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   Організація парної роботи 

в класах, які працюють 

 за програмою 

розвивального навчання 
 

 
 



 

«Мої учні будуть пізнавати нове не 

від мене, вони будуть «відкривати» 

все нове самостійно. Моє головне 

завдання – допомогти їм 

розкритися, розвинути власні ідеї». 

                    І.Г. Песталоцці 
 



Основна мета  учня, що працює в 

парі, - навчити інших всьому тому, 

що знаєш сам.  

Основний принцип парної роботи: 

всі по черзі навчають кожного, а 

кожен по черзі - всіх. 
 



Основні правила спілкування 

1.При розмові дивись на      

співрозмовника. 

2. Говори в парі тихо, щоб не заважати 

однокласникам. 

3. Називай товариша по імені, уважно  

слухай відповідь, тому що потім будеш 

виправляти, доповнювати, оцінювати. 

 



Завдання педагога під час 

організації парної роботи учнів 

1. Пояснити учням, як слід сидіти за партою,     

     як висловлювати згоду і незгоду, як                          

     надавати допомогу і просити про неї 

2. Навчити дітей перевіряти один одного. 

3. Навчити учнів тренуватися в парах. 

4. Навчити дітей говорити по темі, ставити  

    питання і розкривати їх. 

 



Основні переваги парної роботи 

- діти вчаться уважно слухати    

     відповідь свого товариша (вони   

     виступають в ролі вчителя); 

- діти постійно готуються до відповіді  

     (для дитини важливо, щоб її  

     спитали); 

- дитина вчиться говорити,  

     відповідати, доводити. 

 



Мигія - 2013 

Правила об’єднання дітей в пари 

На етапах розв'язання навчальної задачі, пошуку 

способу, моделювання краще об'єднати в пари 

таким чином: 

       «сильний» - «слабкий» 

       «середній» - «сильний» 

На етапі розв'язання окремих задач, рефлексії: 

      «сильний» - «сильний» 

      «середній» -  «середній» 

      «середній» - «слабкий» 

       «сильний» - «слабкий» 

 



Мигія - 2013 

Фрази, які дитина може 

застосовувати під час парної 

роботи 

- «Я тебе зрозумів так… Ти це мав на 

увазі?» 

- «Я не згоден з тобою, тому що …» 

- «Я пропоную зробити так … Ти згоден?» 

- «У мене з'явилася ідея, але я не 

впевнений у її правильності. А ти як 

вважаєш?» 

 



Картки: 
Тема «Споріднені слова» 

 

Картка 1. 

1. Прочитай слова: 

     Зима, зимовий, зимонька. 

     Весело, веселий, звеселяти. 

     Птахи, пташка, пташиний. 

2. Знайди спільну частину (корінь) 

3. Виділи корінь 

 



Картки: 
Тема «Споріднені слова» 

 

1. Які слова називаються спорідненими? 

Доведи. 

2. Як називається спільна частина 

споріднених    

    слів? Наведи приклади. 

3. Як інакше називаються споріднені 

слова? 

 



Картки: 
Тема «Споріднені слова» 

 

1. Доведи,що ці слова спільнокореневі. Виділи 

корінь. 

     Малий – малюк, зелений – зазеленіло,  

      садовий – садок. 

2. Добери спільнокореневі слова до слів: стіл, 

береза, дубочок, річний. 

 



Основні навички, яких 

набувають учні 

 під час парної роботи 

- формулювати свою точку зору; 

- з'ясовувати точку зору товариша; 

 - виявляти різницю переконань; 

 - доводити свою точку зору за допомогою  

    логічних аргументів; 

- бути справедливим і толерантним. 

 



Переваги парної роботи  

над фронтальною 

- обговорюються різні варіанти  

     розв'язання; 

- відкидаються помилкові варіанти; 

- учні зацікавлені у швидкому та  

     правильному виконанні завдань 
 



Ефективність парної роботи 
- зменшуються дисциплінарні труднощі; 

- учні отримують задоволення від занять, комфортніше відчувають 

себе в школі; 

- зростає пізнавальна активність і творча самостійність учнів; 

- змінюється характер взаємовідносин між учнями, зникає 

байдужість; 

- зростає самокритичність; 

- діти набувають навичок, що необхідні у повсякденному житті; 

- зростає обсяг матеріалу, який засвоюється, глибина його розуміння; 

- на формування понять, умінь, навичок витрачається менше часу; 

- діти починають краще розуміти один одного і самих себе; 

- зростає згуртованість класу; 

- діти,що допомагали у навчанні своїм товаришам, з більшою 

повагою ставляться до праці учителя; 

- учитель отримує можливість здійснювати індивідуальний підхід до 

учнів. 

 


