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РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 

 
Основним завданням сучасної школи є створення умов для 

самопізнання, саморозвитку і самореалізації кожної особистості, зокрема й 
молодшого школяра. 

Учень повинен вміти вчитися, тобто відповідно до поставленої перед 
ним мети вміти планувати і виконувати необхідні дії, контролювати та 
оцінювати свої результати. Тому вчителю необхідно навчитися вміло 
застосовувати особистісно орієнтовані педагогічні технології, в основі яких 
лежить глибоке і всебічне вивчення особистості дитини, формування 
відносин співробітництва між усіма учасниками педагогічного процесу, 
виховання в них морально-емоційної культури взаємостосунків. 

Найбільш потенційні можливості для розв’язання цих завдань мають 
інтерактивні технології навчання. Варто відзначити, що проблема розробки і 
використання інноваційних педагогічних технологій не є абсолютно новою. 
Проблемою технологій навчання займалися у свій час І.П.Павлов, 
А.А.Ухтомський, С.Т.Шацький, В.М.Бехтєрєв, І.Я.Лернер, Л.С.Виготський та ін. 
Біля джерел технологізації педагогічного процесу стояв А.С.Макаренко. Масове 
запровадження педагогічних технологій відноситься до початку 60-х років. У 
зарубіжній науці воно пов’язане з іменами Б.Блума, Д.Брудера, Г.Грейса, 
Дж.Креола, В.Коскарллі, Д.Хамбліна та ін. В українській теорії та практиці 
освіти технологічний підхід заснований А.М.Алексюком, В.І.Бондарем, 
Я.І.Бурлакою, В.І.Лозовою, І.П.Підласим, А.В.Фурманом, у Росії – 
Ю.К.Бабанським, В.П.Безпалько, П.Я.Гальперіним, М.В.Клариним,  А.Г.Рівіним, 
Н.Ф.Тализіною, Н.Є.Шурковою та ін. 

Технології взаємного навчання у групах, як одному з видів 
інтерактивного навчання, розкриваються в працях видатних педагогів 
минулого; Ж-Ж.Руссо, Г.Песталоцці, Дж.Дьюї, А.Балла, Дж.Ланкастера та 
сучасних дидактів: Л.П.Христової, М.О.Данилова, Б.П.Єсипова, 
І.М.Чередова, М.М.Скаткіна, О.Г.Ярошенко.  

Використання елементів інтерактивного навчання ми можемо  
простежити у творчій діяльності Ш.О.Амонашвілі, В.С.Ільїна, 
С.А.Лисенкової, В.Ф.Шаталова та інших педагогів-новаторів, у теорії 
розвивального навчання Д.Б.Ельконіна, В.В.Давидова. 

У 70-ті роки важливий напрям досліджень загальних форм навчання був 
пов’язаний з навчально-пізнавальною діяльністю суб’єктів навчання в умовах 
колективної, групової, індивідуальної роботи (А.М.Алексюк, Ю.К.Бабанський, 
І.Я.Лернер, Х.Й.Лійметс та ін.).   

Сьогодні до проблеми активного навчання учнів звертаються багато вчителів-
практиків України.   Зокрема, Бабій Роман (м. Львів), Бобрикова Ольга 
(м. Луганськ), Бойко Валерій (м. Київ), Ковтонюк Анатолій (м. Житомир), Савка 
Олександр (м. Івано-Франківськ) та інші. Протее проблема використання   



інтерактивного навчання молодших школярів з окремих предметів ще недостатньо 
досліджена. Саме в своїй статті ми маємо розглянути цю проблему. 

Ми виходимо з того, що інтерактивні технології навчання − це такі 
технології, за яких засвоєння матеріалу відбувається в результаті спілкування 
між, тими хто вчить і хто вчиться, тобто між тими, хто має певні знання й 
досвід, та тими, хто їх набуває. В процесі такої організації навчальна 
пізнавальної діяльності її учасники (опановують) набувають усіх видів 
людської діяльності, тобто мети й змісту навчання. Проте в цьому випадку 
засвоєння людської діяльності відбувається в процесі спілкування й через 
спілкування. „... навчання ми можемо визначати як спілкування, в процесі якого 
і через яке відбувається відтворення та засвоєння всіх видів людської 
діяльності” [1, 20]. 

Робота в парах змінного складу, групова, диференційовано-групова форми 
навчання сприяють вихованню колективізму, взаємодопомоги, досягненню 
учнями високих результатів засвоєння знань та формування вмінь. Для 
організації навчального процесу з учнями молодшого шкільного віку найбільш 
вдалими вважаю такі технології: „Мозковий штурм”, „Навчаючи учусь”, 
„Рольова гра”, „Мікрофон”, „Карусель” (робота в парах змінного складу). 

Інтерактивна взаємодія потребує певної зміни всього життя класу, а 
також значної кількості часу для підготування як учням, так і педагогу. 
Починайте з поступового включення елементів цієї моделі, якщо ви або учні з 
ними незнайомі. Як педагогу, так і учням треба звикнути до них. Можна 
навіть створити план поступового впровадження інтерактивного навчання. 
Краще старанно підготувати кілька інтерактивних занять у навчальному 
році, ніж часто проводити наспіх підготовлені «ігри». 

Можна провести з учнями особливе «організаційне заняття» і створити 
разом із ними «правила роботи в класі». Налаштуйте учнів на старанну 
підготовку до інтерактивних занять. Використовуйте спочатку прості 
інтерактивні технології — робота в парах, малих групах, мозковий штурм 
тощо.  Коли у вас і в учнів з’явиться досвід подібної роботи,  такі заняття 
будуть проходити набагато легше, а підготовка не потребуватиме багато часу. 

Наведемо приклад початкового етапу застосування однієї із зазначених 
технологій в організації навчального процесу в першому класі. Зразу при 
вивченні першої теми з математики (39 годин) „Властивості предметів. Числа 
першого десятка. Геометричні фігури. величини” з метою розвитку логічного 
мислення, кращого засвоєння складу чисел в межах першого десятка, з метою 
підготовки учнів до ознайомлення з поняттям „задача”, застосовуючи технологію 
„мозковий штурм”, пропоную учням для роботи в групах такі завдання: 

· Якого кольору мають бути незафарбовані намистинки? Зафарбуй їх. 
 



 
 
 

· Домалюй ще по дві фігури, зберігаючи послідовність. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Розфарбуй великі квадрати так, щоб маленький був між червоним і 

жовтим, а зелений поряд з червоним. 
 
 
 
 
 
· Подумай і закінч речення: 
Якщо зошит тонший, ніж книжка, то книжка... 
Якщо берізка тонша, ніж дуб, то дуб... 
Якщо стіл вищий від стільця, то стілець... 
Творче завдання: 
Побудувати аналогічні вислови з числами. 
· На малюнку три котики. Рудого котика звати Рудько. Двох інших – 

Мурчик і Пушок. Праворуч від Рудька сидить Пушок. Покажи котика 
Мурчика. (Малюнок до задачі можна дати схематично у вигляді квадратів). 

· Порахуй усі трикутники: 
 
 
 
Порахуй усі квадрати: 
 
 

   
 

 жовтий 
 червоний 
 синій 

 жовтий 
 червоний 
 



 
 
 
 
 
· Визначте закономірність і домалюйте фігури: 

 
 

     

 
 

  
 

   

  
 

    

 
· Подумай і розв’яжи логічну задачу: 
Жили собі троє поросяток: 
Ніф-Ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф. 
Ніф-Ніф товстіший від Нуф-Нуфа, 
Нуф-Нуф товщий за Наф-Нафа. 
Хто з них найтовстіший? 
Хто найхудіший? 
· Катруся вища від Оленки, але нижча за Марійку. Відгадай, як звати 

кожну дівчинку, і напиши їхні імена в клітинках. 
 
 
 
 
 
 
 

 
· Галинка, Марійка і Надійка зібралися в театр. У шафі висять плаття: 

червоне, жовте і зелене. Одягніть дівчаток, коли відомо, що у Галинки не 
жовте платтячко, у Маринки – не жовте і не червоне. 

(Кожній групі даю графічне зображення задачі, вирізані з картону три 
платтячка, які треба повісити на плечики кожній дівчинці. В плечиках є 
прорізи). 

               Г.                            М.                          Н. 



 
 
 
 
 
· Подивися на екран комп’ютера. Що має бути в пустій клітинці? (Коли 

діти знайомляться із знаками дій). 
 

       

  
 

 

   

 
· Перевір, чи є помилка у грі „Доміно”? (Формуємо поняття „стільки 

ж”). 
 
 
 
 
 
 
 
· Намалюй у рамках такі фігури, щоб усі малюнки стали однакові. 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Визначте закономірність і скажіть, які числа пропущено (при 

вивченні складу числа 9). 
 

    жовтий 
    червоний 



8 + 1;  7 + 2;  6 + 
3; 

5  +  4;  4  +  5;  + ٱ 
6; 

 8 + ٱ ;7 + 2
Аналогічні завдання можна давати при вивченні складу й інших чисел. 
· Продовжіть ряд: 
      1+2, 2+2, 3+2, 4+2, 5+2, 6+2, ?.. 
· Скільки прикладів на віднімання можна утворити з прикладу 2+2=4? 

Чому? 
Придумайте аналогічні приклади. (Вивчення теми „Зв’язок дії додавання 

з дією віднімання”). 
· Перевір свою спостережливість та кмітливість. Уважно роздивись 

малюнок. Знайти два однакових квадрати. 
 

6         
9 

        
6 5     9       

         
5 9 9            

6 5 
 
· У пуделя в мисці їжі більше,  ніж у бульдога,  а в спанієля –  більше,  

ніж у пуделя. У болонки менше, ніж у пуделя. У кого найменше їжі? У кого 
найбільше? 

(Даю на картках схематичний запис задачі: 
пудель    >  бульдог 
спанієль  >  пудель 
болонка  <  пудель). 
Використання інтерактивного навчання не самоціль. Це лише засіб для 

досягнення тієї атмосфери в класі, яка найкраще сприяє співробітництву,  
порозумінню і доброзичливості,  надає можливості дійсно реалізувати 
особистісно орієнтоване навчання. 
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