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формування цінності здоров'я та мотивації здорового способу життя залишається недостатньо 

вивченим. У цьому зв’язку, безумовно, цінними є розробки еколого-педагогічних тренінгів, 

тренінгів психологічної безпеки, програм з психологічної екології особистості  та ін. Також ще 

мало дослідженими залишаються питання ергономіки розумової праці, тайм-менеджменту 

студента як основного суб’єкта навчального процесу. 

П’ятим напрямком здоров’язбереження повинен стати пошук та впровадження 

ефективних педагогічних засобів формування культури навчально-професійної діяльності 

студента, що повністю виключають або мінімізують можливість інформаційних перевантажень. 

Висновки. Здоров'я студента доцільно характеризувати як педагогічну категорію, 

важливий освітній продукт. Швидких результатів покращення здоров'я студентів через 

реалізацію зазначених напрямків діяльності очікувати не слід, тому що оптимізація емоційної, 

когнітивної сфери особистості впливає на стан нервової, імунної та ендокринної системи 

опосередковано, а часовий фактор отримання здоров'язберігаючого ефекту визначається 

об’єктивними характеристиками протікання фізіологічних процесів в організмі. 

Література 
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ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ  

ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ЇХ АНДРАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

 

Актуальність проблеми дослідження. Сьогодні в умовах реалізації Концепції Нової 

української школи визначається необхідність комплексної реформи системи педагогічної освіти, 

безперервного професійного та особистісного розвитку педагогічних працівників, збільшення в 

освітніх програмах підготовки педагогів питомої ваги практичної підготовки, використання 

методик (технологій) професійного розвитку педагогічних працівників, здатних оволодіти 

компетентнісним підходом та сучасними ефективними інструментами педагогічної праці.   

Стан розроблення проблеми в науці і практиці. Сутність інтерактивного навчання 

висвітлено у працях Л. Годкевич, С. Гончарова, В. Гузєєва, В. Дубінського, М. Кларіна,  

Н. Побірченко, О. Пометун, Л. Пироженко, Г. П’ятакової, С. Сисоєвої, М. Скрипник та ін. 

Підготовка педагогічних працівників до навчання дорослих (андрагогічна підготовка) стала 

об’єктом наукових пошуків О. Аніщенко, С. Архіпової, О. Баніт, В. Буренко, В. Вершиніної, В. 

Волярської, Т. Десятова, І. Драч, І. Зель, Л. Лук’янової, Н. Круглова, А. Кукуєва, В. Нефедової, 

О. Огієнко, Л. Сігаєвої, Г. Сухобської, Є. Худякової, О. Чугай, Т. Шадріної, О. Юдова та ін. Проте, 

проблема впровадження інтерактивного навчання у процес андрагогічної підготовки майбутніх 

магістрів освіти вищих навчальних закладів є новою для української науки й потребує всебічного 

вивчення. 
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Основна ідея, положення, висновки дослідження. Запропонована на розгляд 

громадськості 7 березня 2018 року Концепція розвитку педагогічної освіти в Україні в контексті 

потреб і запитів суспільства визначає необхідність підготовки педагогічних працівників за 

новими перспективними професіями, зокрема «викладач для дорослих учнів (андрагог)». 

Актуалізується необхідність андрагогічної підготовки майбутніх викладачів вищої школи, сфера 

діяльності яких буде пов’язана з навчанням дорослих. Директорка інституту педагогічної освіти 

і освіти дорослих НАПН України Л. Лук’янова під «андрагогічною підготовкою» розуміє 

«сукупність наперед запланованих і розроблених заходів навчання й виховання майбутнього 

фахівця з організації навчальної діяльності дорослих» [4, 22]. Андрагогічна підготовка, за 

визначенням І. Зель, – це «процес оволодіння інноваційними технологіями навчання й виховання, 

прийомами планування й управління андрагогічною діяльністю, спеціальними знаннями, 

уміннями, навичками, прийомами творчої адаптації до змісту та структури професійної 

діяльності, підвищення індивідуального потенціалу й креативних можливостей майбутнього 

фахівця-андрагога» [2, 16].  

Зазначимо, що обов’язковою умовою андрагогічної підготовки є формування специфічних 

андрагогічних знань і способів діяльності у процесі вивчення андрагогічно спрямованих 

навчальних дисциплін або окремих модулів та практичної підготовки, організація навчального 

процесу на андрагогічних принципах та за допомогою інтерактивних методів навчання дорослих. 

У Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана 

Хмельницького у межах виконання теми наукового дослідження ведеться активна робота з 

розробки теоретико-методичних основ андрагогічної підготовки магістрів освіти зі спеціальності 

011 «Освітні, педагогічні науки», які здобувають професію викладача вищого навчального 

закладу. До навчальних планів включено вивчення вибіркової навчальної дисципліни 

«Андрагогіка», яка має на меті формування професійних компетентностей у магістрів освіти на 

основі оволодіння знаннями та практичними навичками з теорії і методики навчання дорослих у 

контексті безперервного становлення особистості. Вивчення даної дисципліни сприяє розумінню 

магістрами масштабів освіти дорослих, які постійно розширюються і усвідомлення своєї ролі у 

цьому процесі, а також формування морально-ціннісної і професійно-особистісної орієнтації 

майбутнього фахівця у сучасній ситуації входження України у європейський освітній простір. 

Як зазначено у Концепції розвитку педагогічної освіти в Україні, «головним завданням 

трансформації педагогічної освіти є забезпечення її випереджаючого розвитку. Відповідно до 

цього рівень освіченості (включаючи усереднений рівень здобутої формальної освіти) 

педагогічної спільноти повинен неперервно зростати як за рахунок освітнього рівня молодих 

фахівців, так і за рахунок професійного та особистісного розвитку педагогічних працівників. Усі 

здобувачі освіти мають отримати доступ до найсучасніших знань, які можуть бути опановані 

ними на відповідних освітніх рівнях, та освітніх методик (технологій), що потребує невідкладної 

належної підготовки педагогічних працівників». Андрагогічна підготовка майбутніх магістрів 

освіти має спиратися на сучасні методики і технології навчання, серед яких важливе місце 

посідають інтерактивні методи навчання, які успішно використовуються в освіті дорослих. 

Поняття «інтеракція» (від англ.  interaction – взаємодія) виникло вперше у соціології й 

соціальній психології. У наукових праця з педагогіки процес інтерактивного навчання описується 

як спілкування, кооперація, інтеграція, співробітництво рівноправних учасників, а тому його 

перспективність застосування у вищій школі очевидна. У термінологічному словнику освіти 

дорослих Л. Лук’янової та О. Аніщенко «інтерактивність» визначено як «здатність  взаємодіяти  

або  перебувати  в режимі  діалогу  з  ким-небудь  (людиною)  або  з  чим-небудь  (наприклад, 

комп’ютером);  взаємодія,  обмін  інформацією,  ідеями,  думками  між студентами і викладачами, 

що зазвичай відбувається з метою підтримки навчання [5, 43].   
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На сучасному етапі розвитку педагогічної теорії поняття «інтерактивне навчання» 

розглядається як: навчання, побудоване на взаємодії учня і навчального середовища; навчання, 

сутність якого полягає в організації спільного процесу пізнання, коли знання набуваються у 

спільній діяльності через діалог, полілог, роботу в команді учасників між собою та викладачем. 

На думку С. Сисоєвої, інтepaктивнe навчання дорослих здійснюється з  урахуванням  їхніх  

інтересів  і  запитів,  життєвого  і професійного досвіду,  у формах партнерської взаємодії  всіх  

суб’єктів  навчального  процесу.  Інтерактивне навчання дорослих спрямоване на забезпечення 

спільного процесу пізнання, отримання знань,  умінь,  навичок,  здобуття  необхідних  

компетентностей  у  спільній діяльності,  у  змодельованій реальності, що забезпечує високий 

рівень мотивації до навчання, у якому учасники знаходять для себе сферу застосування набутого 

досвіду [6, 4]. 

Таким чином, під час інтерактивного навчання усі учасники навчального процесу 

взаємодіють між собою, обмінюються інформацією, спільно вирішують проблеми, моделюють 

ситуації, оцінюють дії колег і свою власну поведінку, занурюються у реальну атмосферу ділового 

співробітництва з вирішення проблем у відповідності з їх інтересами, потребами, запитами. При 

цьому відбувається постійна зміна видів навчальної діяльності: ігри, дискусії, робота в малих 

групах тощо. Дидактична особливість інтepaктивного нaвчaння дорослих учнів полягає в тому, 

що в процесі його реалізації часто  спостерігається порушення звичнoї лoгiки навчального 

пpoцecу: нe вiд засвоєння тeopiї дo пpaктики, a вiд фopмувaння нoвoгo дocвiду дo йoгo 

тeopeтичнoгo ocмиcлeння шляхом застосування [6, 5]. 

В освітній практиці застосовуються різні форми й методи інтерактивного навчання, 

створюються оригінальні техніки ведення дискусій, навчальних ігор, адаптуються розробки 

зарубіжних колег, оскільки інтерактивне навчання одночасно забезпечує реалізацію навчально-

пізнавальних, комунікативно-розвивальних і соціально-орієнтованих задач навчання [1, 271]. 

Впровадження інтерактивних методів у навчальний процес андрагогічної підготовки 

магістрів освіти у вищій школі висуває певні вимоги до структури практичного заняття. 

Структура інтерактивного практичного заняття складається із трьох основних частин: вступної, 

основної, підсумкової. На практичних заняттях з дисципліни «Андрагогіка» ми застосовуємо різні 

інтерактивні методи навчання в залежності від етапу заняття. У таблиці 1 представляємо 

орієнтовний розподіл інтерактивних методів навчання відповідно до етапів структури 

практичного заняття. 

Таблиця 1 

Структура інтерактивного практичного заняття  
 Етап практичного заняття Інтерактивні методи (за 

вибором) 

Мета застосування інтерактивного методу 

В
ст

у
п

н
а 

ч
ас

ти
н

а
 

Організаційна частина Привітання 

Прийняття правил 

Організація і створення настанов для 

успішної, ефективної роботи 

Діагностика емоційного 

стану 

Градусник 

Спільна угода 

Я пишаюсь 

Ім’я і характер 

Квітка взаємодії 

Створення позитивної атмосфери і 

сприятливого емоційного настрою 

Мотивація навчальної 

діяльності, актуалізація 

попереднього досвіду 

Мозковий штурм 

Незакінчені речення 

Ходимо навколо – говоримо 

навколо 

Асоціативна схема 

Навіщо це... 

Актуалізація наявного досвіду, оцінка 

неформальним шляхом знань студентів 
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Підготовка студентів до 

виконання роботи 

Очікування 

Мультиголосування 

Ситуативне моделювання 

Дошка оголошень 

Глек для голосування 

Презентація студентам теми і очікуваних 

результатів навчання 
О

сн
о

в
н

а 
ч

ас
ти

н
а
 

Обговорення головних 

теоретичних положень 

теми 

Сторітеллінг 

Фишбоун 

Скрайбінг 

Станції думок 

Мереживна пилка Плакат 

домок Дискусійне кафе 

Стимулювання студентів до подальшого 

поглиблення знань, активізація діяльності 

для засвоєння матеріалу, унаочнення 

теоретичної інформації, обговорення 

Вироблення 

практичних умінь і 

навичок 

Автостоп 

Квест-гра  

Робота в малих групах 

Case-stady 

Метод проектів 

Педагогічний лайфхак 

Проблемний саміт 

Рольова гра 

Ділова гра Моделювання 

діяльності (ситуацій) 

Еврістична бесіда 

Тренінг 

Вирішення творчих завдань 

Написання програми 

Формування андрагогічної позиції, 

професійних компетентностей: 

комунікативних, творчих здібностей, 

критичного мислення, соціальної 

відповідальності, безконфліктної взаємодії, 

спрямованої на реалізацію професійних 

задач; 

набуття досвіду соціально-психологічного 

аналізу ситуацій; формування уміння 

працювати в команді та передбачати 

наслідки своїх дій;  формування навичок 

публічного виступу, ведення переговорів і 

партнерської взаємодії 

П
ід

су
м

к
о

в
а 

ч
ас

ти
н

а
 

Узагальнення знань, 

підведення підсумків 

роботи 

 

Аукціон 

Акваріум 

Круглий стіл 

World сafe 

Аркуш контролю  

(використання інтерактивних 

платформ Kahoot або Go 

Pollock) 

Презентація 

Закріплення і узагальнення вивченого 

матеріалу, виявлення ступеня засвоєння 

навчального матеріалу і особистого 

ставлення до знань 

 

Рефлексія Рефлексивна мішень 

Рефлексивне коло 

ПОПС-формула 

Бортовий журнал 

Ромашка Блума 

Острови 

Ведення блогу 

Усвідомлення основних компонентів 

діяльності, проблем, шляхів їх вирішення; 

виявлення власних думок, відчуттів і 

загального стану студентів; відпрацювання 

умінь самоаналізу і оцінки власної 

навчальної діяльності 

Інструктаж подальшої 

самостійної роботи 

Доставка на завтра 

Обери завдання 

Приклад завдання (Е-дошка 

Padlet.com) 

Долучайся до дії 

Мотивація студентів на подальшу 

самоосвітню діяльність та роз’яснення 

сутності та змісту виконання завдань 

самостійної роботи 

Основні результати і їх практичне значення. Запропоновані інтерактивні методи 

навчання реалізуються у процесі андрагогічної підготовки майбутніх магістрів освіти, що сприяє 

формуванню професійних компетентностей у магістрів на основі оволодіння знаннями та 

практичними навичками з теорії і практики освіти дорослих у контексті безперервного 

становлення особистості. Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що за 

допомогою інтерактивних методів у майбутніх викладачів вищої школи формується глобальна 

компетентність, яка виступає сучасною вимогою часу. Мова йде про ментальність, ставлення до 

інших людей, груп, установ, проблем, поведінки чи символів. Тобто це вміння бути відкритим, 

поважати інших, мислити глобально, а також вищий рівень – цінності: розуміння понять людської 



152 
 

гідності, культурного різноманіття тощо. У процесі андрагогічної підготовки ми намагаємось 

донести до майбутніх викладачів, які працюватимуть з дорослими, важливість навчити своїх 

слухачів поглянути на одну проблему з різних позицій; здолати межу між теоретичними 

підходами і реальним світом; вчитися разом зі своїми дорослими учнями відповідати на потреби 

сучасності; вміти бути відкритим до нових здобутків та нових ідей і розуміти, що твої знання, 

уміння і навички – не єдині; думати про трансдисциплінарність (інтеграцію) в освіті; виховувати 

ідентичність та індивідуальність у своїх слухачів; бути одночасно фасилітатором, ментором, 

тренером, модератором, а не лише інструментом для викладання матеріалу; допомогти дорослим 

учням самостійно розкрити свій шлях пізнання; допомогти дізнатися, що відбувається у світі, 

надати фактографічну базу; залучити слухачів до напрацювання досвіду і просувати цінності 

суспільного різноманіття. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ КОУЧИНГ ЯК МЕТОД  ФОРМУВАННЯ 

КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ, КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАСНИКІВ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

 «Коучинг» - це розкриття потенціалу людини з метою 

 максимального підвищення його ефективності. 

 Коучинг не вчить, а допомагає вчитися. 

Тімоті Голлвей 

Головна ідея Нової української школи і нового Стандарту зокрема – навчання, побудоване 

на компетентностях. Закон “Про освіту” дає таке визначення компетентності: динамічна 

комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих 

якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або 

подальшу навчальну діяльність. Простими словами, це – здатність використовувати знання і 

навички у своєму житті. 
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