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Значна кількість сучасних методичних інновацій у математиці пов'язана із застосуванням 

інтерактивних методів навчання. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний 

процес організований таким чином, що практично всі учні беруть участь у процесі пізнання. На 

інтерактивних уроках  школярі мають змогу розуміти і рефлексувати з приводу того, що вони знають 

і думають. Застосовуючи технології інтерактивного навчання,  вчитель ставить перед собою 

конкретну, передбачувану мету — створити такі умови, за яких кожен учень відчуває свою 

успішність та інтелектуальну спроможність. Інтерактив виключає домінування одного учня над 

іншим і однієї думки над іншою. Організація інтерактивного навчання передбачає використання 

рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. 

Практика роботи показує, що інтерактивне навчання, якщо правильно його застосовувати, допомагає 

збільшити процент засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня, а й на його 

почуття, волю. Воно ефективно сприяє формуванню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу 

нам, педагогам, стати справжніми лідерами учнівського колективу. 

Щоб забезпечити ефективний контроль над процесом навчання за умов використання 

інтерактивних технологій, вчитель попередньо проводить підготовчу роботу: 

- добирає та продумує задачі, зокрема додаткові, наприклад різноманітні рівняння, зразки їх 

розв'язання, завдання для груп тощо; 

- старанно планує заняття: готує запитання і можливі відповіді, виробляє критерії оцінювання;     

- мотивує учнів до вивчення матеріалу шляхом добору найбільш цікавих для них випадків; 

- оголошує очікувані результати заняття і критерії оцінювання роботи учнів; 

- передбачає різноманітні методи для привернення уваги учнів, налаштування їх на роботу, 

підтримання дисципліни; цьому, зокрема, можуть сприяти різноманітні задачі - розминки, задачі - 

жарти, тощо. 

 Під час інтерактивного навчання учні вчаться спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, 

приймати продумані рішення. Використання інтерактивних технологій дає вчителю можливість 

підвищити власну професійну компетентність. Оскільки після кількох старанно підготовлених уроків 

можна відчути, як змінилося ставлення учнів до вчителя, а також сама атмосфера у класі - і це 

служить додатковим стимулом до роботи. У процесі пояснення нового матеріалу, узагальнення і 

систематизації знань найбільш ефективною є інтерактивна технологія «Карусель». Цей варіант 

найбільш ефективний для одночасного включення всіх учасників в активну роботу під час 

обговорення дискусійних питань, для збирання інформації з будь-якої теми, для перевірки знань, для 

розвитку вмінь аргументувати власну позицію. Під час розв'язування вправ найкраще застосовувати 

такі технології як «Незакінчені речення» і «Мікрофон» та презентації, що надають можливість 

сказати кожному щось швидко, по черзі, спонукає учнів проявити уяву і творчість.  

 Міжособистісне спілкування у процесі навчання сприяє формуванню таких якостей особистості, 

як: бажання і готовність допомогти один одному, відповідальність за результати діяльності, здатність 

підтримувати продуктивне співробітництво. 

 Ефективну групову діяльність учнів на уроці можна розглядати  з точки зору актуалізації та 

виконання учнями функцій, які традиційно виконує учитель: інформаційних, організаційних, 

контролюючих і частково оцінювальних. За умов інтерактивного навчання учень може навчатися 

робити свідомий вибір серед широкого спектра альтернатив і брати на себе відповідальність, 

приймати самостійні рішення щодо розв'язку задач і вправ. Важливо, що кожен може це робити 

свідомо й грамотно.             
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