освітнього 

процесу, трансформація змісту і структури освітнього процесу, інтерактивне 

навчання. 

The article reveals the issues of creating student-centered interactive educational 

environment opportunities. There are the examples of the university positive experience 

of project activity influence on the transformation of content and structure of educational 

process. The possibilities for strengthening interactivity, used within the global system of 

university management and local activity of educational process participants are 

considered. The projects’ “New Generation School Teacher”, “Learn to Discern: 

Information and Media Literacy”, “Higher Education Teaching Excellence”, Training 

for Trainers by non-governmental organization “Progresylni” impact on strengthening 

of student-centredness and interactivity of educational process in Bogdan Khmelnitsky 

Melitopol State Pedagogical University is described. The detailed list of communicative 
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modes of students’ interaction in classes is presented and some examples of their use in 

the conditions of offline and distant learning are given. 

Key words. Interactive educational environment, student-centred educational 

process, oral verbal communication, interaction of participants in educational process, 

transformation of content and structure of educational process, interactive learning. 

В статье раскрываются вопросы возможности создания интерактивного 

образовательного пространства, сосредоточенного на студентах. Приводятся 

примеры университетского позитивного опыта относительно влияния проектной 

деятельности на трансформацию содержания и структуры образовательного 

процесса. Рассматриваются возможности усиления интерактивности, которые 

создаются в рамках глобальной системы управления высшим учебным заведением 

и локальной активности участников образовательного процесса. Описано влияние 

проектов «Школьный учитель нового поколения», «Учи и отличай: инфомедийная 

грамотность», “Higher Education Teaching Excellence”, тренига для 

преподавателей от общественной организации «Прогресильні» на усиление 

студентоцентированности и интерактивности образовательного процесса в 

Мелитопольском государственном педагогическом университете имени Богдана 

Хмельницкого. Детализировано описывается набор интерактивных видов 

взаимодействия студентов на занятиях и приводятся отдельные примеры 

использования в условиях оффлайн и дистанционного обучения. 

Ключевые слова. Интерактивное образовательное пространство, 

студентоцентрированный образовательный процесс, устное вербальное общение, 

взаимодействие уучастников образовательного процесса, трансформация 

содержания и структуры образовательного процесса, интерактивное обучение. 

 

Постановка проблеми. Упродовж останніх двох років вища освіта в Україні 

зазнала суттєвих трансформацій через об’єктивні і суб’єктивні чинники. Незабаром 

після введення в дію нових критеріїв оцінювання якості вищої освіти з’явилась 

низка обставин, пов’язаних з пандемією та, відповідно, переорієнтацію освітнього 

процесу на нові форми, способи і засоби навчання і викладання. 

Поява нових критеріїв оцінювання якості вищої освіти сприяла оновленню 

освітніх програм спеціальностей, пошуку можливостей для їх унікальності, 

розширення прав здобувача щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії, 

активного залучення до освітнього процесу професіоналів-практиків і 

представників роботодавців, створення студентоцентрованого освітнього 

середовища, розширення академічної свободи здобувачів і викладачів, більш 

уважному ставленню до академічної доброчесності, внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти, публічності і прозорості освітньої діяльності тощо.  

Безперечно, стосовно цих критеріїв виникла низка дискусій, проте все ж таки 

освітні програми стали більш динамічними і орієнтованими на швидке реагування 

на зміни в освітньому середовищі. Зосередження уваги на ключовій зацікавленій 

стороні – роботодавцях – також позитивно вплинуло на зміст освітніх програм та 

алгоритми і шляхи їх реалізації. 

Доволі відчутно позначився на освітніх програмах і освітньому процесі 

перехід на дистанційний і змішаний режими навчання. Парадоксально, проте 

мимовільно пандемія спричинила потужну модернізацію та цифровізацію 

освітнього середовища. В умовах самоізоляції викладачі і студенти продовжили 

реалізацію освітнього процесу. З’явились нові реалії, зумовлені використанням 
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новітніх технологій, технічними і психологічними проблемами. Вони позначились 

навіть на рівні термінології і професійного сленгу: учасники освітнього процесу 

почали зустрічатись в «Zoom» або «Google Meet», підвантажувати виконані 

завдання, користуватись «месенджерами» і спілкуватись з «чорними 

квадратиками».  

Огляд останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми. Здається, що саме 

тоді широкими темпами ускладнилось традиційне міжособистісне спілкування 

через наявність перешкоди у вигляді екрану комп’ютера, планшета або смартфона. 

Насправді ця проблема розпочала своє існування дещо раніше. Так, наявні 

соціологічні дослідження, проведені у 2018 р., показали, що 90 % американських 

підлітків віддають перевагу друкуванню повідомлень замість вербального 

спілкування. На той час дівчата віком від 13 до 17 років відправляли й отримували 

приблизно 40 повідомлень щодня; правда, хлопці – вдвічі менше [5]. 

Учнівській і студентській молоді не вистачає спілкування, проте доволі 

часто вони усвідомлюють цінність міжособистісного спілкування (НЕ друкування 

повідомлень, використання чатів, месенджерів тощо). Замість живого спілкування 

вони віддають перевагу «друкованому спілкуванню» в соціальних мережах, 

«лайкам» і коментарям. У тому ж 2018 р. в Україні також було проведено 

соціологічне дослідження, яке показало, що майже кожен четвертий підліток віком 

10–17 років за останній рік регулярно розумів, що не міг думати ні про що, крім 

моменту, коли буде можливість знову користуватися соціальними мережами. А 

15,1% опитаних підлітків зізнались, що відчували себе погано через неможливість 

користуватися соціальними мережами [3, с. 85]. Ця тривожна статистика яскраво 

демонструє нагальну проблему сучасності – недостатність інтерактивної діяльності 

в освітньому процесі. Сучасні технічні засоби створюють чудові можливості для 

організації спілкування за будь-яких умов, проте додатковим завданням в цьому 

напрямку є підвищення мотивації молоді до вербальної взаємодії, розуміння 

цінності живого спілкування. 

Інтерактивний характер організації освітнього процесу дозволяє вирішити ці 

проблеми, проте вимагає неабияких зусиль з боку усіх його учасників. На думку, 

Н.П. Волкової «інтерактивність є характерологічною особливістю сучасного 

освітнього процесу з використанням комп’ютерних технологій, що сприяє 

встановленню суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача і студентів, студентів між 

собою на основі активізації процесів емпатії, рефлексії, відчуття співдіяльності 

тощо» [1, с. 13]. Для того, щоб суб’єкт-суб’єктна взаємодія відбулась викладач має 

відійти від застарілої моделі надання студентам знань у готовому вигляді. Зараз 

моделювання навчання студентів передбачає їхню активну участь і 

відповідальність за конструювання їх професійно-універсальної компетентності, 

яка дозволить їм упевнено вийти на ринок праці і стати конкурентоспроможними 

та успішними фахівцями. 

Такої ж думки дотримується М.О. Томашевська: «Інтерактивне навчання 

сприяє активізації пізнавальної діяльності майбутніх викладачів, формуванню 

навичок роботи в команді, ефективному засвоєнню навчального матеріалу, вияву 

толерантності, формуванню власної думки, життєвих і професійних навичок» [4, с. 

83]. А У.В. Науменко зазначає, що які б методи не застосовувалися, «для 

підвищення ефективності навчання у вищій школі важливо створити такі 

психолого-педагогічні умови, коли студент може зайняти активну особистісну 

позицію та повною мірою проявити себе як суб’єкт навчальної діяльності» [2, с. 
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120], що також підтверджує нашу думку щодо рівноправної участі студента і 

викладача в освітньому процесі. 

Формулювання завдання дослідження. З урахуванням наявного наукового 

інтересу до питань організації інтерактивного навчання майбутніх фахівців у ЗВО; 

об’єктивних і суб’єктивних чинників, що впливають на зміст освітнього процесу, 

способи і засоби його організації ми вирішили з’ясувати умови ефективної 

освітньої діяльності інтерактивного характеру в сучасному університеті. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Спроба вирізнити конкретні умови ефективної 

освітньої діяльності інтерактивного характеру може виявитись дещо суб’єктивною, 

адже немає двох таких викладачів, які б мали однаковий педагогічний стиль, немає 

абсолютно однакових освітніх середовищ, проте наявність досвіду 

трансформування змісту і структури освітньої діяльності та детальний аналіз змін 

допомагає визначити орієнтири для позитивного впливу і надання освітньому 

процесу інтерактивного характеру.  

Покажемо це на прикладі досвіду Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького щодо трансформації 

освітнього середовища завдяки активному застосуванню інтерактивних режимів 

взаємодії студентів. Незважаючи на те, що переважна більшість педагогів 

знаходяться у постійному методичному пошуку на шляху до вдосконалення 

власної професійної діяльності, найбільшого впливу освітній процес зазнав завдяки 

проєктній діяльності команд педагогів та участі у реформуванні змісту і структури 

освітньої діяльності. 

Так, особливо важливою в цьому напрямі стала співпраця університету з 

Британською Радою в Україні, адже з 2013 до 2019 р. команда викладачів 

долучились до проєкту «Шкільний учитель нового покоління» (під егідою 

Міністерства освіти і науки України та Британської Ради), у результаті якого було 

створено та упроваджено інноваційну програму з Методики навчання англійської 

мови. Завдяки участі у проєкті створено студентоцентроване інтерактивне освітнє 

середовище, перейнято найкращі зарубіжні й вітчизняні практики сучасної вищої 

освіти, докорінно переглянуто роль студента і викладача в аудиторії. Численні 

зимові і літні школи підвищували викладацьку майстерність та спонукали до 

подальшого розвитку освітньої програми «Середня освіта. Мова і література 

(англійська, німецька), перша – англійська». Ефективність проєкту було оцінено і 

підтверджено незалежним міжнародним експертом Аланом Маккензі. Новий 

формат підготовки фахівців передбачав широке використання інтерактивних 

навчальних підходів, які містять навчання на основі комунікативних завдань, 

ситуаційних досліджень, симуляції, групових проєктів та розв’язування проблем. 

Отриманий у проєкті досвід було поширено через майстерні, проведені для 

викладачів методичних і педагогічних дисциплін й організовані таким чином, щоб 

його універсально ефективні знахідки сприяли підвищенню студентоцентрованості 

та інтерактивності підготовки фахівців інших галузей. 

З 2019 р. участь великої групи викладачів з різних факультетів МДПУ імені 

Богдана Хмельницького у Міжнародному проєкті «Вивчай та розрізняй: інфо-

медійна грамотність» Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів за 

підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та Посольства Великої 

Британії в Україні, в партнерстві з Міністерством освіти і науки України та 

Академією української преси сприяла подальшому вдосконаленню змісту освіти. 
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Крім того, що викладачі підвищили свою кваліфікацію в Зимовій школі проєкту на 

інтерактивних майстернях, вони розробили нові освітні компоненти, тематичні 

модулі освітніх компонентів, які пройшли сертифікацію від Академії української 

преси, та вже впроваджують їх в освітній процес за ОП «Середня освіта. Історія», 

«Середня освіта. Біологія та здоров`я людини. Хімія», «Середня освіта. Українська 

мова і література», «Середня освіта. Мова і література (англійська, німецька), 

перша – англійська», «Середня освіта. Математика», «Середня освіта. 

Інформатика»,«Середня освіта (Музичне мистецтво)». Упроваджені модулі та 

освітні компоненти побудовані за принципами інтерактивного навчання, сприяють 

розвитку критичного і системного мислення, вмінь дискутувати, відстоювати й 

аргументувати власну позицію, працювати в команді, комунікувати в різних 

умовах тощо. 

З березня 2020 р. команда викладачів університету стали учасниками 

Міжнародного проєкту Higher Education Teaching Excellence Programme, який 

реалізується Британською Радою в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти 

НАПН України, Advance HE (Велика Британія) та за підтримки Міністерства освіти 

і науки України і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

Упродовж проєкту для викладачів було організовано справжній технологічно-

цифровий дайвінг. Особливо показовою стала демонстрація широких можливостей 

створення інтерактивного освітньо-віртуального середовища. Унаслідок участі у 

проєкті в університеті розпочав свою роботу Хаб викладацької майстерності, на 

базі якого викладачі здійснюють обмін професійним досвідом.  

Завдяки участі у проєкті доволі відчутно змінився формат проведення занять. 

По-перше, було переглянуто навчальні плани і збільшено кількість практичних 

занять та надано рекомендації щодо надання лекційним заняттям інтерактивного 

характеру. Так, в освітньому процесі використовуються лекції-проблематизації, 

лекції з недостатньою інформацією, buzz-group лекції, неформальні лекції, contract-

лекції тощо. По-друге, в основу проведення занять було покладено принципи, які 

сприяють активізації спілкування студентів, зокрема: використання наявного в 

студентів досвіду як відправної точки у вивченні теми; використання викладачем 

свого особистого досвіду в якості прикладів; з’ясування чинників мотивації 

студентів; обговорення їх улюблених стилів навчання та урахування побажань; 

наявність гнучкого плану заняття з можливістю зміни формату вправ або режимів 

взаємодії за відсутності активності студентів; більшу частину заняття говорять 

студенти, а не викладач; студенти чітко розуміють, з якою метою вони виконують 

ті чи інші вправи; наприкінці кожного заняття застосовуються рефлексія і 

зворотний зв’язок.  

Відповідно до цих принципів застосовуються такі режими взаємодії, які 

передбачають навчання через спілкування. Достатньо активно спонукають 

студентів до спілкування такі види роботи як pyramid group, jigsaw learning, socratic 

technique, cross-over groups, рольові і ділові ігри, майстерні, симуляції, проєкти, 

кероване читання, мозковий штурм, відкрите навчання, дебати тощо. 

Наведемо приклади використання деяких форматів інтерактивної роботи. 

Так, вправа “Speaking corners” сприяє розвитку критичного мислення, вміння 

аргументовано обґрунтовувати та висловлювати власну думку, кваліфіковано вести 

дискусію. Для цієї вправи заздалегідь готуються неоднозначні висловлювання і три 

таблички з надписами «Згоден», «Не згоден», «Вагаюсь». Таблички розміщуються 

на різних локаціях, які займають студенти після ознайомлення з твердженням. 
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Студенти обговорюють в групах і презентують колективну думку-обгрунтування 

щодо твердження. Переконані іншими учасники можуть змінити локацію, при 

цьому пояснивши, чому. Таким чином, робота проводиться за всіма твердженнями. 

Наприкінці студенти підсумовують і роблять висновки. В умовах дистанційного 

навчання ця вправа використовувалась в Zoom-відеоконференції із застосуванням 

функціоналу віртуальних кімнат, у яких і працювали студенти в групах. 

Ще одним корисним видом роботи була «Жива бібліотека», з форматом якої 

викладачі ознайомились на тренінгу для викладачів від громадської організації 

«Прогресильні». Студенти групами «читають» книги, тобто знайомляться з 

людьми-«книгами», які не тільки діляться цікавою інформацією, але також 

заохочують студентів ставити питання і вступати в дискусію. Ця вправа також 

використовувалась нами у віртуальному форматі шляхом переміщення «книг» в 

Zoom-кімнатах. Наприкінці вправи «читачі» надають «рецензії» на «прочитані 

книги». 

У дистанційному, змішаному і оффлайн режимах було організовано 

ефективну комунікацію шляхом проведення дебатів у форматі Карла Поппера. Для 

цього виду діяльності необхідною є попередня підготовка команд. Заздалегідь 

готується провокативне твердження, яке й обговорюють студенти відповідно до 

розподілених обов’язків. Загалом ця вправа чудово готує до здійснення ефективної 

комунікації у професійній галузі, оскільки сприяє розвитку вмінь розмірковувати, 

критично мислити, обґрунтовувати власну думку, аргументовано опонувати, 

обговорювати проблеми, аналізувати їх з різних позицій, пропонувати можливі 

стратегії їх вирішення. Для проведення дебатів і дискусій у віртуальному 

середовищі використовуються платформи Kialo, LessWrong, Poll Everywhere.  

Висновки з цього дослідження та перспективи. Загалом, для надання 

освітньому процесу інтерактивного характеру необхідна системна, цілеспрямована 

і кропітка робота. По-перше, для активної трансформації освітнього середовища 

група забезпечення та учасники освітнього процесу повинні мати достатньо 

академічної свободи, щоб збільшувати кількість практичних занять, запрошувати 

на заняття роботодавців і професіоналів-практиків (наприклад, в якості «живих 

книг»), змінювати тематику і змістове наповнення освітніх компонентів тощо. По-

друге, мають бути створені умови для постійного підвищення кваліфікації 

викладачів, їх участі у проектній і грантовій діяльності з можливістю подальшого 

застосування набутого досвіду. По-третє, в фізичних або віртуальних навчальних 

аудиторіях має панувати суб’єкт-суб’єктна атмосфера співпраці, де всі учасники 

освітнього процесу мають однакову відповідальність за досягнення програмних 

результатів навчання. Крім того, для створення інтерактивного 

студентоцентрованого освітнього середовища необхідним є дотримання базових 

принципів таких, як використання особистого досвіду студентів і викладачів, 

рефлексії, зворотного зв’язку, підвищення мотивації до взаємодії з іншими, 

активізація потреби висловлення власної думки, участі в обговореннях, 

усвідомлення цінності усного вербального спілкування та впливу комунікативних 

вмінь на формування професійно-універсальної компетентності фахівця і його 

упевненої навігації на ринку праці та успішного працевлаштування. 
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Полтавський державний медичний університет (ПДМУ), м. Полтава 

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-

МЕДИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Стаття висвітлює загальні питання традиційної методики викладання 

студентам у медичних університетах України (форми, методи навчання, 

дидактичні принципи), основні положення щодо змісту та напрямків підготовки 

іноземних студентів-медиків, розкриває ті вміння і навички, якими повинен 

оволодіти майбутній компетентний і конкурентоспроможний лікар. Акцентовано 

увагу, що іноземні студенти медичних закладів України зустрічаються з певними 

труднощами, зокрема мовним бар’єром, необхідністю адаптуватися до 

культурних, релігійних та побутових відмінностей в новому життєвому просторі. 

Охарактеризовано досвід застосування специфічних інноваційних методів й 

навчального обладнання з метою професійної підготовки іноземних студентів-

медиків в одному із університетів Полтави. 

Ключові слова: професійна діяльність, іноземні студенти-медики, 

соціокультурна компетентність, інноваційні методи навчання. 

Статья освещает общие вопросы традиционной методики преподавания 

студентам в медицинских университетах Украины (формы, методы обучения, 

дидактические принципы), основные положения по содержанию и направлениям 

подготовки иностранных студентов-медиков, раскрывает те умения и навыки, 

которыми должен овладеть будущий компетентный и конкурентоспособный 

врач. Акцентировано внимание, что иностранные студенты медицинских 

учреждений Украины встречаются с определенными трудностями, в частности, 

языковым барьером, необходимостью адаптироваться к культурным, 

религиозным и бытовым различиям в новом жизненном пространстве. 

Охарактеризован опыт применения специфических инновационных методов и 

учебного оборудования для профессиональной подготовки иностранных 

студентов-медиков в одном из университетов Полтавы.  

Ключевые слова: профессиональная деятельность, иностранные студенты 

медики, социокультурная компетентность, инновационные методы обучения. 

The article covers general issues of traditional methods of teaching students in 

medical universities of Ukraine (forms, teaching methods, didactic principles), the main 

provisions on the content and areas of training of foreign medical students, reveals the 

basic skills to be mastered by a future competent and competitive doctor. It is emphasized 

that foreign students of medical institutions of Ukraine face certain difficulties, in 
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