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Анотація. У статті розглядаються інтерактивні методи навчання, 

зокрема частково – пошуковий метод. Такий метод заохочує до активної 

пізнавальної діяльності студентів, стимулює до висловлювань без побоювань 

помилитися. 

Ключові слова: три основні проблеми: Для чого навчати? Чого навчати? 

Як навчати? 

Annotation. The article deals with interactive methods of learning, including 

partial search method. This method encourages the active cognitive activity of the 

students, stimulates the statements without the fear of making a mistake 

Keywords: three major problems: Why to teach? What to teach? How to teach? 

Після здобуття незалежності Україна відкрила нову сторінку в історії. 

Ставши на шлях оновлення, вона провела ряд реформ, які не обминули і освіту. 

На теперішньому етапі реформування освіти, коли у державі реалізуються 



програми, що дозволять зробити освіту більш доступною і ставлять у ранг 

пріоритетних проблему розвитку людини як особистості. 

То які ж проблеми повинен ставити перед собою викладач, щоб ростити 

активного, відповідального, професійного, компетентного спеціаліста? Які 

засоби і методи активного навчання вибрати, яку запропонувати форму 

навчання? Як включити студентів в активну співпрацю, забезпечити 

максимальну зацікавленість їх в результатах навчання. 

Цілком очевидно, що для якісного навчання і встановлення дійового 

зворотного зв’язку «викладач – студент» сьогодні кожен педагог повинен 

володіти: 

- власною методикою навчання і виховання; 

- українською мовою; 

- різноманітністю організаційних форм і методів роботи; 

- здатністю до аналітичної та науково–дослідницької  роботи; 

- вмінням вирішувати складні педагогічні проблеми. 

Три основні проблемі щоденно стоять перед викладачем при підготовці до 

занять: Для чого навчати? Чого навчати? Як навчати? 

В усі часи і епохи, починаючи з Сократа, Платона і Арістотеля, в усіх 

цивілізованих країнах слово сприймалося не тільки головою, а й серцем. Бо 

давно відомо, що однією з причин людської бездуховності є неуважне, байдуже 

ставлення до рідної мови, до слова, до культури своєї нації. Тому задача 

викладача–філолога прищеплювати любов до рідної мови, культури, 

літератури, рідного слова – виховувати моральність. А це має велике значення у 

вищих закладах освіти. Для педагога найбільш важливою є проблема навчання. 

На заняттях викладач повинен давати не просто суму знань, а формувати 

життєву компетентність як самоздатність  особистості до оптимальних дій, що  

базуються на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню. А цього 

можна досягти лише при атмосфері доброзичливості, взаємопідтримки.   

Однією з характеристик особистісно–орієнтованого навчання  є здатність 

сучасного педагога до створення в освітньому процесі ситуацій, які б запускали 



механізм розвитку особистості, тобто ставили студентів у позицію, коли вони 

самі свідомо ухвалюють рішення щодо заданої педагогічної ситуації, 

викладають свою точку зору, беруть на себе відповідальність за представлення 

рішення – тобто набувають особистого досвіду. 

За цією характеристикою стоять різні технології практичної діяльності 

викладача, послідовне створення в аудиторному освітньому процесі 

спеціальних педагогічних ситуацій, які вимагають і розвивають особистісний 

початок у студентів. У зв’язку з цим можна визначити найголовнішу проблему 

викладачів вищої школи – це пошук різних моделей інтеграцій науково – 

предметних, методичних та особистісно–орієнтованих компонентів 

педагогічної діяльності. 

Неважко зрозуміти, що в цьому випадку йдеться про інтерактивне 

навчання, розширення видів спільної роботи студентів, їх комунікативного 

досвіду, перш за все, в русі спільної предметної діяльності, що, по суті, і є 

головним принципом організації навчально–виховного процесу на основі 

компетентнісного підходу. 

При інтерактивному навчанні вся діяльність будується на основі 

партнерської взаємодії між педагогом і студентом. 

Таку взаємодію і називають «інтерактивністю», головне призначення якої 

– організація ділового спілкування суб’єктів освітнього процесу, обмін 

інформацією між ними. 

Пріоритетність у своїй роботі я надаю пошуково–дослідницькому   методу, 

тому що основна його функція – вчити самостійному процесу пізнання. 

Значимість пошукового методу полягає в тому, що він сприяє адаптації 

людини в житті, дозволяє ефективно впоратися зі складнощами. 

Сутність частково–пошукового методу полягає в тому, що викладач 

організовує студентів у виконанні окремих кроків пошуку. 

Викладач конструює завдання, розчленовує його допоміжні, намічає кроки 

пошуку, а ці кроки виконує студент. 



Слід зазначити, що частково–пошукові методи дуже популярні у 

викладачів саме комісії гуманітарних дисциплін, зокрема на заняттях 

літератури. 

Так під час вивчення творчості Л. Українки можна застосувати мозковий 

штурм:  

а) бліц – диктант: 

З яких творів  Лесі Українки  ці рядки? 

Нічка коротка – довга розлука, 

Що ж мені суджено – щастя чи мука? («Лісова пісня») 

О, сліз таких вже вилито чимало,- 

Країна ціла може в них втопитись; 

Доволі вже їм литись, -  

Що сльози там, де навіть крові мало! («І все – таки до тебе думка лине…») 

б) логічний диктант: 

Закінчити речення: 

Я на вбогім сумнім перелозі 

Буду сіять барвисті квітки… 

(Буду сіять квітки на морозі, 

Буду лить на них сльози гіркі.) 

в) хронологічний диктант: 

- У відкритті в Полтаві пам’ятника І. Котляревському Леся Українка взяла 

участь у…(1903р.) 

- Л. Українка померла в грузинському містечку Сурамі в ... (1913р.) 

Цікава форма: «Лови помилку» 

О, не журися за тіло! 

Ясним вогнем засвітилось воно, 

чистим, палючим, як добре вино, 

тихими іскрами вгору злетіло. (Л.Українка) 

Стояла я і слухала весну. 

Весна мені так мило говорила» (Л.Українка) 



Ні, я хочу крізь сльози сміятись, 

Серед горя співати пісні…(Л.Українка) 

Форма «Подорож на машині часу» вимагає від студентів формування 

життєвої компетентності як самоздатності особистості до оптимальних дій. 

Наприклад, під час вивчення  сатиричної комедії К-Карого «Хазяїн» 

створюю групи (2-3), які подорожують у ті часи, коли жив Пузир. Студенти 

кожної групи, характеризуючи образ, звертають увагу на соціально – 

економічний ґрунт, на якому виросли такі люди як Пузир. Повинні поміркувати 

над питаннями: 

1  Які загально – людські інтереси обійшли мільйонера, чому? 

2  Що визначальне в характері капіталіста? 

3  Чи можна назвати Пузиря «новим українцем» свого часу? Порівняйте 

сьогодення з часом, де жив капіталіст – землевласник. 

Форма «Точка зору» розвиває пошукове ставлення до дійсності, зокрема 

студенти розмірковують над питаннями: Чи підтримуєте Ви якісь погляди 

Пузиря на життя? Як Ви відноситесь до Золотницького? У чому відмінність 

Золотицького від Пузиря. Таким чином порівнюються різні точки зору. 

Форма «Відстрочена відгадка» цікава тим, що студенти одержують 

додаткові дані, перед ними ставиться проблема, розкривається логіка доказів, а 

студенти повинні передбачити наступний крок міркувань. 

Так у кінці вивчення «Лісової пісні»  Л.Українки запитуємо у студентів: 

Чому Лукашеві було  важко стати вільним?  

(студенти передбачають міркування викладача..) 

- величезна матеріальна залежність; 

- йому ніхто не допомагав (крім Мавки); 

- не знав закони лісу; 

- пізніше, знаючи закони, не хотів їх виконувати. 

(cтуденти аргументують кожну думку). 

Чому Мавці було так важко боротися за волю Лукаша? 

- Мавка не знала закони людей; 



- їй ніхто не допомагав; 

- це був перший шлях до волі, а першому завжди важко. 

На основі випереджувального завдання студенти готують відповіді на такі 

запитання  до творчості Л.Костенко за романом у віршах «Маруся Чурай»: 

1  У чому бачила  Л. Костенко ідеал жінки? А ви? 

2  У якій родині - Чураїв чи Бобренків - Ви хотіли б виховуватися? Чому? 

Показую заздалегідь портрет Марусі – запитання до студентів: Чи такою 

Ви уявляєте Марусю? На що звертає увагу художник?  

Висловлюються різні думки. Задаю завдання написати листа Л. Костенко. 

Л.В.Павлюк у статті «Дослідницькі вміння як чинник забезпечення 

самостійної роботи студентів» відмічає: «Розвиток творчої обдарованості не 

відбувається сам  по собі. Провідна роль належить педагогічним системам. 

Педагогіка розвитку особистості у своїх основах спирається на особистісні 

властивості дітей і враховує їх, що виявляються в специфіці і спрямованості 

їхнього мислення, сприймання, пам’яті, психомоторних функціях тощо» [2]. 

Таким чином студенти систематично «переживають» на заняттях 

прагнення до пошуку, у них закріплюється і розвивається пошукове ставлення 

до дійсності, сутність якої – активна реакція на ситуацію інтелектуального 

ускладнення: «Хочу вирішити, знати…». 

Це і є головний психологічний результат організації частково – пошукової 

діяльності на заняттях. 
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