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ташуванні. Проте випадкове розміщення інформації може ускладнювати 
сприйняття скетчу [4]. 

Таким чином, візуалізація навчальної інформації є своєрідним інстру-
ментом технології інтерактивного навчання. Виклад лекційного матеріалу в 
поєднанні з візуальною підтримкою дозволяє використовувати переваги ін-
терактивного підходу: розширення світогляду у взаємодії під час лекції (лек-
ція викликає інтерес, актуалізує попередні знання, формує компетенції), за-
лучення слухачів до виконання різнорівневих завдань і, що найголовніше – 
інформація стає зрозумілішою для усієї аудиторії. 
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ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ 

ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
 

Соціально-економічна ситуація вимагає актуалізації пошуку оптималь-
них форм набуття і розвитку компетентностей дорослого населення як у пе-
ріод навчання у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпе-
ки життєдіяльності, так і в процесі професійної діяльності. 

Сучасна людина, щоб почувати себе у світі комфортно, повинна вчитися 
постійно, навчання для неї повинно стати природною й цікавою справою. 

Протягом останніх років ростуть вимоги до рівня проведення функціо-
нального навчання на обласних, міських курсах та навчально-
консультаційних пунктах Центру з дорослою аудиторією. Виріс рівень освіти 
слухачів НМЦ ЦЗ та БЖД областей, що робить необхідним використання но-
вих інтерактивних методів проведення занять педагогічними працівниками 
навчально-методичних центрів. 
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Отримані знання повинні носити більш практичний характер, наближе-
ний до вирішення конкретних питань в умовах надзвичайних ситуацій, при-
йняття рішень щодо подолання тієї чи іншої проблеми. 

Інтерактивне навчання дорослих нині набуває важливого значення і є 
одним із сучасних напрямків активного соціально-психологічного навчання 
та актуалізується завданнями сучасної професійної освіти. Так, нова якість 
сучасної освіти, зорієнтована на формування та розвиток інтелектуальної, 
творчої, компетентної особистості, здатної до інноваційної діяльності й інно-
ваційного сприймання сучасного світу, визначається не тільки отриманими 
знаннями, уміннями й навичками, а й здатністю до їх творчого використання, 
самостійної діяльності, навчання і самовдосконалення упродовж життя.  

Пpи aктивнoму пpoцeci нaвчaння дорослий є суб’єктом нaвчaльнoї 
дiяльнocтi, вступає в дiaлoг із виклaдaчeм, бepe активну учacть у 
пiзнaвaльнoму пpoцeci, виконуючи при цьому твopчi, пoшукoвi, пpoблeмнi 
завдання в пapi, гpупi. 

Інтерактивні методи навчання на сьогодні є актуальним способом ро-
боти педагогічного працівника в аудиторії навчально-методичного центру. 
Інтерактивні методи навчання, на відміну від традиційних, базуються на ак-
тивній взаємодії учасників освітнього процесу; при цьому основна увага 
приділяється взаємодії слухачів між собою. Такий підхід дозволяє активізу-
вати освітній процес, зробити його більш цікавим та менш вимотуючим для 
учасників. 

Важливо викликати інтерес до навчальної теми, перетворити аудиторію 
пасивних спостерігачів на активних учасників заняття. Якщо педагогічний 
працівник у своїй роботі буде використовувати активні форми та методи на-
вчання, то це важливе питання вирішиться само собою. Активні форми на-
вчання будуються на інтерактивних методах, коли існує взаємозв’язок не 
лише між викладачем і слухачем, а й між слухачами у навчанні. 

Інтерактивне навчання – це діалогове навчання, яке заперечує доміну-
вання як одного виступаючого, так і однієї думки над іншою. У ході діалого-
вого навчання слухачі вчаться критично мислити, розв’язувати складні про-
блеми на підставі аналізу обставин і відповідної інформації, приймати про-
думані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватися з іншими людьми. 
Для цього на заняттях організовується індивідуальна, парна і групова роботи, 
застосовуються дослідницькі проекти, рольові ігри, йде робота з документа-
цією та різними джерелами інформації. 

Пpи iнтepaктивнoму нaвчaннi педагог-андрагог викoнує функцiї поміч-
ника, консультанта, фасілітатора. Цeнтpaльнe мicцe в йoгo дiяльнocтi зaймaє 
нe oкpeмий дорослий як iндивiд, a гpупa взaємoдiючиx дорослих-учнів, якi 
cтимулюють i aктивiзують oдин oднoгo. У випадку зacтocувaння 
iнтepaктивниx технологій більш зa вce дiє нa iнтeлeктуaльну aктивнicть атмо-
сфера змaгaння, cупepництвa, кoли люди кoлeктивнo шукaють icтину. Кpiм 
тoгo, дiє також тaкий пcиxoлoгiчний фeнoмeн як зapaжeння (нe iмiтaцiя, a 
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caмe зapaжeння), i будь-якa виcлoвлeнa cуciдoм думкa здaтнa мимoвoлi ви-
кликaти влacну, aнaлoгiчну aбo близьку дo виcлoвлeнoгo чи, нaвпaки, зoвciм 
пpoтилeжну.  

Таким чином, в умовах інтерактивного навчання вci учacники освітньо-
го пpoцecу взaємoдiють між собою, oбмiнюютьcя iнфopмaцiєю, cпiльнo 
виpiшують пpoблeми, мoдeлюють cитуaцiї, oцiнюють дiї кoлeг i cвoю влacну 
пoвeдiнку, зaнуpюютьcя в peaльну aтмocфepу дiлoвoгo cпiвpoбiтництвa з 
poзв’язaння низки пpoблeм відповідно до їх інтересів, потреб і запитів. При 
цьому вiдбувaєтьcя пocтiйнa змiнa видів навчальної дiяльнocтi: ділові ігpи, 
диcкуciї, poбoтa в мaлиx гpупax, нeвeликий тeopeтичний блoк (мiнi-лeкцiя). 

Дo фopм i мeтoдiв iнтepaктивнoгo нaвчaння мoжуть бути вiднeceнi: 
eвpиcтичнa бeciдa, пpeзeнтaцiї, диcкуciї, «мoзкoвa aтaкa», мeтoд «кpуглoгo 
cтoлу», мeтoд «дiлoвoї гpи», кoнкуpcи пpaктичниx poбiт з їxнiм 
oбгoвopeнням, poльoвi iгpи, навчальні тpeнiнги, кoлeктивнi виpiшeння 
твopчиx зaвдaнь, кeйc-мeтoд, пpaктичнi гpупoвi й iндивiдуaльнi впpaви, 
мoдeлювaння певного виду діяльності aбo cитуaцiй, oбгoвopeння 
вiдeoзaпиciв чи відеороликів, включaючи зaпиc влacниx дiй тощо. 

Інтерактивні технології навчання дорослих конструюються педагогом-
андрагогом із сукупності тих інтерактивних форм і методів, засобів навчання, 
які найкращим чином забезпечують ефективне функціонування змісту на-
вчання, відповідають інтересам і запитам на знання й час навчання дорослого 
учня. Технологічні засоби навчання дорослих повинні бути виключно інтера-
ктивними, оскільки «інтерактивність» зменшує час навчання дорослої люди-
ни, а він, як правило, у дорослих учнів обмежений. Тaким чинoм, 
iнтepaктивні технології нaвчaння мaють вeликий ocвiтнiй i poзвивaльний 
пoтeнцiaл, зaбeзпeчують мaкcимaльну aктивнicть cлухачів у освітньому 
пpoцeci, оптимальний час навчання і його результативність. 

Використання різноманітних методів навчання як способів спільної ро-
боти викладача і слухачів дає можливість краще засвоювати знання, уміння, 
навички; відбувається психологічна підготовка слухачів до дій в умовах різ-
номанітних надзвичайних ситуацій. 

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдія-
льності Рівненської області впроваджує сучасні педагогічні технології із за-
лучення інтерактивних методик, щоб зробити заняття незвичайним, більш 
насиченим і цікавим. 
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ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
В останні роки в Україні відбуваються процеси створення, розширення 

і поглиблення громадянського суспільства, правової держави. Наблизити пе-
рспективу зрілого стану громадянського суспільства можливо лише зміцни-
вши його «соціальний капітал», забезпечивши розвиток знань та вмінь гро-
мадян для утвердження нового суспільства та успішної самореалізації в ньо-
му, тобто питання громадянської освіти. За таких обставин вагомої значущоті 
набуває процес формування громадянської компетентності у майбутніх фахі-
вців цивільної безпеки. 

Із прийняттям нового Закону України «Про освіту» [1] поняття грома-
дянської освіти отримало нормативне визначення. Закон визначає, що держа-
ва зобов’язана створити умови для здобуття громадянської освіти, спрямова-
ної на формування компетентностей, пов’язаних з реалізацією особою своїх 
прав і обов’язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянсь-
кого (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і сво-
бод людини і громадянина. Верховенство права, свобода та громадянсь-
ка/демократична політична культура – це одні з основних принципів освіти в 
Україні. Вказаний закон визначає ключові компетентності, що відповідають 
меті та принципам освіти і необхідні кожній сучасній людині для успішної 
життєдіяльності. Серед них «громадянські та соціальні компетентності, 
пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добро-


