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У статті розглянуто інтерактивне навчання, як одну з найбільш
гнучких форм включення кожного учня в роботу. Зазначено, що 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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Сьогодні в умовах науково-технологічного прогресу перед сучасною
школою постає низка проблем: в умовах традиційного навчання учні пасивно
сприймають інформацію, не вміють застосовувати отримані знання на
практиці, самостійно здобувати потрібну інформацію.
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 правил 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 у
тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної
взаємодії всіх учнів колективу. Це співнавчання, взаємонавчання
(колективне, групове, навчання у співпраці), де учень і вчитель є
рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони
роблять, рефлектують з приводу того, що 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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