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ФОРМУВАННЯ ВСЕБІЧНО РОЗВИНЕНОЇ ГАРМОНІЙНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ 
ІНТЕРАКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ 

ШКОЛІ 
Інновації в педагогіці пов’язані із загальними процесами у суспільстві, 

глобальними проблемами. Нині створюється нова педагогіка, характерною 
ознакою якої є інноваційність – здатність до оновлення, відкритість новому. 

Інноваційні технології – це цілеспрямований системний набір 
прийомів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес 
навчання від визначення мети до одержання результатів.[2, с.10] 

Мета статті полягає у визначенні сутності та застосування інтерактивних 
технологій на уроках у початкових класах з  метою формування творчої та 
всебічно розвиненої гармонійної особистості. 

Сам термін «інтерактивне навчання» відносно новий: в науковий обіг у 
1975р. його вводить німецький дидакт Ганс Фріц. Українські дослідники 
трактують інтерактивні технології у навчанні як здатність до взаємодії, 
навчання у режимі бесіди, діалогу, дії, що знайшло своє відображення у 
назві. 

Проблема введення інтерактивних технологій у навчальний процес 
піднімалася у працях, присвячених методиці навчання різних предметів, у 
зв’язку з дослідженням різних проблем: зростання пізнавального інтересу на 
уроках, розвитку мислення на творчому рівні; формування умінь, які 
забезпечують набуття досвіду творчої діяльності (К.Баханов, В.Комаров, 
О.Пометун, О.Мокрогуз, Л.Борзова та ін.). 

У сучасній педагогіці серед великої кількості інноваційних технологій 
більшість учителів визначають перевагу роботи в режимі інтерактиву. 

В інтерактивному навчанні змінюється взаємодія вчителя та учня: 
активність учителя поступається місцем активності учня, а метою вчителя 
стає створення умов для ініціативи школярів. Інтерактивне навчання 
забезпечує взаєморозуміння, взаємодію, взаємозбагачення. Принципово 
змінюється схема взаємодії між учасниками навчального процесу. 

Слово "інтерактив” прийшло до нас із англійської мови "interаct”. 
"Inter” – це "взаємний”, "act” – діяти. Інтерактивне навчання – діалогове 
навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя і учня. 
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   Мета інтерактивного навчання – створювання комфортних умов 
навчання, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну 
досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес. 

   Суть інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес 
відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це базується 
на співпраці, взаємо-навчанні: вчитель – учень, учень – учень. При цьому 
вчитель і учень – рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання. Інтерактивна 
взаємодія виключає домінування одного учасника навчального процесу над 
іншим, однієї думки над іншою. Під час такого спілкування учні вчаться бути 
демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, 
приймати обґрунтовані рішення.[3, с.9]. 

Психологами вставлено, що в умовах навчального спілкування  
спостерігається підвищення якості сприйняття, збільшується 
результативність роботи пам’яті, більш інтенсивно розвиваються 
інтелектуальні та емоційні якості особистості, покращується здатність 
аналізувати свою діяльність і діяльність свого партнера. В умовах 
спілкування активно здійснюються процеси самоконтролю, відбувається 
виховання культури почуттів та емоцій, розвивається здатність до співчуття. 

Сумісна діяльність учнів у процесі навчання полягає в тому, що 
кожний учень вкладає в цей процес свій особистий індивідуальний внесок. 
Зусилля кожного потрібні й незамінні для успіху всієї групи.  

Відбувається обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Це 
відбувається в атмосфері доброзичливості і взаємної підтримки, що дозволяє 
не тільки набувати нових знань, але й розвиває саму пізнавальну діяльність, 
переводить її на вищі форми співпраці. 

 Інтерактивне навчання дозволяє вирішити одночасно комплекс 
задач: розвивати комунікативні вміння та навички, допомагає встановленню 
емоційних контактів між учасниками процесу, забезпечує реалізацію 
виховних задач, оскільки змушує працювати в команді й прислухатися до 
думки кожного. А також воно є однією із складових компонентів формування 
всебічно розвиненої гармонійної, суспільно корисної особистості. 

Інтерактивне навчання здійснюється шляхом використання 
фронтальних та кооперативних форм організації навчальної діяльності учнів, 
інтерактивних ігор та методів, що сприяють навчанню вміння дискутувати. 
Найбільш  уживаними стали: 

• при фронтальній формі роботи такі технології : «Мікрофон», 
«Мозковий штурм», «Ажурна пилка», «Незакінчене речення» ; 

• при кооперативній формі : робота в парах, робота в малих групах, 
акваріум; 
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• інтерактивні ігри : «Рольова гра», «Драматизація»; 
• технології навчання у дискусії: метод «Прес», «Обери 

позицію».[1, с.14] 
Заняття з використанням інтерактивних технологій проходять цікаво, 

продуктивно, залучають до активної роботи учнів з різним рівнем 
навчальних досягнень. Головне, що відбувається розвиток творчих 
здібностей учнів, пізнавальних інтересів, значно зростає ефективність уроків.  

Отже,   застосування інтерактивних технологій на уроках у початкових 
класах дає змогу створювати навчальне середовище, що допомагає учням 
формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв’язне 
мовлення, виявляти і реалізовувати індивідуальні можливості, разом з цим  
все це впливає на формування всебічно розвиненої гармонійної особистості. 

Попри це, професія педагога вимагає постійного творчого пошуку. 
Сьогодні кожний педагог шукає нові ефективні шляхи удосконалення 
навчального процесу, підвищення зацікавленості учнів в навчанні та 
зростанні їх успішності.  

Таким чином, використання тієї чи іншої форми інтерактивного 
навчання залежить від конкретних задач, поставлених учителем на уроці. 
Педагогічний досвід вчителів свідчить про те, що вдале застосування форм 
організації навчального процесу за технологією інтерактиву надає уроку 
ефективності та результативності.  
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