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ІННОВАЦІЙНІ  ТЕХНОЛОГІЇ  НАВЧАННЯ  НА ПАРАХ  З  

ПСИХОЛОГІЇ 

Кривенко-Камінська О. Ю. 

1. Інтерактивні технології (О. Пометун, Л. Пироженко) 

Суть. Інтерактивне навчання ґрунтується на концептуальній ідеї 

співробітництва, взаємонавчання. Автори зазначають, що процес пізнання 

відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх студентів. Залежно від 

мети заняття, форм організації навчальної діяльності використовуються 

інтерактивні технології кооперативного, колективно-групового навчання, 

ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань. Окремі локальні 

технології використовуються на будь-якому етапі традиційної лекції, 

трансформуючи її в інтерактивну.  

Структура технологічного інтерактивного заняття представлена наступними етапами.  

Перший – мотивація: фокусується увага студентів на проблемі, робиться спроба 

викликати інтерес до обговорюваної теми. Прийомами навчання можуть бути 

питання, цитата, коротка історія, невеличке завдання, розминка тощо. Етап займає 

не більш 5% часу заняття.  

Другий – оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних 

результатів. Він забезпечує розуміння студентами змісту їхньої діяльності, тобто 

того, чого вони повинні досягти в результаті заняття і що від них очікує викладач. 

Часом буває доцільно залучити до визначення очікуваних результатів усіх 

учасників заняття. На це витрачається приблизно 5% часу.  

Третій – надання необхідної інформації. Під час його реалізації важливо дати 

студентам достатньо інформації для того, щоб на її основі виконувати практичні 

завдання. Це може бути міні-лекція, читання роздавального матеріалу, виконання 

домашнього завдання. Для економії часу, максимального ефекту заняття можна 

подавати інформацію в письмовому вигляді для попереднього (домашнього) 

вивчення. Витрачається приблизно 10% часу заняття. 

Четвертий – інтерактивна вправа, яка вважається центральною частиною 

заняття. Вона займає не більше 60% часу, що використовується на практичне 

освоєння матеріалу, досягнення поставлених цілей заняття. Послідовність 

проведення інтерактивної вправи: 

 інструктування – викладач розповідає учасникам про цілі вправи, правила, 

послідовність дій і кількість часу на виконання завдань; запитує, чи все зрозуміло 

учасникам; 

 об’єднання в групи і / або розподіл ролей; 

 виконання завдання, при якому викладач виступає як організатор, помічник, 

ведучий дискусії, намагаючись надати учасникам максимум можливостей для 

самостійної роботи й навчання у співробітництві один з одним; 
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 презентація результатів виконання вправи. 

П’ятий – підбиття підсумків, оцінювання результатів заняття. На даному етапі 

передбачається рефлексія, усвідомлення того, що зроблено, чи досягнуті 

поставлені цілі, як можна застосувати отримане в майбутньому. Останній етап 

бажано проводити у формі запитань: що нового дізналися, якими навичкам 

оволоділи, чи може це бути корисним у житті. Крім того, слід обговорити питання 

щодо проведення самого заняття: що було найбільш вдалим, що не сподобалося, 

що потрібно змінити в майбутньому. Важливо, щоб самі студенти змогли 

сформулювати відповіді на всі запитання. Для підбиття підсумків бажано відвести 

до 20% часу заняття. 

Інтерактивні технології (мозковий штурм, займи позицію, розігрування ситуацій 

у ролях, ток-шоу тощо) активно використовуються у виховній роботі зі 

студентами. 

Прогнозовані результати: активізація пізнавальної діяльності всіх студентів, 

формування вмінь і навичок, ціннісних орієнтацій; розвиток суб’єктності, 

мотивації до навчання. 

Ігрові інтерактивні методи навчання включають: імітаційні методи, до 

яких відносяться: ролеві ігри, що підрозділяються на ігри-драматизації і ролеві 

дискусії; навчальні ділові ігри, що включають операційні та імітаційні ділові ігри.  

Неімітаційні ігрові інтерактивні методи навчання представлені: 

дослідницькими діловими іграми; кейс-методами; проектними методами; 

організаційно-діяльнісними іграми (організаційно-розумові, моделюючі, проектні 

гри); аналізом конкретних ситуацій (аналіз мікроситуацій, аналіз ситуаций-

ілюстрацій, аналіз ситуацій-проблем, розбір і обговорення конкретного матеріалу, 

вивчення передового досвіду і обмін знаннями); тренінговими методами (тренінг 

сензитивності, комунікативний тренінг, відеотренінг).  

Неігрові інтерактивні методи навчання представлені методами 

діалогічної взаємодії: дебати, диспути, відкриті форуми, різні види дискусій 

("Круглий стіл", проблемна дискусія, експрес-дискусія, "Акваріум", "Ліберальний 

клуб", текстова дискусія). А також методами автентичного оцінювання досягнень 

студентів (портфоліо).  

 

 

 

 

 

http://ua-referat.com/Дискусы
http://ua-referat.com/Операція
http://ua-referat.com/Обмін
http://ua-referat.com/Знання
http://ua-referat.com/Дискусы
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Активні методи навчання  

неімітаційні  Імітаційні  

 ігрові  Неігрові  

проблемна лекція, лекція вдвох, лекція 

із заздалегідь запланованими 

помилками, лекція прес-конференція;  

евристична бесіда;  

навчальна дискусія;  

самостійна робота з літературою;  

семінари;  

дискусії  

ділова гра;  

педагогічні ситуації;  

педагогічні 

завдання;  

ситуація 

інсценування різної 

діяльності  

колективна 

розумова 

діяльність;  

ТРВЗ робота;  

 

На парах із психології нами застосовуються такі методи інтерактивної 

технології навчання:  

Неімітаційні: 

1. Мозковий штурм (як на лекціях, так і на практичних – для активізації 

психічних пізнавальних процесів та обґрунтування мотивації до діяльності. 

Досить часто не планово, коли помітно, що діти розбалансовані, або не 

розуміють матеріалу).  

2. Займи позицію (використовуємо при перевірці Д/з, та на семінарських 

заняттях). 

3. Розігрування ситуацій у ролях (використовували на лекціях з тем: 

“Темперамент”, “Спілкування”, “Психологія виховання”). 

4. Лекція прес-конференція – це лекція на тему “Емоції та почуття”. 

5. Самостійна робота із літературою зазвичай не є ефективною, бо студенти не 

займаються пошуковою роботою, а лише переписують питання для 

самостійного опрацювання. 

6. Дискусії можливі на третьому курсі, коли вже є певна психологічна основа, 

студенти вже оперують психологічною термінологією. Коли пояснення і 

доведення відповідають науковому стилю спілкування, а не побутовому. 

7. Елементи лекції із заздалегідь запланованими помилками не вдаються, бо 

знання отримані із попередніх предметів забуваються в день здачі іспиту. 

Імітаційні: 

1. Психолого-педагогічні ситуації – на усіх лекціях розділу “Педагогічна 

психологія”. 

2. Психологічні завдання – при потребі на усіх заняттях. 

3. Тренінг чи елементи тренінгу. 

4. Ситуації інсценування – достатньо рідко, за браком часу. 

2. Технологія формування творчої особистості  

http://ua-referat.com/Активні_методи_навчання
http://ua-referat.com/Проблеми_НП
http://ua-referat.com/Евристика
http://ua-referat.com/Дискусы
http://ua-referat.com/робота
http://ua-referat.com/Дискусы
http://ua-referat.com/Педагогіка
http://ua-referat.com/Педагогіка
http://ua-referat.com/Педагогіка
http://ua-referat.com/Ситуація
http://ua-referat.com/Ситуація
http://ua-referat.com/Колектив
http://ua-referat.com/робота
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(Ю. Богоявленська, Р. Грановська, В. Паламарчук, О. Пєхота, С. Сисоєва та ін. ) 

Суть. Розвиток творчої особистості, зазначає О. Пєхота, потребує впровадження 

нових дидактико-методичних засобів, що допомагають моделювати навчально-

виховний процес, виходячи із поставленої мети. Учена акцентує, що над 

вирішенням даної проблеми працювали Ю. Богоявленська, Р. Грановська, 

В. Паламарчук, С. Сисоєва та інші.  

Технологія формування творчої особистості поліфункціональна за суттю. Її 

доцільно розглядати як цілісну модель, що об’єднує локальні технології: 

технологія створення психологічних умов підготовки школярів до творчої 

діяльності (А. Вержиховська та ін.); технологія використання на уроці навчальних 

і навчально-творчих завдань (В. Барко, А. Тютюнникова); технологія 

узагальненого заняття пошукового типу (В. Шубинський); технологія розвитку 

продуктивної пізнавальної діяльності. Учитель вибирає і впроваджує ту 

технологію, яка сприятиме найпродуктивнішому вирішенню поставлених мети та 

завдань. 

Так, технологія використання на уроці навчальних і навчально-творчих завдань 

передбачає наступні етапи (за В. Барко):  

Перший – проаналізуйте запитання задачі і з’ясуйте, що дано, що потрібно 

знайти. 

Другий – визначте, які дані необхідні для відповіді на запитання задачі.  

Третій – з’ясуйте, чи всі необхідні дані наведено в умові задачі (якщо ні, 

визначте засіб знаходження відповідних величин).  

Четвертий – сплануйте послідовність операцій, спрямованих на знаходження 

відповіді (алгоритм розв’язання). 

П’ятий – реалізуйте запланований шлях розв’язку. 

Шостий – перевірте розв’язок задачі. 

Прогнозовані результати: розвиток творчого мислення, формування 

технологізованих знань.  

Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера  

(Теорія розв’язання винахідницьких завдань ТРВЗ) 

Суть. Технологія зорієнтована на розвиток системного мислення дитини, її 

творчих здібностей. Основне її завдання – навчити дитину вирішувати проблеми 

різного рівня складності з використанням винахідницьких завдань.  

Автор обґрунтовує і класифікує творчі завдання за рівнями складності. Основна 

ідея технології розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) полягає у тому, щоб 

переводити завдання з нижчого рівня складності на вищий. Для її успішної 

реалізації треба навчити дитину виявляти проблеми, з’ясовувати чому легкі 

завдання вирішуються просто, а важкі – складно. Це є запорукою того, що 

вихованці поступово привчаються “звужувати пошукове поле” – вони вміють 

трансформувати складні завдання на прості, бачити й вирішувати суперечності.  
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Методи технології ТРВЗ: метод фокальних об’єктів, мозковий штурм, 

синектика, моделювання маленькими чоловічками тощо. 

У роботі зі студентами використовують колективні ігри, ігри-заняття, під 

час яких діти вчаться спостерігати навколишню дійсність, виявляти суперечливі 

властивості предметів, явищ, шукати відповіді на поставлені питання. Педагог 

орієнтується на вільний та самостійний вибір дитини – предмета, матеріалу, виду 

діяльності. Ігрові, казкові завдання стимулюють розвиток пізнавального інтересу, 

уяви, фантазії дітей. 

Прогнозовані результати: розвиток творчих здібностей дітей, допитливості, 

образного й критичного мислення. 

Метод фокальних об´єктів (МФО). Суть його полягає у перенесенні 

властивостей одного предмета на інший.  Фокальним (лат. focus — осередок) 

називають об´єкти, що перебувають у фокусі, в центрі уваги.  

Метод мозкового штурму. Використання цього методу сприяє подоланню 

психологічної інерції, продукуванню максимальної кількості нових ідей у 

мінімальний термін. Його психологічну основу становить теорія З. Фрейда про те, 

що у звичайних ситуаціях мислення людини визначається здебільшого 

свідомістю, в якій панують контроль і порядок, а для подолання психологічної 

інерції потрібно створити умови для прориву із підсвідомості “неспокійних і 

грізних сил та інстинктів”. 

Метод синектики. Його творцем є американський психолог Вільям-

Джеймс Гордон. Полягає цей метод у створенні групи людей різних 

спеціальностей задля пошуку творчих рішень шляхом необмеженого тренування 

уяви і об´єднання несумісних елементів. Такі групи називають синектичними 

(грец. synektike — об´єднання різнорідних елементів). Синектика була розроблена 

наприкінці 50-х — на початку 60-х років XX ст. на основі застосування методу 

групової генерації ідей (мозкового штурму). 

   Арсенал ТРВЗ містить також значну кількість оригінальних прийомів, які 

широко застосовують у роботі з дітьми. 

    На розвиток творчої уяви дітей спрямовані такі прийоми, як “Фантазери”, 

“Салат із казок”, “Книга протиріч”, “Що було б, коли...?”, “Конструювання 

загадок”, “Біном фантазії”, описані відомим італійським дитячим письменником 

Джанні Родарі (1920—1980) у книзі “Граматика фантазії. Вступ у мистецтво 

придумування історій”. На основі аналізу педагогічних, психологічних, 

філологічних творів автор розглядає проблему розвитку фантазії у дітей, а також 

місце казки у цьому процесі. На думку Дж. Родарі, казки допомагають виховати 

розум дитини, оскільки вони є джерелом найрізноманітніших гіпотез, а також 

увійти в дійсність новими шляхами, пізнати світ, збагатити уяву і навчити 
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критично сприймати світ. За його словами, уявою наділені не лише видатні 

індивіди, а всі. Без фантазії неможливо зробити відкриття, стати справжнім 

ученим, «оскільки фантазія розвиває, спонукає, рухає вперед розум». 

    Розвитку творчої уяви дітей сприяє використання так званих “карт Проппа”. 

Проаналізувавши структуру казки, російський фольклорист Володимир Пропп 

(1895—1970) виокремив її постійні компоненти. Їх послідовність може 

порушуватися, можливі переноси, додавання, синтез компонентів, але це не 

суперечить основному розвитку казки. 

3. Технологія сугестивного навчання (Г. Лозанов, С. Димитрова, Т. Гордієнко, 

Л. Шевченко та ін.) 

Суть. В основі технології елементи емоційного навіювання. Роль останніх є 

домінуючою. Головний метод сугестивної технології – релаксопедичне навчання. 

Як зазначає О.Пєхота, воно базується на взаємодії усвідомлюваних і 

неусвідомлюваних компонентів психіки в процесі засвоєння та перероблення 

інформації. Принцип двоплановості та сприйняття інформації лежить в основі 

побудови інтенсивного навчання, у процесі якого здійснюється “занурення” у 

навчальну дисципліну, концентроване вивчення матеріалу. Основною одиницею 

сугестопедичної моделі є урок, який за структурою поділяється на три фази: 

передсеансову, сеансову та постсеансову. 

Проте, я працюю з методами, формами та прийомами сугестивної 

технології навчання, тому на парах з психології частіше зустрічаються: 

1. Аудіо та відео сугестія. 

2. Прийомом акустичної сугестії є надання стимулів нижче порогу чутливості 

на фоні більш гучної маскуючої інформації (спектральне маскування – аудіо 

навіювання) 

3. Мовне маніпулювання – це використання особливостей мови і принципів її 

вживання з метою прихованого впливу на студента в потрібному напрямі: 

прихованого – значить, неусвідомлюваного студентом. 

4. Методом візуальної сугестії – "вклеювання" 25-го кадру сугестії в потік 

зорової інформації. 

5. Метод “Міні-ермітаж” – був продемонстрований на відкритій парі з 

психології на тему: “Темперамент” – полягав у не повному занурення у 

релаксопедичний стан (відсутні 3 та 4 стани релаксопедії). 

6. Арт-терапія. 

7. Найскладнішою формою сугестії є нейролінгвістичне програмування (НЛП) 

– “карта світу” та мета-карти. 


