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До психолого-педагогічних основ навчання елементарної 
математики входить певний категоріальний апарат, тобто система 
провідних понять психології та педагогіки, що використовується в 
методиці навчання. До таких понять належать перш за все особистість, 
розвиток особистості, виховання в широкому розумінні цього поняття, 
освіта, навчання, педагогічна технологія, технологія навчання, 
інформаційно-комунікаційні технології навчання, гуманізація, гуманізація 
освіти. 

Досліджуючи проблеми професійної підготовки вчителів 
математики, удосконалення їхньої методичної майстерності, в центрі уваги 
дослідників завжди стояло питання щодо формування особистості вчителя. 

Навчальний процес у вузі має бути: по-перше, спрямований на 
реалізацію конкретних завдань підготовки майбутнього вчителя; по-друге, 
бути імітацією того середовища, в якому доведеться працювати майбутнім 
учителям; по-третє, виробляти в студентів уміння і навички розв’язання 
практичних завдань і психологічних ситуацій. Тому навчання студентів 
треба суттєво наблизити до реального життя, де переважають колективні 
та групові форми взаємодії між людьми, панує дух здорового змагання, 
наявний розподіл праці, співробітники обирають керівника, виконують 
роль радників і критиків, сильні та досвідченіші підтримують та навчають 
слабших і допомагають їм розібратися в сутності питання та засвоїти 
необхідний досвід. Це є важливим для студентів педагогічних навчальних 
закладів, які у майбутньому виступатимуть у ролі організаторів навчально-
виховного процесу. Слід також враховувати, що для успішного виконання 
реальної роботи у майбутньому студенту педагогічної спеціальності 
недостатньо лише оволодіти професійними знаннями та вміннями. 
Необхідними є також віра у свої сили, вміння приймати самостійні 
рішення, здатність розуміти, слухати, допомагати, ладити з людьми, 
організовувати їх діяльність тощо. Традиційна система навчання не 
приділяє достатньо уваги розвитку цих важливих якостей. Більше того, 
зазвичай вона перешкоджає формуванню атмосфери співробітництва, 
взаємодопомоги та підтримки [3, 64]. 

Саме при використанні інтерактивних технологій, студенти 
опановують необхідними знаннями, уміннями, навичками для їхньої 
професійної діяльності, розвиваються творчі здібності. В основі активних 
методів лежить діалогічне спілкування, як між викладачем і студентами, 
так і між самими студентами. А в процесі діалогу розвиваються 



комунікативні здібності, уміння вирішувати проблеми колективно, і саме 
головне розвивається мова студентів, вміння спілкуватися. Інтерактивні 
технології навчання спрямовані на залучення студентів до самостійної 
пізнавальної діяльності, викликають особистісний інтерес до вирішення 
будь-яких пізнавальних завдань, забезпечують можливість застосування 
студентами отриманих знань. 

Заняття з використанням інтерактивних технологій активізують 
пізнавальну сферу студентів, сприяють висвітленню ними не лише 
програмного навчального матеріалу, а й власного досвіду. 

Реалізація таких видів занять сприяє формуванню вміння 
застосовувати знання в нестандартних ситуаціях, знаходити оригінальні 
способи вирішення проблеми, використовувати інтуїцію, як складову 
частину творчості. 

Отже, використання інтерактивних технологій у навчальному 
процесі сприяє підвищенню інтересу до предмета, допомагає 
професійному становленню майбутнього вчителя. 
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