
        Використання інтерактивних методів навчання на уроках математики 

       На сучасному етапі розвитку українського суспільства освіта потребує 
нового рівня, який відповідав би міжнародним стандартам і був орієнтованим 
на особистість. Завдання сучасної національної школи-розвивати кожну дитину 
як неповторну індивідуальність. Навчання математики в початковій школі має 
сприяти розвитку інтелектуальної сфери особистості здобувача знань, а саме : 
пізнавальних інтересів, аналітичності розуму, уміння віднаходити оптимальне 
рішення, готовність розв’язувати проблеми із застосуванням досвіду 
математичної діяльності для вирішення повсякденних задач. 
  Сучасний учитель повинен не тільки привести дитину до джерела знань, а 
й організувати роботу так, щоб вона сама їх здобула. Тому актуальним 
питанням сьогодення є використання інноваційних технологій на уроках 
математики, які допомагають зробити урок сучасним, діяльнісним та 
розвиваючим. 

 У своїй практиці я переконалася, що використання інтерактивних методів 

навчання, при правильному застосуванні допомагає здобувачам знань не тільки 

отримати нові знання, а й розвиває  їх пізнавальну діяльність, комунікативні 

вміння і навички, допомагає встановленню емоційних  контактів між  

учасниками навчального  процесу. Під час використання інтерактивних методів 

навчання діти  вчаться бути демократичними, працювати в колективі, 

спілкуватися з іншими, критично мислити, приймати виважені рішення, вести 

дискусії. 

 Починаючи з 1 класу, використовую  метод: «Незакінчене речення» , який 

надає здобувачам знань можливості для розвитку математичного мовлення, 

вміння коротко, лаконічно висловлюватися, формулювати висновки, 

обґрунтовувати способи розв’язування математичних завдань. Наприклад, 

закінчити речення, щоб висловлювання було істинним:«Якщо у прямокутника 

всі сторони рівні, то ця фігура-…»,«Від зміни місць доданків сума…». 

Особливу увагу приділяю  роботі в парах,  яка є ефективною  на  різних  

етапах навчання ( застосовую при обчисленні виразів,  розв’язуванні 

задач,рівнянь), що дає можливість дітям , працюючи спільно, обмінюватися 

думками, вносити пропозиції та обговорювати їх. Наприклад,  перевірку 

математичного диктанту, проводжу,працюючи у парах. Діти обмінюються 

зошитами та  перевіряють правильність виконання завдання. 

 Вправу «Мікрофон» використовую при обговоренні раніше засвоєної 

теми, актуалізації набутих знань, узагальнені,повторенні вивченого. Наприклад, 

при повторенні теми «Двоцифрові числа» пропоную дітям дати відповіді на такі 

питання: «Які двоцифрові числа можна утворити за допомогою цифр 10,5,7,4,3?  



Яке  число є попереднє і наступне до названих.»  Дана вправа розвиває у 

здобувачів знань   увагу та мислення, дає можливість їм вільно висловлювати 

свої думки.   

Вправа «Мозковий  штурм» («Мозкова атака») допомагає зібрати якомога 

більше варіантів ідей розв'язування задачі,виразу,рівняння.    Важливо,  що всі  

ідеї (навіть найнеймовірніші)  мають  бути взяті  до уваги, при цьому не 

допускається критика жодної з  них.  Завдання першого етапу полягає в тому, 

щоб за короткий проміжок часу «набрати» якомога більше ідей,адже їх 

кількість  має перерости в  якість. На другому етапі  проводжу разом з дітьми 

групування та аналіз висловлених ідей, відбираємо найбільш оптимальні для 

розв'язування завдання. Цінність «мозкового штурму»  полягає в тому,  що це 

активна форма роботи , під час якої здобувачі знань удосконалюють вміння 

стисло й чітко висловлювати свою думку, привчаються не лише слухати, а й чути 

один  одного.   

На уроках математики  використовую  метод «Прес»,який відкриває для 

дітей можливості доводити, висловлювати свої думки, обґрунтовувати 

міркування за певним алгоритмом: «Я вважаю, що...», «Тому,що...», 

«Наприклад…», «Отже, я вважаю...». Даний метод використовую на етапі 

актуалізації опорних знань, при вивченні  нового матеріалу ,при розв’язуванні 

задач , геометричного матеріалу. Наприклад, діти описують по одному числу із 

натурального ряду: «Я вважаю, що число 7 більше за 2, тому що в натуральному 

ряді кожне наступне число більше за попереднє,а 7 в натуральному ряді стоїть 

після числа 2, наприклад, 2 більше за 1, отже 7 більше за 2». 

Дуже полюбляють  діти працювати  в групах .  Об’єдную їх  у групи за 

певними ознаками: дні тижня, пори року, нотний ряд, кольори, назви квітів, 

назви футбольних команді . Роботу в групах проводжу тоді,коли розв'язання 

задачі  потребує застосування колективної творчості. Всі групи отримують 

однакове завдання − розв’язати задачу, розв’язати рівняння , знайти значення 

змінної. На виконання даного виду роботи відводжу  5-7 хвилин. Після 

виконання роботи кожна група  представляє свої  результати. 

 У 3-4 класах при розв’язанні логічних задач, виразів, при підведенні 

підсумку уроку використовую такі види роботи: «Шкала думок», «Займи 

позицію». 

 У всіх класах на уроках математики  обов’язково використовую 

рефлексію.Наприклад, пропоную дітям набір фраз,які вони повинні доповнити: 

«Сьогодні я дізнався…», «Я зрозумів, що…», «Тепер я можу…»,  «У мене 

вийшло…», « Було важко…».  



 З метою підвищення ефективності пізнавальної діяльності  використовую 

в своїй роботі прийоми, що створюють проблемні ситуації, викликають у дітей 

здивування, подив, інтерес до знань та процесу їх отримання, користуючись 

різноманітною наочністю. Під час усних обчислень застосовую вправу 

«Світлофор». Так , при проведенні усного рахунку  допускаю помилку, а діти 

відповідають за допомогою карток  червоного і зеленого кольорів. Якщо вони 

погоджуються із відповіддю,то  показують зелений колір, не погоджуються – 

червоний. 

У 1- 2 класах використовую гру  «Так» - «Ні». Якщо  діти згідні з 

відповіддю товариша, то плескають в долоні, а якщо  ні  – мовчать. 

 В своїй роботі використовую ІКТ- презентації, демонстрацію уривків 

мультфільмів (Уроки тітоньки сови ,Задачі в мультфільмах), які допомагають 

пояснити склад числа, назвати геометричні фігури,розв’язувати задачі.  

       При виконанні самостійних робіт використовую звучання тихої  музики, що 

допомагає зробити навчання більш цікавішим,  різноманітнішим. 

Застосування інтерактивних методів навчання на уроках математики 

сприяє розвитку навичок критичного мислення та пізнавальних інтересів 

здобувачів знань, збагачує словниковий запас,вчить працювати в парі,команді.  

У результаті організації навчальної діяльності із застосуванням 

інтерактивних методів навчання на уроках математики в учнів розвиваються й 

ускладнюються психічні процеси – сприйняття, пам’ять, увага, уява; 

виявляються такі логічні операції як аналіз і синтез, абстракція й узагальнення, 

формуються воля й характер ; при використанні різноманітних видів творчої 

діяльності на уроках в учнів розвиваються математичні здібності та 

проявляється інтерес до предмета. 
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