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Обсуждаются методы активизации учебного процесса при изучении дисциплины «Методика преподавания в 

высшей школе» с применением интерактивных методов обучения, что позволяет формировать у магистров на-
выки принятия профессиональных решений в проблемных ситуациях, готовить их к педагогичной деятельности. 
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In this article the methods of activation of educational process come into question at the study of discipline «A 

teaching method is at higher school» with the use of interactive methods of teaching, that allows to form for master's 
degrees skills of acceptance of professional decisions in problem situations, to prepare them to educationally correct ac-
tivity. 
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Вступ. Виведення освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу можливе лише за 

умов відходу від авторитарної педагогіки та впровадження методів активізації навчального 
процесу.  
Досвід роботи у вищому навчальному закладі висвітлив важливу проблему, яка є характер-

ною для технічних навчальних закладів. Науково-педагогічний колектив технічних вузів постій-
но поповнюється викладачами спеціальних технічних дисциплін, що закінчують вищі технічні 
навчальні заклади. Після закінчення магістратури більшість випускників продовжують навчання 
в аспірантурі і є потенціальними претендентами на науково-викладацьку посаду у технічному 
закладі. Але педагогічна підготовка таких майбутніх викладачів має свої проблеми, які поляга-
ють в тому, що вони не мають професійної підготовки до педагогічної діяльності. Більш того, 
абітурієнти, що йдуть до технічних закладів уявляють себе інженерами, а не педагогами. Тому, 
майбутні випускники, які залишаються в вищих технічних навчальних закладах як викладачі та 
науковці повинні володіти не тільки базовими знаннями, а й навичками педагогічної майстерно-
сті, умінням  активізації навчального процесу.  
Навчання складається з чотирьох складових [1]: 
1) навчальної інформації, тобто змісту навчання; 
2) викладання, тобто діяльності викладачів; 
3) навчання, тобто діяльності студентів; 
4) матеріальних засобів передачі навчальної інформації та контролю результатів навчання.  
Перша складова відповідає на питання чому навчати (знанням про навколишній світ, 

умінь і навиків, досвіду творчої діяльності), три останніх – як навчати? Обсяг знань постійно 
збільшується, тому, щоб в сучасних умовах надавати необхідну навчальну інформацію, мож-
ливі два шляхи: збільшити тривалість навчання або його інтенсифікувати. Цілком очевидно, 
що перший шлях у сучасних умовах неможливий. Виходячи з цього залишається тільки дру-
гий шлях – активізація процесу навчання, що реалізує принцип: за менші терміни навчання – 
більше знань, умінь, навичок навчальної діяльності. 

Аналіз попередніх досліджень. Аналіз науково-педагогічної літератури, результати 
останніх досліджень свідчать, що в екологічній освіті (освіти в галузі навколишнього середо-
вища) переважають тенденції до використання активних методів і форм організації навчаль-
ної діяльності, спрямованих на розвиток мислення, мотиваційно-цільової компоненти, на-
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буття навичок і вмінь практичного розв’язання проблем навколишнього середовища, форму-
вання індивідуальної та колективної відповідальності за стан природи.  

Останнім часом ідеї активізації навчального процесу знаходимо в працях українських до-
слідників (І.А. Зязюн, В.Г. Кремень, І.Ф. Прокопенко, О.Г. Романовський, О.І. Пометун,        
Л.В. Пироженко, В.В. Ягупов і ін.).   
Мета роботи. Висвітлення досвіду активізації навчального процесу при вивченні дисципліни 

«Методика викладання в вищій школі». 
Матеріал і результати дослідження. Метою викладання дисципліни «Методика викла-

дання у вищій школі» для магістрів за напрямом 8.070801 - Екологія, охорона навколишньо-
го середовища та збалансоване природокористування є формування основ знань, які сприя-
ють утворенню системно організованого навчального процесу підготовки кадрів вищої осві-
ти з використанням сучасних активних методів навчання. 

Найбільш вдало, на наш погляд, визначення активним методам навчання подає В.В. Ягу-
пов [2]: «Методи активації навчально-пізнавальної діяльності – це сукупність прийомів і 
способів психолого-педагогічного впливу на учнів, що (порівняно з традиційними методами 
навчання) насамперед спрямовані на розвиток у них творчого самостійного мислення, акти-
візацію пізнавальної діяльності, формування творчих навичок та вмінь нестандартного 
розв’язання певних професійних проблем і вдосконалення навичок професійного спілкуван-
ня...».  

Таке трактування відповідає визначенню активності як педагогічної категорії і відобра-
жає саму суть активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Цікаво, що пізнаваль-
на активність формується і проявляється в пізнавальній діяльності. Активність у своєму роз-
витку проходить ряд рівнів: репродуктивний, продуктивний та творчий, джерелом яких є по-
треби, що знаходяться в основі мотивів діяльності.  З огляду на це говорити про традиційну 
модель екологічної освіти можна лише умовно, не протиставляючи їй активну, а порівнюючи 
їх  (табл. 1). 

 
Таблиця 1 - Порівняльна таблиця традиційної та активної моделей 
                     екологічної освіти 
 

Традиційна модель Активна модель 
1. Мета екологічної освіти 

Формування екологічного світогляду, 
норм моралі і права, знань, вміння і на-
вичок 

Створення умов, які сприяють самореалізації і 
особистісному розвитку студентів, свідомому 
прагненню до участі у вирішенні екологічних 
проблем 

2. Підхід до проблеми взаємодії природи і суспільства 
Антропоцентричний або екоцентричний Коеволюційний 

3. Взаємостосунки «викладач-студент» 
Суб’єкт-об’єктні Суб’єкт-суб’єктні 

Зовнішні (оцінка, педагог, суспільство)  
4. Контроль над процесом навчання 

Викладач у центрі навчального процесу, 
керує пізнавальною діяльністю студен-
тів. Результати роботи студентів перед-
бачені 

Можливість співпраці викладача з кожним сту-
дентом окремо. Постійний зворотний зв’язок 
викладача зі студентами  

5. Роль особистості студентів 
Відносно пасивна; студенти не прийма-
ють важливих рішень щодо процесу на-
вчання 

Студенти приймають важливі рішення щодо 
процесу навчання, мають можливість спілку-
вання і розвитку комутативних умінь і навичок. 



ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 3-4/2008(3-4) 
 

77 
 

Поєднання різноманітних видів діяльності сту-
дентів 

6. Форми освітньої діяльності 
Лекції, семінари, практичні роботи, екс-
курсі, спостереження, бесіди. Дослідно-
наукова робота 

Робота у малих групах, навчання через спів-
працю, рольові ігри, спрямовані дискусії, міжп-
редметні творчі і навчально-дослідні проекти 

 
Вибір певного методу навчання викладачем визначається наступними основними крите-

ріями: 
а) навчально-виховною метою заняття; 
б) змістом матеріалу, що вивчається; 
в) особистісними якостями та рівнем професійної підготовки педагога; 
г) віковими особливостями та рівнем підготовки студентів; 
д) ступенем оснащеності навчального закладу засобами навчання.  
Основними факторами, які сприяли творчому ставленню студентів у разі використання 

активних методів, є: професійний інтерес, нестандартний характер навчально-пізнавальної 
діяльності, змагальність, ігровий характер занять, емоційність, проблемність. 

Вибір методів, придатних для формування екологічних знань, здійснювався нами на ос-
нові сучасних тенденцій реформування освіти, з урахуванням професійної діяльності майбу-
тнього інженера-електромеханіка, формуванням системи інтегрованих професійних умінь, 
потрібних для розв’язання складних виробничих завдань.  

Термін «інтерактивний» запозичений з англійської і походить від слова «interact», де 
«inter» – взаємний і «act» – діяти [4]. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організа-
ції пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні 
умови навчання, за яких кожен студент відчуває власну успішність, інтелектуальну спромо-
жність. 

Прикладом методів інтерактивного навчання,які застосовуються нами в навачльному 
процесі є кооперативні методи:  

– «Робота в парах, малих групах», 
– «Ротаційні трійки», 
– «Два - чотири - всі разом», 
– «Карусель», «Акваріум». 
Вони сприяють розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, критично мисли-

ти, вміння переконувати й вести дискусію, до того ж ніхто не може ухилитися від виконання 
завдання.  

Різновидом загальногрупового обговорення є методи: 
– «Мікрофон»; 
– «Обговорення проблеми в спільному колі»; 
– «Незакінчене речення»; 
– «Мозковий штурм»; 
– «Навчаючи - навчаюсь»; 
– «Ажурна пилка»; 
– «Аналіз ситуації»; 
– «Вирішення проблем»; 
– «Дерево рішень», 

 які дають можливість висловитись швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або пере-
даючи свою думку чи позицію.  

Відомий інтерактивний метод «Мозковий штурм» широко використовується для вироб-
лення кількох рішень конкретної проблеми.  
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Метод «Навчаючи – навчаюсь» використовується при вивченні блоку інформації або при 
узагальненні та повторенні пройденого.  

Метод «Ажурна пилка» застосовується нами для створення на уроці ситуації, яка дає 
змогу студентам працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за дуже корот-
кий час.  

Метод «Аналіз ситуації» (Case-метод) навчає студентів ставити запитання, відрізняти фа-
кти від думок, виявляти важливі і другорядні обставини, аналізувати та приймати рішення.  

При застосуванні інтерактивних методів «Імітаційні ігри», «Розігрування ситуації за ро-
лями» студенти можуть відтворювати, імітувати будь-які явища навколишньої дійсності.  

Методи опрацювання дискусійних питань є важливим засобом пізнавальної діяльності 
студентів у процесі навчання. До них відносяться методи «ПРЕС», «Займи позицію», «Зміни 
позицію», «Безперервна шкала думок», «Дискусія», «Дебати».  

При розробці методичного забезпечення проведення практичних, лабораторних занять із 
застосуванням інтерактивних методів навчання пропонуємо магістрам орієнтований план за-
няття: 

1. Мотивація навчальної діяльності студентів (комбінована бесіда). 
2. Оголошення, представлення теми та очікуваних результатів. 
3. Надання необхідної навчальної інформації. 
4. Інтерактивна частина. 
5. Рефлексія заняття (підведення підсумків, закріплення знань). 
Розглянемо кожну з цих частин заняття. Мотиваційна частина займає не більше 5% 

навчального часу. Мотивацією навчальної діяльності студентів є комбінована бесіда за 
темою лекційного заняття. Наступним етапом є оголошення, представлення теми та 
очікуваних результатів, тобто того, що має бути досягнуто в результаті проведення заняття. 
Наприклад: розв’язання проблеми, виявлення думок учасників про важливу екологічну 
подію, розуміння певного екологічного явища.  

Мета подання необхідної інформації – надати таку кількість, щоб на її основі виконувати 
практичні завдання, але за мінімально короткий час. Це може бути міні-лекція, читання 
роздаткового матеріалу, виконання домашнього завдання, опанування інформацією за 
допомогою інформаційних методів навчання або наочності. Ця частина займає близько 10-
15% часу.  

Інтерактивна вправа – центральна частина практичного заняття. Її метою є засвоєння на-
вчального матеріалу, досягнення результатів заняття. Вона має займати близько 50-60% на-
вчального часу. 

Послідовність і регламент проведення інтерактивної вправи:  
– інструктування – розповідь про мету; 
– правила вправи;  
– послідовність дій і кількість часу на виконання завдань (2-3 хв.);  
– об’єднання в групи (1-2-хв.);  
– виконання завдання, при якому викладач виступає як організатор, помічник, ведучий 

дискусії, намагаючись надати учасникам максимум можливостей для самостійної роботи і 
навчання у співпраці один із одним  (5-15 хв.); 

– презентація результатів виконання вправи (3-15 хв.); 
– рефлексія результатів - усвідомлення студентами отриманих результатів, що досяга-

ється шляхом їх спеціального колективного обговорення або за допомогою інших прийомів 
(5-15 хв.). 

Заключна частина комплексного практичного заняття – рефлексія (підведення підсумків, 
закріплення знань).  

Методика проведення рефлексії включає такі етапи:  
– зупинка дорефлексійної діяльності;  
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– відновлення послідовності виконаних дій (усно чи письмово відтворюється все, що 
зроблено); 

– вивчення відтвореної послідовності дій з точки зору ефективності, продуктивності, 
відповідності до поставлених завдань  тощо; 

– виявлення і формулювання результатів рефлексії (ідеї, пропозиції, відповіді на запи-
тання, способи, які використовувались, гіпотези щодо майбутньої діяльності). 

Студенти при вивченні дисципліни «Методика викладання в вищій школі» оволодівають 
інтерактивними методиками та вчаться застосовувати їх на прикладі дисциплін за напрямом 
8.070801 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористу-
вання. 

Висновки. Вивчення особливостей застосування сучасних методів активізації навчально-
го процесу при вивченні дисципліни „Методика викладання в вищій школі” дозволяє майбу-
тнім магістрам доцільно оволодіти методами активізації навчального процесу, до яких нале-
жить методика конкретних ситуацій  та розігрування ролей, ділові ігри. 

Опанування зазначеними методами дозволяє сформувати у магістрів навички прийняття 
рішень у проблемних ситуаціях, краще підготувати їх до професійної педагогічної діяльності.  
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