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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Сучасна ситуація у навчально-виховному процесі загальноосвітніх 
навчальних закладів детермінована змінами орієнтирів соціально-
економічного розвитку суспільства, технологічністю, зростанням соціаль-
ної ролі особистості. Головною функцією навчання в останні роки вважа-
ється не передавання сукупності знань, а цілеспрямована пошукова робота 
учнів щодо оволодіння системою дієвих знань, умінь, навичок та організа-
ція оптимальної діяльності, пов’язаної із процесом становлення і розвит-
ком креативної особистості. У цьому аспекті особливий інтерес становлять 
інтерактивні технології, метою яких є створення сприятливих умов на-
вчання, коли кожен учень зорієнтований на успіх, інтелектуальну спромо-
жність. 

Метою даної статті є окреслення окремих аспектів проблеми викори-
стання інтерактивних методів навчання на уроках математики. 

Згідно з визначенням О.І. Пометун, інтерактивне навчання – це «спі-
внавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де 
і учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, 
розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають, 
вміють і здійснюють. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, 
виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва» [2, с. 9]. 
Водночас О.О. Вербицький зазначає, що інтерактивні методи навчання яв-
ляють собою перехід від переважно регламентованих, алгоритмізованих 
програмових форм і методів організації дидактичного процесу до розвива-
льних, проблемних, дослідницьких, пошукових, які сприяють формуванню 
пізнавальних мотивів та інтересів [1, с. 36]. 

Суттєвою відмінністю інтерактивних методів навчання від методів 
навчання, які традиційно застосовують за умов класно-урочної системи, є: 

• оперативна зміна подання темпу навчального матеріалу; 
• форми його подання; 
• модифікація змісту навчання залежно від проміжних результатів; 
• залучення школярів до активної пізнавально-пошукової діяльності; 
• створення емоційно-вольового фону для активної діяльності; 
• самостійний (індивідуальний чи груповий) пошук розв’язання 
проблеми на підвищеному рівні складності; 

• зміна ролі вчителя у навчально-виховному процесі; 
• суб’єкт-суб’єктні стосунки між учителем та учнем як безпосеред-
ньо, так і опосередковано через навчальну групу, комп’ютер тощо. 
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За умов інтерактивного навчання навчальний процес організовано 
так, що практично усіх учнів залучено до процесу пізнання. Вони мають 
можливість розуміти, про що йде мова, здійснювати рефлексію особистіс-
ної навчально-пізнавальної діяльності, критично міркувати, досягати за-
планованих результатів. Головними в процесі навчання є зв’язки між уч-
нями, їх взаємодія й співпраця. Успіхів у навчанні можна досягти взаєм-
ними зусиллями всіх учасників процесу навчання, адже учні беруть на себе 
взаємну відповідальність за результативність навчання. Водночас зміню-
ється роль учителя у навчальному процесі, проходить певне переосмис-
лення його діяльності, позаяк ним зроблено крок на шляху до опанування 
таких педагогічних технологій, які б могли зробити процес навчання ціка-
вим, різноманітним, ефективним, демократичним [4, с. 23]. 

Зазначимо, що на уроках математики доцільно використовувати такі 
інтерактивні методи навчання: творчі завдання; робота в парах, групах; на-
вчальні ігри (рольові ігри, ділові ігри, імітаційні ігри та моделювання). Це 
дозволяє учням висловлювати свою думку, формує вміння переконувати, 
вести дискусію. З метою підвищення ефективності уроку можна проводити 
такі форми навчальних занять як: урок-подорож, урок-рольова гра, урок-
ділова гра, урок-прес-конференція, урок-конкурс, змагання, турнір, урок 
КВК, урок-аукціон, урок «Слідство ведуть знавці», урок-дебати, урок «Ев-
рика!» та інші, використовуючи при цьому такі інтерактивні технології: 
«акваріум», «мозковий штурм», «коло ідей», «мікрофон», «навчаючись, 
навчаюся». 

Інтерактивний урок – це урок незвичайний за задумом організації та 
методики проведення. Зауважимо, що є різні бачення педагогів щодо ін-
терактивних уроків. Одні вбачають у них прогрес педагогічної думки, а 
інші, навпаки, вважають такі уроки порушенням усіх дидактичних прин-
ципів. Проте, завдяки незвичайності змісту, методів і форм, інтерактивні 
уроки створюють необхідні педагогічні умови для розвитку кожної особи-
стості, адже мають на меті підвищення інтересу учнів до навчання, ство-
рюють позитивну мотивацію до вивчення математики, формують стійкі пі-
знавальні інтереси щодо предмета. Інтерактивні уроки для учнів – це пере-
хід у інший психологічний стан, оскільки розвивають творчі здібності, са-
мостійність, «занурюють» у спілкування. 

Інтерактивний урок умовно можна поділити на такі етапи: 
1 етап. Мотивація. Методична мета: сконцентрувати увагу і викли-

кати інтерес до вивчення навчальної теми. На цьому етапі доцільно засто-
сувати короткочасні або ігрові елементи, які мобілізують увагу і пам’ять 
учнів. Доцільними методами на цьому етапі будуть: «бліцопитування», 
«мозковий штурм», «допуск», «морський бій». 

2 етап. Оголошення теми і завдань. Методична мета: забезпечити ро-
зуміння учнями їх діяльності, чого вони повинні досягти на даному уроці. 
На цьому етапі уроку можна використати епіграф, слово, назву та ін. 
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3 етап. Отримання необхідної інформації. Методична мета: інструк-
таж учнів для виконання завдання. Методи – презентація домашнього за-
вдання, міні-лекція, «рятувальна експедиція». 

4 етап. Інтерактивне завдання. Методична мета: практичне засвоєн-
ня матеріалу. Можна використати такі інтерактивні технології, як «акварі-
ум», «карусель», семінар, «снігова куля», «мікрофон», «захист проекту», 
«діалог», «синтез думок», «коло ідей», робота в малих групах. 

5 етап. Підбиття підсумків. Методична мета: обговорення з метою 
закріплення матеріалу. Тут можна застосовувати – «велике коло», «неспо-
дівана пропозиція», «снігова куля», «творче завдання». 

Інтерактивні уроки створюють сприятливі умови для осмислення та 
закріплення учнівських знань. Використання інтерактивних методів на-
вчання підвищує ефективність уроків, уможливлює опрацювання великого 
обсягу матеріалу, не перевтомлюючи учнів. При цьому необхідно викорис-
товувати різноманітні види діяльності, комбінувати індивідуальні, групові 
й колективні форми роботи. 

Для прикладу розглянемо деякі з методів, що використовуються на 
уроках математики. 

«Діалог». Суть його полягає у тому, що групи, на які розподілено 
учнів класу, шукають погоджене рішення, а результат роботи має бути ві-
дображений у вигляді схеми, перерахуванні типових ознак, кінцевому тек-
сті. Усі пошуки учнів фіксуються у зошитах. Ця методика включає проти-
стояння й критику позицій тієї або іншої групи, а вся увага зосереджена на 
сильних сторонах позиції інших. Експерти фіксують загальні погляди і при 
завершенні роботи дають узагальнену відповідь на завдання, що 
записується усіма групами. Прикладом цього методу може бути обгово-
рення розв’язання задачі різними способами. При розв’язуванні задачі ли-
ше одним способом в учнів є одна мета – знайти правильну відповідь. Як-
що ж наголосити, що дана задача має кілька способів розв’язання, тоді 
школярі будуть намагатися відшукати найоригінальніший, економніший 
шлях розв’язку. Цей метод надає більші можливості для вивчення матема-
тики, учні згадують теоретичні факти, методи і прийоми, аналізують їх з 
огляду застосування до даної в задачі ситуації, накопичують досвід вико-
ристання одних і тих самих знань до різних видів задач. Усе це активізує 
навчально-пізнавальну діяльність школярів, розвиває зацікавленість до 
предмету. 

«Пошук інформації». Даний метод застосовується, якщо потрібно 
якось пожвавити «сухий», здебільшого не дуже цікавий матеріал. Суть йо-
го полягає в тому, що відбувається командний пошук інформації, який до-
повнює вже наявну (прочитану вчителем лекцію або домашнє завдання) з 
наступними відповідями на питання. Для груп розробляються питання, ві-
дповіді на які можна знайти в підручниках, роздавальному матеріалі, до-
кументах і т.д. Завжди визначається час, протягом якого потрібно проана-
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лізувати інформацію й знайти відповіді на питання. 
«Коло ідей». Метою є вирішення гострих спірних питань, створення 

списку ідей і залучення всіх учнів до обговорення завдання. Всі групи по-
винні виконувати одне і теж завдання, що складається з декількох питань 
(позицій), які представляються членами кожної групи по черзі. Відповіда-
ючи кожна із груп озвучує тільки один аспект проблеми, а вчитель задає 
питання по колу доти, поки ідеї не закінчаться. Це виключає можливість 
доповіді всієї інформації однією групою. Наприклад, після доведення то-
тожності (х-у)(х+у)=х²-у² виникає питання: «Як можна використати цей ре-
зультат для обчислень?» 

Пари і групи. Цей метод дає учням більше можливостей для актив-
ної участі на уроці і спільній взаємодії. Групи можуть формуватися за ба-
жанням учнів, вони можуть бути постійними або змінними. Плануючи на 
уроці групову роботу, вчитель наперед ділить клас на групи, враховуючи 
рівень знань учнів і характер відносин між учнями. Це чудовий спосіб за-
охочення активності учнів і швидкого генерування ідей. Даний прийом 
може бути використаний для вирішення конкретної проблеми або пошуку 
відповіді на запитання. Розглянемо, як приклад, організацію роботи в парі 
постійного складу на уроці формування вмінь і навичок при вивченні похі-
дної у 11 класі. Після того, як розглянуто основні правила обчислення по-
хідної і розв’язано нескладні вправи на застосування цих правил, клас ді-
литься на дві групи: перша спеціалізується на обчисленні похідних дробо-
во-раціональних функцій, а друга – на обчисленні похідних тригонометри-
чних функцій. Кожна група одержує завдання – перелік вправ, розв’язавши 
які, можна добре підготуватися до роботи на наступному уроці. Робота ж 
на наступному уроці організовується так: учень з першої групи працює з 
учнем другої групи. Під час виконання завдань вони можуть проконсуль-
туватися один в одного. Потім виконані роботи взаємо перевіряються і 
аналізуються. 

Метод проектів. Передбачає самостійне вивчення учнями окремої 
проблеми протягом певного проміжку часу, яке завершується творчим зві-
том. Сприяє розвитку пізнавальних інтересів та згуртованості класного ко-
лективу. Виконання проектів є корисним, оскільки воно: а) виробляє в уч-
нів практичні навички в організації своєї діяльності, плануванні часу і ро-
боти за визначеним графіком; б) уможливлює під наглядом учителя конт-
ролювати своє навчання; в) створює можливості для учнівської співпраці; 
г) допомагає у набутті практичних навичок публічної презентації та захис-
ту своїх надбань та досягнень. Метод проектів можна використовувати на 
підсумкових уроках узагальнення і систематизації знань, наприклад, «Гео-
метрія бджолиних сот» («Правильні многокутники» 9 кл.), «Геометрія в 
архітектурі Львова» (7 кл.), «Симетрія в природі» (9 кл.). 

Учитель за допомогою методу проектів намагається сформувати з 
учня самостійного дослідника, котрий розроблятиме власну робочу теорію. 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 36, 2011 

 81 

«Спільний проект». Клас ділиться на групи, які одержують завдан-
ня різного змісту для того, щоб висвітлити проблему з різних боків. По за-
вершенні роботи кожна група робить короткий звіт із відповідними запи-
сами на дошці. Із цих записів складається спільний проект, що рецензуєть-
ся й доповнюється групою експертів. Так, при вивченні теми «Прикладна 
математика. Прості і складні відсотки» (9 кл.) групи можуть отримати за-
вдання: Як краще розмістити 1000 умовних одиниць в банку під 12 % річ-
них. Скільки можна отримати грошей: а) якщо прийти через рік; б) якщо 
зняти і вкласти всю суму з нарахованими відсотками через півроку; в) раз у 
квартал? 

Метод сприяє виробленню вміння працювати з командою і в коман-
ді, приймати на себе відповідальність за спільну і власну діяльність у дося-
гненні результату. 

Окрім того, інтерактивне навчання змінює завдання оцінювальної ді-
яльності вчителя. Крім контролю за засвоєнням знань оцінювання здійс-
нюється ще й для того, щоб: 

• перейти від перевірки знань і невеликої кількості пізнавальних 
умінь до оцінювання широкого спектра вмінь, зокрема соціальних, комуні-
кативних тощо, необхідних для життя людини (наприклад, здатності спі-
льно працювати і приймати рішення, висловлювати обґрунтовані думки, 
вміння слухати, розв’язувати конфлікти, застосовувати знання в реальних 
життєвих ситуаціях); 

• спонукати як учителя, так і учнів до роздумів над якістю навчання 
й над тим, як її можна підвищувати; 

• дати можливість учням демонструвати свою здатність обдумувати 
й вирішувати дискусійні питання та проблеми; 

• оцінювати виконання учнями складних колективних завдань, на-
приклад: розв’язання проблем і прийняття рішень; 

• оцінювати старанність, яку учні вкладають у співпрацю, їхнє пра-
гнення допомогти один одному в роботі. Завдяки цьому школярі самі на-
вчаються, впорядковують і структурують свої знання; 

• повністю оцінити всі навчальні досягнення учнів, які є результа-
том їхньої інтерактивної взаємодії [3, с. 15]. 

Зауважимо, що за таких умов змінюється позиція учня в оцінюваль-
ній діяльності. Так, якщо за традиційної моделі навчання вчитель оцінює 
учнів сам, індивідуально і тільки результат навчальної діяльності школя-
рів, то інтерактивне навчання вимагає розвитку самооцінної діяльності уч-
нів. А це, зокрема, передбачає побудову та аналіз відповідної особистої ді-
яльності школяра, міркування про якість роботи і про те як оптимально її 
можна покращити. 

Отже, за умов інтерактивного навчання в оцінюванні беруть участь 
усі суб’єкти навчального процесу. Важливого значення набувають само-
оцінка учнів та зворотний зв’язок під час навчання. Зауважимо, що постій-
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не отримання зворотного зв’язку від учнів є одним із важливих принципів 
інтерактивного навчання. Така інформація дає вчителю уявлення про те, як 
«просуваються» учні в змісті матеріалу, на якому рівні засвоєння вони пе-
ребувають, які складності відчувають. Це допомагає йому оперативно реа-
гувати і змінювати програму навчальної діяльності на уроці, коригувати 
зміст і методи навчання. 

Таким чином, використання інтерактивних методів у процесі ви-
вчення математики сприяє тому, що школярі будуть зацікавлені в спілку-
ванні і готові обмінюватися інформацією та власними ідеями, кожен учень 
може відстоювати свій погляд і поважати думку товариша. Також інтерак-
тивні методи навчання розвивають в учнів оцінювальне і критичне мис-
лення, сприяють виробленню власних рішень, формують метакогнітивні 
знання. 
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