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      Дитина – це сонце, навколо 
якого 
мають обертатися всі засоби 
навчання.
Учитель повинен створювати 
лиш атмосферу,
в якій дитина має можливість 
висловлюватись.

                            Ш. Амонашвілі
                                                                                                                                                                                                            



Інтерактивна модель навчання - 
   
    це спеціальна форма організації 

пізнавальної діяльності, мета якої 
створити найсприятливіші, 
комфортні умови навчання, за яких 
кожен учень відчуватиме свою 
успішність, інтелектуальну 
спроможність.



  За допомогою  інтерактивних 
технологій діти вчаться:

Доводити 
свою 

точку зору

Cлухати іншу 
людину

Формувати 
власну думку

Аргументуват
и 
і 

дискутувати

Розвивати 
навички 

самостійної 
роботи



   Класифікація інтерактивних 
технологій навчання

Технології кооперативного
 навчання

Технології колективно-
групового навчання

Технології ситуативного
моделювання

Технології опрацювання 
дискусійних питань



Інтерактивні технології 
кооперативного навчання

( навчання здійснюється в парах чи групах)

● робота в парах;
● два-чотири-всі разом; 
● ротаційні (змінні) 

трійки; 
● два-чотири -всі разом; 
● карусель;
● робота в малих 

групах; 
● акваріум. 



Робота в парах

● - ефективна на початкових етапах 
навчання;

● - розвиває навички спілкування, вміння 
висловлюватися, переконувати, вести 
дискусію;

● - розвиває вміння пристосуватися до 
роботи в групах.



• діти в парах складають розпорядок дня за 
наведеними прикладами;

• у кожної пари є 5 хвилин для роботи;
• представлення складеного розпорядку дня 

парами, обговорення та виправлення 
помилок.

Завдання у парах « Мій розпорядок дня»



Акваріум
● Мета використання: розвиток спілкування, 

вдосконалення вміння дискутувати. 
● Організація роботи:
1.Об’єднати учнів  у 2-3 групи та ознайомити із завданням.
2. Запропонувати одній із груп сісти в центрі класу і 

утворити коло.
3. За командою розпочати обговорення проблеми. Решта учнів 

спостерігають,  не втручаючись у роботу групи. 
4. По завершенню відведеного часу група повертається на 

свої місця. Вчитель ставить запитання класу про роботу 
групи та вирішення нею завдання.

5. Місце в “ акваріумі ”  займає інша група, яка обговорює 
іншу ситуацію.

- 



Метод «Акваріум» на основі казки 
«Мойдодир»

• Учні перед початку роботи у групах по методу «Акваріум» 
дивляться казку « Мойдодир» К. Чуковського.

• Після перегляду кожна група отримає тему, 
яку потрібно обговорити на основі 
переглянутої казки.



Технології 
          колективного - групового навчання

● ( передбачають одночасну спільну роботу 
всього класу)

● “ Мікрофон ”
● “ Незакінчені речення ”
● “ Мозковий штурм ”
● “ Навчаючи – вчуся ”
● “ Ажурна пилка ”



Мікрофон

● Організація роботи: 
     1. Повідомлення проблеми 

класові.
     2. Надавати учням слово 

почергово, передаючи 
     “ мікрофон “ . Говорити має 

право лише той, у кого 
     “ мікрофон ”.
      3. Повідомлені відповіді не 

коментують і не оцінюють.

Мета використання: надання  можливості кожному 
учневі  щось швидко сказати, висловлюючи свою думку.



Незакінчені речення
● Мета використання: розвиток в учнів зв'язного 

мовлення, вміння порівнювати власні висловлювання 
з іншими, відпрацьовувати вміння говорити коротко, 
але по суті. 

● Організація роботи:
    1.  Чітке повідомлення  класові теми, з якої учні будуть 

висловлюватися.
   2. Формулювання незакінченого речення та пропозиція 

закінчити його.
   3. Кожен наступний учасник починає свій виступ із 

запропонованого початку речення.
Можна поєднувати із технологією “ Мікрофон”.



Мозковий  штурм
● Мета використання: колективне вирішення проблеми, 

пошук  варіантів та збирання якомога більше ідей її 
розв'язання.

● Організація роботи: 
     1. Визначення проблеми, яку необхідно вирішити та запис 

її у вигляді питання.
     2. Запис секретарем ідей, які висловлюють. Приймаються 

будь-які пропозиції , навіть неймовірні. Висловлювання 
інших на критикуються і не обговорюються.

     3. Продовжувати, доки будуть виникати нові ідеї ( але не 
більше 10 – 15 хвилин).

     4. Обговорення та оцінювання запропонованих ідей.



Мозковий штурм « Корисні – 
некорисні вітаміни»

• Діти вивчають види вітамінів;
• Інтерактивним методом за допомогою м’яча діти визначають корисні 

та некорисні вітаміни ( вчитель кидає м’яч у вибраного учня і вказує 
назву вітаміну, учень, зловивши м’яч повинен сказати корисний він 
чи ні.

• у вигляді мозкового штурму учні дають варіанти, у яких продуктах 
можна знайти запропоновані вітаміни.



Ажурна пилка
● Мета використання: вивчення великої кількості 

матеріалу за короткий час.
● Організація роботи: 
    1. Підбір індивідуального інформаційного матеріалу для 

кожного учня.
    2. Об'єднання учнів у групи ( домашні ) та видача їм 

матеріалів із завданням.
    3. Вивчення у групі запропонованого матеріалу .
    4. Кожен із домашньої групи стає експертом зі своєї теми 

у новоутвореній групі. 
    5. Кожна група слухає всіх представників домашніх груп і 

аналізує матеріал загалом.
    6. Після завершення роботи учні повертаються у свої 

домашні групи і діляться отриманою інформацією.



Метод «Ажурна плитка» на тему 
«Здоровий спосіб життя»

• Ділимо дітей на 5 груп;
• Роздаємо теми для обговорення: 
«Вітаміни – мої друзі»,  « Режим дня», «Позитивний 
настрій», « Любов до природи», « Особиста гігієна в 
час пандемії».
• Кожна група має 10 хвилин для обговорення, після 

чого стає експертом у заданій темі.
• Представлення та обговорення кожної теми.



Навчаючи - вчуся
● Мета використання: повторити вивчене та вивчити  

блок інформації, надаючи учням можливість брати 
участь у передачі своїх знань однокласникам.

● Організація роботи: 
1. Підготувати картки з фактами, що стосуються теми 

уроку, по одній для кожного учня.
2. Запропонувати учням ознайомитись з даною інформацією. 

Після цього  учні ознайомлюють з цією інформацією своїх 
однокласників і одержують інформацію від них.

3. Учень повинен одночасно говорити лише з одною особою. 
Коли всі поділились своєю інформацією, то розповідають 
у класі, про що дізнались від інших.



Технології ситуативного
моделювання

   Розігрування ситуації за ролями 
(“Рольова гра” , “Програвання сценки”) 



Технології опрацювання 
дискусійних питань

“Метод  “Прес”;
 “Займи позицію”;
“Зміни позицію”;
 “Дискусія”. 



Метод “ Прес”
● Мета використання: вчити школярів дискутувати, 

доводити свою точку зору.
● Організація роботи: 
     1.Роздати учням памятки у яких зазначено чотири етапи 

методу:
📫 - Висловіть свою думку, поясніть у чому полягає ваша точка 

зору ( Я вважаю, що… .)
📫 - Поясніть причину появи цієї думки ( … тому що … .)
📫 - Наведіть приклади, назвіть факти, що ілюструють ваші 

докази ( …, наприклад,… .)
📫 - узагальніть свою думку, зробіть висновок. ( Отже, … 

таким чином… )
📫 2. Дати можливість учням спробувати застосувати цей 

метод до будь-якої проблеми.

     



Серед форм та методів процесу формування позитивної 
мотивації на здоровий спосіб життя пріоритетна роль належить 
активним методам, що ґрунтуються на демократичному стилі 
взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини, розвиток 

здібностей дитини і сприяють формуванню критичного мислення, 
ініціативи і творчості. Разом з учнями ми розробляємо сценарії і 

проводимо спортивні свята, конкурси.

З учнями 3-Б класу ми провели гру  "Веселі старти"



Застосування інтерактивних 
технологій 

має багато переваг:

- у роботі задіяні всі учні;
                               “Зібратися разом – це початок,
                                триматися разом – це прогрес,
                                   працювати разом – це успіх”.
                                                                Генрі Форд



- школярі вчаться працювати в групі (команді);
           “Двоє, працюючи разом, досягають більшого,
                               ніж троє, які працюють окремо.”
                                                        Чарльз Мак Кормик
- формується доброзичливе ставлення до опонента;
- кожна дитина має можливість пропонувати свою 

думку;
- створюється “ситуація успіху”;
   за короткий час опановується багато 
   нового матеріалу;



- формуються навички толерантного спілкування, 
вміння аргументувати свою точку зору, знаходити 
альтернативне рішення проблеми;

       “Толерантність, повага, готовність навчатися        
один від одного – цінності, які є основою для     
розвитку демократичних держав. Цього треба 
навчати в школах.”

                                                                        Марк Герсон
- значно підвищується особистісна роль вчителя – 

він виступає як лідер, організатор.



Викладання – це мистецтво, а не
ремесло – у цьому самий корінь
учительської справи. Перепробувати
десять методів і виробити свій,
переглянути десять підручників і не
триматися жодного неухильно – 
от єдино можливий шлях живого
викладання. Вічно винаходити,
вимагати, удосконалюватися – от
єдиний можливий курс сучасного 
вчителя.
                                          М.А. Рибникова
                                              



  Рекомендації щодо використання                                                                                                   
інтерактивних технологій 

      на уроках у початкових класах 

1. Урізноманітнювати структури уроків і методи роботи, відійти від 
шаблонів.

2. Навчити учнів діяти творчо і самостійно, враховуючи індивідуальні 
особливості.

3. Поєднувати репродуктивну і пошукову діяльність для забезпечення 
ефективності навчання.

4. Навчально – виховний  процес будувати за принципом діалогу, 
імпровізації.

5. Використовувати нетрадиційні методи і форми, проводити уроки-
спостереження, урок – подорож, урок – захист, урок- рольова гра, 
урок – диспут, урок – захист власних проектів.

6. Звертати увагу на психологізацію навчання як один із принципів 
методики навчання.

7. Інтерактивні технології дають змогу створити навчальне 
середовище, в якому теорія і практика засвоюється одночасно.



ВИСНОВКИ:
Інтерактивні технології:

● дозволяють розв'язати одразу кілька завдань: 
розвивають комунікативні вміння й навички, 
допомагають встановленню емоційних 
контактів між учасниками процесу;

● забезпечують виховне завдання, оскільки 
змушують працювати в команді, прислухатися 
до думки кожного;

●  знімають нервове напруження, дають 
можливість змінювати форми діяльності, 
переключати увагу на основні питання.



«Мистецтво навчання не в 
умінні повідомляти, а в умінні 

збуджувати, будити, 
оживляти.»

                               А.Дистерверг




