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ПеРеДмовА
Шановні колеги!

Посібник, котрий тримаєте у руках, присвячено інтерактивним 
технологіям навчання, теоретичним та практичним аспектам їх за-
стосування у початковій освіті. 

Накопичений за останні роки досвід використання інтерактив-
них методів та технологій у навчально-виховному процесі молодшої 
школи дає підстави впевнено стверджувати, що саме інтерактивне 
навчання створює умови як для формування компетентностей учнів, 
так і для розвитку та виховання особистості активних громадян з 
відповідною системою цінностей, толерантних, розкутих, оптиміс-
тично налаштованих, готових до подолання життєвих труднощів, 
стійких до стресів і фрустрацій тощо.

Як засвідчує досвід, використання інтерактивних технологій у 
початковій школі сприяє інтенсифікації та оптимізації навчально-
го процесу, дозволяє вчителям: 

— зробити навчання більш доступним і цікавим; 
— моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати соціальний 

досвід учнів через включення у різні навчальні та життєві ситуації 
та їх переживання;

— створити умови для розвитку у дітей здатності будувати кон-
структивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати 
конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути до діа-
логу, знаходити спільне розв’язання проблеми; 

— навчити учнів формулювати власну думку, правильно її ви-
словлювати, доводити свою точку зору, аргументувати й дискуту-
вати, слухати іншу людину, поважати альтернативну думку;

— ефективно розвивати у школярів навички проектної діяль-
ності, самостійної роботи, виконання творчих робіт.

Окрім того, використання інтерактивних методів дозволяє ре-
алізувати ідею співпраці тих, хто навчає, і тих, хто навчається, 
сприяє оздоровленню психологічного клімату на уроці, конструк-
тивній взаємодії, створенню доброзичливої атмосфери.

На превеликий жаль, більшість учителів сьогодні недостатньо 
обізнана у тому, які є методи та технології інтерактивного навчан-
ня, якими є умови їх використання. Адже кожен з методів потребує 
від учителя чіткої покрокової, поетапної реалізації з обов’язковим 
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прогнозуванням результатів навчання. Окрім того, в інтерактив-
ному процесі часто відбувається не навчальне заняття із заданої 
теми, а розгортається «саме життя», де учасники «проживають» 
конкретну подію, що спланована, структурована, сконцентрована. 
При цьому кожен із застосовуваних методів виконує свою функ-
цію, отже, і комплексний вплив на учнів може бути не до кінця 
передбачуваним. Тому для ефективного застосування інтерактив-
них методів та технологій у навчальному процесі учителеві потрі-
бен власний досвід участі в групових інтерактивних вправах.

Полегшити вчителям підготовку до інтерактивного навчання 
покликані зміст та структура нашого посібника, що поділяється 
на дві частини: теоретичну та практичну. У теоретичній частині 
(розділ І) ми ознайомимо читачів із сутністю інтерактивних мето-
дів та технологій навчання, психолого-педагогічними умовами їх 
застосування у навчально-виховному процесі початкової школи, 
вимогами до структури інтерактивних уроків та підходами до оці-
нювання навчальних досягнень учнів за умов кооперативного на-
вчання. У другій частині посібника (розділ II) вміщено розробки 
уроків з різних навчальних предметів початкової школи, авторами 
яких запропоновані можливі варіанти використання інтерактив-
них методів навчання у навчальному процесі.

Сподіваємось, що посібник буде сприяти поширенню в освіт-
ньому просторі України цієї інновації й збільшенню кількості 
вчителів, котрі цілеспрямовано впроваджуватимуть інтерактив-
ні технології навчання у навчально-виховний процес початкової 
школи.

Розділ І. інтерактивне навчання як інноваційне 
педагогічне явище 

1.1. сутність інтерактивного навчання 
У свідомість українських вчителів через публікації останнього 

часу і через систему неформальної освіти поступово закладається 
думка, що інтерактивні методи та технології навчання створюють 
необхідні умови як для розвитку і виховання особистості активних 
громадян із системою власних духовних цінностей, так і для ста-
новлення і розвитку компетентностей учнів. У зв’язку з цим важ-
ливим видається визначення самого поняття і сутності цієї групи 
методів, їх відмінностей від інших.

Нагадаємо, що термін «інтерактивна педагогіка» відносно но-
вий: його ввів у 1975 р. німецький дослідник Ганс Фріц. Лінгвіс-
тичне тлумачення слова, представлене в іншомовних словниках, 
свідчить, що поняття «інтерактивність», «інтерактив» прийшли до 
нас з англійської мови. «Inter» – поміж-, серед-, взаємо-, «act» – 
діяти, отже, Interact – взаємодіяти. Інтерактивністю в навчанні 
можна вважати взаємодію учнів, перебування їх у режимі бесіди, 
діалогу, спільної дії. Відповідно, у дослівному розумінні інтерак-
тивним може бути метод, у якому той, хто навчається, є учасни-
ком, який разом з іншими здійснює щось: говорить, управляє, 
моделює, пише, малює тощо, тобто не виступає тільки слухачем, 
спостерігачем, а бере активну участь у тому, що відбувається, осо-
бисто створюючи це.

Суть інтерактивного навчання полягає у тім, що навчальний про-
цес відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії всіх 
учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, на-
вчання у співпраці). В ньому всі учні та вчитель є рівноправними, 
рівнозначними суб'єктами навчання, розуміють, що вони роблять, 
рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють і здійсню-
ють. Учитель в інтерактивному навчанні виступає як організатор 
процесу навчання, консультант, фасилітатор, який ніколи не «за-
микає» навчальний процес на собі. Головними у процесі навчання 
є зв’язки між учнями, їх взаємодія і співпраця. Результати на-
вчання досягаються взаємними зусиллями учасників процесу на-
вчання, учні беруть на себе взаємну відповідальність за результати 
навчання.
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3 група
Вставити пропущені букви у словах.
В...слœ, к...тš, кн....жкš, д...р...винŠ.

Працюючи в групі, учні мають можливість у спілкуванні з това-
ришами радитись, узгоджувати дії тощо. 

Зміст вправ у підручниках з рідної мови для початкової шко-
ли дозволяє у навчальному процесі використовувати рольову гру, 
«драматизацію» для вивчення та закріплення матеріалу. Ця техно-
логія буде доречною при вивченні тем «Мова і мовлення», «Куль-
тура мовлення». Так, за допомогою цієї технології можна опрацю-
вати вправу № 71 (2 клас, І ч.), вправи № 26, 29, 34 (3 клас, І ч.), 
вправу № 15 (4 клас, І ч.). Наприклад, вивчаючи тему «Сила голо-
су і швидкість мовлення», на матеріалі вправи 71 можна розіграти 
ситуації, зображені на малюнках. Для цього клас об’єднується у 
групи: 

1 група – розігрує сценку в бібліотеці;
2 група – на уроці;
3 група – на спортивному майданчику.
Після завершення гри кожна група називає правила поведінки 

відповідно до своєї ситуації.
Розігрування конкретної життєвої ситуації дає змогу залучити 

всіх учнів до роботи, допомагає виробити власне ставлення, акти-
візує їх розумову діяльність.

Технологія «навчаючи – вчусь» використовується при вивченні 
нового матеріалу або при узагальненні та повторенні вивченого. 
Вона дає можливість учням узяти участь у передаванні своїх знань 
однокласникам. Використання цієї технології допомагає учням 
скласти загальні уявлення про поняття і факти, що їх необхідно 
вивчити на уроці, а також сформулювати певні запитання і під-
вищити інтерес до навчання. Так, у 4 класі з теми «Текст» учні 
узагальнюють отримані у 2 і 3 класах знання, і для повторення 
інформації про текст можна застосувати цю технологію. 

Готуючись до уроку, вчитель повинен розділити теоретичний 
матеріал на однакові частини й написати окремі частини на окре-
мих кольорових аркушах паперу (не менше трьох кольорів). 

нАПРиКлАД:

Частина 1.
Об’єднані за змістом речення становлять ТеКсТ. У тексті за-

вжди про щось повідомляється, розповідається. Речення в тексті 
зв’язані за змістом. Їх не можна міняти місцями. До тексту можна 
дібрати ЗАголовоК. Заголовок передає те найголовніше, що зма-
льовано на картині або в тексті.

Частина 2.
У тексті про когось або про щось розповідається, доводиться 

якась думка чи описується предмет (явище). це його тема. 
Текст створюється з певною метою. це його головна думка.
Зрозуміти головну думку висловлювання допомагають запи-

тання:
Про що розповідається? Чого навчає текст? Що в ньому за-

суджується?
Частина 3. 
У тексті є початок, або зачин, основна частина і кінцівка. Кожна 

частина починається з нового рядка – абзацу.
ЗАчин – це початок тексту, в якому найчастіше стисло визна-

чається, про що буде йти мова, тема розповіді.
основнА чАсТинА – найбільша частина тексту, у якій розкри-

вається весь зміст розповіді.
КінцівКА – своєрідний висновок з усього твору.
Частина 4. 
Текст можна поділити на абзаци. 
АБЗАц – це частина тексту, уривок, що виділяється на письмі 

відступом вправо. Абзац включає кілька речень, зв’язаних між со-
бою за змістом. Абзаци також зв’язані між собою за змістом. Кож-
ний абзац починається з нового рядка.

До наступного уроку можна підготувати такий матеріал:
1. За темою, метою та характером викладу думки розрізняють 

такі типи текстів: розповідь, опис, міркування.
2. ТеКсТ-РоЗПовіДь – це тип тексту, в якому описуються події у 

певній послідовності. До такого тексту можна поставити запитан-
ня: що відбувається?, що відбувалося?, що буде відбуватися? 

3. ТеКсТ-оПис – це тип тексту, в якому описуються ознаки 
предметів, явищ, тварин, людей. До такого тексту можна постави-
ти запитання: який?, яка?, яке? 
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Робота у малих групах дає можливість кожному учневі час по-
думати, висловити власну думку, набути навичок спілкування та 
співпраці. Після обговорення, на яке відводиться 2-3 хв, доповіда-
чі з кожної малої групи представляють результати своєї роботи. 
Вислухавши повідомлення представників кожної із груп, вчитель 
перевертає розміщені на дошці картки із зображеннями тварин і 
перевіряє правильність виконання роботи учнями. Таким чином, 
усі учні класу закріплюють отримані знання з теми.

Для перевірки якості засвоєних знань учитель пропонує учням 
тести:

1. Верхній ярус лісів утворюють такі рослини:
а) сосна, дуб, граб, чорниці, малина;
б) сосна, граб, береза, липа, осика, клен;
в) береза, ліщина, мох, верба, суниці.

2. До звірів, які мешкають у зоні мішаних лісів, належать:
а) рись, лось, вовк, лисиця, зубр;
б) видра, борсук, степовий тхір, норка, хом’як;
в) рись, бурий ведмідь, муфлон, лісовий кіт, бабак.

3. До птахів зони мішаних лісів належать:
а) сірий журавель, сіра сова, строкатий дятел, крижень, ряб-

чик;
б) сіра сова, рябчик, орел-могильник, степовий лунь, дрохва;
в) строкатий дятел, сірий журавель, чайка, гриф, беркут.

4. До рослин зони мішаних лісів належать:
а) ялівець, граб, кипарис, бук, магнолія;
б) дуб, граб, ковила, терен, полин;
в) осика, вільха, сосна, ліщина, біле латаття.

5. До Червоної книги України занесені такі тварини зони мішаних 
лісів:

а) борсук, видра, сірий журавель, рись, зубр;

б) вовк, борсук, рись, їжак, лисиця;
в) козуля, дика свиня, бобер, борсук, видра.

6. До Червоної книги України занесені такі рослини зони мішаних 
лісів:

а) чорниці, біле латаття, малина, лісова лілія, суниці;
б) жовте латаття, лісова лілія, рододендрон, росичка, журавлина;
в) груб, клен, жовте латаття, верба, суниці.

7. У зоні мішаних лісів знаходиться заповідник:
а) Мис Мартьян;
б) Український степовий;
в) Поліський.

Ключ для виконання тестів: 1б, 2а, 3а, 4в, 5а, 6б, 7в.

2. Підбиття підсумків. 
Зробити підсумок уроку можна за допомогою технології «неза-

кінчене речення». Учні по черзі, отримавши у руки уявний мікро-
фон, продовжують речення: «На сьогоднішньому уроці для мене 
найбільш цікавим було…».

Рефлексія:
— Що ми робили на уроці? 
— Що найбільше сподобалося?
— Навіщо нам ці знання?
3. оцінювання.
4. ДомАшнє ЗАвДАння.

 Опрацювати с. 119-123 підручника.
 Виконати завдання на с. 36-37 зошита.
 Підготувати повідомлення про окремих рослин і тварин зони 

мішаних лісів України.
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