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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА 
ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИКИ 

 
ХХІ століття вимагає нових підходів до форм і методів організації 

навчально-виховного процесу як у загальноосвітніх, так і вищих навчальних 
закладах. В останній час набувають популярності інтерактивні технології 
навчання. Однак щоб впроваджувати їх у навчально-виховний процес 
сучасної школи недостатнім є проведення семінарів-практикумів для 
вчителів, ознайомлення вчителів з інтерактивними технологіями на курсах 
підвищення кваліфікації. Особливої ваги при цьому набуває підготовка 
майбутніх вчителів до впровадження в освітній процес сучасних 
педагогічних технологій, серед яких окреме місце посідають саме 
інтерактивні. Адже основне завдання вищого педагогічного навчального 
закладу – навчити студента мислити, приймати самостійно рішення (часто не 
зовсім стандартні), бути ініціативним, неординарним. 

Проблемі сучасних педагогічних технологій приурочені праці 
А.С.Нісімчука, О.С.Падалки, О.Т.Шпака [2]. Підготовка майбутнього 
вчителя до впровадження педагогічних технологій висвітлена в дослідженнях 
О.М.Пєхоти, В.Д.Будака, А.М.Старевої, К.Ф.Нор, І.М.Михайлицької, 
І.В.Манькусь, Т.В.Тихонової, В.І.Шуляра, О.Є.Олексюк, О.І.Балицького, ін. 
[3]. Проблема впровадження інтерактивних технологій стала об’єктом 
дослідження О.І.Пометун, Л.В.Пироженко [4]. Над питаннями вдосконалення 
практичного втілення інтерактивних технологій працюють викладачі 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. На 
базі Інституту соціальної та мистецької освіти, який є структурним 
підрозділом університету діє Всеукраїнський науково-методичний центр 
„Інноваційних технологій навчання” та кабінет інтерактивних методів 
навчання. Викладене нами говорить на користь актуальності та практичної 
значущості піднятої проблеми. 

Недостатньо розробленою залишається проблема використання 
інтерактивних технологій при організації навчально-виховного процесу 
вищого педагогічного закладу під час викладання курсу математики. 

При написанні статті ми ставили за мету зупинитися на класифікації 
інтерактивних технологій навчання, які доцільно застосовувати при вивченні 
математики, запропонувати методичну розробку лабораторного заняття з 
математики для студентів ІІ курсу спеціальності “Початкове навчання” із 
використанням названих технологій. 

Перед сучасним вищим педагогічним навчальним закладом стоїть 
завдання – сформувати освічену, творчу особистість, здатну передавати свої 
знання і вміння молодому поколінню. Важливе місце при підготовці вчителів 
початкових класів відводиться вивченню математики. Відтак як саме 
математика допомагає в пізнанні навколишнього світу, вивчає форми і 
відношення. З неї черпаються поняття, якими користуються майже всі науки. 



На наш погляд, при викладанні курсу математики доцільним є 
застосування інтерактивних методів, серед яких слід виділити креативні, які 
розвивають фантазію, гнучкість розуму, вміння висловлювати і відстоювати 
свою точку зору. 

Для досягнення поставленої мети з’ясуємо змістове навантаження 
таких ключових понять як “інтерактивне навчання” та “інтерактивні 
технології”. Слід зазначити, що ці два терміни взаємопов’язані між собою. 

Інтерактивне навчання О.І.Пометун та Л.В.Пироженко [4] розглядають 
як сукупність технологій. Інтерактивне навчання, за їх визначенням, – “це 
спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, 
передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен 
учень відчуває свою  успішність, інтелектуальну спроможність” [4, 8]. Суть 
його зводиться до постійної, активної взаємодії всіх учнів. Така форма 
організації навчального процесу передбачає співнавчання, взаємонавчання 
(колективне, групове, навчання у співпраці), передбачає суб’єкт-суб’єктні 
відносини між його учасниками. Дефінуючи поняття інтерактивна технологія 
названі автори вказують, що це “така організація навчального процесу, за 
якої неможлива неучасть школяра у колективному взаємодоповнюючому, 
заснованому на взаємодії всіх його учасників  процесі навчального пізнання: 
або кожен учень має конкретне завдання, за яке він повинен публічно 
прозвітуватись, або від його діяльності залежить якість виконання 
поставленого перед групою та перед усім класом завдання” [4, 24]. 
О.І.Пометун та Л.В.Пироженко вперше здійснено класифікацію 
інтерактивних технологій навчання за формою організації навчальної 
діяльності в школі, які можна адаптувати і для вищого навчального закладу. 
Це такі технології як: інтерактивні технології кооперативного навчання, 
технології колективно-групового навчання, технології ситуативного 
моделювання, технології опрацювання дискусійних питань. У практиці 
викладання курсу математики при підготовці вчителів початкових класів, 
особливо на лабораторних заняттях, серед перерахованих, найбільш 
доцільними для використання, на наш погляд, є: 

· Інтерактивні технології кооперативного навчання (робота в парах, 
ротаційні (змінювані) трійки, два-чотири-всі разом, карусель, робота 
в малих групах, акваріум). 

· Технології колективного групового навчання (обговорення проблеми 
в загальному колі, мікрофон, незакінченні речення, мозковий штурм, 
навчаючи-учусь, ажурна пилка, аналіз ситуацій, вирішення проблем, 
дерево рішеннь). 

· Технології опрацювання дискусійних питань (метод ПРЕС, займи 
позицію, зміни позицію, неперервна шкала думок, дискусія, 
оцінювальна дискусія, дебати). 

Дидактична функція викладача математики при такій організації 
лабораторного заняття зводиться не до передачі готових знань студентам, а 
до формування навичок здобувати їх самостійно. Пропонуємо методичну 



розробку лабораторного заняття з використанням інтерактивних методів 
навчання. 
Тема: Звичайні дроби і додатні раціональні числа. Арифметичні операції над 

додатними раціональними числами. 
Очікувані результати. 
Після лабораторного заняття студенти зможуть: 
– пояснювати як вимірюється довжина відрізка сумірного з 

одиничним відрізком, що таке звичайні дроби, додатні раціональні 
числа; 

– формулювати властивості і відношення рівності, властивості 
відношення “<” на множині дробів та множині додатних 
раціональних чисел; 

– порівнювати дроби з однаковими знаменниками та з однаковими 
чисельниками; 

– скорочувати дроби та зводити їх до спільного знаменника; 
– здійснювати арифметичні операції над звичайними дробами та 

додатними раціональними числами; 
– оперувати законами операцій додавання, множення додатних 

раціональних чисел. 
Обладнання: папір, маркери, крейда, дошка; таблички з кольоровими 

позначками; роздатковий матеріал – завдання для груп; 
О.М.Зуб, Г.І.Коберник, А.Т.Нещадим Математика: посібник 
для студентів педагогічних факультетів. – К.: Наук. світ, 
2000. – 417с.  

Орієнтовний план з методики проведення лабораторного заняття 
1. Організаційний момент (2 хв.) 
2. Оголошення теми й очікуваних результатів лабораторного заняття 

(3-5 хв.) 
3. Викладач пропонує студентам повідомити результати розв’язування 

домашніх задач. 
4. Інтерактивні технології: вправа “Звичайні і додатні раціональні 

числа. Арифметичні операції над додатними раціональними 
числами” (ажурна пилка на І, ІІІ етапі, метод „Прес” – ІV етапі, 
“Мікрофон” – на етапі оцінювання результатів заняття). 

Вправа виконується у кілька етапів, тому студентам чітко пояснюється 
порядок роботи. 

І етап (15-20 хв.) 
Викладач об’єднує студентів у 6 груп (“домашніх”) і пропонує 

кожному студентові табличку з кольоровою позначкою (рожевою, червоною, 
жовтою). Кількість позначок різного кольору у кожній групі повинна бути 
приблизно однаковою. Роздає групам завдання. Кожна група вивчає його та 
обговорює свій матеріал. У групі бажано обрати головуючого, тайм-кіпера 
(той, хто стежить за часом) та особу, яка ставить запитання, щоб 
переконатися, що кожний розуміє його зміст. 

Завдання групам 1, 4.  



Прочитайте з підручника “Математика” (Зуб О.М., Коберник Г.І., 
Нещадим А.Т.) §17, С.217-225. Визначте основне з поданої інформації 
(можна записати у зошит). Зверніть увагу на питання:  

1. Існування сумірних відрізків. Вимірювання довжини відрізка 
сумірного з одиничним відрізком. Підхід до необхідності розгляду 
впорядкованої пари натуральних чисел. 

2. Означення звичайного дробу, його елементи. Рівність дробів. 
Властивості відношення рівності дробів. Означення відношення “<” 
на множині дробів і його властивості. Який з двох дробів з 
однаковими знаменниками “<” (з однаковими чисельниками). 

3. У чому полягає задача скорочення дробу. Чи однозначно 
розв’язується ця задача? 

4. У чому полягає задача зведення дробів до спільного знаменника. Чи 
однозначно розв’язується ця задача. 

Завдання групам 2, 5. 
Прочитайте з підручника “Математика” (Зуб О.М., Коберник Г.І., 

Нещадим А.Т.) §18, С.228-243. Визначте основне з поданої інформації 
(можна записати у зошит). Зверніть увагу на питання: 

1. Означення додатного раціонального числа. Зображення додатного 
числа. Включення множини натуральних чисел у множину 
додатних раціональних чисел. 

2. Поділ додатних раціональних чисел на множину цілих додатних 
раціональних чисел і множину дробових додатних раціональних 
чисел. 

3. Означення суми двох додатних раціональних чисел. Що потрібно 
довести, щоб показати, що сума існує і причому єдина. Означення 
суми двох дробів. 

4. Операція додавання додатних раціональних чисел. Закони операції 
додавання. 

Завдання групам 3, 6. 
Прочитайте з підручника “Математика” (Зуб О.М., Коберник Г.І., 

Нещадим А.Т.) §18, С.228-243. Визначте основне з поданої інформації 
(можна записати у зошит). Зверніть увагу на питання: 

1. Відношення “менше” на множині додатних раціональних чисел. 
Його властивості і відношення пов’язані з ним.  

2. Різниця двох додатних раціональних чисел. Умова існування різниці 
і її єдиність. 

3. Означення добутку двох додатних раціональних чисел, його 
існування і єдиність. Операція множення додатних раціональних 
чисел. Закони операції множення. 

4. Частка двох додатних раціональних чисел, її існування і єдиність. 
Операція ділення додатних раціональних чисел. 

ІІ етап (10-15 хв.) 
Викладач об’єднує студентів у 6 “експертних” груп так, щоб у  першу 

ввійшли учні, що мають таблички рожевого кольору, і працювали у 



“домашніх” групах 1, 2, 3. Друга “експертна” група складається з осіб, що 
працювали в цих самих “домашніх” групах і мають таблички червоного 
кольору, третя “експертна” група – мають таблички жовтого кольору. 
Аналогічно формуються “експертні” групи 4-6 “домашніх” груп.  

Після того як викладач об’єднав студентів у нові групи, де вони стають 
експертами з тієї теми, що вивчалася у “домашній” групі, кожен з учасників 
групи ознайомлює інших зі змістом опрацьованої ним інформації. 
“Експертна” група аналізує матеріал в цілому.  

ІІІ етап (10-12 хв.) 
Студентам пропонується повернутися назад у свої “домашні” групи, 

щоб поділитися знаннями, отриманими в “експертній” групі. Треба 
намагатися донести інформацію якісно, в повному обсязі. Завдання 
“домашніх” груп на даному етапі – корекція та остаточне узагальнення всієї 
інформації, вироблення спільних висновків та рішень. 

Для закріплення здобутих знань групам пропонується виконати 
практичне завдання. 

Завдання 1, 4 групам. 
1. Покажіть, як в процесі вимірювання довжин відрізка можуть бути 

одержані дроби:   
4
3 ,    

8
9 ,      

5
13 . 

2. Назвіть кілька дробів, які дорівнюють: 
1) 

7
3 ,    2)

8
15 . 

3. Скоротити дроби так, щоб одержати нескоротні дроби: 
1) 

20
15 ,   2) 

225
15 ,   3)

964
648 ,     4) 

2573
9379 . 

Як одержати нескоротний дріб? 
4. Серед даних дробів вибрати рівні і записати це за допомогою знака 

рівності: 

       ,
75
12

   
21
14 ,    

186
31 ,    

45
15 ,    

42
14 ,    

36
6 . 

Побудувати граф відношення рівності між даними дробами 
Завдання 2, 5 групам. 
1. Звести дані дроби до спільного знаменника: 
1) 

24
17  і  

36
7 ;  2) 

115
14  і  

48
13 ;  3)

4604
1 ; 4) 

3024
19 . 

 
2. Які з даних тверджень істинні? 

1) Дріб 
8
3  є записом даного додатного раціонального числа; 

2) 
5

17  – дріб; 

3) 
5

17  – додатне раціональне число. 



3. Дріб 
в
а  нескоротний. Чи буде скоротний дріб 

авв
а
+

? 

4. Користуючись залежністю між компонентами і результатами 
операцій, розв’язати рівняння: 

                                                         ( х+
8
1 ) - 

8
3  = 

5
2  

Завдання 3, 6 групам. 
1. Обчислити значення виразу: 

1) +
8
7  +

5
3

8
1 ;               2) -

3
2  

3) 
3

14  ∙ 
8
3 ;                   4) 

6
5  : 

24
19  

5) 5
9
4  ∙ 2

98
5 ;              6) 8

5
2  :1

20
1  

7) 4
4
1  : (11

3
1  ∙ 5

4
1 );   8) 3 +

8
3

12
5  

9) +
30
7

30
29 ;                10) 

180
23

72
5
+  

2. Обчислити значення виразу: 
(6 – 2 

5
4 ) ∙ 3

5
31

8
1
-  : 

4
1  

 ІV етап (15-20 хв.) 
Групи 1, 3, 5, а потім 2, 4, 6 показують на дошці виконання своїх 

завдань. Кожна група пояснює, як вона виконувала завдання, обґрунтовує 
відповіді. Використовується метод “Прес”. Представник групи обґрунтовує 
відповідь за зразком: “я вважаю ...”, “... тому, що ...”, узагальнює свою думку 
“Отже (тому), я вважаю ...”. 

5. Оцінювання результатів заняття (5-10 хв.) 
При підбитті підсумків викладач звертає увагу студентів на очікувані 

результати заняття і, передаючи уявний мікрофон, запитує: 
1. Що ми робили на сьогоднішньому лабораторному занятті? 
2. Чи досягли очікуваних результатів Ви особисто, група у цілому? 

Чому Ви так вважаєте? 
3. Що могло б бути організовано краще, корисніше? 
4. Над якими навичками, вміннями ще треба працювати? 
Домашнє завдання: 
1. Теоретичний матеріал: Десяткові дроби (стор. 243-258) 
2. Вправи №6, 7, 8, 10, 17, 18, 21(3) (стор. 297-298) 
Підсумовуючи викладене нами, можна зробити висновок про те, що 

інтерактивні технології навчання відзначаються діяльнісно-творчим 
характером, діалогічністю, створення умов для творчості, спрямовані на 
підтримку індивідуального розвитку студента, спонукають до самостійного 
прийняття рішень, саморозвитку, вільної реалізації природних задатків; 
підвищують інтерес студентів до вивчення предмета, активізують їх роботу 
під час занять, збуджують пізнавальну діяльність. 
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