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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Глобалізаційні про-

цеси зумовили перетворення освіти в один із найва-
жливіших елементів соціальної інфраструктури роз-
виненої держави, що викликало необхідність модер-
нізації сучасної вищої освіти в Україні, спрямовану 
на підготовку компетентних, високоосвічених, кон-
курентоздатних фахівців, здатних до самостійного і 
творчого вирішення професійних завдань. 

 Особливе місце серед основних тенденцій і 
принципів розвитку вищої освіти у ХХІ столітті по-
сідає гуманізація освіти, зумовлена об’єктивними 
процесами гуманітаризації як суспільного виробни-
цтва, так і суспільних відносин. Процес гуманітари-
зації освіти покликаний сприяти вирішенню про-
блеми оптимізації взаємодії особистості і соціуму та 
забезпеченню їх найбільш ефективного розвитку. 

Соціально-гуманітарні знання для сучасного 
українського суспільства набувають особливої зна-
чущості у зв’язку зі специфікою сьогоднішнього 
стану розвитку нашої країни, зокрема, політичні 
зміни, становлення нових відносин в економіці, мо-
дифікація системи цінностей, децентралізація сис-
теми освіти тощо. Це зумовило необхідність розгля-
ду проблеми підвищення ефективності соціально-
гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах 
України. Адже саме низький рівень соціально-
гуманітарної компетентності фахівця часто заважає 
йому повноцінно самореалізуватися у трудовій дія-
льності, повною мірою реалізувати свій громадянсь-

кий потенціал [4]. 
Соціально-гуманітарні знання – це завжди цінні-

сно-смислове засвоєння і відтворення людського 
буття, тому методологія соціально-гуманітарних 
наук вивчає всі способи діяльності суб’єкта пізнан-
ня і практики. Зважаючи на те, що, в аспекті модер-
нізації сучасної вищої освіти, професійна підготовка 
майбутніх фахівців вищих навчальних закладів по-
винна здійснюватись на основі компетентнісного 
підходу, спрямованого на формування компетентно-
стей, які поєднують набуття теоретичних знань з їх 
практичним  застосування при вирішенні професій-
них завдань, соціально-гуманітарні знання сприяють 
формуванню конкурентоздатного фахівця з широ-
ким колом соціальних зв’язків. 

Основною метою нашого дослідження стало ви-
значення шляхів підвищення ефективності викла-
дання соціально-гуманітарних дисциплін у вищому 
навчальному закладі ззадля приведення рівня соціа-
льно-гуманітарної підготовки майбутніх фахівців до 
сучасних вимог суспільства. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Становлення особистості у процесі навчання, зокре-
ма, вивчення соціально-гуманітарних дисциплін, від-
бувається за певних умов, серед яких О. Січкарук 
виокремлює: створення позитивного настрою для 
навчання, відчуття рівного серед рівних, забезпечен-
ня позитивної атмосфери у колективі для досягнення 
спільних цілей, усвідомлення особистістю цінності 
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колективно зроблених умовисновків [6, с. 42].  
Проблеми вдосконалення професійної підготовки 

студентів у вищих навчальних закладах представлені 
у працях Р. Гуревича, В. Сластьоніна, Г. Терещука, 
М. Фіцули та ін. Низка наукових розвідок присвячені 
особливостям викладання соціально-гуманітарних 
дисциплін у вищих навчальних закладах 
(О. Гаврилова, Г. Кабанович, М. Міщенко, В. Півоєв 
та ін.) чи окремих дисциплін цього циклу: філософії, 
політології, соціології (П. Гнатенко, Н. Кудінова, 
А. Новіков, В. Полторак, Т. Сілаєва, С. Щерба та ін.). 
Увагу дослідників привертає і проблема активізації 
навчального процесу при вивченні соціально-
гуманітарних дисциплін (І. Глушко, Н. Іванова, 
В. Рибалко, І. Ступницький та ін.). Обґрунтуванню 
доцільності застосування інтерактивних технологій з 
метою підвищеня ефективності навчального процесу 
присвячені роботи К. Баханова, Г. Мітіна, Г. Шевчен-
ко, Л. Пироженко, О. Пометун та ін. 

Аналіз можливостей соціально-гуманітарних ди-
сциплін щодо формування соціально-особистісних 
компетенцій студентів дозволив визначити, що ви-
щезазначені дисципліни мають відчутний вплив на 
формування: 

– ціннісних орієнтацій студентів; 
– мотивації майбутнього фахівця; 
– ключових компетенцій; 
– професійної мобільності; 
– усвідомленого ставлення особистості до про-

цесів самоосвіти і самовдосконалення. 
Ми вважаємо доцільним подання вивчення соці-

ально-гуманітарних дисциплін у вищому навчаль-
ному закладі у вигляді стратегії, яка реалізується на 
підґрунті специфічних принципів: 
- неперервності освіти, що передбачає єдність 

усіх етапів формування професійної мобільності 
майбутніх фахівців при вивченні гуманітарних 
дисциплін; 

- системності у формуванні світоглядних погля-
дів студентів; 

- гуманізації, яка виявляється у гуманістичній 
спрямованості підготовки майбутніх фахівців, 
розкритті особистісного потенціалу студентів; 

- динамічності, що виявляється у постійному 
передбаченні нових тенденцій і змін у майбутній 
професійній діяльності, а також потреб ринку 
праці; 

- індивідуалізації, тобто врахуванні інтересів, схи-
льностей і здібностей студентів; 

- міжпредметних зв’язків, що передбачають взає-
мозв’язок предметів фундаментальної та гумані-
тарної підготовки [3].  
Поряд із цим для навчання конкурентоздатних 

фахівців важливим є забезпечення ефективності на-
вчального процесу, що передбачає збереження стій-
кого інтересу студентів до навчання, підвищення 
мотивації до навчання, надання студентам можливо-
сті самовираження та розвиток здатності до прогно-
зування. При цьому прогностичні уміння доцільно 
формувати «як єдність трьох компонентів, що хара-
ктеризують знання як підґрунтя для прогнозування, 
дії, які складають процес прогнозування, та якості 
мисленнєвих процесів [5, с. 93]. Тому практико-
орієнтований підхід до результатів навчання, зокре-
ма, до вивчення соціально-гуманітарних дисциплін, 
вимагає особливої уваги до вибору технологій на-
вчання, які сприятимуть досягненню цієї практико-
орієнтованості. І у цьому сенсі для досягнення пос-
тавлених цілей першочергову роль відіграють інте-
рактивні технології навчання. 

Аналіз досліджень [1] показав, що за умов так 
званого пасивного навчання (лекція, читання) дося-
гається найменша ефективність навчання (у серед-
ньому від 5 до 10% засвоєння матеріалу), у той час 
як за умов інтерактивного – у середньому від 50 до 
90%: дискусійні групи – 50 %, практика через дію – 
75%, негайне застосування – 90 %. 

Проведені дослідження і власний досвід викла-
дання соціально-гуманітарних дисциплін дозволя-
ють стверджувати про підвищення ефективності 
навчального процесу при запровадженні інтеракти-
вних технологій навчання. Нами були виділені ос-
новні функції інтерактивного навчання, шляхи їх 
реалізації та результати застосування, що приведено 
у табл. 1. 

Таблиця 1 – Функції, шляхи та результати реалізації інтерактивних технологій  
при викладанні соціально-гуманітарних дисциплін 

№ 
з/п Функція Шляхи реалізації Результат 

1 Засобів досягнення 
цілей педагогічної 
діяльності 

Пізнання онтологічних картин світу, 
способів учіння, виробничих техно-
логій, технологій способу життя, 
становлення грамотності 

Набуття здатності до самоосвіти 

2 Діяльнісної компо-
ненти змісту освіти 

Практичні (усвідомлених дій), прое-
ктно-програмні (цілісної норматив-
ної діяльності), дослідницькі (самоо-
рганізуючої діяльності) методи 

Накопичення кваліфікаційних і організаційно-
управлінських здібностей, які зумовлюють 
управління розвитком діяльності 

3 Проекту станов-
лення навчальної 
діяльності, здатнос-
ті до саморозвитку 

Задачні проблемні, розвивальні, ак-
тивні форми і методи навчання 

Визначення шляхів у досягненні навчальних 
цілей, засвоєння яких дозволить усвідомлено 
діяти при вирішенні практичних задач, засто-
сування рішень у нестандартних ситуаціях 

4 Форми організації 
спільної діяльності 
викладача і студен-
тів 

Демонстративні, ділові, комуніка-
тивні, організаційно-комунікативні, 
організаційно-мисленнєві, рефлек-
сивні, інноваційні 

Засвоєння студентами способів мислення, 
об’єктивації діяльності, її рефлексії, презента-
ції і узгодження власної позиції з іншими, 
способів прийняття колективного рішення 
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Як видно з таблиці, інтерактивні технології на-
вчання виконують чотири основні функції (засобів 
досягнення цілей педагогічної діяльності, діяльніс-
ної компоненти змісту освіти, проекту становлення 
навчальної діяльності, здатності до саморозвитку, 
форми організації спільної діяльності викладача і 
студентів) мають певні шляхи реалізації, спрямовані 
на відповідний результат, що призводить до отри-
мання передбаченого результату, спрямованого у 
кінцевій меті на надання студентам знань, форму-
вання особистості та її здатності до подальшого роз-
витку.  

Ф. Персивал і Г. Еллінгтон, визначаючи техноло-
гію навчання, акцентують увагу на необхідності 
застосування будь-яких методів і технік навчання, 
які є найбільш адекватними для досягнення цілей, 
поставлених перед тими, хто навчається, з метою 
допомоги у всілякому підвищенні ефективності 
процесу навчання [1]. Інтерактивна форма прове-
дення може бути застосована як на лекційних (про-
блемна лекція, лекція із запланованими помилками, 
бінарна лекція, лекція-візуалізація, лекція-
пресконференція, лекція-діалог тощо), так і на семі-
нарських чи практичних заняттях. Ю. В. Гущин, 
говорячи про інтерактивні технології навчання, за-
значав, що вони спрямовані на підвищення власної 

активності студентів та їх мотивації до навчально-
професійної діяльності і дозволяють перейти від 
пасивного засвоєння знань студентами до їх актив-
ного застосування у модельних чи реальних ситуа-
ціях професійної діяльності [2]. 

При організації інтерактивного навчання необ-
хідно, насамперед, визначити рівень потреби студе-
нтів у навчанні, тобто провести експрес-оцінку на-
вчальної групи, а також визначити, якого результату 
прагнемо досягти внаслідок проведення заняття. 
Відповідно до цього викладач повинен підібрати 
інтерактивні методи навчання, які корелювали б із 
визначеними цілями та можливостями студентів. 
Після цього проводиться аналіз та підготовка необ-
хідних ресурсів і визначається загальна тривалість 
частин заняття, уточнюються принципи співпраці 
всіх учасників.  

При викладанні соціально-гуманітарних дисцип-
лін найбільш часто використовуються такі техноло-
гії інтерактивного навчання, як дискусії та кейс-
технології, що забезпечують активне, глибоке, осо-
бистісне засвоєння знань студентами, а також акти-
вну їх взаємодію. Ми узагальнили основні характе-
ристики зазначених технологій у вигляді таб. 2, оха-
рактеризувавши сутність і призначення методів за-
значених інтерактивних технологій. 
 

Таблиця 2 – Різновиди, сутність та призначення інтерактивних технологій 
 

Те
хн

ол
ог

ія
 

Методи Сутність Призначення 

1 2 3 4 

Д
ис

ку
сі

я 

Тради-
ційна 

дискусія 

Діалог, ділова суперечка, вільне обговорення 
проблем. Пошук істини через співставлення і 
зіткнення різних точок зору. Протилежна сто-
рона є опонентом 

Активний засіб поєднання теорії з практи-
кою, метод формування інтегральних знань 
і розвитку навичок творчого мислення, ін-
струмент шліфування ідей і вироблення 
переконань 

Метод 
полеміки 

Засоби, що застосовуються у полеміці, не 
обов’язково повинні бути настільки нейтраль-
ними, щоб із ними погоджувались усі учасники: 
кожен застосовує ті прийоми, які вважає потрі-
бними для досягнення перемоги. Протилежна 
сторона є супротивником 

Головною метою є не досягнення згоди, а 
перемога над іншою стороною, стверджен-
ня власної точки зору 

Мозковий 
штурм 

Найбільш вільна форма дискусії, яка передба-
чає швидке включення усіх членів групи на 
основі вільного вираження своїх думок з пи-
тання, що розглядається 

Колективне вирішення проблем при розро-
бці конкретних проектів, де передбачається 
генерація у групі різноманітних ідей, їх 
відбір і критична оцінка 

К
ей

с-
те

хн
ол

ог
ії 

Метод ана-
лізу конк-

ретних 
ситуацій 

Аналіз події, яка містить протиріччя чи вступає 
у протиріччя з оточуючим середовищем, який 
передбачає усвідомлення проблем, постановку 
задачі, групову роботу над ситуацією та групо-
ву мікродискусію 

Вивчення проблеми засобом оцінки і вибо-
ру рішень 

Метод 
проблем-

них ситуа-
цій 

Аналіз ситуацій, які мають труднощі чи проти-
річчя за фіксації відсутності засобів для її вирі-
шення 

Наближення навчальної діяльності до при-
родного процесу пізнання, що прискорює 
зміну неактуальних професійних установок 
на актуальні  
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 

К
ей

с-
те

хн
ол

ог
ії 

Метод 
морфоло-
гічного 
аналізу 

Виділення найбільш важливих параметрів кон-
кретної проблеми і вивчення співвідношення 
між ними 

Використання всіх наявних альтернатив, які 
може надати багатовимірна модель 

Метод 
розігру-
вання 
ролей 

Представлення ситуації в особах, проведення 
обговорення як прийнятого учасниками рішен-
ня, так і їх поведінки, дій згідно запропонова-
них обставин 

Розвиток уміння керувати людьми з вико-
ристанням їх знань і досвіду організову-
вати взаємодію працівників при вирішенні 
певних завдань 

Метод 
круглого 

столу 

Колективне обговорення проблеми, зокрема, 
зустрічі з фахівцями у відповідній галузі 

Поглиблення знань студентів з різних про-
блем 

Кейс-
метод 

Складна система, в яку інтегровані різні методи 
пізнання, такі як моделювання, системний ана-
ліз, проблемний метод, мисленнєвий експери-
мент, методи опису, класифікація та ігрові ме-
тоди 

Застосування студентами власного досвіду і 
отриманих знань, способів, засобів і крите-
ріїв аналізу, опанованих ними у процесі 
попереднього навчання 

Кейс-
стаді  

Сполучення декількох методів (самостійна ро-
бота з навчальною інформацією, науковою лі-
тературою, документами, аналіз конкретних 
ситуацій, мозковий штурм; дискусія; метод 
проектів тощо) і форм навчання з метою колек-
тивного пошуку нових ідей, визначення опти-
мальних шляхів і технологій їх реалізації 

Отримання знань та формування навичок 
професійної діяльності, професійно значу-
щих якостей особистості 

Гра Імітація дій у різних ситуаціях шляхом програ-
вання і розігрування за заданими чи виробле-
ними самими учасниками гри правилами 

Відтворення тих чи інших практичних си-
туацій і системи взаємовідносин, відпрацю-
вання варіантів поведінки у тих ситуаціях, 
у яких можуть опинитися майбутні фахівці 

Тренінг Комплекс різноманітних вправ та ігор, 
об’єднаних у систему невеликими модулями 

Соціально-психологічний розвиток особис-
тості 

Метод 
проектів 

Комплекс пошукових, дослідницьких, розраху-
нкових, графічних та ін. видів робіт, які вико-
ристовуються студентами самостійно під керів-
ництвом викладача 

Практичне чи теоретичне вирішення зна-
чущої проблеми. Результат можна побачи-
ти, усвідомити і застосувати у реальній 
практичній діяльності 

Асес-
мент-
ценр  

Імітаційні вправи, які моделюють професійну 
діяльність учасників 

Оцінка сформованості у студентів загаль-
нокультурних і професійних компетенцій 

Портфо-
ліо 

Колекція робіт студента за певний період часу, 
яка оцінюється або з точки зору його прогресу, 
або з точки зору відповідності навчальній про-
грамі 

Сприяє розвитку у студентів навичок робо-
ти з різними видами навчальної і професій-
ної інформації, формуванню професійної 
рефлексії, професійних і загальноку-
льтурних компетенцій, а також організації 
студентом власної навчальної діяльності 

 
Узагальнюючи вищезазначене, звертаємо увагу на 

те, що ефективне викладання соціально-гуманітарних 
дисциплін у вищих навчальних закладах потребує ви-
користання інтерактивних технологій, які створюють 
умови для розвитку самореалізації особистості та до-
помагають досягти високого інтелектуального розвит-
ку студентів. 

Завдання сучасного викладача дисциплін соціаль-
но-гуманітарного циклу – творчо та гнучко використо-
вувати у своїй роботі можливості інтерактивних тех-
нологій та їх здатність до комбінування. 

ВИСНОВКИ. Таким чином, забезпечення сучасно-
го підходу до викладання соціально-гуманітарних ди-
сциплін потребує від викладача чіткого уявлення про 
сутність, призначення та дидактичні можливості інте-
рактивних технологій навчання. Побудова занять на їх 
підґрунті сприяє розвитку пізнавальної активності сту-

дентів, формуванню соціально-особистісних компете-
нцій, опануванню навичками роботи у команді, проек-
туванню і прогнозуванню соціальних процесів, самос-
тійності, відповідальності, розвитку лідерських якос-
тей, вихованню прагнення до гідного виконання про-
фесійних завдань, що забезпечує досягнення основної 
мети дисциплін соціально-гуманітарного циклу. 

Організовуючи вивчення соціально-гуманітарних 
дисциплін на засадах використання інтерактивних те-
хнологій, можна поглибити розуміння, якісну інтерп-
ретацію та збільшити обсяг матеріалу, який вивчаєть-
ся.  

Перспективними напрямами дослідження є вико-
ристання інтерактивних технологій при організації 
різних форм навчання у вищому навчальному закладі. 
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THE USE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN THE TEACHING OF THE HUMANITIES 
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vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600. Ukraine. Е-mail: poyasoktb@mail.ru  
Purpose of this article is to bring the level of socio-humanitarian training of future specialists to the modern re-

quirements of the Ukrainian society due to the definition of ways to improve the teaching of the humanities in higher 
education. To achieve this goal the possibilities for social and personal competencies formation of humanities have been 
identified and the strategy of their study at a university is presented. It is implemented on the basis of such principles as 
continuous education, systematic, humanization, dynamic, individualization, interdisciplinary connections. Results. We 
have identified the main features of interactive learning: a means of achieving the objectives of pedagogical activities 
and the activity component of educational content, the ability to self-development, forms of organization of joint activi-
ty of teacher and student. We have identified ways to implement selected functions and predict the expected result after 
their implementation. We have summarized the main features of interactive technologies, defining their basic nature and 
purpose. Originality. We have identified the main techniques of interactive technologies as a discussion and case-based 
technologies that are appropriate to use in the teaching of social and humanities courses. 

Key words: social and humanities courses, interactive technology, social and humanities knowledge, social and per-
sonal competencies. 
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