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Хто вчить інших, той навчає сам себе 

не тільки тому, що повторенням він укріплює свої знання, 

але й тому,що отримує можливість глибше проникнути у предмет 
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ПЕРЕДМОВА 
 



Розвиток вищої школи України пов’язаний з вирішенням цілого ряду 

соціальних, психологічних і педагогічних проблем. Однією з проблем, що 

потребує комплексного вивчення, є удосконалення професійно-педагогічної 

підготовки студентів-магістрантів до викладацької діяльності через 

оволодіння ними основами фахової майстерності. 

Зростання вимог до професійної підготовки майбутніх викладачів 

математики вимагає якісно нової теоретичної та практичної підготовки в 

умовах вищого педагогічного навчального закладу. Під час навчання 

студенти мають опанувати не тільки знання з основ наук, а й освоїти уміння 

використовувати нові педагогічні досягнення, застосовувати різноманітні 

навчальні технології на практиці. Згідно з Галузевою концепцією розвитку 

неперервної педагогічної освіти одним із шляхів підвищення якості 

педагогічної освіти, забезпечення її інтеграції у Європейський простір вищої 

освіти є використання інформаційно-комунікаційних технологій, 

інтерактивних методів навчання та мультимедійних засобів.  

Програмою підготовки магістрів з методики навчання математики у 

вищій школі, крім інших, передбачено вивчення таких тем:  

- сучасні педагогічні технології та їх впровадження у процес навчання 

математики у вищій школі;  

- особистісно орієнтована освіта та особистісно орієнтовані технології 

у вищій освіті;  

- технологія організації групової навчальної діяльності студентів. 

Технології інтерактивного навчання.  

Ці теми прямо чи опосередковано передбачають вивчення методів та 

технологій інтерактивного навчання у вищій школі. Успішне оволодіння 

інноваційними навчальними технологіями допоможе магістрам органічно 

включитися в педагогічну діяльність і одразу по завершенню університету 

розпочати практичне застосування отриманих знань у професійній 

діяльності.  

У навчальному посібнику подається характеристика інтерактивного 



навчання та його видів, а також на конкретних прикладах розглядаються 

методичні особливості інтерактивного навчання математичних дисциплін у 

вищій школі.  

Посібник складається з двох розділів. У першому розділі 

розкриваються основні теоретичні положення інтерактивного навчання, а 

саме: сутність інтерактивного навчання, історія виникнення, види методів та 

технологій інтерактивного навчання тощо. Подано аналіз використання 

комп’ютерних технологій в умовах інтерактивного навчання, показано 

конкретні приклади використання педагогічного програмного забезпечення 

навчання. У другому розділі наведено приклади використання методів та 

технологій інтерактивного навчання математичних дисциплін. 

За допомогою матеріалів, уміщених в посібнику, магістранти можуть 

оволодіти теорією і практикою не тільки передачі математичних знань 

іншим, а й сформувати в себе базовий рівень професійної компетентності 

стосовно інтерактивного навчання предметів математичного циклу у вищій 

школі. 

Особливістю даного навчально-методичного посібника є те, що хоч він 

і розрахований переважно на студентів, але він буде корисним і для 

аспірантів, і для викладачів-початківців, а також стане в нагоді й для тих, хто 

вже має певний досвід викладання, але бажає поглибити свої творчі пошуки. 

Сподіваємося, що цей посібник зацікавить і вчителів математики, оскільки 

окремі підходи та конкретні розробки можна використати і в школі, особливо 

– старшій.  

 


