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Анотація 
У статті розглянуто актуальну проблему для вчителів початкової школи – підвищення 

активності учнів на уроках та удосконалення процесу засвоєння знань дітьми. Розкрито 
поняття «інтерактив», мету інтерактивного навчання, його сутність, цілі та завдання. 
Наведено приклади використання інтерактивного навчання на уроках математики. Розкрито 
поняття інтерактивність, інтерактивне навчання. 
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Abstract 
The actual problem for primary school teachers – increasing of students’ activityin class and 

improvement of the learning process of children had been revealed. The concept of «interactive», 
interactive training purpose, its nature, goals and objectives had been described. Examples of the 
use of interactive learning at mathematics lessons were given. The concept of interactiveness, 
interactive learning had been revealed. 

Keywords 
Еducation, interactive methods, problem teachers, primary school, educational technologies, 

interactiveness. 

Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер його 
соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, який 
відповідав би міжнародним стандартам. 

Сьогодні в освіті відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. 
Згідно з особистісно-діяльнісним підходом до організації навчального 
процесу в центрі його знаходиться той, хто вчиться. 

У зв’язку з цим перед освітою постають нові завдання: школа 
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повинна орієнтуватися на створення оптимальних умов для розвитку 
кожної дитини, спрямовуватися не на заучування, а на формування в 
учнів здібностей самостійно осмислювати навколишню дійсність. Це 
передбачає перебудову процесу навчання, кінцевою метою якого має 
стати максимальне розкриття індивідуальних можливостей та само 
актуалізація особистості. 

Прагнення постійно оптимізувати навчально-виховний процес 
зумовило появу нових і вдосконалення кращих педагогічних технологій, 
що використовувалися до цього часу. Подальший їх розвиток пов’язаний 
із орієнтацією на реалізацію сучасних концепцій освіти і виховання. 

Головною метою мовної освіти в початкових класах є формування в 
учнів комунікативної компетенції – досконалого володіння навичками 
спілкування в будь-якому середовищі за різних обставин. 

Формування особистості і її становлення відбувається у процесі 
навчання, коли дотримуються певних умов: 
– створення позитивного настрою для навчання; 
– відчуття рівного серед рівних; 
– забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення 

спільних цілей; 
– усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених 

умовиводів; 
– можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого 

товариша; 
– вчитель не є засобом «похвали і покарання», а другом, порадником, 

старшим товаришем. 
Усім цим умовам відповідають інтерактивні технології, які відносять 

до інноваційних. 
Робота вчителя початкових класів дуже складна та відповідальна, і 

складність її полягає в тому, що необхідно викликати в учнів інтерес до 
знань, не згасити цей вогник допитливості, навчити кожного з них 
вчитися, запевнити у своїх силах. Інтерес є своєрідним епіцентром 
активізації навчання, розвитку пізнавальної активності школярів, 
формування у них позитивного ставлення до процесу навчання та 
результатів своєї праці. 

Саме тому, підвищення ефективності уроку – одна з найважливіших 
завдань дидактики. Одним з методичних інновацій є інтерактивні методи 
навчання. 

Слово «інтерактив» прийшло до нас із англійської мови «interаct». 
«Inter» – це «взаємний», «act» – діяти. Інтерактивне навчання – 
діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя і учня. 
Сьогодні в світі відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. Згідно 
з особистістно-діяльнісним підходом до організації навчального процесу 
в центрі його знаходиться той, хто вчиться. Формування особистості і її 
становлення відбувається у процесі навчання, коли дотримуються 
певних умов: 
– створення позитивного настрою для навчання; 



202 
 

– відчуття рівного серед рівних; 
– забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення 

спільних цілей; 
– усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених 

умовиводів; 
– можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого 

товариша; 
– вчитель не є засобом «похвали і покарання», а другом, порадником, 

старшим товаришем. 
Усім цим умовам відповідають інтерактивні технології, які 

відносяться до інноваційних. 
Як активізувати пізнавальну діяльність учнів? Які методи 

використовувати, щоб викликати інтерес до навчання, зробити його 
цікавим? Як допомогти розкритися кожній дитині? Ці питання завжди 
хвилювали вчителів початкових класів. 

Слід переходити від «передавання знань» до «навчання жити». В 
сучасному суспільстві неможливо одній людині знати все, навіть в 
окремій вузькій галузі. Численні факти добре запам’ятовують 
комп’ютери. Сьогоднішнім учням потрібні інші навички: думати, розуміти 
сутність речей. Осмислювати, вміти шукати потрібну інформацію. Дитина 
має напружено розумово працювати. Саме цьому сприяють інноваційні 
технології. Використання їх – це спосіб створення в класі атмосфери, 
котра найліпшим чином сприяє співпраці, порозумінню та 
доброзичливості. Взаємодія учителя й учня робить усіх учасників 
процесу суб’єктами. Інтерактивні форми роботи допомагають приділити 
увагу кожному учню. Працюючи в групах чи парах, школярі самостійно 
розв’язують доступні для них завдання, стають дослідниками, разом 
переборюють труднощі на шляху до мети. Крім того, інтерактивні форми 
навчання розвивають комунікативні вміння та навички, допомагають 
встановленню емоційних контактів між учнями. Школярі вчаться 
критично мислити, дискутувати, самостійно приймати рішення. 

Мета інтерактивного навчання – створювання комфортних умов 
навчання, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну 
досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес. Отже, 
необхідним є введення в навчальний процес таких моделей навчання, 
які легко застосовуються на різних етапах уроку. 

Суть інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний 
процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це 
базується на співпраці, взаємонавчанні: вчитель – учень, учень – учень. 
При цьому вчитель і учень – рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання. 
Інтерактивна взаємодія виключає домінування одного учасника 
навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. Під час такого 
спілкування учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими 
людьми, критично мислити, приймати обґрунтовані рішення. 

Застосування інтерактивного навчання здійснюється шляхом 
використання фронтальних та кооперативних форм організації 
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навчальної діяльності учнів, інтерактивних ігор та методів, що сприяють 
навчанню вміння дискутувати. 

Цілі і завдання інтерактивного навчання: 
– розширення пізнавальних можливостей учнів, зокрема у здобуванні, 

аналізі та застосуванні інформації з різних джерел; 
– можливість перенесення отриманих умінь, навичок та способів 

діяльності на різні предмети та позашкільне життя учнів; 
– формування глибокої внутрішньої мотивації. 

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання 
життєвих ситуацій, використання рольових ігор, висловлювання своєї 
точки зору стосовно тієї чи іншої проблеми, вміння доказово міркувати, 
спільне вирішення питання на основі аналізу та відповідної ситуації. 

На уроках математики можна використовувати наступні методи : 
«Навчаючи – учусь». 
Цей метод використовується при узагальненні та повторенні 

вивченого. Він дає можливість дітям взяти участь у передачі своїх знань 
однокласникам. Використання цього методу дає загальну картину понять 
і факторів, що їх необхідно вивчити на уроці, а також викликає певні 
запитання та підвищує інтерес до навчання. 

Тема «Прості і складні задачі на визначення швидкості, часу і 
відстані. Дії над іменованими числами. Повторення вивченого». 

Кожен учень отримує картку із завданням: задачі, пов’язані з 
величинами та приклад-додавання й віднімання іменованих чисел. На 
картці написані прізвища, з ким учень працює. Таким чином, один учень 
пояснює розв’язання, другий слухає ( якщо є помилки, виправляє). Потім 
другий виконує таку ж роботу. Тоді переходять до наступного однокласника. 

«К а р у с е л ь» 
Цей варіант навчання найбільш ефективний для одночасного 

включення всіх учасників у активну роботу з різними партнерами для 
обговорення дискусійних питань. Цю технологію застосовують для 
інтенсивної перевірки обсягу й глибини набутих знань. 

Тема «Закріплення знань таблиці множення числа 9».  
Діти стають у два кола. Внутрішнє коло нерухоме: учні високого та 

достатнього рівня. Зовнішнє коло рухоме. Учні рухомого кола 
відповідають на запитання учня навпроти і переходять до наступного. В 
кінці «Каруселі» обговорюють питання: в кого були помилки, кому слід 
ще вчити таблицю множення числа 9. 

«З а й м и п о з и ц і ю» 
Цей метод корисний на початку роботи з дискусійними питаннями та 

проблемами. Його можна використати на початку уроку для демонстрації 
розмаїття поглядів на проблему, що вивчається. Використовується після 
опанування дітьми певною інформацією й усвідомлення ними 
можливості протилежних позицій щодо її розв’язання.  

Тема «Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць. 
Читання трицифрових чисел». 

Розв’язання задачі. Незакінчена умова і розв’язання задачі є у 
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підручнику. Вчитель умову задачі закінчує своїм варіантом. Діти 
«займають» позицію щодо згоди чи незгоди, висловлюючи і доказуючи 
свою думку. 

«М і к р о ф о н» 
Ця технологія є різновидом загальногрупового обговорення. Вона 

надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи 
на питання або висловлюючи свою думку чи позицію. Такий вид роботи 
доцільно використовувати на початку уроку, коли повторюється чи 
закріплюється раніше вивчений матеріал. 

Тема «Таблиці додавання й віднімання числа 5». 
Діти «ланцюжком» озвучують результати таблиць додавання та 

віднімання числа 5. 
«Робота в парах» 
Парна робота полягає в допомозі сильного учня слабшим, у 

взаємодопомозі. Склад пар визначає вчитель, враховуючи симпатії або 
можливості учнів. Пари можуть мати постійний (статичні) і змінний склад 
(динамічні). Головне для парної організації навчальної діяльності – 
взаємонавчання і взаємоконтроль. 

Інтерактивність ( або відкритість до спілкування) набирає в наші 
дні особливого значення. Інтерактивними сьогодні називають спеціальні 
засоби, що забезпечують безперервну діалогову взаємодію комп’ютера з 
користувачем. При збереженні кінцевої мети і основного змісту 
навчальної діяльності інтерактивне навчання міняє звичні форми на 
діалогові, що базуються на взаємопорозумінні та взаємодії 

Інтерактивність в навчанні можна пояснити як здатність до взаємодії, 
знаходження у режимі бесіди, діалогу, дії. 

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організація 
пізнавальної діяльності учнів, яка має на меті створення комфортних 
умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, 
інтелектуальну спроможність. Це співнавчання, взаємонавчання, де і 
учень і учитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, 
розуміють, що вони роблять. 

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний 
процес відбувається за умови постійної, активної, позитивної взаємодії 
всіх учнів. Відбувається колективне, групове, індивідуальне навчання, 
навчання у співпраці. Під час інтерактивного навчання учень стає не 
об’єктом, а суб’єктом навчання, він відчуває себе активним учасником 
подій і власної освіти та розвитку (це особливо важливо для 
старшокласників). Це забезпечує внутрішню мотивацію навчання, що 
сприяє його ефективності.  

Вчитель і учні – рівноправні суб'єкти навчання. 
Головна ідея, практичної діяльності полягає в тому , що спілкування 

є основою виховання дитини, оскільки людина існує в мові, виявляє себе 
в мові, через мову, через спілкування прокладає місток для порозуміння 
з іншими людьми. Я вірю в талановитість кожної дитини, уважно 
ставлюся до її думок і крок за кроком намагаюся сформувати творчу 
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особистість. 
Отже, інтерактивні методи у поєднанні з класичними методами 

навчання утворюють ідеальну основу для вивчення матеріалу в 
початковій школі. Різноманітність методів інтерактивного навчання 
дозволяє вчителю доцільно підібрати методи саме для конкретної теми, 
а також вибрати методи відповідно до рівня знань учнів класу. Переваги 
інтерактивного методу навчання полягають у тому, що: за один і той же 
проміжок часу можна виконати більший обсяг роботи; досягається 
високої результативності у засвоєнні матеріалу і формуванні вмінь. 
Розвивається навчальна діяльність (планування, рефлексія, 
самоконтроль, взаємоконтроль); формуються мотиви навчання, гуманні 
стосунки між дітьми; формуються вміння співпрацювати. Впровадження 
системи інтерактивного навчання приносить користь: конкретному 
учню – усвідомлення включення в спільну роботу, готовність до роботи у 
групах на інших уроках, розвиток рефлексії, становлення суб’єктивної 
позиції в навчанні; навчальній групі – розвиток навичок спілкування і 
взаємодії у малій групі, формування ціннісно орієнтованої єдності групи, 
прийняття моральних норм і правил спільної діяльності; класу: 
оцінювання процесу і результату спільної діяльності, підвищення 
пізнавальної активності класу, розвиток аналізу й самоаналізу у процесі 
групової роботи; у траєкторії зв’язку «клас-учитель» – нестандартний 
підхід до організації навчального процесу, підвищення пізнавальної 
активності класу, багатомірне опанування навчального матеріалу, 
формування готовності до особистісної взаємодії. Використання 
інтерактивних методів навчання на уроках в початковій школі допомагає 
досягнути триєдиної мети навчання: навчальної, розвивальної та 
виховної. При використанні інтерактивних методів навчання на уроках 
природознавства рівень знань учнів якісно та кількісно поліпшується. 
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