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Інтерактивні технології на уроках україн
ської мови і мовлення є важливим 

складником особистісно-зорієнтованого роз- 
вивального навчання.

Найхарактернішою ознакою такого способу 
пізнання (інтерактивних технологій) є те, що 
активними співтворцями навчально-вихов- 
ного процесу стають самі учні. Вони є суб’єк
том пізнання. Кожен школяр долучається до 
співпраці в колективній, груповій діяльності.

Учень і вчитель є рівноправними, рівно
значними суб’єктами навчально-виховного 
процесу. Вони спільно визначають мету ді
яльності, об’єкт, суб’єкт, засоби діяльності, 
результати навчання. Під час такого спільного 
пошуку здійснюється обмін думками, знан
нями, способами діяльності, внаслідок чого 
відбувається рефлексія, оцінювання здобутих 
результатів. Учні усвідомлюють, чого вони 
досягли на певній сходинці пізнання, що вони 
знають, уміють, як виражають своє емоційне 
ставлення до об’єкта навчання, як володіють 
оцінними судженнями, як збагатився їхній 
особистісний досвід творчої ДІЯЛЬНОСТІ.

Активність учня як співтворця навчально- 
виховного процесу забезпечується (це об
грунтував видатний дидакт А.Хуторськой) на 
всіх його етапах.

У На п е р ш о м у  етапі учень, використову
ючи способи пізнання, вивчає певний об’єкт дійс
ності, знаходить і створює знання про нього, кон
струює суб'єктивні образи об’єктів, власне знання, 
одержує особистісний освітній продукт.

• /  На д р у г о м у  етапі створюється мож
ливість кожному учневі зіставити власний освіт
ній продукт з освітніми продуктами своїх одно
класників та історико-культурними продуктами 
людства в певній галузі. З цією метою вчитель 
пропонує дітям на уроці різні форми й методи 
інтерактивного навчання (уявна екскурсія, огляд- 
конкурс творчих робіт, хвилинка ерудита, уявне 
засідання гуртка тощо).

У  Т р е т і й етап є узагальнювальним: він дає 
змогу кожному учневі на основі даних зіставлень, 
проведених на попередньому етапі, створити 
сукупний освітній продукт виучуваного.

Визначальною умовою ефективного за
стосування інтерактивного навчання на уро
ці рідної мови і мовлення є сукупність чо
тирьох методичних підходів, які програму-

* Початок див. у ж. “Дивсслово”, № 10,11 за 2004 р.

ють позицію учня як активного співтворця 
уроку (див. схему).

І. Через формування умінь вислоішопатн думку -  уза
гальнених способів сприймання, відтворення та побудови 
тексту (азбуки мовлення)
IV. Якщо створю
ються умови для 
успішної інтелекту
альної діяльності та 
слопесної творчості 
через:
1) трансформацію 
типології та струк
тури уроку мови і 
мовлення;
2) оптимальне по
єднання колектив
ної парно-групової 
та індивідуальної 
діяльності

III. Якщо формується здатність до інтелектуальної 
діяльності та словесної творчості шляхом розширення 
кругозору, збагачення слопника і граматичної структури 
мовлення учнів:

1) створенням системи спостережень за довкіллям та 
дослідницької діяльності (методим і іросктів);

2 )  системним використанням міжпредметних .і в ’я .ік ш  та 
міжпрсдметної інтеграції

Створюючи навчальні групи учнів із пев- 
ною дидактичною метою, виходимо із зако
нів групового розвитку людей, закономір
ностей спілкування і взаємовпливу в малих 
групах, установлених соціальними психоло
гами. Прагнемо, аби малі навчальні групи 
були діяльними, аби індивідуальні дії кож
ного учасника інтегрувалися в єдину діяль
ність групового суб’єкта навчання. З цією ме
тою під час інтерактивного навчання врахо
вуємо сукупність таких необхідних чинників:

•  психологічну сумісність: усі представники 
групи бажають працювати у її складі;

• навчальні можливості, інтереси, нахили дітей. 
За будь-якого способу поділу на групи не 
менш як половина її учасників здатні працю
вати на достатньому рівні. А інтереси, творчі 
можливості дітей враховуються з огляду на 
дидактичну мету уроку;

• систематичність у застосуванні інтерактивних 
технологій;

• оптимальне поєднання парно-групової, колек
тивної та індивідуальної діяльності;

•  зорієнтованість інтерактивних технологій на 
структуру навчально-виховного процесу (див. 
табл.).

Учень 
— активний

СШВТІЮрСЦЬ
уроку

II. Якщо мова ви
вчається не багато
кратним повторен
ням, а:
1) через зіставлен
ня, встановлення 
м і жп о н я т і й н и х  
зв'язків;
2) способом розв’я
зання мовленнєвих 
завдань;
3) використанням 
системи проблем
них та пізнаналіі- 
нихзавдань
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Етапи навчання. 
Співвідношення емоційно- 

образної та логіко- 
понятійної діяльності

Мовні завдання Мовленнєві завдання як 
засіб унаочнення 

виучуваних мовних явищ

Доцільне поєднання 
колективної, парної, 

групової та самостійної 
діяльності

І. Початковий етап озна
йомлення з новими знання
ми (7-9 хв).

Емоційно-образна діяль
ність та логіко-понятійна ви
ступають як рівноправні

Мотивація, актуалізація 
опорних знань і досвіду; по
становка завдань; спосте
реження за істотними озна
ками виучуваного, виділен
ня та осмислення їх

а) конструктивні вправи 
(зіставлення, відновлення, 
поширення, переконструю
вання, редагування, пере
казування тексту);

б) спостереження за за
собами виразності в тексті 
(музиці, живопису), ство
рення словесних, графічних, 
хореографічних малюнків, 
діалогів, описів, міркувань; 
добір заголовків; поділ 
тексту на частини;

в) усний журнал, хвилинка 
ерудита, засідання клубу 
допитливих, огляд-конкурс 
малюнків, творів за власними 
спостереженнями; інтерв’ю з 
письменником, художником, 
композитором;

г) літературно-драматич
ний монтаж, добір музики, 
картини до тексту, імпрові
зовані творчі роботи, драма
тизація

1) з метою актуалізації 
опорних знань та мотивації 
використовується групова ді
яльність (групи формуються 
динамічні, різнорівневі за 
складом, а також за інтереса
ми та здібностями дітей);

2) з метою осмислення іс
тотних ознак виучуваного 
матеріалу доцільні такі орга
нізаційні форми:

а) парна діяльність з еле
ментами ігрової;

б) колективна діяльність із 
засобами програмового конт
ролю та ігровою діяльністю, в 
т.ч. -  рухливою;

в) групова діяльність із різ- 
норівневим складом учнів;

г) групова діяльність для 
учнів низького розвитку 3 
певною мірою допомоги;

д) групова діяльність для 
дітей з високим рівнем роз
витку, здатних опановувати 
навчальний матеріал дослід
ницьким методом (“Юні лінг
вісти”)

II етап -  закріплення, 
узагальнення, корекції та 
контролю.

Переважає логіко-понятій
на діяльність, емоційно-об- 
разна є супровідною

Мовні завдання плану
ються у системі уроків. На 
перших уроках вивчення 
теми акцентується відпрацю
вання навичок, закріплення, 
корекція, контроль. На на
ступних уроках у центрі ува
ги -  встановлення міжпоня- 
тійних зв’язків, удоскона
лення опорних умінь, підго
товка до сприймання наступ
ного матеріалу. Останній 
урок вивчення теми є інтегро
ваний. Зосереджується увага 
на ролі мовних засобів у 
вираженні думки

Завдання спрямовані на 
розвиток умінь використо
вувати здобуті знання для 
вираження думки:

а) на перших уроках ви
вчення теми -  конструктивні 
завдання з певною мірою 
допомоги;

б) на наступних уроках -  
складання розповідей, опи
сів, міркувань за допоміжни
ми матеріалами з певною 
мірою допомоги;

в) на заключному уроці 
розв’язуються мовленнєві за
вдання з вищим рівнем твор
чості й самостійності

1) парна та групова різно- 
рівнева діяльність з елемента
ми ігрової для вироблення на
вичок контролю, самоконтро
лю, закріплення ознак виучу
ваного, формування умінь 
користуватися правилом (ал
горитмом, таблицею, схемою);

2) групова діяльність різ- 
норівнева для опанування 
умінь встановлювати міжпо- 
нятійні зв’язки, групувати 
мовні явища, узагальнювати;

3) система короткочасних 
самостійних робіт;

4) групи “Юні лінгвісти” -  
діяльність спрямована на по
глиблення та розширення 
лінгвістичних знань (дослід
ницька діяльність -  з’ясуван
ня походження, значення 
слів та фразеологізмів);

5) парна (групова) діяль
ність за інтересами, здібнос
тями з метою збирання ма
теріалу для твору та первин
ного обговорення задуму, ви
словлювання;

6) парна (групова) різно- 
рівнева словесна творчість;

7) групова мовленнєва 
творчість за інтересами, за 
здібностями (“Юні казкарі”, 
“Юні поети”)

III. Прикінцевий етап уро
ку (3-6 хв). Емоційно-об
разна діяльність переважає

Пропонуються завдання на 
розвиток опорних умінь 3 
елементами ігрової та іншої 
емоційно-образної діяльнос
ті. Ці завдання мають на меті 
викликати подив, інтерес до 
мовних явищ, зняти втому

Мають відкривати перед 
дітьми нові обрії словесної 
творчості

Групи за інтересами і 
здібностями для редагування 
та обговорення створених 
висловлювань (“Ми -  каз
карі”, “Ми -  редактори”, “Ми 
-  актори”, “Ми -  художники- 
ілюстратори”)
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КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ*

II с е м е с т р

Пор.
№

Дата Тема
узагальню-
вального

уроку

Лінгвістична
змістова

лінія

Комуніка
тивна

змістова
лінія

Соціокуль- 
турна лінія

Система 
спостережень 

і дослідницької 
діяльності

Художня
діяльність

Позакласне
читання

Форми і методи 
інтерактивного 

навчання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

75. Написання
м’якого
знака.
Апостроф

Узагаль
нення та 
система
тизація 
знань

Евристична
бесіда;
техніка
мовлення;
усне
малювання; 
твір-роздум; 
твір -  опис 
місцевості

Т. Шевченко 
-  геніальний 
український 
поет

Уявна екскурсія 
по місцях, по
в’язаних з долею 
Т. Шевченка; 
спостереження за 
красою рідної 
природи; розпо
відь про експо
нати з музею 
Т. Шевченка

Виразне
читання;
усне
малювання;
загадки;
власні
твори-
мініатюри

Т.Шевченко,
“Кобзар”;
О.Іваненко,
“Тарасові
шляхи” (ч. І.
“Сирота в
свитині”)

Урок-екскурсія. 
Кросворд; 
лінгвістичний 
ключ; творча 
робота; групи за 
нахилом: 
“Екскурсоводи”, 
“Екскурсанти”

90. Групи слів 
за
значенням
(синоніми,
антоніми,
омоніми)

Узагаль
нення та 
система
тизація 
знань

Порівняння 
текстів; усне 
малювання; 
редагування; 
утворення 
словоспо
лучень; 
складання 
казки

Краса рідної 
природи

Лінгвістичне 
спостереження; 
спостереження за 
живописною 
роллю дієслів; 
дослідження 
лексичного 
значення 
омонімів; робота 
зі словниками

Виразне
читання;
народний
прогностик;
складання
казки

П.Тичина, 
“Як дуб з 
вітром 
бився”;
М. Риль
ський, 
“Зимовий 
танок”; 
В.Сосюра, 
“Літо”, 
“Осінь”

Рольова гра 
“Мікрофон”; 
хвилинка ерудита; 
проблемне 
питання; 
лінгвістична 
задача; 
народознавча 
дискусія; творча 
робота; групи за 
нахилом: “Юні 
поети”, “Юні 
етнографи”, “Юні 
лінгвісти”

96. Форми 
слова і 
спільно- 
кореневі 
слова

Узагаль
нення та 
система
тизація 
знань

Стилі мови і 
типи
мовлення; 
характерис
тика тексту; 
усний
переказ; усна
розповідь;
творча
робота
(привітання)

Перше слово 
-  мати

Спостереження 
за добором 
заголовка; 
дослідження за 
походженням 
слів

Виразне
читання;
виконання
пісні;
репродукція
картини

В.Скура-
тівський,
“Берегиня”

Урок-присвята. 
Поетична пауза; 
проекти; 
проблемне ' 
питання; 
лінгвістичне 
спостереження; 
лінгвістична гра; 
лінгвістичний 
ключ; групи за 
нахилом: “Юні 
актори”, “Юні 
народознавці”, 
“Юні художники”, 
“Юні літературо
знавці”

100. Значущі
частини
слова

Узагаль
нення та 
система
тизація 
знань

Усний діалог; 
усна
розповідь; 
побудова 
словоспо
лучень; 
характерис
тика текстів 
різних стилів; 
твори-описи

Дивовижне в 
природі. 
Природні 
явища

Спостереження 
за довкіллям; 
дослідження 
стилістичної ролі 
префіксів і 
суфіксів

Виразне
читання;
прислів’я;
загадку;
творчі
роботи

В.Сухо- 
млинський, 
“Казки під 
голубим 
небом”

Стилістичний 
експеримент; . 
пошукова робота; 
робота з 
таблицею; 
проблемно- 
пошукові 
завдання; 
лінгвістичне 
дослідження; тест

123. Зміню
вання і 
творення 
слів. 
Основні 
способи 
слово
твору

Узагаль
нення та 
система
тизація 
знань

Усний пере
каз; усний 
діалог; скла
дання плану; 
визначення 
меж речень; 
написання 
пам’ятки; 
продовження 
казки (за по
даним почат
ком і кінцем)

Книга -  твій 
ДРУГ

Спостереження 
за живописною 
роллю дієслів; 
пояснення 
заголовка твору 
та лексичного 
значення слів; 
дослідження 
походження слів

Виразне
читання;
прислів’я;
загадки;
жарти;
рукописні
книжки

“Біблія для 
дітей”

Поетична хвилин
ка; лінгвістичне 
спостереження; 
робота з
таблицею; огляд- 
конкурс; міні- 
лекції; творчий 
диктант; хвилинка 
відпочинку; 
лінгвістичне 
обґрунтування; 
гра “Аукціон”

* В основу планування узагальнювальних уроків покладено Календарне планування: Рідна мова: 5-11 класи /  Л .В.Скуратівський, 
Т.Г.Шелехова, -  К, 2001.
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