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ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ
IНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДIВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

У статтi розглядаються основнi питання, дидактичнi можливостi та методики викори-
стання сучасних iнтерактивних методiв на уроках математики. Розкрито особливостi
застосування методу iнтерактивного навчання через використання методу проектiв при
вивченнi теми «Десятковi дроби» у 5 класi.

Ключовi слова: iнтерактивне навчання, iнтерактивнi методи, методики вивче-
ння математики, метод проектiв.

Вступ
Реформування сфери освiти України вимагає перегляду способiв i ме-

тодiв навчання у школi. Одним з найголовнiших завдань стає розкриття
iндивiдуальної талановитостi учнiв. Це неможливо без перегляду саме задач
органiзацiї освiтнього процесу. Основним завданням органiзацiї навчання в
середнiй школi стає створення умов активiзацiї та розвитку школяра в проце-
сi навчання, якi забезпечать у майбутньому його готовнiсть жити та успiшно
дiяти в сучасному суспiльствi.

Для досягнення цiєї мети учень повинен навчатися добре протягом всьо-
го навчального року, це неможливо без виконання таких умов, як постiйна
участь у процесi навчання шляхом спiлкування з учнями та учителем. Навча-
ння за таким форматом сприятиме розвитку мислення учнiв, взаємоповаги,
умiння вислухати один одного та зробити висновки, аргументувати свою то-
чку зору та iн.

Застосування iнтерактивних методiв у навчаннi загалом, та, зокрема,
у викладаннi математики у школi, є актуальним питанням, яке потребує
постiйного вивчення та вдосконалення. Розкриття даної теми ми можемо
знайти в працях В.Сухомлинського, творчостi вчителiв-новаторiв 20-х рокiв
(Ш.Амонашвiлi, В.Шаталова, Є.Iльїна, С.Лисенкової тощо). Основнi аспекти
iнновацiйного навчання розглядалися у працях П. Шевчук [2], А.Г. Караяни
[3], О.I.Пометун [4]. Аналiз технологiй iнновацiйного навчання можемо зу-
стрiти у Л.В.Пироженко [5], I.М.Дичкiвської [1] тощо. В цих працях можна
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ознайомитися з загальними засадами педагогiчної iнновацiйної дiяльностi та
готовностi педагога до цих впроваджень.

Основна частина
Одним з головних завдань, якi стоять перед сучасним учителем є успi-

шне формування теоретичного та практичного мислення учня. Цi завдання
найбiльш ефективно дозволяють реалiзувати застосування нових технологiй
через впровадження сучасних методiв навчання математики.

Технологiя iнтерактивного навчання передбачає органiзацiю навчального
процесу таким чином, щоб кожному учню вiдводилось конкретне завдання, за
виконання якого вiн несе вiдповiдальнiсть. Колективна робота на уроцi з за-
лученням кожного учня передбачає розумiння кожним учасником своєї ролi
у загальному результатi виконання завдань групою. Органiзацiя iнтерактив-
ного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацiй, використання
рольових iгор, висловлювання своєї точки зору стосовно тiєї чи iншої пробле-
ми, вмiння доказово мiркувати, спiльно вирiшувати питання на основi аналiзу
наданої iнформацiї та конкретних обставин. Суть iнтерактивного навчання
полягає у тому, що навчальний процес вiдбувається за умови постiйної, актив-
ної взаємодiї всiх учнiв. Пiд час iнтерактивного навчання учнi вчаться бути
демократичними, спiлкуватися з товаришами, критично мислити, поважати
думку iнших, приймати продуманi та обґрунтованi рiшення.

Застосування iнтерактивних методiв в навчальному процесi дозволяє зро-
бити навчання бiльш цiкавим та динамiчним, а великий обсяг iнформацiї
бiльш доступним.

При впровадженнi iнтерактивних методiв навчання учень та учитель є
рiвноправними суб’єктами навчального процесу. Головний результат навчаль-
ної дiяльностi – продуктивнiсть на уроках. Учитель на заняттях виступає в
ролi iнiцiатора навчальної групи, вiн створює умови для активної пiзнаваль-
ної дiяльностi. Учень у той час вiдчуває свою успiшнiсть та iнтелектуальну
самостiйнiсть. Повна взаємодiя учня та учителя – це i є запорука успiшного
уроку.

Iнтерактивне навчання вирiшує одночасно три завдання:
конкретно-пiзнавальне, яке пов’язане з безпосередньою навчальною

ситуацiєю;
комунiкативно-розвиваюче, в процесi якого виробляються основнi на-

вички спiлкування всерединi i за межами даної групи;
соцiально-орiєнтацiйне, яке виховує цивiльнi якостi, необхiднi для аде-

кватної соцiалiзацiї iндивiда в спiвтовариствi [2].
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Органiзацiя навчання за допомогою iнтерактивних методiв на уроках ма-
тематики припускає моделювання рiзних навчальних ситуацiй, використання
рольових iгор, якi зорiєнтованi на:
— розвиток творчого вiдношення щодо формування висновкiв через вираже-
ння власних думок при самостiйному розмiркуваннi;
— спонукання учнiв вiдстоювати свої думки, створювання атмосфери спiль-
них бесiд;
— пошук кращого розв’язку задач через використання реальної ситуацiї по-
шуку;
— розвиток вмiння знаходити оптимальнi та спiльнi рiшення зi школярами
та пiдвищення iнтересу учнiв до вивченого матерiалу.

Новим проявом iнтерактивного навчання виступає використання в на-
вчальному процесi iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй.

Iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї — це узагальнююче поняття, що
описує рiзнi методи, способи i алгоритми збору, зберiгання, обробки, пред-
ставлення i передачi iнформацiї.

Кожному етапу навчального заняття притаманнi власнi методичнi прийо-
ми i технiки, спрямованi на виконання завдань етапу. Комбiнуючи їх, вчитель
може планувати уроки вiдповiдно до рiвня зрiлостi учнiв, цiлей уроку i об-
сягу навчального матерiалу. Можливiсть комбiнування технiк має важливе
значення i для самого педагога — вiн може вiльно вiдчувати себе, працюю-
чи за даною технологiєю, адаптуючи її вiдповiдно до своїх уподобань, цiлей i
завдань. Комбiнування прийомiв допомагає досягти i кiнцеву мету застосува-
ння технологiї — навчити дiтей застосовувати цю технологiю самостiйно, щоб
вони могли стати незалежними i грамотними мислителями i з задоволенням
навчалися протягом усього життя.

В процесi органiзацiї урокiв використовують такi прийоми технологiї роз-
витку критичного мислення (ТРКМ): використання запропонованих ресурсiв
з елементами вирiшення протирiч, вiрнi i невiрнi твердження, iнсерт, кластер,
синквейн, опорнi сигнали, взаємоперевiрка, незвичайна звичайнiсть (творчий
характер повиннi мати не тiльки самi домашнi завдання, але i подача цих
завдань) та iншi. Систематичне використання iнтерактивних методiв через
застосування прийомiв ТРКМ дозволить учням не тiльки навчатися новому,
але й отримувати задоволення вiд навчання.

Одним з прикладiв застосування iнтерактивних методiв на уроках мате-
матики є проведення уроку через використання методу проектiв. Математика
є базовим предметом у процесi здобуття освiти. Важливiсть розвитку матема-
тичних знань та навичок окреслюється саме у 5 класi, в перiод переходу учнiв
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з початкової до середньої школи. У учнiв виникає необхiднiсть висловлювати
обґрунтованi математичнi судження i використовувати математичнi знання
для задоволення практичних потреб не тiльки в процесi вивчення предмету
“Математика”, але i в процесi вивчення iнших дисциплiн. Учнi починають
практично застосовувати здобутi знання.

Для того, щоб створити атмосферу, яка дозволила би учню вiдчути свою
спроможнiсть та успiшнiсть на уроцi, нами були використанi сучаснi техно-
логiї, а саме — проектнi. Застосування цього методу пiдвищує iнтерес до
вивчення математики. Метод проектiв сприяє розвитку життєвої, соцiальної,
iнформацiйної, предметної компетентностей учнiв.

Учнi 5 класу у II семестрi вивчають тему «Десятковi дроби». Але розу-
мiння її неможливе без постiйного повторення попереднiх тем. Пiдсумковий
та узагальнюючий урок був проведений у нестандартнiй формi – захистi про-
ектiв шляхом використання активних форм навчання. Такий етап уроку як
«Актуалiзацiя опорних знань» був проведений у такiй послiдовностi: «Мi-
крофон» (презентацiя проектiв кожною групою, складання опорної схеми),
«Дивись не помились». Процес закрiплення вмiнь та навичок: учнi працювали
в групах, розв’язували вправи на кмiтливiсть. Обладнання, наочнiсть на уро-
цi забезпечувалися презентацiєю до уроку, картками, пiдручником, схемами,
складеними самостiйно учнями. Закрiплення та узагальнення теми «Деся-
тковi дроби» вiдбувалося шляхом поєднання її з попереднiми, що дало змогу
учням розумiти математику як єдине цiле.

Узагальнення та систематизацiя — є одним з найголовнiших етапiв уроку.
На ньому учнi захищали свої груповi проекти (подiл учнiв був зроблений
заздалегiдь на 5 груп; 5 група - Експерти). У кожну групу входили теоретики,
дослiдники та практики. Робота над аналiзом проектiв проходить спiльно зi
всiм класом, що дає змогу закрiпити знання за всiма темами.

Даний вид уроку дає можливiсть розвивати навички роботи як самостiй-
но, так i в колективi, здiйснювати дослiдницьку дiяльнiсть, розвивати вмiння
аналiзувати, систематизувати та узагальнювати матерiал i, найголовнiше, мо-
жливiсть перевiряти та закрiпляти теоретичнi знання на практицi.
Висновки

Основним напрямком розвитку освiти в Українi є пiдготовка освiчених
людей, здатних до творчої працi, професiйного розвитку, здатних вчитися
та переучуватися. Фундаментом для досягнення цiєї мети є саме навчання у
школi. За допомогою iнтерактивних методiв учнi вчаться критично мисли-
ти, спiлкуватися один з одним, висловлювати свої думки, легко засвоювати
навчальний матерiал.
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Досвiд проведення уроку математики в 5-му класi на тему «Десятковi
дроби» з використанням методу проектiв показує переваги iнтерактивних ме-
тодiв навчання по вiдношенню до традицiйних.

Отже, використання iнтерактивних методiв навчання є необхiдною скла-
довою частиною при органiзацiї навчального процесу та плануваннi урокiв.
Цi методи дають можливiсть зрозумiти роль тiєї чи iншої теми на практи-
цi. Для правильного розвитку, кожного учня потрiбно розглядати як окрему
особистiсть з її поглядами, переконаннями, почуттями. Саме iнновацiйнi те-
хнологiї, зокрема iнтерактивнi, передбачають вирiшення цього питання.
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Features of application of interactive methods on maternal materials
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method of interactive learning through the use of the project method in the study
of the topic «Decimals» in the 5th grade.

Keywords: interactive learning, interactive methods, methods of studying
mathematics, method of projects.

Випуск №9, 2019 167


