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• передбачає спрямованість освітнього процесу 

на формування і розвиток ключових 

компетенцій особистості, 

• вимагає, щоб сучасні навчальні засоби 

виконували не тільки інформаційну, а й 

мотиваційну та розвивальну функції. 

 
 

Компетентнісний підхід  

у навчанні 



• Компетенція — це суспільна норма, 

вимога, яка включає знання, уміння, 

навички, способи діяльності, певний 

досвід. 

• Компетентність — це здатність 

застосовувати набуті знання, вміння, 

навички, способи діяльності, власний 

досвід у нестандартних ситуаціях з 

метою розв'язання певних життєво 

важливих проблем.  
 







 у дітей необхідно розвивати пізнавальний мотив (бажання 
навчитися і дізнатися), а також конкретну навчальну мету 
(розуміння того, що саме потрібно освоїти і з'ясувати) ; 

  учні повинні виконувати певні дії, для того, щоб здобувати 
знання і уміння; 

  учнів потрібно націлити на знаходження і засвоєння 
способів дій, що дозволяють свідомо застосовувати набуті 
знання;  

 у школярів має формуватися вміння контролювати дії не 
тільки після завершення, але також у процесі виконання 
навчальних завдань; 

  у навчальний процес необхідне включення вирішення 
життєвих і актуальних завдань. 

Положення діяльнісного підходу 

 у навчальному процесі 
 



• кінцевою метою навчання є формування 

способу дій, а не запам’ятовування 

знань; 

• знання – це лише засіб виконання дій та 

їх навчання; 

• діяльність вчителя полягає у 

проектуванні, організації та управлінні 

навчальною діяльністю, а не в «передачі» 

знань. 

ПРИ ДІЯЛЬНІСНОМУ ПІДХОДІ  



 

 

 

ПРИЗНАЧЕННЯ  

ДІЯЛЬНІСНОГО НАВЧАННЯ – 

 НАВЧАТИ КОРИСТУВАТИСЯ 

ЗНАННЯМИ 

 







 

ПРИ ОСОБИСТІСНО 

ОРІЄНТОВНОМУ ПІДХОДІ  
  Учень завжди є суб’єктом, а не об’єктом 

навчання. 

Основна мета навчання, окрім засвоєння 

учнем необхідних знань, умінь та 

навичок, - розвиток особистості учня як 
суб’єкта діяльності і соціальних стосунків. 

 



«Особистісно орієнтоване навчання надає 

кожному учневі, спираючись на його здібності, 

нахили, інтереси, особистісні цінності і 

суб’єктивний досвід, можливість реалізувати 

себе в пізнавальній та інших видах діяльності» 

                                                               С.І.Подмазін 
 



 Яка роль особистості учня в навчально-

виховному процесі? 

 Якою мірою учень впливає  на вибір змісту 

навчального матеріалу, способи його 

опрацювання, темп і  

   стиль спілкування з вчителем? 

 Що для вчителя головне:  

  знання і уміння чи розвиток учня? 

СУТНІСТЬ  

ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО 

НАВЧАННЯ 



 

 Визначення мети уроку, виходячи не тільки зі змісту 

навчального матеріалу, загальних цілей теми, а й суб’єктного 

досвіду школяра. 

 Створення позитивного настрою на уроці, мотивації навчання, 

ситуації успіху, взаємопідтримки. 

 Перевага діалогічної форми спілкування, індивідуальної, парної 

та групової роботи. 

 Організація навчальної діяльності учня через залучення його до 

планування роботи, вибір рівня засвоєння виучуваного 

матеріалу та способів його фіксації, варіантів завдань, 

оцінювання результатів. 

 Рефлексія учнем своєї діяльності. 

 Оцінювання проводиться в порівнянні з попередніми успіхами 

учня й планованими цілями 

Загальні ознаки  

особистісно зорієнтованого уроку 





 Продуктивні (вивчений матеріал застосовується в 

практиці); 

 Евристичні або частково-пошукові (окремі елементи 

нових знань учень знаходить завдяки розв’язанню 

пізнавальних завдань); 

 Проблемні (учень усвідомлює проблему і знаходить 

шляхи її вирішення); 

 Інтерактивні (активна взаємодія всіх учнів, під час 

якої кожний школяр осмислює свою діяльність, 

відчуває свою успішність). 

 

Компетентнісно орієнтоване навчання 

вимагає застосування методів, які 

передбачають активну діяльність учнів: 



 індивідуальна навчальна діяльність, 

  робота в парах , 

 групова робота 

 

При компетентнісно спрямованому 

навчанню перевага надається формам, 
які створюють таку ситуацію, коли кожний 

учень має можливість висловитись, виявити 
себе в навчальному процесі: 

 



рекомендуємо 

МЕТОДИ І ПРИЙОМИ 

 СУЧАСНОГО УРОКУ, 

 СПРЯМОВАНІ НА РЕАЛІЗАЦІЮ 

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО, 

ДІЯЛЬНІСНОГО І 

КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДІВ  



 Мета етапу – сфокусувати увагу учнів на проблемі й 
викликати інтерес до обговорюваної теми. 

 Завдання: 

- сфокусувати увагу учнів на проблемі; 

- викликати інтерес до теми уроку; 

- налаштувати учнів на ефективний процес пізнання; 

- викликати в учнів особистісну, власну 
зацікавленість; 

- психологічно підготувати учнів до сприйняття теми 
уроку; 

- чітко пов’язати з темою уроку; 

- налаштувати учнів на розв’язання певних проблем. 

І. Стимулювання та мотивація навчально-

пізнавальної діяльності 
(займає не більше 5% часу уроку) 



 використовуються прийоми, що створюють 

проблемні ситуації, викликають у дітей 

здивування, подив, інтерес до змісту знань та 

процесу їх отримання:  

 коротка розповідь вчителя; 

 бесіда; 

 демонстрування наочності; 

 нескладна інтерактивна технологія. 

 

 

І. Стимулювання та мотивація 

навчально-пізнавальної діяльності 
(займає не більше 5 % часу уроку) 



Вправа «Вилучи зайве»  

 Крок 1: підберіть девіз уроку (прислів’я, крилатий 
вислів). 

 Крок 2: вставте в слова девізу уроку зайві слова. Це 
можуть бути назви цифр, тварин, рослини, 
шкільного приладдя тощо. 

 Крок 3: запишіть на дошці деформований девіз. 

 Крок 4: попросіть дітей вилучити зайві слова й 
прочитати девіз уроку. 

 Крок 5: створіть мотиваційну ситуацію та 
підтримуйте мотиваційні фактори в учнів. 

 Наприклад: Силтриа передодин розудвамом 
никшістьне. 

( Сила перед розумом никне).  
 

І. Стимулювання та мотивація 

навчально-пізнавальної діяльності 
(займає не більше 5 % часу уроку) 



Вправа «Криголам» 

 Крок 1: підберіть вірш, який можна 
намалювати, або показати за допомогою 
рухів, міміки, жестів і який прямо 
стосується змісту уроку. 

 Крок 2: розпочніть урок з цього вірша 
(прочитайте його за допомогою малюнків 
або покажіть рухами). 

 Крок 3: попросіть учнів повторити цей 
«криголам» за вами. 

 Крок 4: створіть мотиваційну ситуацію та 
підтримуйте мотиваційні фактори в учнів. 

 

І. Стимулювання та мотивація 

навчально-пізнавальної діяльності 
(займає не більше 5 % часу уроку) 



Вправа «Банани»  
 Крок 1: виберіть ключове слово уроку. 

 Крок 2: виберіть фразу , за допомогою якої ви зашифруєте це слово. 

 Крок 3: зашифруйте ключове слово в обраній фразі без зміни 
послідовності літер. 

 Крок 4: попросіть дітей знайти і закреслити фразу, щоб отримати 
ключове слово уроку. 

 Крок 5: створіть мотиваційну ситуацію та підтримуйте мотиваційні 
фактори в учнів. 

 Наприклад,  урок української мови  

з теми «Іменник»:  закресліть головні слова  

в реченні й отримайте ключове слово уроку. 

ГОЛОВІНІМСЛЕОВАННВРЕЧИЕННІК 

(закреслюється фраза «головні слова в реченні»,  

і залишається ключове слово «іменник»).   
 

 
І. Стимулювання та мотивація 

навчально-пізнавальної діяльності 
(займає не більше 5 % часу уроку) 



Вправа «Задом наперед» 

 Крок 1: визначте тему уроку. 

 Крок 2: запишіть на дошці тему уроку з точки зору 
протилежного припущення. 

 Крок 3: уявно розгляньте проблему з усіх боків. 

 Крок4: уявіть, що вся наявна інформація неправильна. 

 Крок 5: розпочніть з «нуля». 

 Крок 6: створіть мотиваційну ситуацію та підтримуйте 
мотиваційні фактори в учнів. 

 Наприклад, урок «Я і Україна»  з теми «Людина – 
частина неживої природи». 

    Всі мають право ображати людину. 

    Щоб бути здоровим і нічого не робити. 

 

І. Стимулювання та мотивація 

навчально-пізнавальної діяльності 
(займає не більше 5 % часу уроку) 



 Завдання етапу: 

 забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності 

(чого повинні досягти учні на уроці і чого від них чекає 

вчитель); 

 висвітлити результати діяльності на уроці учнів: «Після 

цього уроку ви зможете …»; 

 чітко відобразити обсяг і рівень засвоєння знань учнів, що 

буде забезпечений  на уроці; обсяг і рівень розвитку 

навичок і вмінь, який буде досягнуто після уроку; 

 розвиток емоційно-ціннісної сфери учня, яка забезпечує 

формування переконань, характеру, вплив на поведінку; 

 долучати до визначення очікуваних результатів всіх учнів. 

 

ІІ. Визначення мети і теми уроку 
(займає не більше 5 % часу уроку) 



 Щоб забезпечити спільний процес руху до результатів 
навчання, потрібно: 

 назвати тему уроку або попросити когось з учнів 
прочитати її; 

 якщо назва теми містить нові слова або проблемні 
питання,  звернути на це увагу учнів; 

 попросити когось з учнів оголосити очікувані 
результати за записом на дошці, зробленим 
заздалегідь, пояснити необхідне, якщо йдеться про нові 
поняття, способи діяльності тощо; 

 нагадати учням, що наприкінці уроку ви будете 
перевіряти, наскільки вони досягли таких результатів; 

 пояснити, як ви будете оцінювати їхні досягнення  

 

ІІ. Визначення мети і теми уроку 
(займає не більше 5 % часу уроку) 



 Вправа «Дешифрувальник» 

 Крок 1: визначте ключове слово  теми уроку. 

 Крок 2: зашифруйте його за допомогою цифр. 

 Крок 3: попросіть дітей розшифрувати й оголосити тему уроку. 

   Наприклад, розшифрувати тему уроку: 

                7745638645 «Прикметник» 

 

 

ІІ. Визначення мети і теми уроку 
(займає не більше 5 % часу уроку) 



                          Вправа «Мікрофон» 

  Крок 1: попросіть дітей висловити мету уроку : 
«Сьогоднішній урок навчить мене…». 

 Крок 2: запропонуйте дітям якийсь предмет, який буде 
виконувати роль « уявного» мікрофона. 

 Крок 3: надайте слово тільки тому, хто  отримує «уявний» 
мікрофон. 

 Крок 4: запропонуйте учням говорити швидко й 
лаконічно. 

 Крок 5: не коментуйте та не оцінюйте подані відповіді. 

 Крок 6: прикріпіть на дошку аркуш паперу з конкретними 
очікуваними результатами. 

 

ІІ. Визначення мети і теми уроку 
(займає не більше 5 % часу уроку) 



Вправа «Морський бій -1»  

 Крок 1: визначте ключове слово теми уроку. 

 Крок 2: зашифруйте його за допомогою цифр і букв. 

 Крок3: попросіть дітей розшифрувати й оголосити тему 
уроку. 

   Наприклад,  

      розшифрувати тему  

      уроку.  

     В – 2, А – 7,  

     Є -2, Д – 5, Ж – 9,  

     З – 5 , Б – 10. 

                (ТВАРИНИ) 

            

ІІ. Визначення мети і теми уроку 
(займає не більше 5 % часу уроку) 

     1   2     3   4   5   6   7   8   9  10 

  А   І   А   Б  В  Г  Д   В   Ж   З   Й 

  Б   Ї   Й   К   Л   М   Н   О   П   С   И 

  В   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Щ   Ь 

  Г   Ю   Я   Й     Ц   У   К   Е   Н   Г   Ш 

  Д   Щ   З   Х   Ї   Р   Ф   І   В   А   А 

  Е    П   Р        О   Л    Д   Ж   Є   Я   Ч   С 

  Є   М   А   И   Т   Ь   Б   Ю   Й   Ц   У 

  Ж   К   Е   Н   Г   Ш   Щ   З   Х   И   Ї 
  З   Ф   І   В   А   Н   П   Р   О   Л   Д 

  И   Є   Я    Ч   С  М   И   Т   Ь   Б   Ю 



  Мета етапу  – дати учням достатньо інформації для 
виконання практичних завдань 

 Завдання: 

- дати учням достатньо інформації для виконання 
практичних завдань за мінімально короткий час; 

- залучити та зосередити учнів на процесі пізнання; 

- виявити помилки учнів; 

- дати можливість учням відчути свої сили та більшу 
впевненість, опановуючи новий матеріал: « Я вже щось 
знаю»; 

- зібрати інформацію, як можна було б використати 
знання учнів щодо теми уроку. 

III. Актуалізація знань, 

надання необхідної інформації 
(займає 10-15 % часу уроку) 



«Мозковий штурм» 
 (робота в групах або фронтально зі всім класом)  

 Крок 1: поділіть дітей на групи по 5 – 7 осіб. 

 Крок 2: чітко визначте проблему або тему для « Мозкового 
штурму». 

 Крок 3: працюйте в колі. 

 Крок 4: оберіть головуючого (спікера групи), який веде 
обговорення і заохочує появу нових ідей. Головуючий повинен 
заохочувати кількість, а не якість ідей. 

 Крок 5: дайте дітям час на роздуми для того, щоб збільшити появу 
нових ідей. 

 Крок 6: дотримуйтесь правил « Мозкового штурму» (жодної 
критики, запозиченням інших ідей є нормальним явищем, велика 
кількість ідей бажана, оцінка приходить пізніше). 

 Крок 7: діліться ідеями циклічно, коли окремі учасники або групи 
розповідають про одну ідею по черзі й ідеї не повторюються. 

III. Актуалізація знань, 

 надання необхідної інформації 
(займає 10-15 % часу уроку) 



«Мозкова атака-карусель» 

 Крок 1: оберіть тему, яку  можна розбити на підтеми чи підгрупи 

запитань. 

 Крок 2: напишіть кожне питання або підтему на окремому аркуші. 

 Крок 3: розділіть учнів на групи по 4 -5 осіб. 

 Крок 4: роздайте кожній групі по таблиці. 

 Крок 5: оберіть, хто буде записувати ідеї (секретар), та роздайте їм 

кольорові маркери. 

 Крок 6: вкажіть час, за який потрібно дати відповідь на запитання. 

 Крок 7: кожна група передає свої таблиці по колу. 

 Крок 8: продовжуйте вправу доти, доки кожна група не дасть відповіді на 

всі запитання. 

 Крок 9: кожна група закінчує свій рух на таблиці, з якої почала. 

 Крок 10: визначити таблиці і звернути увагу на те, що було додано 

іншими групами. 

 Наприклад, з теми «Тварини».  Підтеми: ссавці, плазуни, птахи, риби. 

  

III. Актуалізація знань, 

надання необхідної інформації 
(займає 10-15 % часу уроку) 



Вправа «Кути» 
  Крок 1: на великих аркушах паперу напишіть різні точки 

зору щодо теми уроку і пронумеруйте. 
 Крок 2: оголосіть, яка точка зору  в якому куті кімнати 

розміщена. 
 Крок 3: запропонуйте дітям приєднатися до якогось кута. 
 Крок 4: серед учасників того ж кута знайдіть собі пару та 

обговоріть між собою причини вибору. 
 Крок 5: разом зі своїм партнером об’єднайтеся  з іншою 

парою з того ж кута, що й ви, та перекажіть причини вибору 
вашого партнера. 

 Крок 6: оберіть у кожному куті спікера, який розкаже всій 
аудиторії причини, названі у його куті. 

 Наприклад,  починаючи вивчати пори року, учням 
пропонується обрати улюблену пору року і назвати дві 
причини, чому саме ця пора року є у них улюбленою. 

 

III. Актуалізація знань, надання 

необхідної інформації 
(займає 10-15 % часу уроку) 



«П’ять слів – три слова»  
 Крок 1: оголошується тема обговорення. 
 Крок 2: діти об’єднуються у групи по 4 особи. 
 Крок 3: кожен член групи самостійно записує 5 слів, що спадають 

на думку під час роботи над певною темою, на окремому аркуші 
паперу. 

 Крок 4: учасники об’єднуються по четверо, обговорюють ці слова та 
відкидають ті, що повторюються. 

 Крок 5: на великому аркуші паперу секретар групи записує три 
слова, які найбільш вдало характеризують тему обговорення. 
Аркуші вивішуються на дошці. 

 Крок 6: доповідачі груп повідомляють ці слова та пояснюють для 
усього класу. 

 Крок 7: звернути увагу на всі слова, які записали групи, 
проаналізувати їх та відкинути повтори. 

 Крок 8: скласти коротку розповідь щодо теми обговорення на 
основі опорних слів. 
 

III. Актуалізація знань, 

 надання необхідної інформації 
(займає 10-15 % часу уроку) 



Вправа «Інтерв’ю за три кроки» 

 Групи по 4 діляться на пари, учитель дає питання для 

інтерв’ю.  

 Крок 1: кожен проводить інтерв’ю зі своїм партнером 

по парі. 

 Крок 2: учні міняються ролями у парі. 

 Крок 3: об’єднайтеся у групи по 4. Кожен учень 

розповідає своїй групі, що він дізнався від партнера по 

парі. 

 Наприклад,  Як ви думаєте, про що, судячи із 

заголовка,  йтиметься в оповіданні? 

 

III. Актуалізація знань, 

надання необхідної інформації 
(займає 10-15 % часу уроку) 



Вправа «Гронування» 

(можна застосувати як у групі, так і індивідуально) 

 Крок 1: напишіть центральне слово або фразу 

посередині аркуша паперу, на дошці або в зошиті. 

 Крок 2: починайте записувати слова та фрази, які 

спадають на думку  з обраної теми. 

 Крок 3: коли всі ідеї записані на папері (дошці), 

починайте встановлювати там, де це можливо, зв’язки 

між поняттями. 

 Крок 4: пишіть стільки ідей, скільки дозволить час, або 

ж доки всі вони не будуть вичерпані. 

 

III. Актуалізація знань, 

 надання необхідної інформації 
(займає 10-15 % часу уроку) 



 Вправа «Кубування» 
 (проводиться   індивідуально, в парі, фронтально зі всіма учнями) 

  Крок 1: зробіть кубик з невеличкої коробки, з довжиною ребра  20 -25 см. 

 Крок 2: напишіть на кожному боці кубика одну з таких вказівок: опишіть це, 
порівняйте це, встановіть  асоціації, проаналізуйте це, знайдіть застосування  
цьому, запропонуйте аргументи за або проти цього. 

 Крок 3: проведіть учнів крізь процес  «кубування», пропонуючи їм викласти на 
папері запропоновану тему протягом 2 -4 хвилин або зробити  це в усній формі. 

   Наприклад, комп’ютер 

 - Опишіть це. Розгляньте уважно об’єкт та опишіть, що ви бачите, відзначте колір, форму 
та розміри. 

 - Порівняйте це. На що схоже? Від чого це   відрізняється? 

- Встановіть асоціації. Про що  це змушує вас думати? Що спадає вам на думку у зв’язку  з 
цим ? Звільніть вашу уяву і подивіться, які асоціації у вас  виникають у зв’язку з об’єктом.   

-  - Проаналізуйте це. Скажіть, яким чином це зроблено. Вам не обов’язково це знати. Ви 
можете вигадати. 

- Знайдіть застосування цьому. Яким чином це може бути застосовано?  

- Запропонуйте аргумент за або проти цього.  

- Займіть певну позицію. Використовуйте повний діапазон аргументів: від логічних до 
безглуздих.  

III. Актуалізація знань, 

 надання необхідної інформації 
(займає 10-15 % часу уроку) 



III. Актуалізація знань, 

надання необхідної інформації 
(займає 10-15 % часу уроку) 
 Вправа «Морський бій-2» 

 Крок 1: складіть таблицю для уроку ( числа запишіть залежно від того, 

який у вас клас і тема). 

 Крок 2: визначте, яку тему вам потрібно повторити з дітьми, аби отримати 

від них потрібну інформацію. 

 Крок 3: складіть відповіді завдання. 

   Наприклад, « Морський бій – 2» : розкладіть на розрядні доданки 2b; 5d; 

2с;  знайдіть добуток чисел 1с і 2е. 

 

 

 

        a        b         c        d        e 

      1      54       16          8         4       43 

      2         42         3      100        81         2 

      3        20        49        72        12       36 

      4        9       18         27         10       32 

      5       63       92           5        48       76 



 

 Усвідомлення – етап уроку, протягом якого учні 

здійснюють пошукову діяльність і в результаті 

конструюють чи усвідомлюють нове знання. Поєднують 

нове з тим, що вже знайоме, і, таким чином, 

розширюють одержані знання. 

 Завдання: 

 учні мають оволодіти інформацією та усвідомити її 

значення  в результаті своєї конструктивної діяльності; 

 підтримка залученості, зацікавленості, імпульсу учня, 

отриманого на етапі актуалізації; 

 підтримка зусиль учня перевірити власне розуміння. 

 
 

IV. Усвідомлення змісту 
(займає 50 -60 % часу  на уроці) 

  
 



  Інтерактивна вправа – центральна частина уроку, її метою 
є засвоєння навчального матеріалу, досягнення результатів 
уроку Обов’язковою є така послідовність роботи: 

 інструктування учнів: вчитель розповідає про мету вправи, 
правила, послідовність дій і кількість часу на виконання 
завдань ( 2 -3 хв.) 

 об’єднання в групи і розподіл ролей 

 виконання завдання, при якому вчитель виступає як 
організатор, помічник, ведучий дискусії, намагаючись 
надати учням максимум можливостей для самостійної 
роботи і навчання у співпраці один з одним ( 5 -15 хв.) 

 презентація   результатів   виконання   вправи          (3-5хв.). 

 рефлексія результатів учнями: усвідомлення отриманих 
результатів, що досягається шляхом їх колективного 
обговорення або допомогою інших прийомів (5 -15хв.) 

IV. Усвідомлення змісту 
(займає 50 -60 % часу  на уроці) 

 



 З якою метою ми робили цю вправу? 

 Які думки вона у вас викликала? 

 Які почуття? 

 Чого ви особисто навчились? 

 Чого хотіли б навчитись у подальшому? 

 

Технологія рефлексії після окремих 

вправ, фрагментів уроку 

 



 
IV. Усвідомлення змісту 
(займає 50 -60 % часу  на уроці) 

  Система позначок «Поміч» 

Крок1: актуалізація  (обговорення перед читанням чи вивченням), групова 
«Мозкова атака» з теми, запис інформації, отриманої в результаті 
«Мозкової атаки» на дошці, її класифікація. 

 Крок 2: усвідомлення змісту  (власне  читання чи вивчення), читаючи 
текст, діти роблять позначки: «+» - « Я це знав»; «-» - «Я це не знав»; «!» - 

     « Це цікаво». 

 Крок 3: рефлексія після обговорення чи читання. 

 Крок 4: індивідуально чи разом складається таблиця: 

 

 

 

 

 Крок 5: діти говорять чи пишуть про те, що вони думають про вивчене. 

 Крок 6: після читання діти можуть написати чи намалювати малюнки з 
теми. 

 

«+» 
речі, які знали 

«-» 
речі, про які дізналися 

    
    



Вправа «Пошуки людського скарбу» 
 Крок 1: об’єднати дітей у групи по 4 – 6 осіб. 

 Крок 2: дати опис «скарбів», які вони повинні відшукати. 

 Крок 3: скарбів, виражених словами   «Знайди когось, хто …», дається від 9 до 12, і 
діти  шукають тих, хто має певний досвід чи знання стосовно даної теми. 

 Крок 4: щойно «скарб» знайдено, спікер групи відмічає це в таблиці хрестиком і 
записує поряд ім’я дитини, яка дала відповідь. 

 Крок 5: до пошуків «скарбів» залучаються всі діти в групі. Опитування проходить у 
циклічній формі. 

 Наприклад,  

 Математика (в секторах можуть бути записані приклади, задачі, рівняння, нерівності 
тощо). Діти по черзі дають відповіді. Секретар групи записує ім’я учня в певний сектор. 

 Українська  мова (в секторах можуть бути записані слова, речення, словосполучення і 
завдання до них). « Знайди когось, хто може вставити пропущені букви і пояснити правопис 
слова…» ( в секторах записуються слова на певну тему). 

 Літературне читання ( в секторах можуть записані слова, значення яких потрібно 
пояснити, проводячи словникову роботу). 

 

 
IV. Усвідомлення змісту 
(займає 50 -60 % часу  на уроці) 

 

                                      Пошуки скарбу 
                                  Знайди когось, хто може… 

      
      
      



 Вправа «Пішохідний тур» 
 (особливо ефективний при ознайомленні із текстом,  

для узагальнення матеріалу)  

 Крок 1: оберіть кілька епізодів із тексу і напишіть або намалюйте їх на 
великих аркушах паперу, кожний на одному аркуші. 

 Крок 2: пронумеруйте кожну таблицю та розвісьте довкола кімнати (або  
роздайте на столи кожній групі). 

 Крок 3: об’єднайте  дітей у маленькі групи, закріплюючи кожну групу до 
однієї з таблиць, з якої вона починатиме свою подорож. 

 Крок 4: протягом 2 -5 хвилин групи вивчають закріплені за ними 
таблиці: читають, обговорюють, інтерпретують та реагують на думки – 
усно чи письмово – й потім переходять до наступної таблиці ( або 
передають таблиці по колу з групи в групу). 

 Крок 5: подібне виконується доти, доки учні не запишуть усі таблиці 
(бажано, щоб кожна група писала своїм кольором).  

 Крок 6: коли до учнів повертаються їх таблиці, вони обговорюють та 
підсумовують думки щодо кожної з таблиць. (Якщо  група почала з 
таблиці № 1, то й закінчити вона повинна на цій таблиці. Запис 
кольоровими маркерами дає змогу проаналізувати відповіді й 
доповнення кожної групи). 

 

IV. Усвідомлення змісту 
(займає 50 -60 % часу  на уроці) 



Вправа «Чиста дошка» 
На дошці розміщуються аркуші паперу з питаннями  

(але не більше 9), поняттями, назвами предметів, дій, 

 іменами літературних героїв та ін. 

Учитель пропонує дітям зняти з дошки папір і 

 відповісти на питання;  

 перечислити ознаки предмета; 

 описати літературного героя чи переказати від його  

    імені фрагмент історії; 

 дати визначення поняття; 

 пояснити, як цей предмет пов’язаний з темою уроку; 

 скласти речення з даним словом; 

 Учні по черзі виходять до дошки, вибирають аркуш паперу, 
читають і виконують завдання. Вправа триває доти, доки дошка не 
стане «чистою», тобто на ній не залишиться жодного листка. 

 Питання, предмети, поняття і т. ін.  учні можуть написати самі до 
початку цієї вправи і розмістити їх на дошці. 

 

IV. Усвідомлення змісту 
(займає 50 -60 % часу  на уроці) 



 Метод « ПРЕС»  

(учні вчаться дискутувати, аргументувати свої думки)  

 Крок 1: роздайте учням матеріали, у яких зазначено чотири 
етапи методу. 

 Позиція: «Я вважаю, що…»; 

 Обґрунтування: « … тому що…»; 

 Приклад: « …наприклад…»; 

 Висновки: « Отже, ( тому) я вважаю…». 

 Крок 2: поясніть учням кожний етап методу «ПРЕС»: діти 
висловлюють думку, пояснюють, у чому полягає їх точка 
зору; пояснюють причини появи цієї думки, тобто на чому 
ґрунтуються докази, наводять приклади, додаткові 
аргументи на підтримку своєї позиції, називають факти, які 
демонструють їхні докази; узагальнюють свої думки. 

 

IV. Усвідомлення змісту 
(займає 50 -60 % часу  на уроці) 



Вправа «Повна коробка» 

 Учитель пропонує з коробки дістати різні предмети і 

пояснити   

 Якому літературному герою  вони можуть належати? 

 Як за допомогою цих предметів можна 

    змінити дії  героя? 

 Який із предметів в коробці може  

   замінити той, що вже є у головного  

   героя?  

 Як ці предмети змінять життя  

   літературного героя  в майбутньому?  

 

IV. Усвідомлення змісту 
(займає 50 -60 % часу  на уроці) 



 Вправа «Займи позицію» 
 ( корисна для роботи з дискусійними питаннями та проблемами) 

 Крок 1: запропонуйте учням дискусійне питання і попросіть їх 
визначити власну позицію щодо цього питання. 

 Крок 2: напишіть три плакати: За. Проти. Не  знаю. Оголосіть 
проблемне питання. Наприклад, Потрібно заборонити полювання 
на звірів. 

 Крок 3: дітям потрібно стати біля плаката, який вони обрали. 
 Крок 4: учитель вибирає кількох учнів і просить їх обґрунтувати 

свою позицію або пропонує всім, хто поділяє одну й ту саму точку 
зору, обговорити  її й виробити спільні аргументи на її захист, 
застосувавши метод «ПРЕС». 

 Крок 5: після викладу різних точок зору учитель запитує, чи не 
змінив хто-небудь з дітей думки і чи не хочуть вони перейти до 
іншого плаката. Запропонуйте учням перейти й обґрунтувати 
причини свого переходу. 

 Крок 6: попросіть учасників назвати найбільш переконливі 
аргументи своєї та протилежної сторони.  

 

IV. Усвідомлення змісту 
(займає 50 -60 % часу  на уроці) 

             За            Не знаю         Проти 



 Рефлексія – фаза уроку, протягом якої учні роблять огляд 
ідей, що були відкриті ними, значення  яких вони 
усвідомили; учні запитують, інтерпретують, застосовують, 
сперечаються, змінюють та розширюють одержані знання 

 Завдання: 

 - пояснити зміст опрацьованого; 

 - порівняти реальні результати з очікуваними; 

 - проаналізувати, чому сталося так чи інакше; 

 - зробити висновки; 

 - закріпити чи відкоригувати засвоєння; 

 - намітити нові теми для обміркування; 

 - встановити зв’язок між відомим і тим ,що потрібно засвоїти, 
чого навчитись у майбутньому; 

- скласти план подальших дій. 

 

V. Рефлексія 

 



 

 1.Установлення фактів (що сталося?): 

 Використовуйте відкриті запитання: як?  чому?  що?; 

 Висловлюйте почуття; 

 Наполягайте на описовому, а не на оцінювальному характері 
коментарів; 

 Говоріть про зроблене, а не про те, що могло бути зроблене. 

 2.Аналіз причин  (чому це сталося?): 

 Запитуйте про причини: чому? як? хто?; 

 Заглиблюйтесь у відповіді; 

 Шукайте альтернативні теорії; 

 Підберіть інші приклади, де відбувалось щось подібне; 

 Наведіть думки незалежних експертів. 

 3.Планування дій ( що нам робити далі?): 

 Скласти план подальших дій. 

      

V. Підсумки уроку 



 Вправа «Виграш у лотереї» 

 Крок 1: об’єднайте дітей у групи і запропонуйте записати таку таблицю: 

 

 

 

 

 

 

 

 Крок 2: роздайте дітям конверти, в яких лежить розрізана на 4 – 6 
частин ( залежно від кількості дітей у групі) листівка. Одна частина  
листівки має якусь позначку (зірочку, галочку, сніжинку). 

 Крок 3: наприкінці уроку діти витягають з конвертів частини листівок. У 
кого листівка з позначкою, той на початку наступного уроку буде 
підбивати підсумки для усієї групи щодо вивченого матеріалу. 

 Крок 4:учитель наприкінці уроку витягує картку з ім’ям дитини, яка 
підіб’є  підсумки уроку за допомогою таблиці. 

 

 

V. Підсумки уроку 

 Що ми робили_________________________________________ 
  
Найбільш важливе з того, що ми вивчили 
та запам’ятали ________________________________________ 
 

Домашнє завдання: _________на_________________________      



 Вправа «Трихвилинне есе . Крісло автора»  
  ( вільне письмо) 

   
 Крок 1: підсумовуючи прочитаний текст, попросіть дітей написати 

протягом 3 хвилин те, що спадає їм на думку про прочитаний твір.  
 Крок 2: попросіть кількох бажаючих прочитати твори для усього класу в 

«Кріслі автора», яке виставляється посередині класу. 
 Крок 3: викладання думок на папері не оцінюється щодо граматики та 

орфографії. Увага дітей зосереджується на вільному потоці думок. 
 Крок 4: учні мають бути впевнені у своєму праві висловлювати думки 

вільно, а також у шанобливому ставленні аудиторії до їхніх думок. 
 Крок 5: усі мають зрозуміти, що існує більше , а ніж одна правильна 

відповідь на запитання, і що їхні ідеї та способи вирішення є важливими. 
 Крок 6: використовуйте відкриті запитання, де учні разом з учителем 

шукають відповіді і шляхи вирішення реальних проблем. 
 Крок 7: отримавши відгуки на власні думки, учні мають широкі 

можливості для їх обговорення.   

V. Підсумки уроку 









 успішно вирішувати свої власні життєві проблеми, виявляючи 
ініціативу, самостійність і відповідальність; 

 усвідомлювати мету компетентнісно орієнтованого навчання; 

 планувати урок з використанням усього розмаїття форм і методів 
навчальної діяльності і насамперед усіх видів самостійної роботи, 
діалогічних, евристичних і проблемних методів; 

 пов’язувати навчальний матеріал з повсякденним життям та 
інтересами учнів; 

 залучати до обговорення попередній досвід школярів; 

 демонструвати учням рольові моделі на прикладі реальних 
людей, літературних персонажів; 

 оцінюючи навчальні досягнення школярів, брати до уваги не 
тільки продемонстровані знання і вміння. а передусім здатність 
застосовувати їх у навчальних і життєвих ситуаціях. 

 

Отже, щоб успішно формувати компетентну 

особистість, сучасний педагог повинен володіти 

такими якостями: 

 



 чітке визначення цілей навчання,  

 добір відповідного змісту навчання, 

  оновлення навчально-методичного забезпечення, 

  добір ефективних методів, прийомів навчання і форм 

організації навчальної діяльності, 

  відповідна професійна підготовка вчителя. 

 

Умова успішної реалізації компетентнісного підходу  

в навчанні молодших школярів –  

комплексне забезпечення усіх складових 

 освітнього процесу,а саме: 


