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Корінні зміни, які відбулися і продовжують
відбуватися в сучасному суспільстві, створюють
передумови для повного оновлення освітньої
системи. Така тенденція знаходить відображення у
розробці
та
подальшому
впровадженні
інтерактивних методів навчання – нових
технологій освіти, заснованих на світовому
педагогічному досвіді. При цьому використання
інтерактивних методів навчання передбачає нову
роль для вчителя чи викладача. Тепер вони не
транслятори знань, а активні керівники та
учасники навчального процесу. Головне завдання
їх полягає в тому, щоб будувати діалоги учнів з
пізнаваною ними дійсністю.
Вимоги часу, реформування системи освіти в
Україні орієнтують учителів на відмову від
авторитарного стилю навчання на користь
гуманістичного підходу й застосування методів,
що сприяють розвитку творчих засад особистості з
урахуванням її індивідуальних особливостей.
Завдання, що постають перед сучасною
освітою, чітко окреслюють головні напрями, за
якими вони мають реалізовуватися. Серед них
одним із вагомих є перехід від традиційної
(предметно
орієнтованої)
до
інноваційної
(особистісно орієнтованої) парадигми освіти, що
безпосередньо пов'язано з реалізацією у навчанні
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Педагогічний досвід
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та літератури другої категорії
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історії та правознавства особистісно орієнтованого
та компетентісного підходів, оскільки це
забезпечує самоцінність знань, розвиток умінь
здобувати, опрацьовувати інформацію, одержану з
різних
джерел,
застосовувати
її
для
індивідуального розвитку та самовдосконалення
людини.
Однак суть інтерактивних методів навчання в
школі багато вчителів все ще не розуміють,
продовжуючи передавати знання і оцінювати
засвоєний матеріал. Насправді ж вони повинні
підтримувати у школярів інтерес до своїх
дисциплін, вміти організувати їх самостійне
навчання, розбиратися в психології, а також
використовувати нові педагогічні концепції і
технології. Якщо максимально спростити цю тезу,
то вийде наступне:
сучасне суспільство потребує фахівців,
готових приймати рішення,
за них відповідати і вміти сприймати
критику,
а на ділі в школі за урок 80% мовлення
вимовляє вчитель – учні пасивно слухають.
Тому завдання сучасного вчителя – не
тільки ґрунтовно вивчити ключові теоретичні
поняття стосовно інтерактивних методів навчання,
а й творчо впроваджувати їх у свою педагогічну
діяльність, вивчаючи ефективність різних методів
та враховуючи різноманітні зовнішні фактори (вік,

рівень підготовки, індивідуальні особливості учнів
і самого учителя). Причому в центрі уваги має
бути учень з його потребами і рівнем розвитку
особистості – саме такі вимоги ставить
особистісно зорієнтоване навчання, тому учитель
має бути також гарним психологом і уміти
будувати діалог на уроці з кожним учнем.
Слід також враховувати вплив різноманітних
внутрішніх і зовнішніх факторів, які впливають на
ефективність цих методів, і вчитися будувати свою
роботу із врахуванням цих факторів.
Об'єкт дослідження - навчально-пізнавальна
активність учнів 5-11 класів на уроках української
мови та літератури.
Предмет дослідження: інтерактивні методи
як засіб активізації пізнавальної діяльності
школярів та умови їх ефективного впровадження у
навчальний процес.
Мета дослідження - теоретично обґрунтувати
й показати на прикладах
ефективність
використання
інтерактивних
методів
для
активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках
української мови та літератури.
Гіпотеза
дослідження.
Застосування
інтерактивних методів в процесі навчання
стимулює пізнавальну активність учнів, проте їх
ефективність залежить від врахування педагогом
цілого ряду факторів і вирішення проблемних
питань.
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Завдання дослідження:
1. Дібрати, вивчити й проаналізувати
психолого-педагогічну й методичну літературу
та педагогічний досвід вчителів української
мови та літератури стосовно методів
інтерактивного навчання; розкрити сутність і
значення інтерактивного навчання.
2. Теоретично обґрунтувати необхідність
впровадження інтерактивних методів у
навчання учнів 5-11 класів та визначити умови
ефективної роботи на уроці.
3. Показати
на
прикладах
вплив
інтерактивних методів на рівень пізнавальної
активності школярів.
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ
ВЧИТЕЛЕМ У СВОЇЙ РОБОТІ
ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
Основна одиниця сучасного навчання, урок,
будується за певною структурою і передбачає
організацію навчання за різними моделями:
пасивною, активною, інтерактивною. Кожна із цих
моделей має право на існування, тому учитель
використовує їх у своїй роботі, проте він вважає,
що інтерактивна модель найбільш ефективна при
досягненні цілей особистісно зорієнтованого
навчання навіть при наявності позитивних і
негативних сторін. (Більш детально це питання
висвітлено в порівняльній таблиці 1 додатку).
Учитель активно застосовує інтерактивні
методи, тому що вони мають цілий ряд переваг:
1. Розширюються пізнавальні можливості
учня (здобування, аналіз, застосування інформації
з різних джерел).
2. Як правило, високий рівень засвоєння
знань.
3. Учитель
без
зусиль
може
проконтролювати рівень засвоєння знань учнів.
4. Педагог має змогу розкритись як
організатор, консультант.
5. Відбувається партнерство між учителем і
учнями та в учнівському колективі.
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Учитель підтверджує результати дослідження,
проведеного Національним тренінговим центром
(США, штат Меріленд) у 80-і рр. XXст., які
засвідчують, що інтерактивне навчання дає
можливість
збільшити
відсоток
засвоєння
матеріалу, впливає не лише на свідомість учня, а й
на його почуття, волю (дії, практику). Результати
цих досліджень відображено у схемі, яка дістала
назву «Піраміда навчання»

В результаті застосування різноманітних
інноваційних методів учні з часом стали більш
усвідомлено і міцно засвоюювати знання, активно
працювати на уроках, вони постійно активні і
ініціативні.
Учитель вважає, що у більшій мірі успіх справи
залежить від послідовної і планомірної роботи як
над собою, так і з учнями на усіх етапах
діяльності.
1. Перший
етап
упровадження
інтерактивних методів
- вивчення
вчителем
теоретичних
питань
та
пропедавтична робота з учнями

Учитель
спочатку
ґрунтовно
вивчив
теоретичні
питання,
що
стосуються
інтерактивних технологій, зробив власні висновки,
необхідні для ефективної діяльності. Розглядаючи
різні класифікації інтерактивних методів, він
помітив ряд проблем. По-перше, ще досі немає
жодної повної класифікації інтерактивних методів
навчання. По-друге, нема чіткого розмежування
між інтерактивними та активними методами
навчання, одні і ті ж види відносять як до
активних, так і до інтерактивних. По-третє, наявні
класифікації інтерактивних методів навчання не
відбивають такої особистісної функції, як
самореалізація.
Наприклад, Г.С. Харханова класифікує
інтерактивні методи на основі формування
мотивації конфлікту на три групи, в залежності від
спектра можливостей: інтерактивні методи
навчання з широким, середнім і вузьким спектром
можливостей.
О.А. Голубкова, А.Ю.Прилепо класифікують
інтерактивні методи навчання на основі їх
комунікативних функцій, розділяючи їх на 3
групи: дискусійні методи (діалог, групова
дискусія, припрацювання та аналіз життєвих
ситуації); ігрові методи (дидактичні ігри, творчі
ігри, в тому числі ділові, рольові ігри,
організаційно-діяльні
сні
ігри,
контрігри);
психологічна група інтерактивних методів
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(сенситивний
і
комунікаційний
тренінг).
Тому, проаналізувавши весь масив теоретичних
досліджень з цього питання і зробивши власні
висновки, учитель обрав за осному класифікацію
О. Пометун і Л. Пироженко. Ці методисти
об'єднують форми інтерактивного навчання у
чотири групи, залежно від мети уроку та форм
організації навчальної діяльності учнів:
·
кооперативне навчання (робота в
парах, трійках, карусель, робота в малих групах,
акваріум тощо);
·
колективно-групове
навчання
(мікрофон, незакінчені речення, мозковий штурм,
«навчаючи — вчуся», «ажурна пилка» та ін.);
·
ситуативне моделювання (імітаційні ігри,
рольова гра, драматизація та ін.);
·
опрацювання
дискусійних
питань
(метод ПРЕС, «займи позицію», «дискусія» тощо).
(Із розширеною класифікацією цих методистів
можна ознайомитись в таблиці 2 додатку).
Саме ця класифікація охоплює достатньо
широке коло методів. Проте учитель підтримує
думку більшості педагогів про те, що методів
насправді набагато більше, бо на основі уже
відомих методів можна розроби свої власні форми
роботи, адаптувати їх.
Наприклад, на основі метода «Обери
позицію» він використовує інтерактивно-ігровий
метод «Займи крісло»: стільці посередині класу

мають символізувати певні позиції. Учні виходять
по черзі, сідають у крісло і доводять свою думку.
Такий варіант дуже подобається учням 5-8 класів,
тому що поєднує і ділову гру, і інтерактивний
метод дискусії. Учні ж старших класів охоче
включаться в ділову гру із вибором позиції «Суд»,
наприклад, оцінюючи Чіпку із роману «Хіба
ревуть воли...?» чи Лукаша із «Лісової пісні».
Ще одна складова успішного впровадження
інтерактивних методів – це підготовка учнів до
зміни моделі навчання. Учитель помітив, що учні,
які звикли до традиційної моделі навчання,
спочатку насторожено сприймають інтерактивне
навчання. На це впливає також вік дітей і навіть
особливості певного класного коллективу. При
інтерактивному навчанні відбувається зміна ролі
вчителя та учнів, що також треба врахувати.
Тому педагог при підготовці до уроку завжди
продумує доцільність використання того чи
іншого методу, враховуючи індивідуальні і вікові
особливості своїх учнів та прогнозуючи
ефективність роботи. Він спочатку використовує у
своїй роботі прості методи, які не вимагають
тривалої підготовки. Наприклад, робота у парах на
основі готового дидактичного матеріалу (статті чи
вправи підручника, роздрукованого тексту)
доступна навіть учням 5-6 класів. При цьому
значну увагу слід приділити інструктажу учнів.
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Досить
простими
є
також
методи
«Незакінчене речення», «Мозковий штурм»,
«Мікрофон», різноманітні рольові ігри. А для того
щоб учні брали активну участь у вирішенні
дискусійних питань, учитель спочатку формує у
них культуру інтерактивного спілкування (правила
висловлювання, активного слухання) та викликає
бажання аргументовано відстояти свою позицію.
Педагог використовує на уроці не більше 1-2
інтерактивних
методів,
запобігаючи
цим
інтелектуальної та емоційної перевтоми учнів. Він
розуміє, що його задача – не продемонструвати
учням якомога більшу кількість нових методів, а
досягнення з їх допомогою найкращих результатів
з найменшими зусиллями.
2. Другий етап – власне практичне
впровадження інтерактивних методів у
роботу
Учитель в рамках особистісно зорієнтованого
навчання постійно застосовує у своїй роботі
різноманітні інтерактивні методи і прийоми,
вибираючи серед них найбільш доцільні і творчо
переосмислюючи.
Так, він часто застосовує метод «Робота в
парах», який дає можливість працювати учням,
які сидять поруч за партою. У 5-6 класах це може
бути взаємоперевірка завдання, коли учні
обмінюються
зошитами
і
звіряються
з
правильними відповідями. Такий варіант дає змогу

учням учитися аналізувати і оцінювати роботу
інших, виробляти орфографічну пильність.
Пізніше вчитель часто застосовує інший варіант
взаємоперевірки – взаємодиктант: учні вдома
готують словникові диктанти зі словами на
вивчену орфограму та диктують один одному,
потім перевіряють і оцінюють роботу товариша.
На уроках літератури це може бути обмін
питаннями за прочитанним твором, його
частиною. Нарешті, у старших класах учитель
пропонує кожному опрацювати певну частину
матеріалу, потім пояснити її товаришу. Учні
усвідомлено опрацьовують матеріал, тому що їм
потрібно буде пояснити іншому.
Учитель також при потребі використовує
інші методи цієї групи, які огранізовані за тим
самим принципом, але уже з іншим поділом учнів,
наприклад, «Роботу у групах», «Два-чотири-всі
разом». Це зацікавлює, активізує дітей і дає змогу
розглянути великі масиви матеріалу.
У
старших
класах
(9-11)
учитель,
попередньо провівши тривалу підготовчу роботу,
використовує
метод
«Акваріум».
Дуже
ефективним є цей метод під час вирішення
проблемних питань, тому що частина учнів вголос
висловлює свої міркування, решта аналізує їх, не
втручаючись у процес. В результаті весь клас на
основі виступу групи приходить до якогось одного
висновка.
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Учитель переконаний в тому, що не менш
ефективними є методи колективно-групового
навчання, наприклад, «Мікрофон». Застосувати
цей метод дуже легко на будь-якому етапі уроку,
суть його полягає в тому, що учні по черзі
відповідають на питання чи висловлюють свою
позицію. Він дуже близький до традиційної бесіди,
проте ігровий момент у вигляді уявного
мікрофона, якогось предмета, отримуючи який,
учень має право висловлюватися, зацікавлює
учнів. Педагог помітив також, що це дисциплінує
учнів, вчить їх вислуховувати інших.
І на уроках літератури, і на уроках мови
вчитель часто використовує метод «Мозковий
штурм». На етапі повторення вивченого чи
актуалізації опорних знань він дозволяє швидко і
оперативно згадати весь матеріал. Не менш
результативним буде «Мозковий штурм» на етапі
вивчення нового матеріалу, особливо якщо
поставити перед учнями проблемне питання.
Учитель часто застосовує у своїй роботі
метод «Гронування» - і для характеристики героїв
твору, і для проведення паралелей між певними
творами, і для узагальнення матеріалу. В роботу
включається весь клас, на основі відповідей
окремих учнів формується логічна схема.
Щоб інтенсифіківати навчальний процес,
зекономити час, педагог вважає за доцільне на

підсумковому
етапі
застосувати
метод
«Незакінчені речення».
Дуже еффективною вчитель вважає методи
ситуативного моделювання, зокрема рольові ігри.
Наведемо тільки кілька прикладів, тому що
можливості цього методу дуже широкі.
• «Чарівний кубик»: учитель пише питання на
гранях картонного кубика, учні кидають
його по черзі і відповідають на питання.
• «Хто швидше?»: учні по командах
виконують завдання на картках по черзі,
передаючи листок із завданнями (як варіант,
виконувати на дошці) наступному, поки не
буде зроблене останнє завдання.
• «У магазині (кафе, кінотеатрі тощо)»: учні
розігрують конкретні ситуації і будують
діалоги. Так учитель формує під час гри
навики діалогічного мовлення і має змогу
проводити відповідну виховну роботу щодо
поведінки в конкретних місцях.
• «Учитель»: учень у ролі вчителя задає
питання класу, проводить диктант і т.д.
Методи опрацювання дискусійних питань
дають учителю змогу також проводити виховну
роботу, паралельно формуючи вміння дискутувати
і з’ясовувати певні питання, тому вони також
часто використовуються у роботі. Зокрема, у 5-6
класах це елементи дискусії – метод «Займи
позицію», а в старших класах учитель проводить
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повноцінні
дискусії,
займаючи
позицію
спостерігача чи учасника (в залежності від
складності питання чи рівня підготованості класу).
3. Третій етап – рефлексія учнів
Не слід відкидати останній етап, тому що
рефлексія
є
природним
невід'ємним
і
найважливішим компонентом інтерактивного
навчання на уроці.
Учитель підтвердив практично думку про те,
що рефлексія дає учням змогу:
• усвідомити, чого вони навчились:
• пригадати деталі свого досвіду й
отримати реальні життєві уявлення про те, що
вони думали і що відчували, коли вперше
зіткнулись із тією чи іншою навчальною
технологією. Це допомагає їм чіткіше
планувати свою подальшу діяльність уже на
рівні застосування технологій у пізнавальній
діяльності та в житті;
• оцінити власний рівень розуміння та
засвоєння навчального матеріалу, спланувати
чіткі реальні кроки його подальшого
опрацювання;
• порівняти своє сприйняття з думками,
поглядами,
почуттями
інших,
інколи
скоригувати певні позиції;
• як постійний елемент навчання
привчати людину рефлексувати в реальному

житті,
усвідомлюючи
та
прогнозуючи
подальші кроки;
Крім того, так педагог вчасно бачить реакцію
учнів на навчання та вносить необхідні корективи.
4. Вплив різноманітніх внутрішніх і
зовнішніх
факторів
на
ефективність
впровадження інтерактивних методів, основні
труднощі та шляхи іх подолання
Не можна ігнорувати вплив різноманітних
факторів на ефективність інтерактивного навчання
хоча б для того, щоб робити вчасні висновки і
коректувати свою роботу. В ході своєї практичної
діяльності вчитель виділив ряд типових проблем,
пов’язаних з учнями:
•
Учень часто не має (!) власної думки, а
якщо й має, боїться висловлювати її відкрито,
на весь клас. Самі учні пояснюють це так: “У
нас рідко запитують власну думку”, “Чи цінна
моя думка?”, “А раптом вона не співпаде з
думкою вчителя чи колективу?”, “Вона
суперечить думці учня, що має в класі
авторитет з цього предмету” тощо. Або,
навпаки, деякі учні бажають своїми
висловлюваннями
тільки
епатувати
однокласників та учителя.
•
Часто школярі не вміють слухати інших,
об’єктивно оцінювати їх думку, рішення і
найважливіше – використовувати результати
інших для себе.
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Не усі учні готові у процесі обговорення
змінювати свою думку, іти на компроміс.
Учням важко бути мобільними, змінювати
обстановку, методи роботи. Метод, який дав
чудові результати в одному колективі, буде
малоефективним в іншому.
Труднощі в малих групах: лідери
намагаються “тягнути” групу, а менш
підготовлені учні відразу стають пасивними,
хитрують
і
намагаються
«відсидіти».
Примусити їх активно працювати може тільки
можливість отримати оцінку, а ніяк не
бажання удосконалити свої знання та уміння.
Не менше проблем може виникнути і зі
сторони учителя:
Педагог у намаганні «йти в ногу» з
вимогами сучасної освіти, надзвичайно
захоплюється використанням інтерактивних
методів, що перетворює урок на калейдоскоп
методів. Це стомлює учнів.
Уроки із використанням інтерактивних
технологій потребують глибшої підготовки та
відповідальності. Незважаючи на те, що учень
і учитель – партнери, проте педагог має не
тільки
підготувати
матеріал,
але
й
прогнозувати результати.
Мало методичних матеріалів, розробок
уроків, які можна використовувати, тому
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вчитель має потратити більше часу на
підготовку власного конспекта.
•
Метод, який дав чудові результати в
одному колективі, буде малоефективним в
іншому. Потрібно обов’язково визначити
причини таких результатів.
•
Отримані
результати
можуть
на
початковому етапі бути гіршими, ніж при
застосуванні традиційних методів, а часу буде
витрачено більше.
Фактори, що можуть впливати на
ефективність використання інтерактивних
методів
На основі власних спостережень учитель
виділив такі фактори ефективності впровадження
інтерактивних методів у навчальний процес та
виробив власні шляхи подолання труднощів.
1. Вікові
та
індивідуальні
особливості учнів
Педагог обов’язково використовує свої знання
з вікової психології. Наприклад, в учнів 5-6 класів
зазвичай зникає безумовна мотивація до навчання,
яка була в початковій школі, тому необхідно
викликати і посилити у школярів власні корисні
мотиви у навчанні, викликати інтерес, сприяти
кращому
засвоєнню
і
запам’ятовуванню
відомостей з мови.
Цього вдається достягти використанням на
уроках української мови та літератури ігрових
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завдань та окремих інтерактивних методів
навчання, які дають змогу створювати на уроці
ситуацію успіху. Педагог вважає за необхідне
супроводжувати
роботу
доброзичливим
коментарем, що дуже важливо для учнів 5 – 6
класів з огляду на їхні вікові психологічні
особливості. На таких уроках запорукою успіху
стає вміння створити атмосферу пізнання, пошуку,
зацікавленості.
Що стосується впровадження даних методів,
то, звичайно, слід використовувати не весь їх
спектр, а тільки найдоступніші, найзрозуміліші
для учнів. Це, наприклад, технології «Мікрофон»,
«Мозковий штурм», робота в парах, «Навчаючи –
учусь», «Метод ПРЕС», «Займи позицію»,
«Незакінчене речення».
Якщо ж говорити про учнів старших класів,
ігрові інтерактивні методи відходять на другий
план, більш актуальними і доступними стають,
наприклад, дискусійні методи. Вони здатні не
тільки отримати певні знання, а й поділитися
ними, зробити власні висновки. Тому можна
застосовувати
методи
«Ажурна
пилка»,
«Акваріум» та інші.
Обов’язково враховуються і індивидуальні
особливості учнів. Учитель підібрає завдання
різного рівня складності, щоб кожен учень,
незважаючи на його рівень інтелектуального

розвитку і якість знань з предмету, потрапив в
ситуацію успіху.
2. Врахування етапів уроку
Певні методи не можуть бути закріплені за
конкретними етапами уроку, і навпаки, не усі
методи можна використовувати протягом уроку.
Учитель враховує і цей фактор, плануючи урок.
Приклад такого розподілу можна побачити на
схемі додатку «Використання інтерактивних
методів на різних етапах уроку».
Наприклад,
інтерактивну
технологію
«Мікрофон» педагог застосовує найчастіше на
етапі мотивації навчальної діяльності. Учні мають
уявити, що працюють з мікрофоном (ручка,
олівець) і, передаючи його один одному,
висловити власну думку про те, чого вони
очікують від уроку (що дізнатися, чого навчитися,
що пригадати), виходячи з теми.
У такий же спосіб проводиться етап підсумку
уроку: учитель ставить до учнів питання : Чи
досягнута мета уроку? Чи довідалися вони щось
нове? Чи збагатили свої знання, словниковий запас
тощо? Чи сподобався урок? Чим?
Для актуалізації опорних знань з теми чи для
вирішення
проблемного
питання
ідеально
підходить інтерактивна технологія «Мозковий
штурм». Учитель попередньо розробляє серію
запитань, на основі яких учні або пригадують
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вивчений матеріал, необхідний для подальшої
роботи, або вирішують проблему.
На думку вчителя, будь-які рольові ігри краще
використовувати на етапі формування вмінь та
навичок або для узагальнення матеріалу.
Наприклад, тільки ознайомившись з біографією
письменника, учень зможе провести уявне
«інтерв’ю» з ним.
3. Дотримання
алгоритму
інтерактивного методу
Незважаючи на різноманітність методів, для
того щоб отримати позитивні результати, потрібно
дотримуватися
чітко
визначеного
порядку
«інструкція-дія-рефлексія» (див. схема 1 додаток)
у його застосуванні.
Інструктування – учитель розповідає
учасникам про мету вправи, правила виконання,
послідовність дій і кількість часу, що відводиться
на виконання завдань, запитує, чи все зрозуміло
учасникам (2-3 хв.); на цьому ж етапі відбувається
об'єднання в групи та (або) та розподіл ролей (1-2
хв.). Час інструктажу може збільшуватися чи
зменшуватися в залежності від того, чи
використовувався цей метод раніше, який вік
дітей, який рівень складності методу.
Виконання завдання, при якому вчитель
виступає як організатор, помічник, ведучий
дискусії,
намагаючись
надати
учасникам
максимум можливостей для самостійної роботи та

навчання у співпраці один з одним (5-15 хв.).
Учитель завжди враховуває, наскільки готові учні
до самостійної роботи, наприклад, частину
матеріалу учні мають знайти і підготувати
самостійно, частину може дати педагог. Інколи
роботу можна організувати, використовуючи
матеріал підручника, а пізніше учні можуть
самостійно готувати повідомлення, створювати
проекти.
Рефлексія результатів учнями - це
усвідомлення
отриманих
результатів,
що
досягається шляхом їх спеціального колективного
обговорення або із застосуванням інших прийомів
(5-15 хв.). Оскільки учні не завжди вміють
використовувати отримані результати, тому
вчитель завжди допомагає їм дати відповідь на
питання: «Для чого мені знадобляться ці знання та
вміння?», «Над чим примусив замислитись твір?»,
«Чи актуальні проблеми, висвітлені у творі?» і т.д.
Досить продуктивним на цьому етапі є методи
«Незакінчене речення» або «Мікрофон».
Тільки врахування цих факторів та розв’язання
проблем, що виникають у кожному окремому
випадку, дозволить організувати продуктивне
інтерактивне навчання.
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Отже, дякуючи планомірному та ефективному
впровадженню у своїй роботі інтерактивних
методів учитель досяг значних успіхів у роботі.
Учні і вчитель поступово змінили свою позицію,
тепер вони є рівноправними, рівнозначними
суб'єктами процесу, кожен із учасників поступово
приходить до розуміння, що він робить і де він
зможе використати отримані знання, уміння та
навички.
Адже інтерактивне навчання — це спеціальна
форма організації пізнавальної діяльності, яка має
конкретну, передбачувану мету — створити
комфортні умови, за яких кожен учень відчуває
свою успішність, інтелектуальну спроможність.
Для
ефективного
застосування
інтерактивних методів, у тому числі — й для
того, щоб охопити весь необхідний обсяг
матеріалу і глибоко його засвоїти, вчитель:
•
ретельно
планує
свою
роботу,
дотримується
алгоритму
використання
інтерактивного методу;
•
використовує методи, адекватні вікові
учнів, їхньому досвідові роботи з інтерактивними
методами;
•
дає частину завдань учням для
попередньої підготовки: прочитати, обміркувати,
виконати самостійні підготовчі завдання, щоб
інтенсифікувати навчальний процес і водночас
привчати учнів до самостійності та активності;

•
добирає для конкретного заняття таку
інтерактивну вправу, яка давала б учням «ключ»
до засвоєння теми;
•
упродовж інтерактивної вправи дає учням
час обміркувати завдання, щоб вони сприйняли
його серйозно, а не виконували механічно,
ненавязливо допомагає їм це зробити;
•
враховує темп роботи кожного учня і
його здібності;
•
на одному занятті використовує один-два
(максимум) інтерактивні методи;
•
обов’язково
проводить
неквапливе
обговорення
за
підсумками
виконання
інтерактивної вправи, у тому числі актуалізуючи
раніше вивчений матеріал.
В результаті інтерактивні методи навчання
дали змогу учням:
• полегшити процес
засвоєння нових
і
закріплення набутих знань;
• розвивати
і
формувати
загальноосвітні,
комунікативні і соціальні уміння і навички;
• учитися аналізувати інформацію, творчо
підходити до процесу навчання;
• формулювати та аргументувати особисту точку
зору, приймати участь у дискусії;
• моделювати
різні
соціальні
ситуації,
збагачуючи особистий соціальний досвід через
включення і різні життєві ситуації, набуваючи
соціальної компетентності;
• учитися слухати іншого, прагнути до діалогу,
поважати думку інших;
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• вчитись будувати конструктивні відносини у
групі, визначати своє місце у соціумі;
• знаходити спільне розв’язання проблем,
розвивати навички проектної діяльності,
самостійної роботи;
• розвивати креативне мислення.
Якщо проаналізувати майбутню модель учнявипускника на основі перелічених фактів, то в
результаті ми реалізуємо основне завдання
особистісно зорієнтованого навчання.
Існуюча система навчання підштовхує
учителів на використання в основному пасивних
методів навчання. У минулому використання
таких методів було виправданим, але у сьогоденні
ситуація кардинально змінилася: дітям протягом
навчання в школі пропонується дуже великий
масив матеріалу з різних предметів, проте одній
людині неможливо знати все навіть у якійсь
вузькій галузі знання. До того ж функцію
зберігання, запам'ятовування і відтворення
інформації можуть добре виконувати комп'ютери.
Сучасний випускник вищого навчального закладу
повинен мати інші навички: думати, розуміти
сутність явищ, осмислювати ідеї та концепції і вже
на основі цього вміти відшукувати потрібну
інформацію, творчо її інтерпретувати та
застосувати в конкретних умовах. Саме цьому і
сприяє розумне використання інтерактивних
методів навчання, тому поступовий перехід до цієї
моделі
мають
зробити
навіть
педагогиконсерватори, які звикли до традиційної системи
навчання.

Для того щоб зменшити труднощі у
застосуванні окремих інтерактивних методів і
перетворити їхні слабкі сторони у сильні, вчитель
на основі власних спостережень розробив ряд
рекомендацій для педагогів.
1. Інтерактивна взаємодія потребує певної
зміни в організації роботи учителя і учнів, а також
значної кількості часу для підготовки як учням,
так і педагогам. Тому потрібно починати з
поступового "включення" елементів цієї моделі,
виділяти час на психологічну адаптацію дітей до
неї.
Спочатку слід використовувати прості
інтерактивні методи - роботу в парах, малих
групах,
"мозковий
штурм»,
поступово
доповнюючи цей спектр іншими методами. Краще
старанно підготувати декілька інтерактивних
занять у навчальному році, ніж часто проводити
нашвидкоруч підготовлені "ігри". Коли з'явиться
досвід подібної роботи, а діти звикнуть до нових
методів і стилю роботи, такі заняття будуть
проходити набагато ефективніше, підготовка не
потребуватиме багато часу, а результати будуть
очікуваними і завжди високими.
2. Перед застосуванням нового методу слід
запланувати час на організаційну підготовку і
створити разом з учнями правила роботи,
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налаштувати їх на старанну підготовку до
інтерактивних занять.
3. Використання інтерактивного навчання не
самоціль. Це лише засіб для досягнення такої
психологічної атмосфери в класі, яка найкраще
сприяє
співробітництву,
порозумінню
і
доброзичливості, надає можливості ефективно
реалізувати принципи особистісно зорієнтованого
навчання.
4. Якщо застосування інтерактивної моделі у
конкретному випадку веде до незадовільних
результатів, треба переглянути доцільність
стратегії і обережно підходити до її використання.
Причина може бути в неспринятті даного методу
конкретним
учнівським
колективом,
несвоєчасності, неврахуванні учителями вікових
та індивидуальних особливостей, тому не слід
наполягати.
5.
Для
ефективного
застосування
інтерактивного навчання, зокрема, для того щоб
охопити весь необхідний матеріал і глибоко його
вивчити, а не перетворити технологію в
неефективні "ігри заради ігор", педагог повинен
ретельно планувати свою роботу.
Існуюча система навчання підштовхує
учителів на використання в основному пасивних
методів навчання. У минулому використання
таких методів було виправданим, але у сьогоденні
ситуація кардинально змінилася: дітям протягом

навчання в школі пропонується дуже великий
масив матеріалу з різних предметів, проте одній
людині неможливо знати все навіть у якійсь
вузькій галузі знання. До того ж функцію
зберігання, запам'ятовування і відтворення
інформації можуть добре виконувати комп'ютери.
Сучасний випускник вищого навчального закладу
повинен мати інші навички: думати, розуміти
сутність явищ, осмислювати ідеї та концепції і вже
на основі цього вміти відшукувати потрібну
інформацію, творчо її інтерпретувати та
застосувати в конкретних умовах. Саме цьому і
сприяє розумне використання інтерактивних
методів навчання, тому поступовий перехід до цієї
моделі
мають
зробити
навіть
педагогиконсерватори, які звикли до традиційної системи
навчання.
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Додаток 1
Таблиця 1. Порівняльна характеристика
моделей навчання
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Критерії
Пасивна
Активна
Інтерактивн
порівняння
модель
модель
а модель
Великий
обсяг
Великий
інформації
обсяг інформації.
можна подати
На вивчення
Велика кількість
за короткий час
невеликого обсягу
учнів,,
які
1. Обсяг
інформації
у
можуть
інформації
витрачається
структуровано
одночасно
значний час.
му
вигляді,
отримувати
причому
інформацію.
слухачами
будуть усі діти.
Можливість
Орієнтова розвитку соціальної
на на розвиток та
громадської
широкого
компетентності
Орієнтов
спектру
учнів
з
усіх
ана
на
пізнавальн предметів.
сприймання
і
их умінь
Розширення
розуміння,
навичок. пізнавальних
2. Рівень розвиток
Передбача можливостей
засвоєння знань уміння слухати,
є
дітей,, зокрема у
та результати записувати,
диференціа здобуванні, аналізі
навчання
конспектувати
цію
та
застосуванні
велику кількість
навчання інформації з різних
інформації та
шляхом
джерел.
вміння
індивідуаль Можливість
відтворювати її
них
перенесення
програм отриманих умінь,
та завдань.
навичок
та
способів

пізнавальної
діяльності на різні
предмети та в
реальне життя.
3.
Відсоток
Як
Як правило,
Досить
засвоєння правило,
високий.
високий.
матеріал невисокий.
у
Учитель
систематично
контролює
Опосередков
обсяг і глибину
аний
контроль
вивчення
учителя за обсягом
навчального
Можливіс і
матеріалу, час і
глибиною
співпраці засвоєння.
хід
навчання. ть
4.
учителя
з Результати
Результати
Контроль над роботи
учнем роботи дітей менш
учнів кожним
процесом
окремо,
прогнозовані.
Є
передбачені.
навчання
постійний
необхідність
Зворотний
зворотній зв'язок подальшої корекції
зв'язок
викладача
зі між ними.
знань, умінь та
студентами
навичок учнів, що
лякає
більшість
майже
не
учителів.
відбувається
(за
винятком
етапу
контролю)
Особисті
Учитель
якості учителя відкритий
перед
Особисті
та
його дітьми
як
якості педагога
професійна
особистість
та
5. Роль залишаються "в
майстерність є фахівецьвін
особисто тіні",
однією з умов професіонал.
сті
виступає
як
функціонування Виступає
як
педагога "джерело"
цієї
моделі. організатор,
знань та їх
Високий
рівень консультант,
контролер
навантаження фасилітатор
на учителя: він навчально-

виступає у ролі пізнавальної
консультанта і діяльності.
контролера знань Забезпечується
можливість
рівноправного
партнерства між
учителем та учнем
та між членами
колективу.
Учні
приймають
важливі рішення в
Можлива процесі навчання,
відсутність
маюті можливість
педагогічної
спілкування
і
Відносно взаємодії
розвитку
комунікативних
пасивна. Діти всередині
6.
Роль
не приймають колективу.
умінь ті навичок.
учнів
рішень у процесі Небезпека
Відбувається
вилучення
навчання.
поєднання
частини учнів з різноманітних
навчального
видів
навчальної
процесу.
діяльності
учнів,
що дозволяє їм
продуктивно
працювати.
Поєднання
зовнішніх (оцінки,
7.
Зовнішнє: учителі,, батьки,
Глибока
Джерело
оцінки, учителі, суспільство) та внутрішня
мотиваці
батькиі,
мотивація (інтерес
внутрішніх
ї
суспільство
(інтелект
ті самого учня)
навчання
потреби
самої
дитини) мотивів.
8.
Навчальнометодичне
Спільне для всіх моделей навчання
забезпечення
навчального
процесу
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Додаток 2
Таблиця 2

Додаток 3
Алгоритм інтерактивного методу
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Додаток 4
Використання інтерактивних методів на різних
етапах уроку

Додаток 5
Приклад
уроку
із
використанням
інтерактивних
методів
(на
уроці
використовуються «Мозковий штурм» та
робота в парах)
8 клас
Тема уроку: Односкладні речення з головним
членом у формі присудка чи підмета. Види
односкладних
речень.
Означено-особові,
неозначено-особові, узагальнено-особові речення.
Безособові речення. Тренувальні вправи.
Мета уроку: сформувати уявлення про
односкладні речення та їх роль у мовленні,
ознайомити з їх класифікацією, вчити розрізняти
речення різних типів, самостійно будувати
односкладні
речення;
розвивати
вміння
аналізувати
речення,
робити
узагальнення
спостережень, формувати навички колективної,
групової та індивідуальної роботи; виховувати
інтерес до вивчення мови і спостережливість.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу
Обладнання:
мультимедійна
дошка,
презентація «Односкладні речення», підручник,
дидактичні матеріали.
Хід уроку
I. Організаційний момент
II. Ознайомлення з темою, метою й
завданнями уроку. Мотивація навчальної
діяльності. Повторення вивченого.
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Діти, на попередніх уроках ми детально
вивчали головні і другорядні члени речення,
вчились їх визначати. Пригадаємо їх (діти
називають). А що таке граматична основа речення,
як ми визначаємо підмет і присудок (за питаннями
та значенням). А ще раніше ми говорили про
речення різних типів. Назвіть ,будь ласка, які саме
види речення ми вже вміємо визначати.
- Сьогодні ми продовжуємо поглиблювати
свої знання про речення. А що ми саме маємо
вивчити, спробуємо визначити, дослідивши ряд
речень.
«Мікрофон»
Завдання: Розглянути слайд чи роздрукований
роздатковий матеріал і порівняти речення, що в
них спільного, що відмінного. Учні, передаючи
один одному уявний мікрофон, висловлюють свої
версії.
Як варіант:
спільним є те, що зміст речень
ідентичний;
майже однаковий склад речень, за
винятком займенників і других повнозначних слів;
неоднакова кількість слів;
речення з першої колонки часто
використовуються в письмовому мовленні, з
другої - в усному;
друга група речень стає зрозумілішою з
контексту.
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(Приймаються будь-які версії, вчитель
спеціально не натякає, що необхідно визначити
граматичні основи)
Порівняйте речення в колонках:
колонках:
Я люблю гуляти в
лісі.
2. Хлібороби уже
збирають урожай.

2. Уже збирають
урожай.

3. Луг пахне скошеним
сіном.

3. Пахне скошеним
сіном.

4. Пишається зелений
дуб.

4. Зелений дуб.

1.

1.

Люблю гуляти в лісі.

Результат, до якого мають прийти: в першій
групі є і підмет, і присудок, в другій – якийсь один
з головних членів.
Щоб перевірити цю думку, вивчаємо слайд
№3.
Порівняйте речення в колонках:
Я люблю гуляти в
лісі.
2. Ти чуєш голос
зозулі?

1.

3. Луг пахне скошеним
сіном.

3. Пахне скошеним
сіном.

4. Пишається зелений
дуб.

4. Зелений дуб.

1.

Люблю гуляти в лісі.

2. Чуєш голос зозулі?
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- Як називаються такі особливі речення, в
яких є тільки якийсь один із головних членів?
(Односкладні – термін, уже відомий учням). Проте
ці речення, в свою чергу, теж відрізняються одне
від одного. Чим саме і на які типи в залежності від
цього їх можна поділити, це і належить нам
з’ясувати.

Односкладні речення  це просте речення,
речення, граматична

основа
якого складається тільки з одного
головного члена – чи підмета,
підмета, чи
присудка.
присудка.

 Наприклад:
картини.
Наприклад: Люблю зими живі картини.

Завдання уроку:
таке односкладні
речення?
речення?
 Яка їх роль у
мовленні?
мовленні?
 Чи можна поділити їх
на групи і за яким
принципом?
принципом?



Морозно.
Морозно. Сніг.
Сніг.

 Що

- Ось повний перелік питань, що стоїть перед
нами, на них ми і спробуємо дати відповідь в кінці
уроку.
III.
Вивчення нового матеріалу
1.
Евристична бесіда
- Маючи перед очима приклади односкладних
речень, спробуємо самостійно сформулювати
визначення односкладних речень. Висловіть версії,
чому такі речення отримали назву «односкладні».
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- На які б групи ви б їх поділили?
(прогнозована відповідь – з головним членомпідметом і з головним членом-присудком).
- Яка функція речень з підметом? (Вони
називають предмет, явище, не повідомляючи про
дію). Недаремно вони отримали назву НАЗИВНІ.
Наведіть приклади подібних речень. Звертаю вашу
увагу, що для українського мовлення характерний
прямий порядок слів, коли іменнику передує
прикметник-означення,
тому
будемо
дотримуватися цього порядку.
2.
Аналіз мовного матеріалу
- Чи однакові односкладні речення з
головним членом-підметом на слайді №2? Нас
цікавлять речення 1-3. Також я додам ще речення
– Чуєш голос зозулі?
- Хто виконує дію в кожному з них?
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А в цьому випадку хто виконує
дію?
дію?

Хто виконує дію?
1. Люблю гуляти в лісі.
лісі. Я
2. Чуєш голос зозулі?
зозулі?

Ти

3. Вже збирають
урожай.
урожай.

Вони

4. Пахне скошеним
сіном.
сіном.

Дія виконується без
зв'
зв'язку з предметом

- В першому і другому випадку можна точно
визначити виконавця дії, в 3 – це певна група
людей. А що це за слова Я, ТИ, ВОНИ, до якої
частини мови вони належать? Пригадуємо вивчене
про особи.
-

Вже збирають урожай.
урожай.

?

За одного битого двох
небитих дають.
дають.

?

-

А в цьому випадку хто виконує
дію?
дію?
Вже збирають урожай.
урожай. Хтось конкретний,
конкретний,
група людей,
людей, по яку
можна здогадатися з
тексту чи з ситуації.
ситуації.
За одного битого двох
небитих дають.
дають.

- Є це один цікавий момент: спробуємо
порівняти ще два речення
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Взагалі не розумієш,
розумієш,
про кого йдеться,
йдеться, мова
стосується кожного.
кожного.

Проблемне питання: Чому ці речення
належать до різних груп, хоча і в тому, в іншому
випадку присудком виступає дієслово в 3 особі
множини? Чим є друге речення? (Прислів’ям).
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3. Узагальнення результатів спостереження
за мовним матеріалом. Робота з підручником.
- Ось ми і підішли до самого головного.
Односкладні речення з головним членомприсудком в залежності від того, чи можна
визначити, хто виконує дію, поділяються на:

Види односкладних речень
Односкладні
речення
з головним
членом –
присудком

Означеноособові

Неозначеноособові

Односкладні
речення
з головним
членом –
підметом

Узагальненоособові

Безособові

Називні

- Розгляньте таблицю на ст.. 130.
- Робота в парах: Послідовно читаємо
теоретичний матеріал про кожний з видів
односкладних речень таким чином: учні читають
матеріал, один із них задає питання, інший –
відповідає, опрацювання наступного параграфа –
міняються ролями.
4. Закріплення нового матеріалу.
Речення для розбору:
- Поїдемо поговорити з лісом.
- У газетах детально описують події
тижня.
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- Смеркалося... Огнем кругом запалало
- Виступ
президента
покажуть
по
телебаченню.
- Готуй сани влітку.
- Ніколи не забути шкільних років.
- У коморі було тихенько, як у вусі
- Сном не прогодуєшся.
- До кого пристанеш, такий і сам станеш.
- Принеси книжку, будь ласка!
Завдання: визначаємо граматичну основу і тип
односкладного речення.
IV.
Формування вмінь і навичок.
Тренувальні вправи.
Самостійна робота.
На дошці написано етапи завдання, учні
виконують у своєму темпі, перевірка в кінці
марафону.
1) Вправа 192 (4 речення) – колективна
перевірка.
2) Вправа 201 (3 речення) – взаємоперевірка.
3) Записати по пам’яті 4 прислів’я і приказки,
визначити граматичні основи – конкурс «Хто
швидше?»
4) Вправа 215 (за варіантами: 1 варіант – 1-4
речення, 2 варіант – 5-8 речення)
V.
Підсумок уроку.
Дати відповідь на запитання зі слайду.
Д/з: §18, вправа 210.
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Додаток 6
Приклади застосування учителем
інтерактивних методів на уроках української
мови та літератури
1. Методи кооперативного навчання
• «Робота у парах»
6 клас. Не з прикметниками
Завдання: - Прочитайте матеріал параграфа з теми,
1 учень – про написання НЕ з прикметниками
разом, 2 учень – про написання окремо (1 хв.).
Розкажіть своєму сусіду по парті про прочитаний
матеріал.
• «Робота в групах»
6 клас. Всеволод Нестайко. «Тореадори з
Васюківки».
- Я бачу,що у змісті повісті ви орієнтуєтеся, тому
попрошу вас, на основі опрацьованого
матеріалу, довести, що ця повість пригодницька
і визначити її головну думку. Зробимо ми це у
групах. Будь ласка, об’єднайтеся у групи і
отримайте завдання.
1 група
(Доведіть, що повість пригодницька)
2 група
(Визначте головну думку повісті)
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2. Методи колективно-групового навчання
• «Ажурна пилка»
9 клас. Складне речення без сполучників та зі
сполучниками.
Формуються 4 групи по 4 учні, кожна з яких
розглядає один із блок- питань, що є складовою
частиною теми і містять правило, відповідні
приклади та питання за цим блоком. Шляхом
аналізу пропонованих речень учні доводять подане
правило, готують обґрунтовану відповідь на
поставлене питання. Опрацювання матеріалу
завдань триває три хвилини, після чого учні
формують нові групи так, щоб у кожній
новоствореній групі були представники з кожної
попередньої групи. У цих групах учасники по
черзі відтворюють і пояснюють матеріал,
опрацьований у попередніх групах, для всіх інших
членів групи. Пересвідчуються, що усі члени
групи можуть дати відповіді на поставлені
питання. Цей етап роботи триває до 10 хвилин.
Таким
чином,
забезпечується
швидке
ознайомлення з матеріалом учнів усього класу.
Завдання для груп
№
гр.
1.

Правило

Приклад

Питання

Складне речення має
дві
і
більше
граматичні основи

Защебетав
жайворонок,
угору
летючи;
закувала
зозуленька,
на дубу сидячи.

Чим
складне
речення
відрізняється
від
простого?
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2.

3.

4.

Складне
речення,
частини
якого
з’єднані
за
допомогою
сполучника,
називаються
сполучниковим.
Складне
речення,
між частинами якого
немає
сполучника,
називається
безсполучниковим.
Схема речення:
[ ],[ ].
Частини складного
речення,
об’єднані
сурядним зв’язком,
(вони рівноправні –
не можна поставити
питання від однієї
частини речення до
іншої),
утворюють
складносурядне
речення.
Схема речення:
[ ], і [ ].
Частини складного
речення,
об’єднані
підрядним зв’язком
(вони нерівноправні
– можна поставити
питання від однієї
частини речення до

Творчість Тараса
Григоровича, вірші
Шевченка влилися
могутньою рікою у
нашу променисту
повсякденність.
І блідий місяць на
ту
пору
Із хмари де – де
виглядав,
Неначе човен в
синім
морі
То виринав, то
потопав.

іншої),
утворюють
складнопідрядне
речення.
Схема речення:
[ ], ( ).
Чим відрізняються
складні
сполучникові
та
безсполучникові
речення?

Сонце
заходить,
гори
чорніють,
пташечка
тихне,
поле німіє.
Тече вода в синє
море,
Та не витікає.

Яка
особливість
складносурядного
речення?

День погас, і все
спочило.

Невесело на світі
жить,
коли нема кого
любить.
Немає гірше, як в
неволі
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Яка
особливість
складнопідрядного
речення?

про
згадувать.

волю

Працюючи з реченнями – прикладами, учні
підкреслюють граматичну основу, позначають
«кордони»
частин
складного
речення,
обґрунтовують свій вибір щодо його класифікації.
Після завершення роботи групи демонструють на
інтерактивній дошці свої повідомлення.
Інший приклад – із літератури:
Працюючи
над
змістом
поеми
Т.Г.Шевченка «Сон» з учнями 9 класу , учитель
пропонує роботу у групах:
Завдання І групі
Яким в уяві Шевченка постає майбутнє
України ?
План відповіді
1. Що позитивного відбулося в Україні
після здобуття нею статусу незалежної держави?
2.
Значення
української мови для
сучасного українського суспільства.
3.
Спільність
шляхів
розвитку
слов’янських народів
Завдання ІІ групі
У яких творах письменників світової
літератури
звучить
мотив
любові
до
батьківщини ?
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План відповіді
1.
Прізвища митців і назви творів
(зачитати окремі речення)
2.
Чи
загрожує
ця любов
до
Батьківщини якоюсь розправою над поетом
(письменником)?
3. Чому Шевченка так жорстоко покарали
за цю любов ?
Завдання ІІІ групі
Прокоментуйте слова Шевченка : «Історія
мого життя становить частину історії моєї
батьківщини»
План відповіді
1. Умови
культурного
і соціального
розвитку України у ХІХ столітті.
2. Методи
боротьби
з
політичними
злочинцями ( приклади)
3. Чи міг Шевченко, зрозумівши суть
«національної ідеї», піти іншим шляхом?
•
«Мікрофон»
6 клас. Поділ слів за вживанням.
1) Що вивчали на уроці?
2) Які нові слова ви запам’ятали?
3) Чому діалекти треба берегти?
4) Яка роль термінів і професійних слів у
мовленні?
•
«Гронування»
9 клас. Просте і складне речення. Тренувальні
вправи.
49

Учні
разом
із
учителем
складають
інформаційне гроно про складне речення

10 клас. Ольга Кобилянська. Повість «Земля»

3.
Методи ситуативного моделювання
•
Рольова гра «Чарівний кубик»
Учні по черзі кидають кубик, усно
відповідають на те питання, яке їм випало на
грані.
1 – Що називається дієприкметником?
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2 – Які граматичні ознаки у дієприкметника
від дієслова?
3 – Що спільного у дієприкметника і
прикметника?
4 – Синтаксична роль дієприкметника.
5 – Наведіть приклади дієприкметників.
6
–
Визначте
граматичні
ознаки
дієприкметника усміхнений.
•
Вправа з ключем
«Вправа
з
ключем»
Випишіть
словосполучення з неоднорідними означеннями,
потім з однорідними й поставте між ними коми.
Знаний
молодий
поет,
зніяковілий
розгублений хлопець, вічний глухий страх,
нескінченний безмежний простір, привітний
лагідний голос, очманілий поранений кінь,
холодна сира погода, довгий літній день,
обшморгана
гола
гілка,
чиста
прозора
вода,столочена витоптана трава, згідливий на все
малий чоловічок, холодний осінній вечір, високі
вкриті снігом гори.
У кожному словосполученні підкресліть другу
від початку букву. З цих прочитаєте закінчення
вислову
англійського
письменника
Оскара
Уайльда: «Це жахливо важка робота - …».
Складіть речення з будь-якими словосполученнями.
•
Вправа «Додай блиску і об’єму» (в
результі учні представили проект «Весна моїми
очима»)
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Завдання: поширити речення «»Прийшла
весна» другорядними членами та ускладненими
конструкціями.
Результати:
1) Пройнята любов’ю, красою, ніжністю,
неначе світлий промінь, ПРИЙШЛА ВЕСНА,
осяяна радістю, приносячи чудесні спогади про
тепло.
2) ПРИЙШЛА ВЕСНА, привітна, ніжна та
ласкава, немов іскринка, немов краплинка, як
зірка, засвічена на небі, така довгожданна, така
незвичайна, люди, це вона, весна, красуня, така
несподівана, так, саме несподівана і все-таки
ждана.
3) Раптово ПРИЙШЛА ВЕСНА, оповита
сонячним теплом, незрівнянна, як лицар на білому
коні, прийшла, прилетіла, прискакала вона,
королева всіх чудес світу, наша довгожданна,
цікава, світла, сонячна – весна, словом, люди!
4) Далеко за морями, в країні Україні після
зими, сонячна, ніжна, тепла, з птахами ПРИЙШЛА
ВЕСНА, мов та дівчина, мов сонце довгожданне.
та ін.
•
Гра «Словникова подорож»: командам
треба пройти усі етапи, враховується швидкість і
правильність, а також презентація результатів
кожною групою.
групи

•
•

Завдання

для

І
групи

•

•
•

Д
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Завдання для ІІ
•

Д

На літературі часто можна використовувати
метод «Судове слухання», наприклад, під час
вивчення твору Бориса Олійника «Ринг»

- Ви познайомилися зі змістом вірша Б
.Олійника «Ринг». Чи залишив він якийсь слід у
вашому серці? Чи примусив задуматись?
Хочу познайомити вас із дійовими особами
сьогоднішнього уроку.
Це Автор твору, Ліричний герой- боксер,
боксер - противник, Суддя, Про-курор , Адвокат,
Секретар.
Секретар: Встати! Суд іде!
Суддя:Розглядається справа
Боксерапротивника, який звинувачується
в тому, що використав незаконні методи для
отримання перемоги.
Секретар:Викликається Боксер- противник.
Суддя: Розкажіть про підготовку до бою.
Боксер- противник:
-Я нічого незаконного не чинив. Готувався до
бою як завжди.
Секретар: Викликається свідок - Ліричний
герой.
Суддя:Розкажіть про підготовку до бою . Що
ви помітили?
Ліричний герой: Я помітив, що мій
противник заклав перед боєм свинець
у боксерську рукавицю. Ще я побачив, що
мій секундант залишив рушник у роздягальні.
Значить, мені готували поразку.
Секретар: Викликається свідок - Автор твору
«Ринг».
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)

•
)

•
)

•
)

•
)

•
)

ати
визначення
таким поняттям:
синоніми,
омоніми.
•
Ді
брати синоніми й
антоніми до слів
друг,
хоробрий,
зникнути у хвилях.
•
У
вести в речення
слова
синонімічного
ряду врятувати,
визволити,
виручити.
•
С
класти речення з
омонімами на розі
– на розі, мати –
мати.
•
У
вести в речення
словосполучення
золотий голос і
золотий
ланцюжок.
•
П
ояснити значення
фразеологізмів
грати
першу
скрипку, грати на
нервах.

)

•
)

•
)

•
)

•
)

•
)

ати
визначення
таким поняттям:
антоніми,
фразеологізми
•
Ді
брати синоніми й
антоніми до слів
весела
історія,
відважний,
правда.
•
У
вести в речення
слова
синонімічного
ряду образливий,
грубий,
неввічливий.
•
С
класти речення з
омонімами балка –
балка, натри – на
три.
•
У
вести в речення
словосполучення
свіже слово, свіжа
сорочка.
•
П
ояснити значення
фразеологізмів
мати
на
оці,
мозолити очі.

Суддя: Що можете розповісти про дану
ситуацію?
Автор: Так, я бачив факт підготовки поразки
супернику нечесним шляхом.
Тому створив вірш, в якому розповів про це.
Адвокат підсудного:Боксер не має права
вкладати свинець в рукавицю. Мій підзахисний це
знає. Ніхто в нього свинцю не шукав.
Суддя: Ліричний герою, скажіть, чому ви,
помітивши факт порушення противником правил
бою,не видали його?
Ліричний герой:Я розраховував на перемогу
Честі, свого розуму і свого вміння, бо знав і хотів
використати слабке місце противника.
Суддя: Чи є запитання до Ліричного героя?
Секретар: Слово надається обвинувачу.
Прокурор: Я вважаю, що факт підлості,
порушення правил боксером доведений. Тому
пропоную дискваліфікувати його, тобто не
допускати його до боксерських боїв.
Суддя: Звинувачуваному надається останнє
слово.
Боксер: Я зрозумів свою провину.
Секретар: Суд оголошує перерву для
винесення вироку.
Суддя:Розглянувши справу боксера, беручи
до уваги його каяття, суд постановляє: позбавити
Боксера права брати участь у боях один рік.

4.
Методи опрацювання дискусійних
питань
• «Займи позицію»
6
клас.
В.
Винниченко.
«Федькохаламидник». Внутрішній світ героя. Федько як
особистість.
Учитель задає проблемне питання: «Казати
неправду погано! То Федько вчинив погано, не
виказавши Толю?»
Учні обговорюють питання і шукають
відповідь на це питання, говорять про
благородство Федька.
• «Дискусія»
9 клас. Шевченко і Біблія. «Ісайя. Глава 35»
- Радянські критики стверджували, що
Шевченко був атеїстом. Доведіть чи відкиньте цю
думку, використовуючи цитати із твору і свої
знання про життя і світогляд поета.

55

56

