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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ – КРОК У МАЙБУТНЄ 

У статті окреслено інтерактивний підхід до учбового процесу та як за 

допомогою Smart-дошки покращити процес навчання в початковій школі. 
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Інформаційні технології в наш час дуже поширюються і в них дуже великий 

потенціал для удосконалення учбового процесу, особливо в початковій школі.  

Сьогодні поступово в наших школах з’являються сучасні технічні засоби 

навчання, зокрема, Smart-дошки. Перед учителями постає питання з’ясувати їхні 

переваги, які проблеми можна вирішити за допомогою цього навчального засобу, як 

використати його раціонально, щоб покращити процес навчання в початковій школі.  

Smart-дошка – це зручний сенсорний екран, під’єднаний до комп’ютера. 

Зображення на дошку передає мультимедійний проектор, з’єднаний із комп’ютером. 

Управління програмним забезпеченням загального і спеціального призначення, яке 

зберігається в пам’яті комп’ютера, здійснюється дотиком до дошки. Спеціальне 

навчальне програмне забезпечення дошки, пакет «Колекція» (Gallery), містить 

велику кількість готових графічних образів, відеороликів, розподілених за темами 

шкільного курсу, які дозволяють учителю створювати потрібні слайди.  

Smart-дошка дозволяє вчителю працювати з мультимедійною наочністю, 

тобто відображенням об’єктів різними способами: за допомогою графіки, фото, 

відео, анімації та звуку. Учитель використовує все, що учень початкової школи 

здатний сприймати за допомогою зору та слуху.  



У початковій школі вчитель може використовувати Smart-дошку для 

демонстрації відеофільмів і презентацій Power Point. Демонстрація презентацій на 

Smart-дошці дозволяє:  

1. розширити знання учнів про навчальний предмет; 

2. розвивати пізнавальний інтерес до математики;  

3. формувати в учнів початкових класів навички самостійно вирішувати 

логічні задачі.  

Демонстрація презентацій Power Point дає вчителю багато переваг. По-перше, 

зміст та порядок подачі матеріалу визначає сам вчитель. Сторінки-слайди швидко 

перегортаються вперед та назад, що дозволяє вчителю повернутися до вивченого 

матеріалу в разі потреби. По-друге, вчитель може керувати процесом сприйняття 

матеріалу, змінювати швидкість показу слайдів, видаляти, вставляти, копіювати, 

скасовувати дії. По-третє, функція «Підсвічування» дозволяє виділити окремі 

частини зображення та сфокусувати увагу на них. 

У самостійно створених сюжетах під час уроку математики учитель, легким 

дотиком до поверхні дошки, може змінювати зображення (його розмір, колір), 

спонукаючи учнів до відповідей.  

Завдяки інтерактивній моделі уроку можливо організувати комфортні умови 

навчання, при яких всі учні активно взаємодіють між собою. Організація 

інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання 

рольових ігор, спільне вирішення питань на підставі аналізу обставин і ситуації. 

Структура інтерактивного уроку зазвичай відрізняється від структури звичайного 

уроку. У структуру уроку включаються тільки елементи інтерактивної моделі 

навчання – інтерактивні технології, тобто включаються конкретні прийоми і методи, 

які дозволяють зробити урок незвичайним, більш насиченим і цікавим. Ці технології 

дозволяють освоювати навчальний матеріал (часом дуже нудний) і включати в 

навчальний процес мотиваційну сферу учня, простіше кажучи, дітям на уроках стає 

просто цікаво. Інтерактивну роботу можна застосовувати і на уроках засвоєння 

матеріалу (після викладу нового матеріалу), і на уроках з застосування знань, на 

спеціальних уроках, а також робити її замість опитування або узагальнення. 



Інтерактивні технології навчання на уроках математики сприяють ефективному 

розвитку в кожної особи математичних здібностей, розвитку логічного мислення, 

системи загальнолюдських цінностей та загальноприйнятих норм поведінки, як на 

уроках математики, так і в житті; розвитку здатності цінувати знання та вміння 

користуватися ними; усвідомленню особистої відповідальності та вмінню 

об'єднуватися з іншими членами колективу класу задля розв'язання спільної 

проблеми, розвитку здатності визнавати і поважати цінності іншої людини, 

формуванню навичок спілкування та співпраці з іншими членами групи, 

взаєморозуміння та взаємоповаги до кожного індивідуума, вихованню 

толерантності, співчуття, доброзичливості та піклування, почуття солідарності й 

рівності, формуванню вміння робити вільний та незалежний вибір, що ґрунтується 

на власних судженнях та аналізі дійсності, розумінні норм і порав поведінки. 

В умовах інтерактивного навчання на уроках математики забезпечуються 

формування в його учасників передусім таких інтелектуальних умінь, як аналіз, 

порівняння, виділення головного, а також критичне мислення та здатність приймати 

відповідальні рішення. 

У результаті організації навчальної діяльності із застосуванням інтерактивних 

технологій в учнів на уроках математики розвиваються й ускладнюються психічні 

процеси - сприйняття. Пам'ять, увага, уява тощо, виявляються такі мислительні 

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. Велика 

кількість різноманітних і доступних учням видів робіт, включених у зміст знань, де 

застосовуються інтерактивні технології, дає поживу для розуму, розвиває уяву, 

спостережливість, розширює кругозір, знайомить з важливими елементами 

професійної діяльності, впливає на формування стійких пізнавальних інтересів, а в 

майбутньому - і на вибір роду занять, пов'язаних з математикою. 

Суть інтерактивного навчання на уроках математики полягає ще й в тому, що 

навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів 

колективу. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групує, навчання у 



співпраці), де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, 

розуміють, що вони роблять рефлектують з приводу тощо, вони знають, вміють і 

здійснюють. 

Слід зазначити, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити процес 

засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня, а й на його 

почуття, волю (дії, практику). 

 Отже, інтерактивне навчання є однією з найбільш гнучких форм включення 

кожного учня в роботу, забезпечує перехід від простих до складних завдань, вчить 

використовувати не готові знання, а здобувати їх із власного досвіду, що веде до 

розвитку мислення - творчого і діалектичного. Новітні підходи до організації 

навчання роблять навчально-виховний процес різноманітним, цікавим та 

ефективним, а найкориснішим у такому навчанні є те, що математика починає 

подобатися. 
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