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В умовах динамічного поступу суспільства та його ціннісно-смислової 

варіативності відбувається стрімке реформування системи шкільної освіти, що у 

свою чергу потребує оновлення базових науково-методичних підходів та 

впровадження інноваційних педагогічних технологій, орієнтованих на  

самореалізацію особистості кожного учня. Така самореалізація, як відомо, можлива 

в умовах групової навчальної діяльності, взаємодії учнів між собою, з вчителем, з 

навчальною інформацією та засобами навчання. Означені умови успішно 

реалізуються методами та технологіями інтерактивного навчання.  

Інтерактивне навчання – це діалогічне навчання, у ході якого здійснюється 

взаємодія вчителя й учня. Результатом такої взаємодії є підвищення ефективності 

навчальних занять, зростання активності та пізнавального інтересу учнів, 

формування емоційних контактів, розвиток аналітичних здібностей та 

відповідального ставлення до власних вчинків (здатності критично мислити, 

уміння робити обґрунтовані висновки, уміння вирішувати проблеми й конфлікти, 

приймати рішення та нести відповідальність за них), навичок планування 

(здатності прогнозувати й проектувати своє майбутнє), навичок самоконтролю та 

самооцінки, комунікативних навичок.  

Об’єкт дослідження: навчально-виховний процес з біології у ЗНЗ.   

Предмет: методика організації інтерактивного навчання біології учнів 

основної школи. 

Завдання: 

1. Здійснити аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури та шкільної 

практики з проблеми організації інтерактивного навчання біології. 

2. Охарактеризувати особливості реалізації методів та технологій 

інтерактивного навчання на уроках біології в основній школі. 



3. Розробити інструктивно-методичні матеріали щодо організації 

інтерактивного навчання в процесі вивчення теми «Різноманітність рослин» та 

здійснити їх апробацію в умовах реального навчального процесу.  

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес 

відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це 

співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і 

учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними субʼєктами навчання, розуміють, 

що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, уміють і 

здійснюють [1, c. 13]. Технології інтерактивного навчання класифікують залежно 

від мети уроку та форм організації навчальної діяльності: інтерактивні технології 

кооперативного навчання, інтерактивні технології колективно-групового навчання, 

технології ситуативного моделювання, технології опрацювання дискусійних 

питань. 

Аналіз методичної літератури з проблеми та шкільної практики навчання 

біології показав, що найбільш поширеними є такі інтерактивні методи та прийоми, 

як «Прес», «Ажурна пилка», «Мікрофон», «Диспут», «Робота в групах», 

«Карусель», «Обери позицію» та ін.  

У ході виконання завдань дослідження ми розробили та апробували під час 

педагогічної практики цикл уроків теми «Різноманітність рослин», основу яких 

складають інтерактивні методи та прийоми навчання.  

Під час дослідження було проведено: 

а) діагностичний зріз № 1 (ДЗ 1), який передував експериментальному циклу 

уроків, проводився напередодні на завершальному етапі стандартного, 

традиційного уроку; 

б) діагностичний зріз № 2 (ДЗ 2), який проводився на завершальному етапі 

заключного уроку, проведеного за авторськими інструктивно-методичними 

матеріалами.  

Анкетуванням було охоплено 25 учнів 6-го класу однієї із шкіл м. Києва (табл. 

1). Анкети містили рефлексивні запитання, які є загальновідомим інструментарієм 

реалізації зворотнього звʼязку щодо якості ходу і результатів навчального процесу.   



Таблиця 1 

Результати анкетування учнів 6 класу  

№ 

 

з/п 

Запитання 
Варіанти 

відповідей 

Кількість учнів  
 

Приріст 

%) ДЗ 1         ДЗ 2 

Абс.*  Відн.  Абс. Відн. 

1 Мій настрій на 

початку уроку 

добрий 22 88 23 92 +4 

поганий 3 12 2 8  

2 Матеріал уроку для 

мене був 

легкий 13 52 17 68 +16 

важкий  12 48 8 32  

3 Урок мені здався цікавим 10 40 19 76 +36 

нудним 15 60 6 24  

4 Своєю роботою на 

уроці я  

задоволений/на 16 64 18 72 +8 

незадоволений/на 9 36 7 28  

5 На уроці я був/була активним/ною 18 72 20 80 +8 

пасивним/ною 7 28 5 20  

6 Мій настрій 

наприкінці уроку 

покращився 21 84 22 88 +4 

погіршився 4 16 3 12  

7 Домашнє завдання 

мені здалося 

цікавим 13 52 19 76 +24 

нецікавим 12 48 6 24  

*Абс. – абсолютна кількість учнів. Відн. – відносна кількість учнів (%).   

Джерело: розроблено авторами. 

 

Порівняння результатів діагностичних зрізів та їх аналіз дають підстави для 

висновків про позитивну динаміку за більшістю показників, а отже і позитивний 

вплив на учнів розроблених інструктивно-методичних матеріалів, що 

передбачають організацію інтерактивного навчання біології учнів основної школи. 

Перспективними вважаємо подальші дослідження проблеми у контексті реалізації 

Концепції Нової української школи.    
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