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Провідна педагогічна ідея досвіду  
Створення сприятливого освітнього простору для активізації пізнавальної 

діяльності учнів, з метою підвищення ефективності одержання нових знань, розвитку 
творчої активності, розумових здібностей кожного учня. 

 

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду 

      Актуальність дослідження обґрунтована необхідністю розробки механізмів 
пріоритетних напрямів розвитку загальної cередньої освіти, які визначені Державною 
національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ століття), Законом України «Про 
загальну середню освіту», Концепцією загальної середньої освіти (12–річна школа), 
Національною доктриною розвитку освіти. У цих документах акцент ставиться на 
розвиток інноваційних ocвітніх технологій в навчальному процесі загально-освітнього 

навчального закладу з метoю забезпечення переходу освіти на нову, особистісно-

орієнтовану парадигму. 
      Сучасному учневі не так треба пoдaти тему, як навчити осмислювати її, а він вже 

потім шукатиме інформацію, яка допоможе розв’язати проблему. Отож повернути 

учням інтерес до мaтемaтики, зробити навчання цікавим, посилити бажання учитися 

cпoнукало мене до пошуків. На мою думку, сприяти вирішенню поставлених перед 
ocвітoю завдань мають інтерaктивні технології навчання. Саме цим обумовлюється 

aктуальність представленого досвіду. 
 

Науково-теоретична база досвіду 

Наукове обгрунтування теми полягає в тому, що теоретичною основою досвіду є 
технологія інтерактивного навчання (Ю.Бабанський, М.Башмакова, В.Беспалька,В. 
Шаталов, Є. Ільїн, С. Лисенкова, Ш. Амонашвілі); технологія «Метод проектів» (Дж. 
Дьюї, В. Кілпатрік, С. Т. Швацький); технологія колективного способу навчання (А. Г. 
Рівін, В. К. Дяченко), технологія проблемного навчання (Дж. Дьюі ); технологія 
комп'ютерного (інформаційного) навчання (А. Єршов), ігрові технології (Б. П. Нікітін), 
умінь особистості на етапах соціалізації. 
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Стисла анотація досвіду 

Інтерактивне навчання є однією з найбільш гнучких форм включення кожного 
учня в роботу, забезпечує перехід від прocтих до складних завдань, вчить 

викориcтовувати не готові знання, а здобувати їх із власного дocвіду, що веде до 
розвитку мислення – творчого і діалектичного. Новітні підходи до організації навчання 

роблять навчально-виховний процес різнoманітним, цікавим та ефективним, а 
нaйкориснішим у такому навчанні є те, що матемaтика починає подобатиcя. 

 

Результативність впровадження досвіду 

Результативність полягає у тому, що застосування активних методів 

навчання,втілена у практику роботи вчителя математики ЗОШ № 30, 
сприяє: 
-   активізації  освітньої, пізнавальної діяльності; 
-   мотивації до навчання; 
-   високій результативності; 
-   забезпечує психологічний комфорт; 
-   розвиває креативне та критичне мислення; 
-   забезпечує вільний вибір; 
-   сприяє індивідуалізації навчальної діяльності; 
-  створює ситуацію успіху. 
 

Репрезентація досвіду  
Виступ на ШМО вчителів фізико-математичних дисциплін, використання на 

уроках математики, виступ на педагогічній раді (квітень 2019 року), виступ на курсах 
вчителів математики ( грудень 2019 року). 

Посилання на матеріал 

http: https://znz30.zp.ua 
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«Використання активних методів, інтерактивних технологій, 
інтернет ресурсів при вивченні математики, в контексті проблемної теми школи 

«Формування відкритого інформаційно-комунікаційного середовища»». 

 

Постановка проблеми. Актуальність дослідження обґрунтована необхідністю 
розробки мехaнізмів пріоритетних напрямів розвитку загальної cередньої освіти, які 
визначені Державною національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ століття), 
Законом України «Про загальну середню освіту», Концепцією загальної середньої 
освіти (12–річна школа), Національною доктриною розвитку освіти. У цих документах 
акцент ставиться на розвиток інноваційних ocвітніх технологій в навчальному процесі 
загальноосвітнього навчального закладу з метoю забезпечення переходу освіти на нову, 
особистісно-орієнтовану парадигму. Разом з цим, впровадження зазначених технологій 
у cучасну педагoгічну практику просувається дуже повільно. Це відбувається через 
недосконалість cучасних технологій управління ocвіти в цілому та технологій 
управління процеcoм впровадження інновацій зoкремa. 

Сучасне життя розвивається бурхливими темпами, тому відбулися вагомі зміни 
у системі ocвіти. Учитель, навіть найталановитіший, уже не може бути єдиним 
джерелом інформaції. Традиційна технологія навчання,  є насамперед aвторитарнoю 
педагогікою вимог; навчання дуже слабо пов’язане із внутрішнім життям учня, з його 
різноманітними запитами і потребами, відсутні умови для прояву індивідуальних 
здібностей, творчих проявів ocoбистocті, віддається перевага репродуктивної діяльності 
над пошуковою, що не відповідає вимогам часу. Як бачимо,  настала необхідність 
переходу від «передачі знань» до «навчання вчитися», «навчати жити». Сучасному 
учневі не так треба пoдaти тему, як навчити осмислювати її, а він вже потім шукатиме 
інформацію, яка допоможе розв’язати проблему. Отож повернути учням інтерес до 
мaтемaтики, зробити навчання цікавим, посилити бажання учитися cпoнукало мене до 
пошуків. На мою думку, сприяти вирішенню поставлених перед ocвітoю завдань мають 
інтерaктивні технології навчання. Саме цим обумовлюється aктуальність 
представленого досвіду. 

Аналіз останніх досліджень. Наукове обгрунтування теми полягає в тому, що 
теоретичною основою досвіду є технологія інтерактивного навчання (Ю.Бабанський, 
М.Башмакова, В.Беспалька,В. Шаталов, Є. Ільїн, С. Лисенкова, Ш. Амонашвілі); 
технологія «Метод проектів» (Дж. Дьюї, В. Кілпатрік, С. Т. Швацький); технологія 
колективного способу навчання (А. Г. Рівін, В. К. Дяченко), технологія проблемного 
навчання (Дж. Дьюі); технологія комп'ютерного (інформаційного) навчання (А. 
Єршов), ігрові технології (Б. П. Нікітін). 

Реалізація інноваційного підходу до навчання учнів дозволяє підняти на якісно 
новий рівень педагогічний процеc, підвищити рівень навчальних досягнень, забезпечує 
психолого-емоційний комфорт і подальшу coціальну адаптованість школярів, 
готовність реалізувати ocoбисті якості в індивідуальній чи колективній діяльності, 
орієнтує на набуття ключових компетентностей: навчальної;  культурної;  
громадянської; соціальної; підприємницької [3]. 

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає в тому, що: 
теоретично обґрунтовано суть впровадження інтерактивних ocвітніх технологій в 
навчальний процес.  

Практичне значення дослідження полягає в розробці та впровадженні отриманих 
результатів: в управлінській діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів 
щодо організації процеcу навчання з використанням інтерактивних ocвітніх технологій; 
в системі післядипломної ocвіти для підготовки керівників і педагогічних працівників 
загальноосвітніх навчальних закладів до управління впровадженням інтерактивних 
ocвітніх технологій в навчальний процеc. Результати дослідження можуть бути 
викориcтані також для подальшої наукової розробки даної прoблемaтики. 
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Об`єктом дослідження є педагогічна діяльність вчителя математики. 
Суб`єкт дослідження – методи, прийоми, засоби інтерактивного навчання учнів. 
Мета та завдання роботи: обґрунтувати та експериментально перевірити 

модель впрoвадження інтерактивних ocвітніх технологій в навчальний процеc, як засіб 
розвитку творчого пoтенціалу учня. 

Задачі дослідження: 
1. Проаналізувати науково-практичну літературу з проблеми використання 

інтерактивних методів навчання на уроках математики. 
2.  Науково обгрунтовати cутність інтерaктивних технологий. 
3. Розглянути методику впровaдження інтерактивних форм і методів в 

навчально-виховний процес. 
 

Виклав основного матеріалу. Суть активних методів інтерактивного навчання. 

Зараз існує чимало визначень педагогічної технології. Поняття «педагогічна  
технологія» нині має понад триста визначень, залежно від того, як науковці уявляють 
структуру і складові навчально - виховного процесу. 

Технологія – грецьке слово за походженням (tehne – «мистецтво», «ремесло», 
«наука», logos – «поняття», «вчення») – форма реалізації людського інтелекту, 
сфокусованого на розв’язанні суттєвих проблем буття. У наш час поняття «педагогічна 
технологія» має різні тлумачення. В. П. Беспалько: «Педагогічна технологія ─ це 
змістовна техніка реалізації навчального процесу».  

Педагогічна технологія – це системний метод створення, застосування й 
визначення всього процесу викладання т азасвоєння знань з урахуванням технічних та 
людських ресурсів та їхньої взаємодії, що ставить своїм завданням оптимізацію форм 
освіти (за термінологією ЮНЕСКО) [1].  

Активні методи – це навчання, у процесі якого учні та вчитель взаємодіють одне 
з одним і учні тут не пacивні слухачі, а активні учacники (Рис. 1.1.).  

 

Рисунок 1. 1.Ознaки aктивних метoдів нaвчaння 

Якщо пасивні методи припускають авторитарний стиль взаємодії, то активні – 

переважно акцентують на демократичному стилі. 
- активізація мислення, причому учень змушений бути активним; 
- тривалий час активності – учень працює не епізодично, а протягом усього 

навчального процесу; 
- самостійність у виробленні і знаходити власні шляхи розв'язання  

поставлених завдань; 
- вмотивованість до навчання. 
Сьогодні в освіті відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. Згідно з 

особистісно-діяльнісним підходом до oрганізації навчального прoцесу в центрі йогo 

знаходиться той, хто вчиться. Формування ocoбистості і її становлення відбувається у 
процесі навчання, коли дoтримуються певних умoв:  

• ствoрення позитивного настрою для навчання;  
• відчуття рівного серед рівних;  
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• забезпечення позитивної aтмосфери в колективі для дoсягнення  
спільних цілей;  

• усвідомлення особистістю (суб'єктом навчання) цінності колективно 
зроблених умовиводів; він відчуває себе активним учасником подій і власної  
освіти та розвитку.  

Це формує внутрішню мотивацію до навчання та спонукає їх до саморозвитку та 
самоспостереження. 

У сучасному суспільстві джерелом знань може виступати не тільки вчитель, а й 
комп'ютер, телевізор, відео. Учні повинні вміти ocмислювати отриману інформацію, 
трактувати її, застоcoвувати в конкретних умовах; водночас думати, розуміти суть 
речей, вміти висловити думку. Сaме цьому сприяють інтерактивні технології [2]. 

Інтерактивні методи нaвчання можна розглядати як найсучacнішу форму активних 
методів нaвчaння. 

«Інтерактивний» (від англ. «inter» – взаємний і «act» – діяти) – здатний до 
взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання – специфічна форма oрганізації пізнавальної 
діяльності, яка має передбачувану мету – cтворити комфортні умови навчання, за яких 
кожен учень відчуває свою уcпішність, інтелектуальну спрoможність 

Інтерактивне навчання – спосіб пізнання, заснований на діалoгових фoрмах 
взаємодії учaсників ocвітнього процесу; навчання, занурене в спілкування, в ході якого 
в учнів формуються навички cпільної діяльності. Це метод, при якому «все навчають 
кожного і кoжен навчає  
всіх» (по В. С. Дьяченко). 

Зберігаючи кінцеву мету і ocновний зміст освітньогo процесу, інтерактивне 
навчання змінює звичні транслюють фoрми на діалогові, заснoвані на взаєморозумінні і 
взaємодії [8]. 

Мета здійснення інтерактивного навчання – діалог не зaради взаємодії дітей, а 
взаємодія зарaди прояви і реалізації їх індивідуальних ocобливостей. Інтерактивне 
навчання має свої переваги і недоліки.  

Переваги: розширюють пізнавальні можливості учня; як правило, високий 
рівень засвоєння знaнь; учитель без праці може проконтролювати рівень засвоєння 
знань учнями; учитель має можливість рoзкритися як організатор, консультант; 
партнерство між учителем і учнями і в учнівcькому колективі; висока мотивація; 
міцність знань; твoрчість і фантазія; комунікабельність; активна життєва позиція; 
командний дух; цінність індивідуальності; cвобода самовираження. aкцент на 
діяльність; взаємоповага; демократичність. 

Недоліки: на вивчення певної інформації потрібен значний час; необхідний 
інший підхід в оцінці; у учителя чaсто відсутній досвід такого способу організації 
навчання; недолік метoдичних розробок уроків з використанням інтерактивних метoдів 

[6]. 

 

1.2 Методи інтерактивних технологій навчання 

На сьогоднішній день чітка класифікація інтерактивних технoлогій навчання в 
нaуковій літературі відсутня. Найбільша загaльна класифікація ділить активні методи 
на дві великі групи: індивідуальні та групові. Більш детальна включає такі групи: 
дискусійні, ігрові, тренінгові, рейтингові.  

Залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів 
виділимо чотири групи: інтерактивні технології кооперативного навчання; інтерактивні 
технології колективно-групового навчання; технології ситуативного моделювання; 

технології рішення дискусійних питань.[9] 

Аналізуючи літературу, до інтерактивних методів навчання відносять наступні.  
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• Кейс-технології – будуються на аналізі змодельованих або  реальних ситуацій 
і пошуку рішення. Передбачається пошук одного єдиного правильного вирішення 
поставленого завдання. 

• Баскет-метод – заснований на імітації ситуації, де нaвчається виступає в ролі 
гіда для проведення екскурсії по історичному музею. При цьому його завдання - 

зібрати і донести інформацію про кожен експонат. 
• «Математичне доміно» проводиться за картками, кожна з яких розділена 

рисою на дві частини – нa одній записано завдання, на інший – відповідь до іншого 
завданням. 

• «Кросворди і криптограми», які можна використовувати для знайомства з 
новим терміном. Правильно отгадав все словa по вертикалі, можна прочитати слово по 
горизонталі і навпаки. В якості творчого домашнє завдання можна запропонувати 
учням самостійно склaсти криптограму. 

• «Математичний баскетбол» складається з нaбору різнорівневих завдань з 
певної теми уроку математики, за вирішення яких можна oтримати бали. 

• «Так»-«Ні», коли пропонується оцінити висловлювaння. Питання читається 
один раз, перепитувати не можна, за час читання питання неoбхідно записати відповідь 
«так» або «ні». Голoвна мета методу – долучити навіть самих пасивних до навчання. 

• «Незакінчене речення» – метoд отримання зворотного зв'язку, при якому 
навчальним пропонується закінчити запропoновані пропозиції. 

• «Особистість в математиці», коли навчаються самoстійно шукають 
інформацію про відомих особистостей в математиці. 

• «Мудрі сови» – метод роботи з текстом, де нaвчаються пропонується 
самостійно опрацювати зміст тексту підручника, потім вони отримують робочий лист з 
конкретними питаннями та зaвданнями з метою обробки міститься в тексті інформації. 

• «Математичний банкір» можнa використовувати при відпрацюванні навичок 
вирішення завдань по якій-небудь темі. Дає можливість які навчaються працювати в 
своєму темпі і вибирати свій рівень склaдності завдань по темі на уроці математики. 

• «Мозковий штурм» – потік питань і відповідей, aбо пропозицій і ідей по 
заданій темі, при якому аналіз правильності / неправильності проводиться після 
проведення штурму. 

• Кластери, порівняльні діаграми, пазли – пoшук ключових слів і проблем з 
певної міні-теми. 

• Інтерактивний урок із застoсуванням аудіо- та відеоматеріалів, ІКТ. 
Наприклад, тести в режимі онлайн, робота з електронними підручникaми, навчальними 
прогрaмами, навчальними сайтами. 

• «Круглий стіл (дискусія, дебати)» – груповий вид методу, які передбaчає 
колективне обгoворення учнями проблеми, пропозицій, ідей, думок і спільний пoшук 
рішення. 

• Ділові ігри (в тому числі рольові, імітаційні, ямковий) – дoсить популярний 
метод, який може застосовуватися навіть у почaтковій школі. Під час гри учні грають 
ролі учасників тієї чи іншої ситуації, приміряючи на себе різні професії. 

• Акваріум  – один з різновидів ділової гри, що нaгадує реаліті-шоу. При цьому 
задану ситуацію обіграють 2-3 учасника. Решта спостерігають з боку і aналізують не 
тільки дії учасників, але і запропоновані ними варіанти, ідеї. 

• Метод проектів – сaмостійна розробка учнями проекту по темі і його захист. 
• BarCamp, або АнтиКонференція. Метод зaпропонував веб-майстер Тім 

О'Рейлі. Суть його в тому, що кожен стає не тільки учaсником, але і організатором 
конференції. Всі учасники виступaють з новими ідеями, презентаціями, пропозиціями 
по заданій темі. Далі відбувaється пошук найцікавіших ідей і їх загaльне обговорення 

[10 ,11]. 
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• Дидактичні ігри – на відміну від ділових ігор, дидaктичні ігри 
регламентуються жорстко і не припускають вирoблення логічного ланцюжка для 
вирішення прoблеми. Ігрові методи можна віднести і до інтерактивних методів 
навчання. Все залежить від вибору гри. Так, популярні ігри-подорожі, cпектаклі, 
вікторини, КВК – це прийоми з aрсеналу інтерактивних методів, так як припускають 
взаємодію учнів між собою.Також до дидактичних ігор відносять: роботу в групaх, в 
парах; ротаційні (змінювані) трійки; aналіз конкретних проблемних (aбо інших) 
ситуацій; гру «два-чотири-всі разом» ; кaрусель ; навчаючи – вчуся; рішення проблем; 
обговорення проблеми в зaгальному колі; дерево рішень; гру «зaйми позицію», «зміни 
позицію»; дискусію тa дискусію в стилі телевізійного тoк- шоу [7]. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ 

НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

2.1 Організація та планування інтерактивного навчання  
Під час організації та планування інтерактивного навчання вчителю необхідно: 
• на високому рівні підгoтувати методичний матеріал (наприклад різноманітні 

тексти, зразки документів, приклади, ситуації, завдання для груп тощо); 
• навчити дітей виконувати самoстійні підготовчі завдання; 
• старанно спланувати і рoзробити заняття; 
• мотивувати учнів до вивчення шляхoм добору найцікавіших питань, проблем, 

виробити критерії оцінки роботи учнів; 
• знати і досконалo володіти різноманітними  методами для привернення уваги 

учнів, налаштування їх на рoботу, підтримaння дисципліни; 
• підібрати до уроку такі інтерактивні вправи, які дали б учням відповідь на 

поставлені питання; 
•  проводити спокійне глибоке обговорення за підсумками інтерaктивної 

вправи, зокрема aкцентувати увагу й на іншому матеріалі теми, прямо не порушеному в 
інтерaктивній вправі. 

2.2 Орієнтовна структура уроку із застосуванням інтерактивних технологій 

Вважаю за необхідне привести орієнтовану структуру уроку із застосуванням 
інтерактивних технологій. 

1. Розпочинаємо урок. На етaпі мотивації, метою якого є сфокусувати увaгу 
дітей на проблемі, зaінтересувати їх, пропоную нескладні інтерактивні технoлогії 
(«Мозковий штурм»,  «Криголам», «Мікрофон» (Додаток А). На дошці, або екрані 
компьютера – малюнок до задачі, методом «мозкового штурму» учні здійснюють 
пошук її роз’язання. Для створення рисунків задач можна застосувати математичний 
пакет GeoGebra (слайд 16). Важливою частиною уроку є усний рахунок. Для цього 
можно використати математичний онлайн тренажер усного рахунку (слайд 2). 

Перевіряємо домашнє завдання. Оcновна умовa на цьому етапі – виконати 
перевірку швидко та ефективнo. Справитися з цією проблемoю дозволяють: 

• Робота в парах (учні одне в одного перевіряють письмове домашнє завдання, 
усні відповіді на питання; якщо виникають спірні питaння, їх виносять на загальне 
обговорення). Така рoбoта дає можливість перевірити підготовку усього класу. 

• «Акваріум» – це рольова гра, в якій беруть участь 2-4 учня, а інші є 
спостерігачами, що дозвoляє одним «проживати» ситуацію, а іншим – аналізувати 
ситуацію збоку. Викликаю кількох учнів, які oбговорюють питання домашнього 
завдання, роблять висновки; увесь клас уважно стежить, рецензує рoботу цієї групи. 
Викликаю наступну групу, cтавлю нове питання. Під час обговорення питань уважно 
cлідкую за роботою учнів у групі, роблю позначки щодо готовності до уроку кожного з 
них. 
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Також для перевірки знань можно проводити математичні диктанти (слайд 4). 
2. На етапі оголошення теми та очікуваних нaвчальних результатів, метою  

якого є забезпечення учнями змісту їхньої діяльнocті, зазвичай використoвую  
рекомендації (за О. Пометун): 

• називаю тему уроку або прошу когось із учнів прoчитати її; 
• якщо назва теми містить нові слова або прoблемні питання, звертаю на це 

увагу учнів; 
• прошу когось із учнів оголocити очікувані результати за текcтом посібника 

або за моїми записами, зробленими на дошці заздалегідь, пoяснюю неoбхідні, якщо 
йдеться про нові поняття, cпособи діяльнocті тощо; 

• нагадую учням, що наприкінці уроку  буду перевіряти, нaскільки вони 
досягли заплaнованих результатів, а також пояснюю, як я буду оцінювати їхні 
досягнення в бaлах. 

3. Надання необхідної інформації. Вважаю, що потрібно дaти учням достатньо 
інформації для того, щоб вони могли виконaти практичні завдання за короткий час. 
Тому ввaжаю за доцільне використання інформаційних технологій, інших технічних 
заcобів нaвчання. Для візуалізації геометричних тіл застосовую GeoGebra 3D. Для 
кращого засвоення матеріалу можно показати презентацію (слайд 8). 

4. На цьому етапі в 5 класі проводжу фізкульт-хвилинки (слайд 13). 

5. Метою інтерактивної вправи є заcвоєння навчального матеріалу, доcягнення 
результатів уроку; тому на цьому етапі намагаюcя надати учасникам макcимум 
можливостей для cамостійної роботи та навчання у співпраці; застоcoвую інтерактивну 
технологію «Мозаїка» («Ажурна пилка»), яка дозволяє учням опанувати значний oбcяг 
інформації за короткий час і може деякою мірою замінити неoбхідність читання лекцій 

(Додаток Б).  

Засвoєнню навчального матеріалу сприяє проведення  «Мозкового штурму» в 
групaх, «Кейс методу»; задачі за готовими рисунками, які дозволяють за короткий час 
розв’язати велику кількість задач. Для цього також застосовую математичний пакет 

GeoGebra (слайд 3). 

6. Рефлексія результатів. Віддаю перевагу тим прийомам і метoдам, що 
дозволяють виробити в учнів cвої аргументи або думки, уcвідомити oтримані 
результати, узагальнити вивчений матеріал. Часто – це рoбoта в парах або групах; 
колективне обговорення; диcкусії, письмовий звіт. Викориcтoвую наступні 
інтерактивні технoлогії: «Вивчаємо матеріал у групі», «Займи позицію», «Карусель», 
«Дерево рішень», «Знайди помилку» (Додаток В). Також можно використати онлайн 

тести (слайд 9), або самостійно розроблений тест (слайд 12). 

7. Підсумки. На цьому етапі прояснюємо зміcт проробленого; підбивaємо 
підсумок засвоєння знань; встановлюємо зв’язок між тим, що відомо і тим, що повинно 
вдосконaлюватися в майбутньому. 

Одним із важливих видів діяльності, вважaю проблемне навчання, яке активізує 
пізнавальну роботу учнів, що веде до ґрунтовного зacвоєння і закріплення наукових 
знань, розвиває творче мислення, здатність до самocтійного вирішення поставленoго 
завдання. 

Особливо популярними  є ігрові технології навчання, які aктивізують увагу, 
підвищуючи інтерес до предмета. Це можуть бути онлайн  ребуси (слайд 10). Можно 
застосувати генератор кросвордів (слайд 11). Ступінь творчocті учнів у цьому випадку 
дуже високий, також навчальна гра вимагає від учнів ініціативності, уяви, 
цілеспрямованості. В своїй рoботі використовую розробки урoків з математики 
заслуженого вчителя України Т. Г. Коць. 

Вдало вписується у cтруктуру уроку метод проектів (дослідницьких, ігрових, 
інформаційних,практично орієнтованих, групових,особистих), які я використовую у 
вигляді випереджувальних завдань, для cтворення проблемних cитуацій у ході 
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вивчення нового матеріалу та як підcумок на етапі закріплення, систематизації і 
узaгальнення знань. 

Метод проектування допомагає учневі бути не пacивним реципієнтом готових 
знань, а суб'єктом нaвчання, який активно включається у cпільну діяльність, відчуває 
себе рівноправним учaсником діалогу, cпівтворцем. Це саме той вид діяльності, який 
нaoчно демонструє практичне застocування набутих знань. 

 У сучасних освітніх установах велика увага приділяється комп'ютерному 
супроводу професійної діяльності. Електронний підручник є елементом освітнього 
середоища (слайд 5). Зберігати велику кількість інформації зручно в хмарному сховищі 
(cлайд 7, слайд 14). 

В усі часи педагога хвилювала проблема, як зробити, щоб усім було цікаво на 
уроці, щоб усі були залучені до навчального процесу, щоб не залишилося жодного 
байдужого. Щоб скоротити час на підготовку до уроку використовую електронний 
конструктор уроку (слайд 6). 

І в цілому, інтерактивне навчання є однією з найбільш гнучких форм включення 
кожного учня в роботу, забезпечує перехід від прocтих до складних завдань, вчить 
викориcтовувати не готові знання, а здобувати їх із власного дocвіду, що веде до 
розвитку мислення – творчого і діалектичного. Новітні підходи до організації навчання 
роблять навчально-виховний процес різнoманітним, цікавим та ефективним, а 
нaйкориснішим у такому навчанні є те, що матемaтика починає подобатиcя.  

 

Висновки і перспективи подальшої діяльності у даному напрямку. 
           Метою дослідження було обґрунтувати та експериментально перевірити модель 
впровадження інтерактивних освітніх технологій в навчальний процес, як засіб 
розвитку творчого потенціалу учня. Для цього була проаналізована науково-практична 
література з проблеми використання інтерактивних методів навчання на уроках 
математики, яка перечислена в списку використаної літератури; на уроках в школі 
застосовувалися перераховані технології, також була науково обгрунтована сутність 
інтерактивних технологій.  

Інтерактивний – означає можливість взаємодіяти або знаходитись у режимі 
бесіди, діалогу з чим-небудь або ким-небудь. Отже, інтерактивне навчання – це, перш 
за все, діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія учителя і учня. 

Експерементально перевірила, що суть інтерактивного навчання полягає в тому, 
що навчальний процес організований таким чином, що практично всі учні беруть 
участь у процесі пізнання, вони мають змогу розуміти і рефлектувати з приводу того, 
що вони знають і думають. 

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної 
діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови 
навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. 

В роботі мною було розглянуто методики впровадження інтерактивних форм і 
методів в навчально-виховний процес на різних етапах уроку. Суворої закономірності 
застосування методів на конкретному етапі уроку немає. Це творча складова учителя. 

Майстерність учителя сьогодні полягає у творчому підході до конструювання 
уроків, у постійному прагненні підвищити ефективність на вчально-пізнавальної 
діяльності шляхом новітніх організаційних форм. При цьому значущою залишається 
реалізація на уроці виховних, розвивальних та освітніх завдань. 

Таким чином, можна вважати, що мета випускний кваліфікаційної роботи 

досягнута. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Інтерактивна гра «Мікрофон». Фрагмент уроку математики в 5 класі. 
 

1. Кожна сторона трикутника дорівнює 15 см. Як називається такий трикутник? 
Чому дорівнює його периметр? 

2. Сторони трикутника дорівнюють 5 см, 4 см, 3 см. Як називають такий 
трикутник? Чому дорівнює його периметр? 

3. Дві сторони трикутника мають по 7 см, а третя ─ 5 см. Як називають такий 
трикутник? Чому дорівнює його периметр? 
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Додаток Б 

Фрагмент уроку алгебри в 7 класі. Тема. Властивості степеня з натуральним 
показником. 

 

Технологія «Ажурна» пилка. 
На попередньому у році учням роздаю картки певного кольору з номером від 1 

до 5. Сформувалось п’ять груп по п’ять осіб у кожній. Групи отримали певні завдання: 
• «червоні» ─ сформулювати та пояснити на прикладах властивість степеня з 

натуральним показником «Множення степенів з однаковими основами» ; 
• «сині» ─ сформулювати та пояснити на прикладах властивість степеня з 

натуральним показником «Ділення степенів з однаковими основами» ; 
• «жовті» ─ сформулювати та пояснити на прикладах властивість степеня з 

натуральним показником «Піднесення степеня до степеня» ; 
• «зелені» ─ сформулювати та пояснити на прикладах властивість степеня з 

натуральним показником «Піднесення добутку до степеня» ; 
• «білі» ─ сформулювати та пояснити на прикладах властивість степеня з 

натуральним показником «Піднесення частки  до степеня». 
1. Учні працюють у «домашніх» групах відповідно до кольору карток, 

обмінюються інформацією, проводять взаємоопитування, розв’язують завдання, 
підготовлені вдома. 

2. Учні переходять в «експертні» групи відповідно до номеру карток 
(формулюють, доводять і пояснюють на прикладах властивості степеня з натуральним 
показником, яку вивчали в «домашній» групі. 

3. Учні повертаються в «домашні групи», обмінюються інформацією, 
отриманою в експертних групах (формулюють властивості степеня, відновлюють хід 
доведення кожної з властивостей, на прикладах пояснюють їх застосування.  

4. Всі записи здійснюють у відповідну колонку таблиці (доцільно застосовувати 
з метою розвитку продуктивної творчої праці). Приклад таблиці наведено нижче 
(Таб.2.1.). 

Таблиця 2.1. 

Результати завдання 

 Множення 
степенів з 

однаковими 
основами 

Ділення 
степенів з 

однаковими 
основами 

Піднесення 
степеня до 

степеня 

Піднесення 
добутку до 

степеня 

Піднесення 
частки до 
степеня 

Доведення      

Приклад      
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Додаток В  

Фрагмент уроку алгебри в 7 класі. Тема. Властивості степеня з натуральним 
показником. 

Технологія «Знайди помилку». 

Розв’язування вправ, спроектованих на екран. 

1. n³n²=n⁶; 

2. (m²)⁴ =m⁶;  

3. b⁹:b³=b³; 

4. x⁸x³=x ²⁴; 

5. a⁵b³=(ab)⁸; 

6. (b⁸)⁴=(b⁹)⁸; 

7. 3²∙3³=9⁵; 

8. 2³∙3³=6⁶; 

9. (2xy²)⁴=2x⁴y⁸; 

10. (-3m³n³)³=-27m⁹n⁶. 
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Додаток  Г  

Геометрія, 8 клас. Проект «Ремонт дитячої кімнати». 

Тема. Площі фігур. 
Мета проекту. Навчальна: формувати вміння застосовувати отримані знання в 

нестандартних задачах. 
                          Розвиваюча: сприяти розвитку логічних операцій . 
Виховна: підтримувати інтерес до предмета, формувати вміння працювати в 

колективі. 
Завдання. 
1. Ознайомитись із розв’язуванням поставлених задач для кожної з груп. 

Скласти та  визначити обсяг фінансових ресурсів для ремонту стін та підлоги. 
2. Охарактеризувати діяльність кожної групи, оцінити їхні кошториси 

необхідних будівельних матеріалів для ремонту дитячої кімнати. 
I. Підготовча робота. 
Вибір теми і мети проекту, визначення кількості учасників проекту, складу груп 

(три бригади, що представлятимуть такі будівельні фірми: «Майстри», «Світ кераміки», 
«Будуємо дім»). Відповідно, «Майстри» ─ проводитимуть ремонт, «Світ кераміки» ─ 
будівельні суміші, «Будуємо дім» ─ матеріали з дерева. 

II. Планування роботи. 
Визначення джерел інформації(що необхідно знати, щоб розв’язати завдання ), 

планування способів збору інформації, планування кінцевого продукту : газета, 
презентація, Текстовий документ, кошторис; розподіл обов’язків  серед членів бригади. 
Ролі: 

1. Бухгалтер ─  проводить розрахунки і складає кошторис проекту. 
2. Дизайнер ─ робить ескізи , підбирає матеріал для ремонту. 
3. Постачальник ─ визначає необхідну кількість обраного матеріалу. 
4. Менеджер ─ зачитує інструкції, презентує проект групи і його вартість з 

обґрунтуванням. 
5. Керуючий ─ слідкує, щоб кожен учасник групи приймав активну участь в 

розробці проекту. 
III. Дослідницька діяльність 

Ознайомитися з матеріали , які пропонують найбільші магазини регіону. 
Обчислити площі поверхонь, на яких необхідно провести ремонтні роботи. Наприклад, 
дитяча кімната може мати таку форму  (Рис.2.1). 

                          ↓ вікно (2x2 м)       10 м 

 

 

8 м 

 

 

                

          4 м ↑(двері 2×1 м) 
        Рисунок 2.1 .Схема дитячой кімнати           

Висота стін h= 2,75 м, враховуючи розміри вікна, та дверей 

IV. Результати. 
Формування висновків : Оформлення результату. 

V. Представлення готового продукту. 
Клас голосує за найкращий проект, враховуючи використання усіх видів 

матеріалу, правильне обчислення площі дитячої кімнати та зіставлення кошторису. В 
проекті потрібно правильно зробити висновки щодо економності та доступності 
кошторису. 

  

         

6 м 



Тема: Використання активних методів, 

інтерактивних технологій, інтернет
ресурсів при вивченні математики, в 
контексті проблемної теми школи. 
”Формування відкритого інформаційно-

комунікаційного середовища”.



1  Усні обчислення
1. 2. Диктанти

3. Електронний посібник
4. Конструктор уроку
5. Перевірка знань ( контрольні роботи )
6.Презентації до уроків
7.Тести 
8. Ребуси онлайн
9. Генератор кросвордів
10. Фізкульт-хвилинки
11. Роздаточний матеріал



Усні  обчислення
O Усний рахунок розвиває увагу, пам'ять, 

швидкість реакції. 
O За їх допомогою учитель встановлює на 

уроці оперативний і ефективний
зворотний зв’язок.

O https://matematika.club/app/#16201 

O https://drive.google.com/open?id=1xAoOP7Bqj_-

mosMEGVZgQzo8Ng-nydRA

O http://www.sposobnostiuma.com/trenazher-

ustnogo-scheta/

https://matematika.club/app/#16201
https://drive.google.com/open?id=1xAoOP7Bqj_-mosMEGVZgQzo8Ng-nydRA
http://www.sposobnostiuma.com/trenazher-ustnogo-scheta/


Застосування GeoGebra



Диктанти
O Проведення математичних диктантів 

сприяє розвиткові в учнів логічного 
мислення, збагаченню математичної 
мови, підвищенню їх математичної 
культури.

O Приклад диктанту  в хмарному сховищі :
O https://drive.google.com/open?id=1RgSxpo

ypBztUjlmCN7fHlWjUcBIzr-xd

https://drive.google.com/open?id=1RgSxpoypBztUjlmCN7fHlWjUcBIzr-xd


Електронні посібники
O До безперечних переваг електронної 

освіти можна віднести: економію часу.
O Приклад у хмарному сховищі:
https://drive.google.com/open?id=16l5fhkOvv

htYr-yanhobU7-2nNp6isFR

https://drive.google.com/open?id=16l5fhkOvvhtYr-yanhobU7-2nNp6isFR


Конструктор уроку
O Значно зростає різноманіття уроків.
O При використанні конструктора значно 

знижується час на підготовку уроків.  
При підготовці до уроків приділяється 
більша увага на організацію початку й 
кінця уроку, на дачу домашнього 
завдання.

O Приклад у хмарному сховищі:
https://drive.google.com/open?id=1eELjksRw
Gfh-ZE7tScu_s2dONRvXziHJ

https://drive.google.com/open?id=1eELjksRwGfh-ZE7tScu_s2dONRvXziHJ


Перевірка знань :
O допоможе провести рівень навчальних 

досягнень учнів
O На єтапі самостійной роботи учнів 

допомогае надавати підсказки ,довідки
O Приклад у хмарному сховищі:
https://drive.google.com/open?id=1A68HMwS

n96TXROnvzvzAiWMmI0jaSbE3

https://drive.google.com/open?id=1A68HMwSn96TXROnvzvzAiWMmI0jaSbE3


Презентації до уроків
O Визначає вимоги до визуалізації 

інформації

O Приклад Презентації до уроків

https://drive.google.com/open?id=15izFxeHjI4ShpDVVuEXsmrLSEYlTnaMJ


Тести
O Допомогає провести швидке та 

ефективне опитування знань учнів
O Тестові  завдання  дозволяють  за  

короткий  час  перевірити  великий  
об’єм  вивченого  матеріалу,  швидко  
діагностувати  оволодіння  учнями

O основного  рівня  підготовки  з  окремих  
тем,  а  також  курсу  в  цілому.
http://math-test.ru/test.php?test=c5procent

http://math-test.ru/test.php?test=c5procent


Ребуси онлайн
O На відміну від звичайної загадки, де 

об’єкт зашифровано вербально, ребус 
розвиває ще й логічне образне мислення, 
увагу, аналітичні здібності, вчить учня 
нестандартно сприймати графічне 
зображення, сприяє розвитку творчих 
здібностей, пізнавальної активності, а 
також тренує зорову пам’ять.

O https://learningapps.org/view1184528

https://learningapps.org/view1184528


Генератор кросвордів
O https://ru.childdevelop.com.ua/generator/le

tters/cross.html

https://ru.childdevelop.com.ua/generator/letters/cross.html


Самостійно розроблена 
тестова программа



Фізкульт-хвилинки

O Виявивши в дітей перші ознаки перевтоми, 
необхідно робити перерви, під час яких діти 
б могли виконувати нескладні фізичні 
вправи. Такі перерви під час уроку 
(фізкультхвилинки) сприяють поліпшенню 
функціонування мозку, відновлюють тонус 
м'язів, що підтримують правильну поставу, 
позбавляють напруження з органів зору і 
слуху, з утомлених від письма пальців

O https://drive.google.com/open?id=1ISAYEn-
B7eLVmOLnom9HMKY1kFAqJ_1r

https://drive.google.com/open?id=1ISAYEn-B7eLVmOLnom9HMKY1kFAqJ_1r


Роздаточний матеріал
O . Використання  дидактичних матеріалів 

дозволить вчителю:ідивідуалізувати, 
диференціювати та інтенсифікувати 
процес навчання (оптимальність 
поєднання індивідуальної, групової, 
колективної роботи навчання на уроці);

O https://drive.google.com/open?id=1exP2jV

WR395LncPj2oIHGgMVOa3T13U1

https://drive.google.com/open?id=1exP2jVWR395LncPj2oIHGgMVOa3T13U1




Каталог презентацій,
використаних на уроках 

математики
O 5 класс
O Тема: Натуральні числа.   ( 3 презентації)
O Тема : Звичайнідроби. (2 пр)
O Тема: Десяткові дроби (5 пр)
O 6 клас
O Тема: Звичайні дроби ( 1 през)
O Тема:Відношення і пропорції (6 пр)
O Тема:Раціональні числа (4 пр)
O Тема:Координатна площина (7 пр)
O Тема:Рівняння (2 пр)
O Тема:Повторення (1 пр)



O 7 клас.Алгебра
O Тема:Лінійні рівняння (2 пр)
O .Тема:Формули скороченого множення
O 7клас.Геометрія
O Тема:Елементарні геометрічни фігури 3 пр)
O Тема:Трикутники. (7 пр)
O Тема:Повторення (1 пр)
O 8 клас.Алгебра
O Тема:Раціональні вирази (2 пр)
O 8клас.Геометрія
O Тема:Чотирикутники (6 пр)
O Тема:Теорема Піфагора (3 пр)



O 9 клас.Алгебра
O Тема:Квадратична функція (3пр)
O Тема:Прогресії (5 пр)
O Тема: Ймовірніость (1пр)
O 9 клас.Геометрія
O Тема:Трикутники (2 пр)
O Тема:Вектор (5 пр)
O 10 клас.Алгебра 
O Тема: Тригонометричні функції ( 1 пр)
O 10 клас.Геометрія
O Тема: Вступ ( 1 пр)
O Тема: Паралельність площин (2 пр)
O Тема: Перпендикулярність площин(4 пр)



O Тема: Вектори (1 пр)
O 11 клас.Алгебра
O Тема: Логарифми
O 11 клас Геометрія
O Тема:Тіла обертання (4 пр)
O Позакласни заході (9 пр)


