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Вступ
Державний стандарт початкової освіти (2010 р.) оновлено 

на засадах системного і компетентнісного підходів. Зокрема, 
передбачено глибше і послідовніше забезпечити у змісті пере-
думови для реалізацій виховних і розвивальних можливостей 
початкової освіти, передбачити послідовне відображення ви-
мог до результатів навчання засвоєння ключових і предмет-
них компетентностей, наблизити зміст кожної галузі до жит-
тєвих потреб молодших школярів.

Новий виток у розвитку теорії змісту пов’язаний із впро-
вадженням компетентнісного підходу. Компетентнісна освіта 
більше зорієнтована на практичні результати, досвід особистої 
діяльності, вироблення ставлень, ніж на обсяг знань, а це зумов-
лює принципові зміни у змісті та організації навчання, яке стає 
спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необ-
хідних знань і вмінь учнів.     

Педагогічний пошук учителів-практиків завжди спираєть-
ся на досягнення психолого-педагогічної науки, яка потребує, 
щоб методи навчання забезпечували оволодіння школярами 
змісту освіти. 

Мета введених на сучасному етапі інтерактивних мето-
дів навчання полягає у тому, щоб навчальний процес від-
бувався за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. 
Це співнавчання, взаємонавчання, де і учень, і вчитель є 
рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання. Орга-
нізація інтерактивного навчання передбачає моделювання 
життєвих ситуацій, використання рольових ігор і спільне 
вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповід-
ної ситуації.

Інтерактивне навчання — це навчання, занурене у спілку-
вання, діалогове навчання, що відноситься до педагогічних 
технологій на основі ефективності  управління й організації 
навчального процесу. 

Основними формами інтерактивної роботи є навчальна вза-
ємодія учнів у парах і мікрогрупах. Групи вивчають навчаль-
ний матеріал і міжособистісні вміння. 
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Вчителю необхідно створити такі умови взаємодії, які б 
психологічно  мотивували в учнів потребу висловлюватися 
щиро і безпосередньо. У молодших школярів повинна форму-
ватися  розгорнута навчальна діяльність шляхом оволодіння 
організаційними, логіко-мовленнєвими, пізнавальними і кон-
трольно-оцінними уміннями і навичками, особистий досвід 
культури поведінки в соціальному та природному оточенні, 
співпраці у різних видах діяльності.

Сучасний зміст початкової мовної освіти, визначений 
Державним стандартом, виокремлює провідною, з чотирьох 
окреслених, мовленнєву лінію. Такий підхід аргументує акту-
альність навчального спілкування з акцентом на формуванні 
мовленнєвих, зокрема комунікативних, умінь учнів.

Розвивати комунікативно-мовленнєві здібності учнів мож-
на, лише створюючи на кожному уроці умови для спілкування: 
складання монологів, діалогів, полілогів на різні теми, з різною 
метою. Для розвитку мовлення слід використовувати тексти, 
опрацювання яких формує в учнів уміння слухати і розуміти, 
сприймати й аналізувати, виділяти головне. Особливу цінність 
у підготовці молодших учнів до складання різних видів усних і 
письмових творів мають такі вправи, як словникова робота, ро-
бота над реченням, творче списування, аудіювання, складання 
діалогів, усні й письмові перекази. Необхідно організувати робо-
ту так, щоб вона сприяла формуванню умінь складати висловлю-
вання, з допомогою вчителя визначати його переваги, бачити те, 
що вимагає доопрацювання, тобто вдосконалювати текст.

Багатопредметність початкового навчання, різноманітність 
функцій, видів, способів контролю і оцінювання навчальних 
досягнень учнів визначають об’єктивну важливість і склад-
ність педагогічної праці вчителя.

До організації контролювальної діяльності вчителя у дидак-
тичних дослідженнях визначено такі вимоги: систематичність, 
своєчасність, об’єктивність, дієвість, методична різноманіт-
ність. Ці вимоги здійснюються на засадах гуманної навчальної 
взаємодії, коли учень є не лише об’єктом контролю, а й обов’яз-
ково суб’єктом контрольно-оцінювальної діяльності.

Об’єктом контролю і оцінювання у сучасній початковій 
школі є навчальне досягнення учнів, які виявляються у пред-
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метних компетентностях, що визначені програмою з кожного 
предмета.  

Одним із завдань сучасної освіти є творчий розвиток учнів. 
Активізація в них інтересу до творчості та художньо-твор-
чої діяльності пояснюється об’єктивними причинами. Одна з 
них — зміна внутрішньоемоційного статусу дитини в школі.

Художньотворча діяльність дітей у віці від шести до десяти 
років повинна бути різноманітна як за формою, так і за спосо-
бами реалізації.

Особливо уважно слід поставитися до масового навчання 
шестирічних дітей. Важливо вжити заходів щодо розванта-
ження учнів. Мається на увазі не лише зменшення обсягу на-
вчального навантаження, а й впровадження інтегрованих кур-
сів, викладання за блочною системою, попередження зайвого 
тиску на пам’ять учнів. Стержнем Національної доктрини є 
створення гуманної педагогіки, цілком орієнтованої на осо-
бистість дитини. Вчитель повинен співпрацювати з учнем, з 
повагою ставитися до його індивідуальності, орієнтуватися не 
тільки на перевагу знань, а й на розвиток особистості.

У таких умовах особливо актуальною стає самостійна робо-
та слухачів курсів підвищення кваліфікації щодо поглиблен-
ня знань теорії і практики викладання. 

Пропонований посібник вміщує матеріали розділу «Фахо-
вий модуль», які висвітлюють основні проблеми сучасного на-
вчально-виховного процесу.
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ТЕМА 1. ГЕНДЕРНЕ (СТАТЕВЕ) ВИХОВАННЯ 
  МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
  НА  СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ
1. Що таке гендерне виховання?
2. Яка мета, задачі та основні напрями гендерного (статево-

го) виховання у початковій школі?
3. Який зміст гендерного (статевого) виховання у початко-

вій школі?
4. У чому полягають основні форми роботи гендерного (ста-

тевого) виховання у початковій школі?

ЛІТЕРАТУРА
1. Бендас Т.В. Тендерная психология. — М., 2007.
2. Бєлєнька Г.В.,   Богініч О.Л.,   Машмовець М.А. Здоров’я 

дитини від родини. — К., 2006. — С. 183–199.
3. Вихователю про психологію та педагогіку сексуального роз-

витку дитини // Науково-медичний збірник. — К., 1996.
4. Говорун Т., Кікінежді О. Стать та сексуальність — пси-

хологічний ракурс. — Тернопіль, 1999. — гл 2.
5. Главацька О.   Педагогічні   проблеми   статевого   ви-

ховання   молодших школярів // Початкова школа. — 
1997. — №5.

6. Дюмон Виржини, Монтанья Серж. Откуда берутся дети? 
Сексуальная знциклопедия для детей 8–11 лет. — М., 
2007.

7. ЄремєєваВ. Хлопчики і дівчатка — два різні світи // Ди-
тячий садок. — 2001. — №47. — грудень.

8. Исаев Д.Н., Каган В.Е. Половое воспитание. — Л., 
1988. — гл.У. — С. 77–83.

9. Каган В.Е. Воспитателю о сексологии. — М., 1991. — 
гл.УІ. — С. 115–135.

10. Кікінежді О. Чи підвладна психологія молодшого шко-
ляра тендерним (статевим) стереотипам? // Початкова 
школа. — 2005. — №10–12. 

11. Колесникова М. Тайна женственности: поиск вьісшего 
предназначения. — Спб., 2004. 
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12.Кулинич Г.Г. Родительские собрания по половому воспи-
танию. — М., 2007.

13. Леви В. Новый нестандартний ребенок. — М., 2005. — 
гл. 9, 10. 

14. Мезеря И.В. Культура отношений полов и воспитание 
личности семьянина. — Луганск, 2003. 

15. Мезеря І.В. Основи культури стосунків статей. Програ-
ма. — Луганськ, 2000. — С. 7–8. 

16. Половое воспитание / Под ред. проф., д-ра биол. наук 
Г.А. Кудаева. Ростов-на-Дону, 2001. — гл.УІ. — С. 183–193. 

17. Хиглинг М. Как беседовать с ребенком о сексе. — Спб., 
2000.

МАТЕРІАЛИ ДО ТЕМИ
В умовах демократизації життя суспільства, лібералізації 

статевої моралі, поглиблення гендерної рівності виникає на-
гальна потреба у реалізації концепції статевого виховання, як 
гендерного, з урахуванням нових життєвих реалій.

Стать — невід’ємна частина людської особистості. Тому 
весь виховний та освітній процес у школі має розглядатися 
крізь призму статевого виховання.

Людська стать має дві складові: біологічну та соціальну. Бі-
ологічна стать дається від природи. Соціальна стать, або ген-
дерна, виховується відповідно до прийнятих у цьому суспіль-
стві культурних норм, які суспільство висуває до «бажаної»» 
чоловічої та жіночої поведінки.

Гендерне виховання — це процес систематичного, свідомо 
спланованого, спрямованого впливу на психічний і фізичний 
розвиток хлопчиків та дівчаток, що передбачає певний конкрет-
ний результат, з метою оптимізації їх особистого розвитку і ді-
яльності у всіх сферах життя, пов’язаних зі стосунками статей.

Мета гендерного (статевого) виховання передбачає оволо-
діння підростаючим поколінням морально-етичною культу-
рою у сфері взаємин статей, у вихованні у них потреби керува-
тися у цих стосунках загальнолюдськими цінностями.

Для реалізації цієї мети гендерного (статевого) виховання 
у початковій школі необхідно забезпечити вирішення низки 
завдань:
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• Розвиток і виховання самоповаги у хлопчиків і дівчаток, 
тобто виховання почуття людської гідності.

•  Виховання поваги до   осіб   протилежної   статі   й   уміння   
з   ними спілкуватися.

•  Розширення уявлення дітей про поняття «мужність», 
«жіночність» і укріплювати їх упевненість у своїй стате-
вій ідентичності. 

•  Розширення  уявлення  дітей  про  анатомічну  побудову 
чоловічого  і жіночого організмів; про значення ролі ма-
тері і батька у дітородінні. 

•  Формування   бажання  мати  у  майбутньому  міцну,   щасливу  
сім’ю, засновану на взаємній любові, повазі і рівності.

•  Виховання відповідального ставлення до батьківства, 
виховання дітей. Вироблення відповідального ставлення 
до здоров’я і здоров’я інших людей.

•  Формування   переконаності   у   шкідливості   і   небезпеч-
ності   ранніх статевих зв’язків, вироблення правильного 
розуміння дорослості. 

•  Розширення уявлення дітей про знайомих і незнайомих 
людей, про правильну статеву поведінку з дорослими 
людьми. 

Для реалізації мети і завдань гендерного (статевого) вихо-
вання в початковій школі, його складовими визначаємо:

• морально-статеве виховання (допомагає розвитку людсь-
кої гідності у хлопців та дівчаті);

• статево-рольове виховання (допомагає розвитку мужно-
сті і жіночності у представників протилежної статі);

• підготовка до шлюбу, як формування сімейних ролей і ви-
роблення настанов на взаємну любов, повагу і відповідаль-
ність подружжя, а також відповідальне батьківство;

• статева освіта відповідно до віку дітей у контексті психо-
сексуальної культури та етичних вимог суспільства.

Перед учителем початкової школи постає важливе завдан-
ня з реалізації процесу гендерного (статевого) виховання як 
виховання культури стосунків статей. Це зумовлено насампе-
ред тим, що сучасне суспільство для подальшого прогресивно-
го розвитку потребує людей, сповнених самоповаги та здатних 
розуміти, приймати та поважати осіб протилежної статі; бу-
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дувати стосунки з ними на підставі добра, любові, креативної 
діяльності, взаємної поваги та відповідальності у всіх сферах 
життя. Тому, розкриваючи зміст виховання культури стосун-
ків статей дітям початкової школи, учитель має звернути ува-
гу на такі аспекти:

I аспект — Розвиток почуття людської гідності у хлопчиків 
і дівчаток та виховання пошани до прав і гідності особи про-
тилежної статі.

Людська гідність включає:
а) уміння цінувати добро і прагнення здійснювати добрі 

вчинки (розвиток душі — етична поведінка);
б) здатність сприймати прекрасне і створювати прекрасне 

(розвиток відчуттів, творчих здібностей);
в) потреба у пізнанні і здатності до творчого мислення (роз-

виток розуму і креативної діяльності);
г) здатність самостійно, свідомо приймати рішення, уміння 

прогнозувати результати прийнятого рішення та вміння 
брати на себе відповідальність за результати прийнятого 
рішення (розвиток волі — стратегія успішності).

II аспект — Поглиблення знання про мужність і жіноч-
ність:

а) розширення уявлень дітей про різноманітність «бажа-
ної»» і «небажаної» чоловічої і жіночої поведінки;

б) зміцнення упевненості хлопчиків і дівчаток у своїй власній 
статевій ідентичності; [Статева ідентичність — переживан-
ня своєї співвіднесеності з характеристиками статі];

в) навчання дітей протилежної статі розуміти, сприймати 
один одного, знаходити загальні інтереси, дружити.

III аспект — Формування уявлень про відповідальне бать-
ківство.

а) розкрити роль сім’ї у житті людини, права та обов’язки 
членів сім’ї;

б) розкрити важливість «безумовної» любові у житті людини;
в) розкрити важливість ролі батьківства для кожного чоло-

віка і ролі батька у житті дитини;
г) розкрити важливість ролі материнства у житті кожної 

жінки і ролі матері у житті дитини;
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д) розширити уявлення дітей про роль дочірнього і синов-
нього обов’язку у сім’ї;

е)  розширити уявлення хлопчиків і дівчаток про права дітей. 

IV аспект – Розширення уявлення дітей про фізіологічну 
побудову чоловічої і жіночої статі:

а) розкрити важливість існування статевого диморфізму у 
природі й суспільстві; [Статевий диморфізм — двостате-
вість, дві різні форми одного і того ж явища];

б) дати елементарні відомості про анатомічну побудову і 
функції організму людини; особливості побудови чолові-
чого і жіночого тіла;

в) розширити уявлення дітей про статево-вікові зміни 
хлопчиків і дівчаток, звернути увагу на правила особи-
стої гігієни;

г) розширювати уявлення дітей про правила поведінки з 
дорослими людьми, щоб уникнути актів розбещення і 
насильства.

Виховання культури стосунків статей — це якісно новий 
рівень роботи з дітьми молодшого шкільного віку зі статевого 
виховання. Однак, вона вимагає від учителя додаткових знань 
з тендерної психології та дитячої сексуальності. У зв’язку з 
цим учителю необхідно включити вивчення цих понять до си-
стеми самоосвіти (література до теми додається).

ОСНОВНІ ФОРМИ РОБОТИ ЗІ СТАТЕВОГО (ГЕНДЕРНОГО) 
ВИХОВАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

ПЛАН РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА
І РОЗДІЛ. РОБОТА З БАТЬКАМИ
Включити наступні питання, пов’язані з вихованням куль-

тури стосунків статей, до плану роботи та організувати педаго-
гічний всеобуч батьків цього класу:

а)  анкетування;
б) педагогічні читання з урахуванням запитів батьків (на 

підставі анкет);
в) консультації для батьків (індивідуальна робота з батька-

ми) з питань виховання культури стосунків статей.
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Рекомендації батькам, як відповідати на «гострі» питання 
дітей.

Питання: Чому не можна говорити « — «? (дитина вимов-
ляє лайливе слово, що означає органи виділення, геніталії або 
їх функції).

Відповідь: Якщо хтось говорить такі слова, значить він 
лається, хоче образити іншу людину. Ти вимовив « — « (пси-
хологи рекомендують спокійно повторити лайливе слово). 
А навіщо? Адже є правильна назва того, про що ти говориш 
(нагадайте дитині правильну назву). Якщо користуєшся пра-
вильною назвою, значить ти просто називаєш, ось і все. А якщо 
користуєшся лайливим словом, значить ти когось ображаєш. 
Ось і подумай. У відповідь теж можеш одержати образу, і не 
тільки словами, але й діями».

Питання: Що таке секс?
Відповідь: Секс — іноземне слово, по-українськи означає 

«стать» — чоловіча або жіноча. Словом «секс» називають та-
кож «стосунки між чоловіком і жінкою у шлюбну пору».

(Добрович А.Б. Беседы о половом воспитании. — М., 
1982). 

II. РОЗДІЛ. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА З ДІТЬМИ
1. Використання міжпредметних зв’язків, включення пи-

тань виховання культури стосунків статей до навчального 
процесу під час вивчення курсів:

а) «Природознавство» (теми: «Рослини», «Тварини» — 
знайомство з поняттями: розмноження, збереження 
виду, стать, самець, самиця, шлюбний період тощо);

б) «Я і Україна» (тема «Про себе самого» — дати дітям уявлення 
про анатомічну побудову чоловічого та жіночого організмів; 
про значення ролі матері і батька у дітонародженні; познай-
омити з такими поняттями, як: яйцеклітина, сперматозоїд, 
запліднення, вагітність; підкреслити, що народження ді-
тей — найвищий вияв любові і відповідальності чоловіка та 
жінки. Тема «Родина, рідня, рід» — розкрити значення ролі 
батьківства у житті дорослої людини, значення сім’ї, любові 
і батьків у житті дитини. Приділити увагу не тільки ролі ма-
тері у житті сім’ї, але й ролі батька. Показати, що роль бать-
ка почесна і бажана у житті сім’ї та суспільства в цілому, а 
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головне, не менш відповідальна ніж роль матері та ін. Тема 
«Людина серед людей» — розширити уявлення дітей про по-
няття мужності, жіночності; про різноманітність «бажаної» 
і «небажаної» чоловічої і жіночої поведінки; закріпити впев-
неність хлопчиків і дівчат у своїй статевій ідентичності; звер-
нути увагу дітей на правила статевої поведінки з дорослими 
людьми, знайомими та незнайомими);

в) «Громадянська освіта» (тема: «Людина» — розширити 
уявлення про почуття людської гідності, звернувши ува-
гу дітей на його складові. Тема «Людина серед людей» — 
розширити уявлення дітей про сім’ю, права та обов’яз-
ки дітей у сім’ї; про повагу прав і достоїнств особистості 
протилежної статі);

г) Позакласне читання. Підібрати художні твори, у яких 
показані приклади дійсної і помилкової жіночності і 
мужності, справжньої великої любові і помилкового 
уявлення про любов. (Можна запропонувати таку схе-
му роботи з твором: читаємо, обговорюємо, заповнюємо 
таблицю — добрі вчинки героїв, погані, дійсні відчуття, 
помилкові; малюємо образ вподобаного персонажа).

2. Проведення тематичної виховної години з проблем вихо-
вання в учнів молодших класів культури стосунків статей за 
такою схемою:

а) опитування;
б) підбір тематики відповідно до результатів опитування та 

інтересу самих дітей;
в) індивідуальні бесіди окремо з хлопчиками та дівчатками 

з питань гігієни та задоволення дитячого пізнавального 
інтересу щодо особливостей статевого розвитку, діторо-
діння тощо.

Комплексна робота вчителя навчальної школи з виховання 
культури стосунків статей сприятиме гармонійному розвитку 
особистості хлопчика та дівчинки,  надасть можливість уник-
нути  багатьох проблем  підліткового  та юнацького віку.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. 
№1834 затверджено Державну програму з утвердження ген-
дерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 
року.
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З метою реалізації державної гендерної політики та інфор-
маційно-методичної підтримки і координації діяльності ін-
ституцій, що працюють у сфері забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в 
сім’ї та протидії торгівлі людьми в Харківській області ство-
рено обласний гендерний ресурсний центр.

Харків, Держпром, 4-й під., 8-й поверх, к. 388. 
http //www.kharkivoda.gov.ua/show.php?page =15503
    Контакти:
    директор центру Тетяна Ісаєва
    т. +38(067)660-48-81,
    т.+38(050)403-13-25
    t_isaeva@ukr.net
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ТЕМА 2. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
  НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
  В ПЕРИОД УСТНОГО ПРАКТИЧЕСКОГО 
  КУРСА (1 КЛАСС ШКОЛ С УКРАИНСКИМ 
  ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ) 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Специфика процесса усвоения второго языка.
2. Цель, задачи, содержание уроков устного практического 

курса.
3. Характеристика основных умений и навыков, формиру-

емых на уроках устного практического курса.
4. Формирование и развитие навыков аудирования, говорения.
5. Особенности урока русского языка в устном практиче-

ском курсе.

ЛИТЕРАТУРА
1. Гудзик И.Ф., Гурская В.В. Русский язык: Устный курс: 

Ученик для 2 класса общеобразовательных учебных за-
ведений с украинским языком обучения. — К.: «Освіта», 
2002.

2. Гудзик И.Ф., Устименко И.А. Изучение русского языка 
в 1 классе школ с украинским языком обучения: Посо-
бие для учителя. — К.: Радянська школа, 1984.

3. Коваль А.П. Методика преподавания русского языка 
в школах с украинским языком обучения. — К.: Выща 
школа, 1989.

4. Коваль А.П. Специфика обучения русскому языку млад-
ших школьников: Пособие для учителя. — К.: Радянсь-
ка школа, 1990.

5. Коваль А.П. Наглядность на уроках русского языка в на-
чальных классах: Пособие для учителя. — К.: Радянська 
школа, 1986.

6. Лапшина И.Н. Русский язык. Первый год обучения: 
Устный практический курс: Пособие для учителя. — К.: 
Інститут сучасного підручника, 2008.

7. Лапшина И.Н Интеграция различных видов деятельности 
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младших школьников при изучении речевой темы // Рус-
ская словесность в школах Украины. — 2004. — № 1. — 
С. 14 – 16.

8. Методика начального обучения русскому языку в наци-
ональной школе / Под ред. И.В. Баранникова, А.И. Ге-
кул. — Л.: Посвещение, 1984.

9. Пахненко И.И. Методика преподавания русского языка 
в начальной школе с украинским языком обучения. — 
Сумы, 2006.

10. Пашковская Н.А. Особенности преподавания русского 
языка в школах с украинским языком обучения: Посо-
бие для учителя. — К.: Радянська школа, 1979.

11. Русский язык // Програми для середньої загальноосвіт-
ньої школи з українською мовою навчання. — К.: Почат-
кова школа, 2006.

12. Русский язык в начальних класах: Теория и практика об-
учения / Под ред.М.С. Соловейчик. -М.: Академия, 1998.

13. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. — К.: Гене-
за, 1999.

14. Урок русского языка в национальной школе / Под ред. 
М.И. Головиной и др. — М.: Педагогика, 1986.

15. Цепова 1.В., Марченко О.Я. Розвиток навичок мовленне-
вої діяльності молодших школярів: аудіювання, говоре-
ния. — X.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008.

МАТЕРИАЛ К ТЕМЕ
Специфика обучения русскому языку в условиях украин-

ско-русского двуязычия объясняется постоянным взаимодей-
ствием украинского и русского языков. Лингвистической осно-
вой такого взаимодействия языков является, с одной стороны, 
общность, близость изучаемых языков, с другой,— различия, 
особенности каждого из них. Чтобы обеспечить эффективность 
обучения русскому языку в анализируемых условиях, необхо-
димо учитывать особенности процесса усвоения второго язы-
ка. Имеются в виду положительный перенос знаний, умений 
и навыков из родного языка во второй (позитивный трансфер, 
или транспозиция) и отрицательный перенос языковых еди-
ниц из одного языка в другой (интерференция).
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Межъязыковая (внешняя) интерференция — перенесение 
элементов родного языка в изучаемый. Характер межъязыко-
вой интерференции проявляется по-разному в зависимости от 
изучаемого уровня языка:

• интерференция на фонетическом и орфоэпическом уров-
нях в условиях украинско-русского двуязычия прояв-
ляется в смешении звуков обоих языков, во внесении в 
русскую речь произносительных навыков родного (укра-
инского) языка, в постановке ударения в словах в соот-
ветствии с акцентологическими нормами украинского 
языка ([уолуб] вместо [голуп’, [урыбы] вместо [гр’ибы], 
[тыхъй] вместо [тихий]; верба (рус верба), дрова (рус. 
дрова));

• интерференция на графическом уровне проявляется в за-
мене русских букв украинскими в словах, близких по 
звуко-буквенному составу («рись», «поет», «свют»);

• интерференция на орфографическом уровне наблюдается 
в нарушении правописных норм («друз’я», «читають», 
«серйозный»);

• интерференция на лексическом уровне характеризуется 
использованием слов, словосочетаний родного языка в 
изучаемом («Закат был червоным», «Синичка влетела 
в открытую кватырку», «На Алёне была красивая спид-
ныця»);

• интерференция на словообразовательном уровне характе-
ризуется смешением суффиксов и приставок русского и 
украинского языков («Машину пидигналы к пидъезду», 
«Мы с сестрой часто ходим в лес збирать грибы», «Он 
очень доверливый»);

• интерференция на морфологическом уровне проявляется 
в смешении падежных и родовых форм, личных оконча-
ний глаголов, употребления предлогов, приставок, в на-
рушении норм согласования и т.д. («Собираемся завтра 
о девятой», «Едем на экскурсию до Киева»,   «Очень со-
скучилась за мамой», «В нашем дворе живёт большой со-
бака», «Идут по дорогах»).

Основной целью начального обучения русскому языку явля-
ется формирование коммуникативной компетентности, способ-
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ности успешно пользоваться языком для решения различных 
жизненных задач, требующих применения речевых умений. 

Данный курс русского языка строится на интегрированном 
обучении русскому языку и чтению, его характеризует взаи-
мосвязанная работа над всеми видами речевой деятельности, 
широкое использование текстов для слушания, чтения, по-
строения устных и письменных высказываний, для наблюде-
ний над языковыми, правописными особенностями.

На этапе устного практического курса основной целью об-
учения является формирование у детей навыков слушания и 
говорения на русском языке, создание у них русской речевой 
базы, необходимой для обучения в последующих классах.

Для достижения этой цели на уроках необходимо решить 
следующие задачи:

• расширение и активизация словарного запаса учащихся;
• развитие умений слушать, понимать и говорить по-русски;
• формирование орфоэпических умений и навыков;
• развитие умений употреблять отдельные грамматические 

формы, не совпадающие в русском и украинском языках;
• обогащение речи учащихся синтаксическими конструк-

циями, развитие умений строить предложения и связ-
ные высказывания.

Содержание устного практического курса составляет:
1) развитие речевых умений и навыков, которые вырабаты-

ваются в процессе речевой деятельности; развитие навы-
ков русской речи, видов речевой деятельности — слуша-
ния / понимания (аудирования) и говорения;

2) формирование в практическом плане языковых умений, 
связанных со звуковым анализом, с совершенствовани-
ем представлений о тексте, предложении.    

Основу общеречевых умений и навыков, формируемых в 
период устного практического курса (слушания / понимания 
и говорения) составляют частноречевые: произносительные, 
лексические и грамматические.

Произносительный навык — сложный навык, характери-
зующийся постепенностью в развитии:

• первый этап связан с формированием умений и навыков 
правильного произнесения звуков русского языка, соз-
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данием артикуляционной базы для произнесения зву-
ков русского языка, осознанием языковых трудностей, 
связанных с интерферирующим влиянием украинского 
языка; — второй этап характеризуется формировани-
ем умений и навыков сочетания звуков в слове, произ-
несения слов в связном высказывании, словосочетании, 
предложении путём имитации. Формированию указан-
ных умений и навыков способствуют языковые умения, 
связанные с осознанием звуковой стороны речи:
а) слышать звуки в звучащем слове (основной способ вы-

деления звука — интонационное выделение (про-
тягивание или акцентирование) в составе полного 
слова; при звуковом анализе целого слова оно про-
износится столько раз, сколько в нём звуков (на-
пример, слово мак произносим три раза: [МММак], 
[мАк], [маККК] );

б) членить звучащее слово на звуки и устанавливать в нем 
последовательность звуков (называние «цепочки» 
звуков); на слоги (осуществляется практическим 
путём с помощью таких приёмов: выстукивание; 
отбивание хлопком; отражение голосом (растяги-
вание слова по слогам); слоговое моделирование 
(составление схем);

в) определять ударный слог в слове (приёмы работы: 
произнесение слова с вопросительной интонацией 
(книга? учитель? весна?); произнесение однокорен-
ных слов или форм слов с передвижением ударения 
(мёд — медóк, лóшади — лошáдка, селó — сёла); 
произношение одного и того же слова с разным 
ударением и установление правильного варианта 
(подáрок, пóдарок, подарóк); произношение слов, 
различающихся ударением, — слов-омографов 
(мукá — мýка, гвóздики, — гвоздúки, плáчу — 
плачý, дорóга — дорогá); произнесение слова с оши-
бочной постановкой ударения (как его определил 
ученик) и коллективное исправление ошибки; за-
учивание стихотворений или рифмованных фраз 
со словами, которые могут вызвать у детей затруд-
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нения в постановке ударения (например: «Там, где 
выросла малина, огорода середина»; «Чтоб не поте-
рять ремень, нужно съесть один пельмень»; «Будет 
длинною беседа после вкусного обеда»); г) разли-
чать на слух гласные и согласные звуки, звонкие и 
глухие, твердые и мягкие согласные [приёмы раз-
граничения звуков (А.Л. Коваль, О.В. Джежелей, 
П.С. Жедек):

а) гласных и согласных: наблюдение за артикуляцией глас-
ных и согласных (используются знания и практический 
опыт учащихся, полученные на уроках украинского 
языка);

б) твёрдых и мягких согласных:
 • сопоставление слов с твёрдым и мягким согласным 

(мал — мял, нос- нёс, лук — люк);
 • объяснение артикуляции мягких звуков в доступной 

для детей форме (например: при произношении мягких 
звуков отдельно губы немного растягиваются в стороны, 
как при произношении звука [и]);

в) глухих и звонких согласных:
 • прикладывание ладони к горлу (при произнесении 

звонких звуков оно дрожит);
 • зажимание ушей руками (при произнесении звонких в 

голове будет гудеть);
 • произнесение   звонкого   согласного   звука   шепотом   

(звонкий шумный воспринимается как парный ему глу-
хой: [жар] — [шар];

 •  третий этап соотносится с формированием умений и 
навыков правильно и выразительно оформлять выска-
зывание (членить фразы на смысловые части, выделять 
логические ударения, делать необходимые паузы, пра-
вильно интонировать предложения по цели высказыва-
ния).

Формирование лексического навыка связано с работой в 
двух направлениях: 1) работой над значением слова (расшире-
ние словарного запаса учащихся); 2) работой над сочетанием 
слова (активизация словарного запаса). На этапе устного обу-
чения русскому языку вводится определенный продуктивный 
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лексический минимум в связи с темами учебно-воспитатель-
ной работы. Значительная часть усваиваемых слов по значе-
нию детям известна из украинского языка. Если учесть сте-
пень совпадения их со словами украинского языка, то можно 
выделить такие группы: 1) слова, одинаковые по значению и 
звуко-буквенному оформлению (край, нас, два, стакан, мак т. 
п.); 2) слова, имеющие одинаковое значение и частичные раз-
личия в звуко-буквенном составе или непривычное для детей 
ударение (обед, звонок, продавец, дочка и др.); 3) слова, кото-
рые различаются звуко-буквенным составом в обоих языках(-
завтрак, рынок, арбуз, очередь), то есть новые для украинцев, 
непохожие на украинские.

Основным материалом для работы на уроках должны 
быть слова второй и третьей групп, так как они трудны 
для усвоения со стороны произношения, грамматическо-
го употребления. При работе над словами второй группы 
внимание сосредоточиваем главным образом на усвоении 
произношения слов и употреблении их в различных грам-
матических формах. Неумение произнести слово по-русски 
нередко становится причиной того, что оно длительное вре-
мя остается у ученика в пассивном словаре (понимают, но 
не употребляют в своей речи). Слова третьей группы ученик 
должен запомнить как новые, научиться соотносить новый 
звуковой комплекс с известным значением: участок — ді-
лянка, подсолнух — соняшник, навестить — відвідати и 
т. п. Слова этой группы требуют пристального внимания 
учителя, систематических упражнений в соотнесении зву-
ковых комплексов слов с соответствующими значениями. 
При этом максимальное внимание необходимо уделять раз-
витию умения вдумываться в значение слова, соотнося его 
с похожими словами; умению уместно употреблять слова, 
которые различаются оттенком значения; слова с перенос-
ным значением и др. Наблюдения над значением слова, на-
капливаемые в процессе слушания познавательных сообще-
ний и художественных произведений, следует использовать 
при построении собственных высказываний школьников.

Этапами отработки вновь вводимой лексики являются: 
1) презентация новой лексики (проводится средствами ауди-
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ативных игр); 2) организация усвоения новой лексики (повто-
рение и закрепление лексики в ходе артикуляционно- трени-
ровочных упражнений); 3) организация повторения усвоенной 
лексики (использование творческих ролевых игр); 4) кон-
троль за качеством усвоения лексики (самостоятельная рече-
вая практика). Необходимо помнить, что вводить новое слово 
нужно только в составе предложения. Детям 6 – 7 лет трудно 
уяснить значение изолированного объекта, необходимо пред-
ставить его в определённом контексте, в идеальном варианте 
это могут быть предложения, составленные самими учащими-
ся по аналогии с образцом учителя.

Для объяснения значения слов (семантизации) целесо-
образно использовать такие приёмы (И.Н. Лапшина): ис-
пользование наглядности (при этом понимается наглядное 
представление не только предметов и явлений, к примеру, 
портфель — ранец, но и самих действий (шуршать, класть, ри-
совать и т.п.), и признаков предметов (гладкий, свежий) или 
действий (чётко, аккуратно, радушно); использование раз-
вёрнутого описания (обращение к толковому словарю, напри-
мер: Альбом — тетрадь в переплёте или книга для стихов, 
рисунков, каких-нибудь коллекций; издание, основу которого 
составляет воспроизведение картин, рисунков, чертежей и 
пр., с кратким пояснительным текстом.); указание на родо-
вое слово (дача — дом, имеющий некоторые особенности — 
расположен за городом, служит для отдыха); использование 
синонима или синонимов (делать — заниматься чем-нибудь, 
выполнять какую-нибудь работу; изготовлять, производить; 
поступать, действовать каким-нибудь образом и т.д.) [эффек-
тивны упражнения типа «Выбери нужные слова»: артисты ра-
ботают настойчиво, много, нехотя, как-нибудь, терпеливо, 
кое-как; задания в группировке предметов по тематическому 
признаку и назывании их: трамвай, троллейбус, автобус — 
это городской транспорт («Домашние и дикие животные», 
«Овощи, фрукты», «Учебные вещи»); в нахождении слов, про-
тивоположных по значению: «Найди пару» — широкий, ста-
рый, новый, мелкий, глубокий, низкий, высокий, узкий; в соот-
несении слов и выражений с определенными картинками: «К 
какому рисунку относятся слова?» (играют в мяч, прыгают 
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через скакалку)]; использование антонимов (густой — редкий, 
медленный — быстрый); словообразовательный анализ (на-
пример: неожиданный — не ожидали; финишировать — при-
ходить к финишу); использование уточняющего контекста 
(к примеру: В народе март называли протальником. Талая 
вода — «снежица», по народному поверью — целебна. Ею мыли 
полы в доме, поливали цветы, стирали в ней бельё, снятое с 
больных людей, ею также кропили кустарники и плодовые 
деревья, чтобы роились пчёлы. И стены дома обновлялись, на-
бирали силу домашние растения, а больного человека остав-
ляла болезнь.); использование перевода (пензлі — кисточки; 
городина — огородные растения).

На урок планируется усвоение новых слов (I класс — 1–6, 
2 класс — 6–8). Количество их зависит от того, насколько 
сложны они в звуковом, грамматическом и семантическом от-
ношениях. Учителю постоянно надо следить за употреблени-
ем этих слов, исправлять ошибки.

Следует также помнить о том, что для прочного рецептив-
ного усвоения лексической единицы необходимо в среднем от 
55 до 25 повторений! Это значит — нужно обеспечить на уроке 
и во внеурочной деятельности разнообразные ситуации, кото-
рые требовали достаточного количества повторений введён-
ного слова. С этой целью можно использовать дидактические 
речевые игры; сопровождающие тексты к подвижным играм, 
многократно повторяемые во время игры; фольклорные про-
изведения, требующие всё более быстрого проговаривания; 
пословицы и поговорки с последующим комментарием поуче-
ния; тексты детских и народных песен для коллективного или 
конкурсного исполнения; реплики из сказок или рассказов 
для групповой и парной театрализации.

Приведём перечень дидактических игр, способствующих мно-
гократному повторению вводимой лексики. Эти речевые забавы 
можно проводить со всем классом, с группой учащихся, между 
соседями по парте. Игровые задания требуют только ситуатив-
ного воспроизведения или группировки ранее услышанных или 
произнесённых слов (разработка И.Н. Лапшиной).

«Зоркий глаз». Задание к игре: в течение одной минуты на-
звать максимальное количество слов, называющих тематиче-
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скую группу, которая есть в классе, дома или на рисунке учеб-
ника (слова произносить с учетом орфоэпических норм).

«Кто больше». Задание к игре: с закрытыми глазами на-
звать максимальное количество слов, называющих тематиче-
скую группу. 

«Снежный ком». Задание к игре: первый ученик называ-
ет слово определенной тематической группы, второй ученик 
называет слово предыдущего ученика, а затем добавляет своё 
слово, третий повторяет два первых слова и называет своё. 
Игра продолжается до образования цепочки из 8-10 слов.

«Шаг — словечко». Задание к игре: класс делится на не-
сколько команд, от каждой команды выходит представитель. 
В проходе между рядами парт участники игры встают перед 
чертой. Затем’ каждый из них делает шаг и называет слово из 
заданной учителем тематической группы. Побеждает тот, кто 
сделает больше шагов,

«Продолжи ряд». («Аукцион»). Задание к игре: ученики 
слушают ключевое слово и продолжают ряд слов. Побеждает 
тот, кто назовёт наиболее длинную группу слов.

«Найди лишнее». Задание к игре: назвать слова тематиче-
ской группы, пропустив «лишнее» слово. Побеждает тот, кто 
безошибочно назовет всю тематическую группу слов.

«Наведи порядок». Задание к игре: назвать слова каждой 
тематической группы отдельно. Побеждает тот, кто сможет 
назвать отдельно две тематические группы, не пропуская и не 
перепутывая слова.

Особого внимания учителя требует также работа над такими 
словами, которые в условиях параллельного использования 
русского и украинского языков традиционно употребляются 
неправильно. Младшие школьники обычно тогда допускают 
лексические ошибки, когда значение русского и украинско-
го слов совпадают лишь частично (рус: правильный, точный, 
верный ответ — укр.: правильна, точна відповідь; рус: верный, 
надёжный товарищ — укр.: вірний, надійний товарищ), когда 
похожие по звуковому составу слова имеют разные значения, 
например: рус: дни недели — укр.: прийшла неділя; рус: ле-
чить от болезни — укр.: лічити від одного до десяти). Учите-
лю необходимо акцентировать внимание на подобных приме-
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рах, чаще предлагать тренировочные упражнения, в которых 
используются те слова, которые употребляются неправильно.

Уяснение звучания нового слова может быть организова-
но на материале игры «Живые буквы» (когда дети начинают 
читать). Дети из букв алфавита (учитель до урока раздает их) 
«строят» слово сначала «так, как его в книгах печатают». За-
тем учитель произносит слово и предлагает вслушаться и ска-
зать, «что же произойдет со словом, если мы станем его произ-
носить?» Дети поочередно находят «орфоэпические» места в 
слове (используем коллективные формы работы, задание вы-
полняется с помощью учителя). Во время анализа буквы «са-
дятся» на корточки, а над ними появляются новые карточки с 
обозначением звуков (другим цветом). Теперь дети видят сло-
во таким, как его «надо говорить». Все хором произносят сло-
во несколько раз. Для игры используются небольшие слова.

Грамматический навык — навык правильного образования и 
употребления форм слов — формируется на синтаксической осно-
ве: употребление форм усваивается в словосочетаниях и предло-
жениях путем усвоения образцов речи. Работа по формированию 
грамматического навыка осуществляется в двух направлениях: 
а) перенос навыков из родного языка (в случае совпадения грам-
матических форм в русском и украинском языках); б) отработка 
употребления форм, отличающихся в обоих языках. 

Задачи обучения правильному образованию и употреблению 
форм слов в период устного практического курса:

• создание условий для транспозиции знаний и навыков 
из родного языка;

• отработка употребления тех форм, которые отличаются 
в русском и украинском языках;

• развитие  положительного  переноса формообразования 
и словоупотребления применительно к другим словам и 
словосочетаниям. 

Методика формирования у школьников слово-употреби-
тельных умений и навыков такова (А.П. Коваль):

1) показ образцов употребления слова в различных формах 
путём составления словосочетаний; воспроизводство их за 
учителем; 

2) демонстрация речевых образцов употребления слова в 
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предложениях; воспроизводство за учителем; 
3) предъявление речевого образца связного высказывания с 

изучаемыми словами в различных формах; воспроизвод-
ство за учителем; 

4) применение новых слов в речевых ситуациях и игровой 
деятельности. 

Приёмы работы по формированию грамматических умений 
в период устного практического курса:

• повторение за учителем готовых словосочетаний;
• сопоставление их с украинскими;
•  дополнение словосочетаний (держать в .., идти по ... и 

т.д.) с опорой на наглядность (рисунок, фотографию);
• построение словосочетаний по данному образцу;
• конструирование предложений по образцу из данных 

слов (в нужной форме, но неправильно расположенных), 
словосочетаний;

• построение предложений по образцу без вспомогатель-
ных материалов;

• построение предложений по данному началу;
• распространение предложений по вопросам (например: 

Я учусь (где?) в школе (какой?) новой. — Я учусь в новой 
школе.);

•  «чтение» и составление схем предложений.
В период устного практического курса составляются не-

большие предложения (3–5 слов), имеющие состав подлежа-
щего и состав сказуемого, из слов продуктивного лексическо-
го минимума.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 
АУДИРОВАНИЯ, ГОВОРЕНИЯ

Формирование и развитие навыков устной речевой дея-
тельности начинается с совершенствования аудиативных 
умений школьников, прежде всего умения внимательно 
слушать высказывание, понимать с одного прослушивания 
его фактическое содержание и основную мысль, восприни-
мать отдельные особенности художественной формы.

В устном практическом  курсе аудирование присутствует 
как цель и как средство обучения. Цель обучения слушанию-
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пониманию — восприятие адаптированных текстов широкой      
жанрово-стилистической принадлежности и экспрессивной 
окрашенности, понимание подтекста высказывания,  осмыс-
ление  общей идеи сообщения и способности сформировать к 
нему личностное отношение (умение сопереживать героям вы-
сказывания).

Аудирование в качестве средства обучения неродному язы-
ку выполняет и множество дополнительных учебных задач:

• формировать умение различать особенности звучания 
слова (звуки, ударение), интонации предложения, раз-
вивать фонематический стух;

• расширять пассивный и активный словарный запас;
• формировать представление о связном высказывании,  

совершенствовать грамматический строй речи;
• способствовать созданию интереса к изучению иностран-

ных языков, в том числе и неродного русского языка;
• развивать интерес к детской литературе вообще и рус-

скоязычной литературе в частности;
• совершенствовать произвольное внимание, слуховую 

память.
Материалом для аудирования на этапе практического курса 

могут быть тексты разговорного и художественного стилей, а 
также небольшие научно-популярные сообщения (о языковых 
явлениях — значении слова, выражения и др.). Целесообразно 
использовать повествовательные тексты, относящиеся к легко 
доступным для детей жанрам: сказка, рассказ-миниатюра, эпи-
ческое стихотворение, загадка, скороговорка, небылица.

Учителю важно постепенно приучить школьников сосредо-
точенно слушать высказывание без его повторного озвучива-
ния. В начале учебного года высказывание следует представ-
лять несколько раз (с учетом сложности и объёма), к концу 
года — однократно.

Представляя школьникам текст для слушания, учитель 
должен помнить, что дети 6 – 7 лет воспринимают и воспроиз-
водят высказывание в более медленном темпе, чем взрослый 
(соответственно 70 – 100 и 150 – 180 слов в минуту). У них 
разный объём словарного запаса и уровень развития мысли-
тельных операций. Поэтому представление информации на 
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слух должно проводиться в несколько замедленном темпе, с 
учётом возрастных возможностей учащихся. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ТЕКСТА 
ДЛЯ СЛУШАНИЯ

1. Наличие инструкции-установки на концентрацию вни-
мания для целенаправленного извлечения необходимой 
информации (повышает эффективность восприятия на 
25%). Например: Внимательно послушайте текст. По-
думайте, могла ли произойти такая история. Было ли 
с вами подобное? Радовались вы этому или печалились? 
Хотели бы вы дружить с героем рассказа? Хотели бы 
вы услышать другие произведения этого писателя?

2. Темп предъявления звучащего текста должен совпадать 
с темпом речи воспринимающих высказывание (от 70 до 
100 слов в минуту).

3. Использование различных источников аудирования 
(живая речь учителя, речь в записи). Учителю важно 
помнить, что низкие мужские голоса меньше утомляют 
слуховой анализатор, чем женские и детские голоса.

4. Развитие умения понимать звучащий текст с первого 
предъявления. Учителю нужно воздержаться от немоти-
вированного повторного чтения текста. Целесообразно 
сначала предложить школьникам задание на проверку 
понимания воспринятого на слух, поощрить тех, кто 
справился или попытался справиться с заданием, и лишь 
затем прочитать текст ещё раз для тех, кто с заданием не 
справился.

5. Соблюдение общеметодических требований к текстам 
для слушания: динамичность развития сюжета; доступ-
ность и прозрачность лексики текста; мастерство оформ-
ления высказывания; небольшой объем.

В ходе урока логично формировать аудиативные умения, 
сочетая подготовительные и основные упражнения: сначала 
предложить выполнить словарно-логические упражнения, а 
затем послушать и проанализировать связное высказывание, 
или наоборот, осмыслить связное высказывание и на материа-
ле его тематической лексики выполнить логические задания. 
К словарно-логическим заданиям можно отнести следующие:
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1. Послушайте и повторите группу слов в том же порядке 
или объёме (не более 5 – 9 слов).

2. Послушайте слова и распределите их на группы. Призна-
ками для классификации могут быть такие: лексическое 
значение, лексико-грамматические признаки (на какой 
вопрос отвечает: Кто? Что? Какой? Что делает?; что сло-
во называет: предмет, действие, признак предмета или 
действия), фонетические характеристики (общий пер-
вый звук, одинаковое количество звуков, слогов, одина-
ковый по счёту ударный слог, наличие общих звуков для 
ряда слов) и так далее.

3. Послушайте группу слов. Найдите «лишнее» слово (по 
аналогичным признакам из предыдущего упражнения). 
Повторите группу слов без «лишнего» слова.

4. Послушайте группу слов. Назовите её одним общим сло-
вом или выражением.

5. Послушайте группу слов. Добавьте три слова к услышан-
ному.

6. Послушайте слова, образованные из известных вам ча-
стей. Постарайтесь понять и объяснить значение этих 
слов: карандашик, настенный, зерноуборочная, добро-
желательный, одноэтажный.

7. Вам знакомо слово учитель. Постарайтесь понять значение 
слова воспитатель. Если вы правильно поняли это слово, то 
легко закончите предложение: Моя сестра мечтает быть в 
детском саду .... Воспитатель — это человек, который....

8. Дополните предложение одним словом (игра «Цепочка 
слов»): Дети спешат. Дети спешат в школу. Утром дети 
спешат в школу. Утром дети спешат в школу к друзьям.

9.  Вставьте нужные слова.
 Февраль зиму замыкает, новому сезону дорогу ... (по-

казывает). В июне на дворе пусто, а на поле ... (густо). 
Сентябрь яблоками пропах, а октябрь ...(капустой). В 
ноябре рассвет с сумерками среди дня ...(встречаются). 
Декабрь тешит глаз снегами, да рвёт ухо ...(морозом).

10. Послушайте и отгадайте загадку: Новый дом несу в руке, 
двери дома на замке. А живут в доме том книги, ручка и 
альбом (портфель).
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Материалом для основных аудиативных упражнений мо-
гут быть предложения или небольшие связные высказывания 
(примерный объём учебного материала — от 20 до 60 слов). 
Восприятие на слух этих высказываний целесообразно сопро-
вождать такими заданиями:

1. Послушайте стихотворение (рассказ, сказку), вспомните 
его начало (или заключительную фразу).

 Тетрадки в портфеле шуршали, что в жизни важнее решали.
 Тетрадка в линейку бормочет:  «Грамматика!»
 А в клетку тетрадка ворчит:  «Математика».
 На чём примирились тетрадка с тетрадкой.
 Для нас до сих пор остаётся загадкой     (В.Берестов)

2. Послушайте рассказ (стихотворение, сказку), найдите 
среди рисунков соответствующий ему.

3. Послушайте рассказ (стихотворение, сказку), поставьте 
рисунки к нему в нужной последовательности.

4. Послушайте рассказ (стихотворение, сказку), нарисуйте 
(схематично) иллюстрацию к нему.

5. Послушайте стихотворение (рассказ, сказку), повтори-
те слова приветствия, просьбы, замечания, пожелания 
(слова одного из героев произведения).

6. Послушайте высказывание (рассказ, сказку, стихотворе-
ние), дайте ответ на вопрос, выбрав правильный из пред-
ложенных ответов.

 Сегодня я дежурная. Дежурю в первый раз. Я доску вы-
тираю, проветриваю класс.

 — Что должен делать дежурный: а) принести букет цве-
тов; б) вытереть доску и проветрить класс?

7. Послушайте сказку (стихотворение, рассказ), дайте от-
вет на вопрос: О ком или о чём рассказывается в сказке? 
Где и когда происходили события? Кто из героев произ-
ведения понравился? С кем не хотели бы дружить?.

8. Послушайте и сравните два очень похожих рассказа. Что 
не так? (игра с хлопками). Хлопками в ладоши школьни-
ки определяют неточности в тексте.

Проверка понимания воспринятого на слух текста долж-
на осуществляться с помощью заданий, которые не требуют 
самостоятельного составления развёрнутого высказывания. 
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Для этой цели не подходят такие традиционные репродук-
тивные виды, как составление развёрнутых ответов на вопрос 
(на пример: «Почему?»), дословный пересказ прослушанно-
го, поскольку реальный словарный запас и опыт построения 
грамматических конструкций затрудняет выяснение полноты 
осмысления высказывания, а хорошо развитая слуховая па-
мять может подменить содержательный анализ.

В начале учебного года следует отдавать предпочтение не-
вербальным формам проверки: выбрать соответствующий ри-
сунок, поставить рисунки в соответствии с развитием сюжета; 
схематично нарисовать то, что представляли, слушая текст. 
Адекватным возросшим речевым возможностям младших 
школьников по мере усвоения неродного языка может быть 
составление односложного ответа на вопрос (да / нет; повтор 
слова из прослушанного текста) или выбор правильного отве-
та из группы предложенных (2 альтернативных на выбор).

Итоговая фронтальная проверка навыков понимания вос-
принятого на слух проводится учителем в конце каждого 
учебного семестра (в декабре — в мае). С этой целью исполь-
зуются тесты: четыре вопроса по фактическому содержанию 
текста с двумя вариантами альтернативных ответов. Каждый 
правильный ответ оценивается в 3 балла.

В практике обучения диалогическому высказыванию ис-
пользуются два пути: при дедуктивном способе обучение диа-
логу начинается с прослушивания образца высказывания. За-
тем учитель ещё раз предъявляет школьникам учебный текст, 
сопровождая его комментарием фактического и эмоциональ-
ного содержания. После этого диалог разыгрывается по ролям 
и заучивается. Далее следует его репрезентация — учащиеся 
разыгрывают выученный диалог, трансформируя реплики с 
учётом собственного словарного запаса и опыта построения 
грамматических конструкций. Так разыгрываются диалоги 
из сказки А.Толстого «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино», сказки В.Сутеева «Мышонок и карандаш», рус-
ских народных сказок «Кот, петух и лиса», «Теремок».

Второй способ — индуктивный — предполагает сначала со-
ставление возможных реплик диалога, а затем формирование 
умений самостоятельного ведения диалога на основе учебно-
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речевой ситуации. Этот способ включает представление образ-
ца, но не для заучивания, а для подражания, имитации (на-
пример: Меня зовут Людмила. А как звать тебя? Мне семь 
лет. Сколько лет тебе? Я учусь во втором классе. В каком 
классе учишься ты? Наш класс очень дружный, мы охотно 
помогаем друг другу. Какие ребята твоего класса?); обуче-
ние планированию речевых действий через осознание речевой 
ситуации (что интересует в новом знакомом); обучение раз-
вёртыванию содержания диалога адекватно коммуникатив-
ной цели (какие ещё вопросы возникают в связи с ответами); 
комбинирование реплик на основе функциональных связей. С 
помощью заучивания целесообразно усвоить лишь диалогиче-
ские единства, которые содержат формулы приветствия, обра-
щения, прощания.

Важной методической задачей при обучении диалогу яв-
ляется выработка речевой реакции на опорную реплику в 
соответствии с ситуацией, т.е. умение начинать диалог, ис-
ходя из представленной учителем словесной ситуации или 
изображенной на сюжетном рисунке в учебнике. Поэтому 
на этапе устного курса русского языка учителю следует под-
сказать учащимся тему и возможное содержание диалоги-
ческого взаимодействия. Приведем примеры различных 
речевых ситуаций, которые можно предложить детям в пе-
риод устного курса:

• Вы заметили, что ваш младший брат (сестра) или друг не-
аккуратно обращается с книгой. Расскажите ему, как бе-
речь книги. Используйте при этом слова... .

• Вдруг случилось так, что вы потеряли своего четвероно-
гого друга. И для того, чтобы его найти, вы решили дать 
объявление в газету (газета выходит на русском языке). 
В редакции вас попросили описать щенка. Опишите его, 
используя при этом слова....

• Представьте себе, что ваш брат (сестра) или друг пришел 
из школы в плохом настроении. Что вы ему скажете, о 
чем спросите? Используйте слова....

• Завтра мы пригласим на классный час человека, кото-
рый лечит животных, — врача-ветеринара. Он расска-
жет вам о своей профессии. Давайте подумаем, какие 
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вопросы мы ему зададим. В своих вопросах используй-
те слова....

• Представьте себе, что у вашей кошки родились котята и 
вы решили одного котёнка подарить своей подруге (дру-
гу). Но она не знает, как за ним ухаживать. Расскажите 
ей, как нужно ухаживать за котёнком. Используйте вы-
ученные на прошлом уроке слова: ....

• Представьте себе, что к вашим соседям приехала внучка 
из России. Она тоже учится во втором классе. Вы хотите 
с ней познакомиться. Что вы скажете девочке и что спро-
сите у неё при вашей первой встрече?

• Вы забыли записать в дневник домашнее задание по рус-
скому языку и решили позвонить своей однокласснице 
(однокласснику), чтобы узнать задание. Какой диалог 
мог произойти по телефону:

  а) если трубку возьмёт одноклассница (одноклассник);
  б) если трубку возьмёт её (его) мама?
• Ира делает уроки. К ней обращается её младшая сестра с 

просьбой поиграть с ней. Постройте диалог, который мог 
произойти между Ирой и её младшей сестрой.

Сюжетно-ролевые игры также способствуют развитию у 
младших школьников навыков диалогического высказы-
вания (на пример: «Как я собираюсь в школу», «В магазине 
школьных принадлежностей», «Выходной день в нашем 
доме», «Кто нужнее человеку» и др.).

Обучение монологическому высказыванию начинается с  
описания, включающего элементы повествования (описание 
школы, учебных принадлежностей, дома, города, природы). 
При отборе упражнений важно учитывать,  что на подгото-
вительном этапе умение высказываться распространяется на 
объём в 1–2 предложения, с опорой на образец или зритель-
но-слуховую опору.  Далее используются задания с постепен-
ные уменьшением количества опор (словесная ситуация или 
сюжетная картина без комментария ситуации,  словесная си-
туация без зрительной опоры, план высказывания) и увеличе-
нием или усложнением грамматических конструкций.

Для обучения монологу можно использовать заучивание 
связных высказываний (фольклорные произведения — загад-
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ки, считалки, небылицы, скороговорки; эпические и лириче-
ские стихотворения). В ходе заучивания образцового произве-
дения школьники интуитивно отмечают основные признаки 
текста: соответствие одной теме, логичность и последователь-
ность развития сюжета, наличие важной информации, завер-
шённость описания, разнообразие художественных средств. 
При построении собственного высказывания дети будут ори-
ентироваться на эти признаки.

Необходимо, чтобы на каждом уроке устного практическо-
го курса в комплексе проводилась и лексическая, и произ-
носительная, и синтаксическая работа, поскольку игнориро-
вание одного из этих направлений ведёт к речевым ошибкам 
учащихся.

ОСОБЕННОСТИ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА 
В УСТНОМ ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ

Каждый урок на данном этапе должен быть подчинен единой 
цели — развитию речи. Структуру и содержание его необходимо 
направить на обеспечение усвоения изучаемой лексики, орфоэ-
пических норм и выработку навыков употребления грамматиче-
ских форм, построение связного высказывания по-русски.

Своеобразие урока на начальном этапе состоит в том, что на 
нем осуществляется обучение сначала двум, позже — четырем 
взаимосвязанным видам речевой деятельности — слушанию, 
говорению (добавляются чтение и письмо). В качестве спе-
цифических черт этого урока можно назвать такие: а) обяза-
тельная коммуникативная направленность (как всего урока в 
целом, так и отдельных его этапов); б) комплексное развитие 
различных по характеру речевых умений.

Основные типы уроков на анализируемом этапе обучения: 
1) урок привития и закрепления речевых умении и навыков с 
введением нового материала (изучение новой темы; букв и но-
вых слов; чтение новой учебной статьи и т. п.); 2) урок приви-
тия и совершенствовании речевых умений и навыков на осно-
ве известного языкового материала. В конце каждого семестра 
проводятся уроки обобщающего повторения.

Требования к уроку могут быть разделены на общедидактиче-
ские и специальные. К общедидактическим требованиям отно-
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сим: воспитывающий и развивающий характер обучения (какие 
нравственные качества учащихся будут развиваться на данном 
уроке, что планируется для повышения уровня их познаватель-
ной активности и расширения мыслительной деятельности, раз-
вития личности и т. п.); ясность учебной цели (какие умения и 
навыки должны формироваться и совершенствоваться на дан-
ном уроке, что должно быть проведено по развитию навыков 
связного высказывания и техники чтения); связь данного урока 
о предшествующими и последующими (обеспечение повторяемо-
сти лексики, грамматических форм и структур; видов и приемов 
работы); разнообразие форм работы, речевая направленность их; 
дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся 
в процессе урока; развитие навыков самостоятельной работы у 
школьников и др.

Специфика содержания урока (специальные цели) выра-
жается в таких конкретных методических требованиях: обе-
спечение речевой направленности (разговорный характер уро-
ков), усвоения программной лексики (работа над значением и 
произношением слова, употребление его в связном высказы-
вании), развития навыков диалогической и монологической 
форм речи у учащихся; организация «слушания» речи; про-
ведение орфоэпической работы (упражнения в слушании и 
воспроизводстве); развитие аналитико-синтетических умений 
на различных языковых уровнях (фонетическом, граммати-
ческом) конструктивных умений у детей.

Учитель заботится о создании речевой среды на уроке — 
звучит правильная с литературной точки зрения, выразитель-
ная, образная, точная, логичная русская речь.

На каждом уроке следует проводить звуковой анализ и син-
тез в различных формах, так как они создают основу для овла-
дения орфоэпическими навыками, совершенствования техни-
ки чтения.

Школьники не обладают еще устойчивым вниманием, по-
этому учителю чаще следует менять виды умственной дея-
тельности, делать паузы. Оживление в работу над словом вно-
сит использование загадок, рифмовок, ребусов, кроссвордов. 
Очень важно, чтобы работа над звуками, буквами, словом но-
сила игровой характер.
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Обязательным на всех уроках является применение пред-
метной и изобразительной наглядности. Она является сред-
ством обучения (семантизации слов, организации ситуатив-
ной речи и т. п.).

Дидактическая структура урока привития и закрепления ре-
чевых умений и навыков с введением нового материала такова:

I. Повторение изученного материала. Актуализация опор-
ных знаний (7–8 мин.)

1. Закрепление лексики предыдущего урока (слоговой ана-
лиз; звуковой (частичный и полный) анализ наиболее 
трудных в плане произношения слов; составление звуко-
вых и слоговых схем; подбор слов по этим схемам; орфо-
эпическая зарядка).

2. Работа над предложением (конструирование предложе-
ний по схемам, с данной формой, словом, по картинке, 
по вопросу и картинке; повторение рифмованных фраз).

3. Развитие и совершенствование умений аудирования 
(слушание текста, беседа по тексту; составление вопро-
сов по тексту).

4. Совершенствование умений связной русской речи (по-
вторение выученного ранее наизусть стихотворения, за-
гадки; работа над картинкой учебника; пересказ данного 
образца; составление связных монологических высказы-
ваний; построение диалога).

II. Мотивация учебной деятельности при переходе к изучению 
нового материала, сообщение темы и цели урока (2–3 мин.)

1. Подведение   к   изучению   нового   материала   (слово   
учителя; беседа; проблемные ситуации, задачи).

2. Актуализация   знаний,   полученных   на   уроках   укра-
инского языка (проведение аналогии; выявление раз-
личного).

3. Объявление темы урока. Постановка целей урока.

III. Восприятие и осознание учебного материала
Предполагаемое содержание:
1. Введение новых слов: а) отработка произношения (формы и 

виды работы: объяснение и показ образца произношения; зву-
ковой анализ; составление звуковых и слоговых схем; соотнесе-
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ние произнесенного слова с соответствующей схемой (звуковой, 
слоговой); подбор слов по схемам); б) уяснение значения (формы 
и виды работы: объяснение значения слов; подбор слов-сино-
нимов, синонимических выражений; подбор слов-антонимов; 
группировка предметов по тематическому признаку и называ-
ние их; соотнесение слов и выражений с определенными кар-
тинками; работа над многозначностью слова); в) употребление 
новых слов в речи (формы и виды работы: дополнение предло-
жений словами, вставка нужных по смыслу слов; называние 
пар слов по смыслу, установление связи между словами в пред-
ложении; составление предложений по схеме; ответы на вопро-
сы по рисунку; составлении предложений по картинке, по кар-
тинке и схеме предложения). 

IV. Развитие речевых умений и навыков (25–30 мин. — III 
и IV структурные компоненты в совокупности).

1. Слушание и понимание предложений, связного высказы-
вания с новыми словами (формы и виды работы: выделе-
ние предложений в услышанном тексте; выделение в пред-
ложении слов, словосочетаний, слов, несущих логическое 
ударение; определение интонации предложения; слуша-
ние и понимание связной речи; задания на проверку пони-
мания услышанного).

2. Развитие навыков связной речи (формы и виды работы: состав-
ление связных высказываний с новыми словами (по рисунку, 
рисункам) и данным словосочетанием с изучаемой грамматиче-
ской формой; по опорным словам (в нужной форме); по рисунку 
и вопросам; только по рисунку; постановка диалогов с использо-
ванием изучаемого лексического материала).

V. Подведение итога урока (3–5 мин.)

VI. Домашнее задание
На уроках второго типа — уроках привития и совершен-

ствования речевых умений и навыков на основе известного 
языкового материала — исключается такой структурный 
компонент, как мотивация учебной деятельности при пере-
ходе к изучению нового материала, на них не вводятся новые 
слова, а основное внимание уделяется повторению изученного 
материала, развитию речевых умений и навык
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МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА
ТЕМА 1. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК 
   НАВИЧОК ЧИТАННЯ МОЛОДШИХ 
   ШКОЛЯРІВ
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:
1. На формування яких навичок зорієнтований мовленнєвий 

розвиток у курсі «Читання», розробленому відповідно до 
Державного стандарту початкової загальної освіти?

2. Яку роль мають відігравати в навчанні два різновиди чи-
тання?

3. Як поєднати дві важливі навчальні проблеми: читання 
вголос та мовчки, а також читання знайомого учням та 
нового для них тексту?

4. Розкрити методи і прийоми розвитку навичок читання.
5. Від чого залежить якість читання вголос?
6. Назвіть основні правила навчання молодших школярів 

мовчазному читанню.
7. Як формуються навички розуміння слова, речення, ці-

лого тексту?
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3. Гудзик І.П. Розвиток навичок читання. — К.: Освіта, 1993.
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5. Джежелей О.В. Всем полезно чтение про себя и вслух. — 
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6. Джежелей О.В. Розвиток мовлення і навчання читан-

ню. — Харків, 1997.
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школярів // Початкова школа.—2007.—№121.—с 16–20
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9. Лухтай Л.К. Шляхи вдосконалення техніки читання// 
Початкова школа. — 1990. — №5.

10. Програми середньої загальноосвітньої школи, 1–4 кла-
си. — К., 2006.

11. Сарапулова Є.Г. Швидкочитання для першокласників// 
Початкова школа. — 1993. — №2.

12. Федоренко И.Т. Совершенствуем технику чтения школь-
ников// Начальная школа. — 1981. — №8.

МАТЕРІАЛИ ДО ТЕМИ
Ефективність роботи з читання в школі значною мірою зале-

жить від того, як ми конкретизуємо основну навчальну мету, як 
визначаємо завдання роботи. Це стосується передовсім розрізнен-
ня двох видів читання — вголос та мовчки. Не менш важливим є 
уточнення планованого ступеня самостійності учня в роботі над 
текстом, насамперед уточнення того, знайомий чи незнайомий 
текст слід пропонувати школяреві для читання. Ті чи інші підходи 
до цих проблем впливають і на організацію навчальної роботи, і на 
визначення критеріїв та способів оцінювання її результатів.

Різновиди читання відрізняються перш за все вокалізаці-
єю, озвучуванням. Читання вголос передбачає промовлян-
ня слів тексту — по можливості чітке і залежно від ситуації 
більш чи менш голосне. Читання мовчки такого промовляння 
звичайно позбавлене. Працюють очі і мозок, а язик, губи та 
інші артикуляційні органи залишаються нерухомими.

Нормальною швидкістю читання вголос слід вважати таку, 
що відповідає звичайній швидкості усного мовлення людини. 
Іншим має бути ставлення до швидкості читання мовчки. Тут 
є лише одне обмеження — розуміння прочитаного.

Читання є складною взаємодією між чуттєвим сприйман-
ням тексту (зором) та розумовими операціями, що дають змо-
гу інтерпретувати графічні символи, розуміти написане. Ці 
два аспекти процесу читання взаємопов’язані і взаємозалеж-
ні, тому й навчання необхідно спрямовувати на вдосконален-
ня обох аспектів.

Досконалість зорового сприймання проявляється в тому, 
скільки встигають побачити очі під час зупинки. У таких ви-
падках говорять про розширення поля читання.
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Читання не може бути ефективним, доки учень придив-
ляється до окремих букв слова. Необхідно формувати в дітей 
уміння зчитувати слово як ціле, миттєво впізнавати його за 
тими чи іншими ознаками.

Для розвитку навичок читання вголос передусім треба 
пам’ятати про комунікативну природу цього виду мовленнєвої 
діяльності і культивувати читання дітей перед зацікавленою 
аудиторією. Вдосконалення читання вголос потребує регуляр-
ного застосування вправ на вимову (читання) речень. Важли-
во пояснювати учням яке значення інтонація кінця речення 
має для усвідомлення змісту, інтонаційно виділяти ті слова в 
реченні, що несуть більше змістове навантаження. Першоряд-
ним завданням вчителя слід вважати розвиток у дітей уміння 
розуміти прочитане під час самостійного першого читання, а 
під час читання вголос — уміння донести текст до слухача.

В організації роботи над текстом є два основні варіанти: 1) учні 
слухають текст, а потім читають; 2) учні спершу самі читають текст 
(по можливості мовчки), а потім здійснюють усі інші види роботи.

Перший варіант передбачає посилену роботу над розумін-
ням тексту і виразністю читання.

Другий варіант спрямований на розвиток уміння самостій-
но ознайомлюватись з незнайомим текстом. Цей варіант по-
ступово виходить на перше місце.

Необхідною, обов’язковою частиною роботи на кожному 
уроці читання є спеціальні вправи, що мають на меті розвиток 
техніки читання та розуміння прочитаного.

Ефективним засобом навчання повинні стати текстові мате-
ріали, які дають змогу виявити ступінь сформованості різних 
сторін навичок читання: розуміння слова, речення, цілого 
тексту; правильність, виразність читання вголос.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ 
З ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЧИТАННЯ ВГОЛОС

1. Не тривалість, а частота тренувальних вправ; домашнє 
тренування повинно складати три порції по 5 хвилин, кожна 
порція через одну-дві години.

2. Шумове читання, коли учні класу читають одночасно 
впівголосу, кожен зі своєю швидкістю.
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3. Щоурочні п’ятихвилинки читання.
4. Читання перед сном.
5. Вечірнє читання в колі сім’ї.
6. Режим ощадного читання. Він оснований на читанні і 

короткочасному відпочинку.
7. Розвиток оперативної пам’яті за допомогою зорових дик-

тантів.
8. Багаторазове читання: діти читають 1 хв. і зазначають 

кількість прочитаних слів; після другого, третього чи-
тання того ж уривку підраховують їх знову.

9. Виразне читання з переходом на незнайому частину тексту.

ОСНОВНІ ПРАВИЛА НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
МОВЧАЗНОМУ ЧИТАННЮ

1. Доступна розумінню дітей мотивація мовчазного читан-
ня в значному обсязі, як джерело знань.

2. Подолання активного проговорювання й прошіптування 
в процесі читання.

3. Розвиток уміння швидко охоплювати поглядом і не губи-
ти під час читання формальну (графічну) і логічну (змі-
стову) структуру тексту.

4. Підвищення рівня мовної здогадки.
5. Вдосконалення запам’ятовування, розуміння і засвоєн-

ня прочитаного.
6. Розширення діапазону індивідуальної швидкості читан-

ня, завдяки систематичним тренуванням.

Таблиці щодо формування навичок читання 
молодших школярів

№ 1
Вимовляти на одному видиху
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№ 2
Прочитати швидко слова:
   1. Кішка, кішка, мишка, кішка, кішка
   2. Стіл, стіл, сіл, стіл, стіл
   3. Зуб, зуб, зуб, дуб, зуб
   4. Мир, мир, мир, сир, мир
   5. Клен, клен, клей, клен, клен
   6. Липа, липа, липа, лапа, липа
   7. Рука, ріка, рука, рука, ріка
   8. Дача, дача, задача, дача, задача
   9. Ряд, ряд, наряд, ряд, наряд
 10. Очі, очі, очі, овочі, очі
 11. Сік, сік, сім, сік, сік, сім
 12. Мак, мак, лак, мак, лак
 13. Гілля, гілля, вугілля, гілля
 14. Ноги, ноги, ноти, ноги, ноти

№ 3
Прочитати швидко текст:
Дрімає казковий ліс. Дерева і кущі запорошило снігом. 

Руда білочка заховалась у дуплі старого дуба. Там їй тепло і 
затишно спати. Не лякає білочку зима з морозами, снігами і 
холодними вітрами.

 Уся природа оживає,
 весна ясна летить над світом,
 і ніжно землю пригортає, — 
 земля сміється первоцвітом.

№ 4
Прочитати, доповнюючи
 зем.  моло.  ст. л
 вік.  донеч.  д. ти
 ко.  капус.  бер. г
 сі.  сніда.  п. лець
 вес.  това.  кам. нь
 виш.  каче.  д. дусь
Закінчилась х.л.дна з.ма, і пр.йшла в.сна.  Все прок.нулось 

від з.мового сну. У л.сі д.рева і к.щі вкр.л.ся з.ленню. Тут 
п.хло т.лою в.дою і самою в.сною.
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№ 5
Вставити голосні, орієнтуючись на перше слово
 яблуко злне, смчне
 гість вслий, чмний
 півень глсстий, вжний
 рушник мхрвий, блнький
 кошеня млньке, срньке
 хліб свжий, крглий
 очі блктні, чрні
 сніг хлдний, пхкий
 зелений огрок, лст
 кольоровий тлвзор, ппір
 смачна блчка, цкерка
 цікава кнжка, гзта
 м’яка пдшка, трва
 маленька дтна, квтка
 залізна дрга, мшина
 холодний втер, снг

№ 6
Скласти слова за темами
   Птахи

пі го ро вей

зяб ло лик луб

со го вень бець
  

   Тварини

о со за ведь

ка кіш ка ець

бака мідь лень миш
  

   Одяг

паль ко стюм то

та ниця спід ка

жух хуст коф ко
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Посуд
чай ско круж да
воро ка та ріл
ка ка видел ка

 
№ 7
Прочитати швидко

№ 8
Знайти пару
сердито окремо сумувати мовчати
тихо голосно одягати вставати
корисно шкідливо лягати лінуватися
разом радісно кричати радіти
високо низько працювати роздягати

  швидкий гіркий
  товстий куций
  новий  повільний
  солодкий худий
  довгий старий 
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№ 9
Скласти словосполучення за першою частиною (праву, за-

криту, частину відкривати під час перевірки)
  пригріває  сонечко
  підтає   сніг
  шкідливі  комахи
  кришталеві  бурульки
  червона  калина
  цікава   книжка
  гострі   зубки
  зимовий  день
  зібратись з  думками
  прийти до  висновку
  звернутись з  проханням

№ 10
Прочитати швидко під час короткої експозиції (на долю 

секунди) кожного слова

ти
він
я
ми

ця
яка
її
за

але
де
ні
що

дай
дам
йду
їду

пий
б’є
дає
шиє

хто
два
рік
три

тато
мама
вода
поле

стіл
сніг
стій
вчив

також
довго
булка
ручка

туфлі
хвіст
квітки
дошка

пензлик
проміння
абрикос
барвінок

корзина
ведмідь
сорочка
покривало

простір
промінь
стрілець
світлиця

холодний
солодкий
маленький
довгий

№ 11
Прочитати слова в першому стовпчику і запам’ятати 

місце наголосу. Закрити перший стовпчик аркушем і прочи-
тати правильно слова другого стовпчика

  шофер   спина
  дрова   читанка
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  подруга  шофер
  листопад  читання
  гарбуз   дрова
  спина   листопад
  читанка  гарбуз
  читання  подруга
  адреса   фартух
  гілля   худоба
  верба   адреса
  килим   джерело
  фартух  гілля
  журавель  верба
  худоба  килим
  джерело  журавель

ТЕМА 2. ФОРМУВАННЯ АУДІАТИВНИХ 
  УМІНЬ І НАВИЧОК НА УРОКАХ 
  УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
  В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
ЛІТЕРАТУРА
1. Ґудзик І.П. Аудіювання українською мовою: Посіб-

ник. — К.: Педагогічна думка, 2003. 
2. Правова Н.В. Аудіювання на уроках української мови 

в школах з російською мовою навчання // Рідні джере-
ла. — 2004. — №1. — С.23–26.

МАТЕРІАЛИ ДО ТЕМИ
Основною змістовою лінією освітньої галузі «Мова і літе-

ратура» чинного Державного стандарту початкової загальної 
освіти є мовленнєва. Ця лінія забезпечує здійснення мовлен-
нєвої діяльності молодшими школярами, яка відбувається у 
чотирьох видах — аудіювання, говоріння, читання, письмо. 
Особливу увагу звернемо на формування і розвиток аудіатив-
них умінь і навичок. 
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Аудіювання — це рецептивний вид мовленнєвої діяльності. 
Тобто, у ході аудіювання слухач здійснює прийом і наступну 
переробку мовленнєвого повідомлення, яке сприймається на 
слух. У початкових класах аудіативні уміння слід розглядати 
як загальнонавчальні та як спеціальні уміння, необхідні для 
опанування мовою, що вивчається. З одного боку якщо учень 
не вміє зосереджено слухати, якщо його увага розпорошена, 
то він не сприймає найпростіших завдань учителя. Пригадай-
те, скільки запитань виникає в класі після пояснення вправи 
або умови задачі. І вчитель змушений пояснювати і вдруге, і в 
третє те ж саме. Час уроку втрачається, і заплановані на урок 
вправи (задачі) лишаються невиконаними. 

З іншого боку, аудіативні уміння — це необхідний чинник 
опанування українською мовою. Саме вони значною мірою за-
безпечують усвідомлення відповідного обсягу знань з мови, 
поданих на слух, сприяють розумінню закономірностей гра-
матичного ладу української мови, збагаченню словникового 
запасу. 

У початкових класах аудіювання тлумачиться методи-
стами широко (І.П. Ґудзик). Під ним розуміють не тільки 
сприймання й розуміння текстів, але й слухання речень, сло-
восполучень, слів, навіть сприймання звуків. Успішність фор-
мування й розвитку аудіативних умінь учнів початкової шко-
ли залежить від цілеспрямованості та систематичності роботи 
над ними, що забезпечується застосуванням системи вправ. 
Матеріалом до таких вправ є одиниці різних мовних рівнів — 
звуки, слова, словосполучення, речення. тексти. Зазначимо, 
що у 1 класі шкіл з російською мовою навчання варто частіше 
використовувати для аудіювання не тексти, а вправи на роз-
пізнавання вимови окремих звуків, складів, слів. 

Робота з аудіювання має стати складовою кожного уро-
ку української мови. Готуючись до уроку, вчитель повинен 
обов’язково дібрати не менш 2–3 завдань і відвести, відпо-
відно, 1–2 хвилини на роботу з аудіювання. Завдання слід 
відмежовувати від інших видів роботи на уроці. Плануючи 
завдання з аудіювання, слід передбачити словникову робо-
ту, вибрати ефективні способи й прийоми пояснення лек-
сичного значення слів, складних для сприймання учнями. 
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Якщо об’єктом сприймання й розуміння є текст, необхідно 
провести додаткову передтекстову підготовку, спрямовану 
на розуміння змісту саме даного тексту: пояснення, бесіда, 
згадування змісту аналогічного тексту з рідної мови. Перед 
виконанням завдання на аудіювання дається чітке пояснен-
ня, установка на уважне слухання. Процес безпосередньо-
го слухання учнями запропонованого їм аудіоматеріалу не 
слід переривати ніякими поясненнями. Після сприймання 
учні виконують завдання, здійснюється перевірка. Кіль-
кість пред’явлень матеріалу для аудіювання залежить від 
його складності, характеру завдань, класу, у якому прово-
диться робота. Презентація ж текстового матеріалу у 1 кла-
сі відбувається двічі, у 2 — один раз. Пропонуємо приклади 
завдань та вправ з аудіювання на матеріалі одиниць різних 
мовних рівнів. 

ВПРАВИ НА РІВНІ ЗВУКІВ
Це вправи на сприймання й розпізнавання подібних зву-

ків української та російської мов, сприймання й диферен-
ціацію звуків української мови; вимовлених ізольовано або 
у складі слова. Учням пропонується послухати низку слів 
і визначити спільний звук, послухати ряд слів і знайти за-
йве (зайвим є слово, у якому відсутній спільний для інших 
звук). Завдання перед аудіюванням формулюється так: 
«Послухайте пари слів. Якими звуками відрізняються сло-
ва російської й української мов?», «Послухайте і скажіть, 
чи однаково наголошуються слова російської й української 
мов», «Слухайте, намагайтесь почути різницю між вимо-
вою українських та російських звуків», «Послухайте ряд 
звуків. Підніміть картку, якщо почуєте російський звук», 
«Послухайте слова (склади). Якою мовою вони вимовле-
ні?», «Послухайте текст і назвіть слова із звуком...», «Слу-
хайте і сплесніть у долоні, якщо почуєте слово із звуком...», 
«Послухайте низку слів і визначте спільний звук», «Послу-
хайте слова і скажіть, чи всі закінчуються звуком...», «По-
слухайте ряд слів і знайдіть зайве» (відсутній спільний для 
інших звук), «Послухай пари слів. Чи всі пари побудовані 
однаково (російське слово-українське)?»і т. ін. 
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ВПРАВИ НА МАТЕРІАЛІ СЛІВ
«Слухай, помічай!» Вимовляється ряд слів, повторивши 

двічі одне слово; школярі мають помітити повтор. Подаються 
слова певних тематичних груп.

Тато, мама, братик, сестричка, дідусь, дідусь, бабуся.
Сад, виноград, яблуко, груша, слива, сад, вишня.
Сорочка, фартух, хустка, плаття, спідниця, хустка.
Шкарпетки, краватка, футболка, футболка, панчохи.
Одягатися, роздягатися, розстебнути, надягати, застібати, 

роздягатися, носити.
Теплий, легкий, зручний, м’який, теплий, хутряний, літ-

ній, картатий.

«Скільки слів?» Учитель вимовляє ряд слів, учням треба 
полічити, скільки їх.

День, і, ніч, ось, тебе, та.
Понеділок, вівторок, середа, та, четвер, п’ятниця, субота, 

і, неділя.
В, один, той, час, каже, правду.
Удень, уночі, вранці, увечері, вчора, сьогодні, але, завтра, 

може, післязавтра. 

«Яке слово зайве? Яке пропущено?» Вчитель демонструє 
учням ряд предметних малюнків, промовляються слова-назви 
предметів, причому одне слово пропускається або додається 
зайве. Учні повинні помітити ці невідповідності.

Ведмідь, лисиця, кріт, вовк, їжак, куниця (відсутній малю-
нок куниці).

«Вибери одне із слів». Вчитель показує предмет або малю-
нок із зображенням предмета, дії тощо і вимовляє два слова чи 
кілька слів; школярам треба вибрати відповідне слово

Ґава, ґедзь, ґанок, аґрус, ґудзик, ґрати (показано ґудзик); 
їжджу, ходжу, сиджу, буджу (показано сиджу); вирізають, 
малюють, йдуть, вчаться (показано малюють); книжкова, 
письмовий, класна, домашня (показано письмовий стіл).

«Знайди зайве слово». Серед низки слів, тематично об’єд-
наних, визначити те, що до даної теми не належить.
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Чашка, цукорниця, чайник, салатниця (останнє зайве, 
решта — чайний посуд).

Каструля, горщик, глечик, сковорода (зайве глечик, інші 
називають посуд, у якому готують їжу).

«Що це?» Подається ряд предметних малюнків. Вчитель 
описує один із предметів. Учні мають вибрати малюнок з опи-
саним предметом.

«Лісове білокоре дерево з тоненьким довгим гіллям» (З 
ряду малюнків дерев вибирається зображення берези). 

Варіантом цього завдання є опис зовнішності когось із уч-
нів класу. Школярі повинні здогадатись, хто був описаний. 
Завдання буде мати назву «Хто це?».

«Підбери малюнок». До слів, схожих за звучанням, учні 
підбирають малюнки. Вчитель називає ряд слів. Наприклад: 
ліс, лис; кіт, кит; дім, дим; тінь, тин.

НА МАТЕРІАЛІ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ
«Скільки тут сполучень слів?» Вчитель вимовляє кілька 

сполучень слів. Учням треба порахувати їх кількість. Напри-
клад:

українська мова, російська мова, польська мова, білорусь-
ка мова; запускають змія, вишивають рушники, співають пі-
сеньку; чорні черевички, молодесенька Подоляночка, синє 
око, великий Опанас; невеличка сімеєчка, парубки вусаті, 
дівки косаті, ласкаві дні; усіх і все, мама і тато, Тарасик і Ка-
труся, до дідуся й бабусі; понад морем, вовк за горою, учень за 
партою.

«В якому сполученні слів є маленьке слово (сполучник, 
прийменник)?» Прослухавши сполучення слів, учні визнача-
ють, чи всі вони мають маленьке слово. Наприклад: 

ходить та питає, сніжинки й сонце, прощаєшся і йдеш, сів та 
й обідає, глянув й каже, відкрила та й каже, пурхнув і позирає.

Вчиться у класі, ідуть до села, вирізають із паперу, виліз з 
будки, день у день, у ньому їдуть, побувають у музеї, підуть 
до обеліска, їдуть з різних країн, прилітай в ракеті, разом з 
мамою.
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«Знайди відповідний малюнок». Учням пропонуються ряд 
малюнків, далі подається ряд сполучень слів. Школярі мають 
знайти до словосполучення відповідний малюнок і показати 
його. Називається дві-три пари сполучення слів одночасно. 
Наприклад: 

він взувається — він взуває, хлопчик одягає — хлопчик 
одягається; дівчинка взувається — дівчинка роззувається, 
дівчинка пере — дівчинка прасує, тарілки і ложки — тарілки 
і виделки.

НА МАТЕРІАЛІ РЕЧЕНЬ
«Яке речення закінчене, яке — ні?» Вчитель вимовляє ту 

саму групу слів спочатку як завершене речення, потім — з ін-
тонацією незавершеності. Школярі визначають, в якому ви-
падку (першому чи другому) було вимовлене завершене речен-
ня. Наприклад: 

1. Юрко та Оксанка малюють. — Юрко та Оксанка малю-
ють... (фарбами і олівцями). 

2. Діти йдуть. — Діти йдуть...(до школи). 
3. Я навчаюсь. — Я навчаюсь....(у школі); в) Таню, про-

бач. — Таню, пробач,... (будь ласка).

«Яким словом відрізняються два речення?» Вчитель ви-
мовляє пару речень, учні встановлюють, яким словом вони ві-
дрізняються. Наприклад: 

1. У шкільній їдальні чисто, затишно. У шкільній бібліоте-
ці чисто, затишно.

 2. Діти обідають, дякують Марії Андріївні. Діти, пообідав-
ши, дякують Марії Андріївні. 

3. Друзі прийшли привітати Оксанку. Товариші прийшли 
привітати Оксанку.

«Яке речення відповідає малюнкові?» Учні розглядають 
малюнок, а далі слухають два-три речення, одне з яких точно 
відповідає малюнку. Встановлюють, яке по порядку речення 
відповідає малюнкові. Наприклад: 

Їхали ми, їхали, до горбка під’їхали. — Їхали ми, їхали, до 
ями під’їхали. Півень, тріпочучи крильми, злетів на пліт і по-
чав голосно кукурікати. — Півень змахнув крильми, злетів і 
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сів на дерево. Юрко та Оксанка малюють. — Юрко та Оксан-
ка пишуть. У саду збирали врожай — рум’яні яблука і жовті 
груші. — У саду збирали врожай — рум’яні яблука і солодкі 
сливи.

«Послухай, запам’ятай: чи все правильно?» Учні слуха-
ють речення і визначають: чи може таке бути? Наприклад: 

 Влітку Миколка катався на ковзанах.
 Хлопчик поїхав до лісу на лижах, щоб зібрати суниць.
 В садку було чути, як кукурікав соловей. 
 Їжачок лазить по деревах, а ведмежатко повзає.
 Голодний заєць повернувся з нічного полювання. 
 Сонце закрило хмару.
 Хмара закрило сонце.
 За осінню настає літо.
 За літом настає осінь.
   На матеріалі текстів

«Скільки речень у тексті?» Слухаючи текст, учні мають 
полічити кількість речень у ньому. Наприклад: 

1. Юрко та Оксанка малюють. Юрко намалював ранець, а 
Оксанка — прапорець. 

2. Ось наш клас. Він великий, світлий. На вікнах квіти. На 
партах зошити й підручники. У кутку шафа з книжками.

«Про що, про кого тут говориться?» Матеріалом до вправ 
на розуміння фактичного змісту є тексти — діалогічні та мо-
нологічні. Наприклад: 

Боря та Юрко запрошують:
— Оксанко, заходь, будь ласка.
— Дякую, — каже Оксанка.
(Хто кого запрошує?)
Біля нашої хати ростуть мальви. Мама розповідала, що це 

бабуня її бабусі посіяла їх. (Які квіти ростуть біля хати? Хто 
їх посіяв?)

«Скільки дійових осіб?» Вчитель читає текст, діти з’ясову-
ють кількість дійових осіб. Наприклад, вірш Ліни Костенко 
«Де ж ти, літо, поділось?»
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Де ж ти, літо, поділось?
 Куди подалось?
 Осінь, ось вона, осінь.
 Осінь, ось вона, ось.
 Осінь брами свої замикала вночі, 
 Погубила у небі журавлині ключі.
Виконання таких вправ забезпечить успішність формуван-

ня аудіативних умінь і навичок в учнів початкових класів. 
 

ТЕМА 3. ПОНЯТТЯ ПРО ОСНОВНІ ВИДИ 
  ЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ, ПРАВИЛА 
  І ПРИНЦИПИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
Мета самостійної роботи. Отримання уяви про зміст за-

вдань з логічним навантаженням, а саме: види завдань, мето-
ди, шляхи та способи їх розв’язання.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:
1. Розкрити зміст поняття завдання з логічним наванта-

женням.
2. Складові процесу розв’язання завдань з логічним наван-

таженням.
3. Провідна мета використання логічних задач на уроках 

математики в початковій школі.

ЛІТЕРАТУРА
1. Возрастная педагогическая психология: Учеб. пособ. 

для ст тов пед. ин тов / Под ред. А.В. Петровского. — М.: 
Просвещение, 1973.

2. Програми для середньої загальноосвітньої школи 1 – 4 
класи. Математика. Кочина Л.П., Листопад Н.В. — К.: 
Початкова школа, 2006.

3. Митник О.Я. Навчально-творча діяльність молодших шко-
лярів на уроках математики. — К.: Початкова школа, 2005.
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4. Сухарева Л.С. Логічні задачі та способи їх розв’язан-
ня. — Харків: Основа, 2006.

5. Сухарева Л.С. Математичний гурток у початковій шко-
лі. — Харків: Основа, 2007.

6. Сорокатюк Г.П. Математична логіка. 1 клас. — Х.: Осно-
ва, 2004.

7. Бардакова Ю.Є., Грабовая Г.С., Мінчукова С.І. Олімпіад-
ні завдання з математики для початкових класів. — Х.: 
Основа, 2005.

8. Русанов В.Н. Математические олимпиады младших 
школьников. — М.: Просвещение, 1990.

9. Иванченко Е. Головоломки. — Х.: Книжный клуб, 2007.
10. Бутрім В. Інтерактивні дидактичні ігри в початковій 

школі. — К.: Шкільний світ, 2007.
11. Бутрім В. Логічні вправи — корисні й цікаві. — К.: 

Шкільний світ, 2007.
12. Голубь В.Т. Графические диктанты. — М.: ВАКО, 2004.
13. Добосевич А.С. Кенгуру 2006. Інформ. вісн. — Львів: Ка-

меняр, 2006.
14. Добосевич А.С. Кенгуру 2007. Інформ. вісн. — Львів: Ка-

меняр, 2007.

МАТЕРІАЛИ ДО ТЕМИ
Навчання математики, насамперед, має сприяти розвитку 

інтелектуальної сфери особистості учня, а саме:
• пізнавальних інтересів, аналітичності розуму, вміння 

знаходити конструктивне рішення;
• дослідницького інтересу, прагнення до пошуку;
• логічного, дивергентного мислення;
• якостей мислення: гнучкості, самостійності, критичності;
• схильності до винахідливості.
Здійснення такого розвитку можливе за умови використання 

вчителем на уроках математики завдань із логічним навантажен-
ням. Учителеві слід володіти змістом цих завдань, мати певну ме-
тодичну, психолого-педагогічну підготовку щодо їх використання 
в навчально-виховному процесі на уроках математики.

До завдань з логічним навантаженням ми відносимо ті завдан-
ня, у яких зв’язки між даними і невідомим висловлено нечітко. 
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Тому в процесі роботи необхідно розкрити і встановити існуючі 
зв’язки. Успішне розв’язання зазначених завдань залежить від 
уміння учня логічно і творчо мислити, бути кмітливим, здатно-
сті вести цілеспрямований пошук плану, будувати складні суд-
ження — міркування із сполучниками: і, чи, якщо …, то. Зміст 
кожного завдання з логічним навантаженням дає змогу учням 
включати в пошук розв’язання дотепні міркування і певне роз-
мірковування, цілісно і синтетично уявити і, завдяки цьому, 
глибоко вникнути в ситуацію, спланувати свої дії на три-чотири 
кроки вперед, передбачити результат (навіть і негативний) і на 
основі цих умінь вибрати ланцюжок дій, який найбільш швидко 
та економно приведе до очікуваного результату.

Процес розв’язування будь-якого завдання з логічним на-
вантаженням, який відбувається у формі конструктивної вза-
ємодії між суб’єктами навчально-виховного процесу, містить 
ряд етапів, зміст яких розкрито в таблиці.

СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАВДАНЬ 
З ЛОГІЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

Етапи 
розмірковування

Уміння
Операційний склад 

умінь

Підготовчий 1. Аналізувати структу-
ру завдання.
2. Зіставити дане за-
вдання з відомими за-
вданнями (типами за-
вдань)

• виділення умови і за-
питання;
• виділення складових 
умови і вимоги;
• підведення завдання 
під певний тип, якщо 
такий має місце.

В и з р і в а н н я 
нової ідеї, фор-
мулювання гі-
потези (перед-
бачення)

Знаходити приховані 
зв’язки між даними і 
невідомими елемента-
ми

• розпізнавання даних 
елементів у різних (у 
тому числі і нових) поєд-
наннях;
• застосування теоре-
тичних положень, які 
стосуються елементів 
завдання.
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Перевірка гіпо-
тези

Аналізувати гіпотезу 
щодо можливого розв’я-
зання завдання

• перевірка правиль-
ності гіпотези (чи не 
виникне суперечності з 
умовою завдання).

Розвиток ідеї • логічно опрацьовува-
ти знайдене розв’язан-
ня завдання

• критичне оцінювання 
знайденого розв’язання 
з різних позицій (пра-
вильності, економічно-
сті, естетичності);
• узагальнення резуль-
татів розв’язання ідей, 
прийомів, способів і от-
римання результату з 
попередніми знаннями.

Провідною метою використання завдань з логічним наван-
таженням на уроках математики  є інтелектуальний розвиток 
кожного учня, який включає:

1. Оволодіння загальними розумовими діями і прийомами 
розумової діяльності:

• аналізом (розкладання, розчленування, розбір) і синте-
зом (з’єднання, складання, об’єднання) — взаємооберне-
ними діями, складовими процесу мислення;

• порівнянням — розумовою дією, спрямованою на ви-
ділення спільного та відмінного в предметах. Порів-
няння починається зі співвідношення предметів, тоб-
то із синтезу, а далі відбувається аналіз об’єктів, що 
порівнюються, виділення в них спільного (однакового) 
і відмінного. Виділене завдяки аналізу суттєве спіль-
не об’єднує, тобто синтезує об’єкти. Так здійснюється 
узагальнення. Порівняння — обов’язкова умова уза-
гальнення;

• узагальненням — розумовою дією, спрямованою на зна-
ходження спільного в заданих предметах. На основі дії 
узагальнення учні формулюють певні правила, роблять 
висновки про предмети, явища дійсності;

• аналогією (відповідність, схожість) — прийом розумо-
вої діяльності, спрямований на одержання нових знань 
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про властивість, ознаки, відношення предметів, явищ, 
що вивчаються, на підставі знань про їхню часткову схо-
жість з іншими, вже знайомими предметами, явищами.

2. Розвиток пізнавальних процесів: пам’яті, уваги, уяви й, 
особливо, діалектичного мислення, що досягається поступово 
шляхом підведення учнів до більш складних узагальнень.

3. Мовний розвиток учнів, який здійснюється у процесі про-
блемно-пошукового діалогу між учителем та учнями через пояс-
нення власної точки зору, зіставлення різних поглядів, висуван-
ня припущень, їх аргументація, висловлення оцінних суджень.

Опишемо методику роботи на завданнями з логічним наванта-
женням, які вчителю початкових класів можна використо-
вувати на уроках математики в 1–4 класах. Зміст завдання 
можна передати у формі прикладу, задачі, ребуса. Робота над 
кожним новим видом завдань, містить ряд етапів:

1. Підготовчий етап.
2. Ознайомлення зі змістом завдання.
3. Аналіз (розбір) завдання. Пошук шляху його розв’язання.
4. Запис розв’язання і відповіді.
5. Складання плану (алгоритму) розв’язання даного виду за-

вдань.
6. Розв’язування аналогічних завдань.

ВИДИ ЗАВДАНЬ З ЛОГІЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ 
(1 КЛАС)

Назва розділу,  теми Види завдань з логічним 
навантаженням

Властивості та відношення пред-
метів. Порівняння кількості 
предметів без перелічування 
(стільки само, більше, менше)

Логічні задачі, в яких зв’язок 
між поняттями передано за до-
помогою відношень «більше», 
«менше», «старший», «молод-
ший»

Додавання і віднімання у межах 10 Логічні задачі на планування 
найгіршого варіанта

Геометричні фігури. Розпізнання
Геометричні фігури. Складання
Геометричні фігури з паличок

Завдання з паличками



57

ВИДИ ЗАВДАНЬ З ЛОГІЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ 
(2 КЛАС)

Назва розділу,  теми
Види завдань з логічним 

навантаженням

Додавання і віднімання двоциф-
рових чисел без переходу і з пе-
реходом через десяток

Логічні задачі на планування 
найгіршого варіанта: числові ре-
буси; завдання з паличками

Таблиці множення і ділення чи-
сел на 2, 3

Логічні задачі на планування 
найгіршого варіанта

До всіх навчальних тем Завдання, спрямовані на розви-
ток змістового компонента ло-
гічного мислення

ВИДИ ЗАВДАНЬ З ЛОГІЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ 
(3 КЛАС)

Назва розділу, теми
Види завдань з логічним 

навантаженням

Табличне множення і ділення Логічні задачі на планування 
найгіршого варіанта: задачі, які 
розв’язуються з кінця; завдання 
з теми «Парність чисел»; завдан-
ня з теми «Одним розчерком».

Позатабличне множення і ділення Задачі, які розв’язуються з кін-
ця; задачі на знаходження ком-
понентів, коли відомі значення 
суми, різниці

Рівняння і нерівності Задачі на знаходження маси тіл

До всіх навчальних тем Завдання, спрямовані на розви-
ток змістового компонента ло-
гічного мислення
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ВИДИ ЗАВДАНЬ З ЛОГІЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ 
(4 КЛАС)

Назва розділу, теми
Види завдань  з логічним 

навантаженням

Додавання й віднімання, мно-
ження й ділення багатоцифро-
вих чисел

Числові ребуси

Зміст понять швидкість, час, 
відстань. Задачі з пропорційни-
ми величинами: швидкість, час, 
відстань; задачі на пропорційне 
ділення

Задачі на справедливий розподіл 
предметів; завдання, пов’язані з 
рядами чисел; під час розв’язу-
вання яких необхідно застосува-
ти абстрагування

До всіх навчальних тем Завдання, спрямовані на розви-
ток змістового компонента ло-
гічного мислення

Робота над логічними задачами, в яких зв’язок між понят-
тями передано за допомогою відношень більше, менше, стар-
ший, молодший має бути спрямована на усвідомлення змісту 
відношень більше, менше, старший, молодший. У пропоно-
ваному виді логічних задач є сукупність предметів (переваж-
но живих), які не мають числових значень і пов’язані між со-
бою відношенням більше, менше, зміст яких поширюється і 
на відношення вище, нижче (висота); сильніший, слабший (у 
кого більше або менше сили). Усвідомлення змісту відношень 
є підготовчим етапом роботи.

Наступний етап роботи — рішення задач, в умові яких є дві 
групи предметів або дві діючі особи.

Ганна живе ближче до школи, ніж Галина. Хто з них живе 
далі від школи?

Учні повинні зрозуміти, що за умовою задачі є тільки дві 
дівчинки. Далі міркують разом із учителем так: якщо Ганна 
живе ближче до школи, ніж Галина, то Галина живе далі від 
школи, порівняно з Ганною.

Під час розв’язання задач з відношенням старший, молод-
ший діти мають побудувати свої міркування по-іншому. На-
приклад, учитель пропонує розв’язати таку задачу:
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Олег старший від Сергія. Хто був молодший рік тому?
До речі, ця задача ще й на перевірку уваги дітей. Учні разом 

з учителем міркують так: за умовою задачі, Олег старший від 
Сергія, то й через рік, два і завжди, — Олег буде старший від 
Сергія. Отже Сергій буде завжди молодший від Олега.

Потім переходимо до розв’язання задач, в умові яких є три 
групи предметів або три діючі особи. Наприклад, можна за-
пропонувати учням розв’язати таку задачу:

Вранішнє молоко жирніше, ніж денне, а вечірнє не таке 
жирне, як денне. Коли молоко найжирніше? Коли молоко 
найменш жирне?

Правильно розв’язати цю задачу і схожі на неї, допоможе 
графічна ілюстрація умови. Кількість жиру в порціях молока 
можна показати за допомогою умовних відрізків: чим більше 
жиру в порції, тим більша висота відрізка. Початок кожного 
відрізка має бути розташований на одній прямій лінії. Висоту 
першого відрізка (порцію вранішнього молока) діти визнача-
ють довільно. За умовою вранішнє молоко жирніше, ніж ден-
не. Денне молоко не таке жирне, тому другий відрізок буде 
менший, ніж перший. За умовою вечірнє молоко не таке жир-
не, як денне. Отже, третій відрізок менший, ніж другий.

Висновок: найжирніше вранішнє молоко, найменш жир-
не — вечірнє.

Наприкінці навчального року в 1 класі з метою вдоскона-
лення розв’язувати приклади на додавання і віднімання в ме-
жах 10 та знаходити значення виразів вид: 4 + 1 + 3 можна 
ознайомити дітей з логічними задачами на планування най-
гіршого варіанта.

Задача. У шухляді лежать однакові за розміром кульки. 
Відрізняються вони одна від одної тільки кольором: 2 білі, 5 
сині, 3 жовті. Скільки кульок треба вийняти із шухляді, не за-
зираючи в неї, щоб серед вийнятих обов’язково були а) 3 сині 
кульки; б) по 1 кульці кожного кольору?

Розмірковуючи, діти говорять, що рішень може бути без-
ліч: коли пощастить, одразу дістанемо 3 сині кульки, але 
може й не пощастити, тобто не зможемо перебачити, скільки 
треба вийняти кульок, щоб отримати набір із 3 синіх кульок. 
Вчитель повідомляє, що єдиним способом розв’язання таких 
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задач є планування найгіршого варіанта. Саме такі задачі вдо-
сконалюють вміння учнів планувати свої дії на кілька кроків 
наперед, передбачати наслідки своїх дій, що дуже важливо 
для інтелектуального розвитку дитини.

Розв’язуємо завдання «а»: найгірший варіант — дістаємо 
всі білі і всі жовті кульки, а потім — 3 сині: 2 + 3 + 3 = 8 ку-
льок. 

Висновок для розв’язання аналогічних завдань. Виймає-
мо всі кульки (інші предмети), окрім кульок (інших предме-
тів) того кольору, який задано вийняти, і наприкінці, коли 
залишаються тільки ті кульки (інші предмети), які задано 
вийняти, виймаємо, нарешті, їх потрібну кількість.

Потім переходимо до завдання «б». Деякі учні можуть за-
пропонувати такий самий найгірший варіант, як і в завданні 
«а». Тоді вчитель веде проблемно-пошуковий діалог з учня-
ми:

— Навіщо після того, як вийнято всі білі та всі жовті куль-
ки, виймати ще три сині, адже нам важливо, щоб обов’язково 
було по 1 кульці кожного кольору?

— Які ще можуть бути варіанти?
— 2 білі + 5 синіх + 1 жовта.
— Це не найгірший варіант.
Якщо учні не знайшли варіант, вчитель допомагає:
Спочатку треба вийняти всі ті кульки, яких більше (сині), 

потім ті, яких трохи менше (жовті) і наприкінці 1 білу, бо саме 
білих кульок найменша кількість.

5 + 3 + 1 = 9 кульок.
Наступний етап — розв’язання аналогічних завдань, але 

змінюється колір кульок (або інших предметів) та кількість.
З метою усвідомлення учнями поняття «геометрична фігу-

ра», тренування їх у розпізнаванні геометричних фігур бажа-
но застосовувати завдання з паличками, а саме — складання 
геометричних фігур з паличок та перекладання паличок для 
утворення певної кількості геометричних фігур. Такі завдан-
ня сприяють розвиткові винахідливості — важливої складової 
інтелектуального розвитку.

Завдання. Поклади на стіл 2 палички. Не ламаючи їх, 
склади з них квадрат. Головна мета — привчити дитину перш 
за все уявити ту геометричну фігуру, яку треба скласти. На 
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цьому етапі може відбуватися такий навчальний діалог між 
учителем та учнями:

— Яку фігуру треба скласти? (Квадрат)
— Скільки таких фігур треба скласти? (Одну)
— Скільки паличок необхідно мати, щоб скласти квадрат? 

(Чотири)
— Скільки паличок є за умовою задачі? (Дві)
— Чи можемо ми чимось іншим замінити 2 палички, яких 

у нас немає?
Висновок: необхідно покласти 2 палички на край столу, 

який замінить 2 палички. Так зможемо утворити квадрат.
З метою удосконалення навичок додавання і віднімання 

одноцифрових чисел у межах 10, можна теж застосовувати 
завдання з паличками. Ці завдання є певною рівністю, запи-
саною римськими числами. Римські числа діти утворюють за 
допомогою паличок. Але цей запис містить помилку, тобто 
є хибним судженням. Учням треба знайти помилку і випра-
вити її, тобто утворити істинне судження, якщо дозволяєть-
ся перекласти з одного місця на інше тільки одну паличку. 
Розв’язування таких завдань розвиває в учнів увагу і спосте-
режливість, а також уміння планувати свої дії, встановлюва-
ти причинно-наслідкові зв’язки.

Прочитайте рівність, яка записана римськими числами: 
V + II = V

— Яке судження утворено? (Хибне)
— Перетворіть його на істинне, якщо дозволяється пере-

класти з одного місця на інше тільки одну паличку.
1 спосіб: V + I = VI
2 спосіб: IV + I = V
Учителеві необхідно звернути увагу на те, що знак «дорів-

нює» може стояти відразу після числа, а потім — числовий 
вираз.

Х = VII – III  Х – VII = III
З метою формування вміння множити двоцифрове чис-

ло на одноцифрове число та повторення табличних випадків 
множення та ділення необхідно ввести в навчально-виховний 
процес уроків математики задачі, які розв’язуються з кінця. 
Розв’язування таких задач дає змогу учням застосовувати як 
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алгоритмічні, так і евристичні прийоми інтелектуальної ді-
яльності.

Для колективного розбору можна запропонувати таку задачу:
Сергія пригостили яблуками. Половину їх він з’їв, а решту, 

4 яблука, віддав сестрі. Скільки яблук дали Сергію?
Ланцюжок подій будемо відтворювати графічно. Опера-

цію збільшення (зменшення) у кілька разів будемо показува-
ти дужкою  , а збільшення (зменшення) на кілька 
одиниць — горизонтальною лінією  .

Над графічним зображенням будемо писати у скільки разів 
чи на скільки одиниць відбулося збільшення . Починаючи з 
рисочки, біля якої ставимо знак питання. Половину з’їв — ма-
люємо дугу, записуємо «поділити на 2». Залишилося 2 яблу-
ка, які він віддав сестрі. Зображуємо горизонтальну лінію, 
над якою записуємо «відняти 4». Схема-ланцюжок має такий 
вигляд: 

                    : 2                  – 4              0
Будемо виконувати дії, обернені до тих, які подані у лан-

цюжку. Розв’язання має такий вигляд:
1) 0 + 4 = 4 (ябл. — кількість яблук, якими він поділився з 

сестрою)
2) 4 х 2 = 8 (ябл. — кількість яблук, які були у нього спочат-

ку)
Відповідь: 8 яблук дали Сергію.
З метою вдосконалення навичок розв’язання рівнянь знайо-

мимо учнів із задачами на знаходження маси тіл.
На підготовчому етапі роботи вчитель розповідає учням, 

що в задачах цього виду в основному використовують шалько-
ві терези, які, за умовою, перебувають у рівновазі. Необхідно 
пояснити учням, що рівність не порушиться, якщо виконува-
ти такі операції:

1) знімати з правої та лівої шальки терезів (або з обох ча-
стин рівності) вантаж однакової маси;

2) замінювати певний вантаж іншим, однакової маси з по-
переднім;

3) збільшувати або зменшувати вантаж правої та лі-
вої частини рівності в однакову кількість разів.
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Задача. На одній шальці терезів знаходяться 6 однакових 
пачок чаю та гиря в 50 грамів, на іншій — 1 така пачка чаю, 2 
гирі по 50 грамів кожна та 2 гирі по 100 г кожна. Терези знахо-
дяться в рівновазі. Скільки грамів важить пачка чаю?

Пропонуємо учням записати умову задачі у вигляді рівності:
6 п. + 50 = 1 п. + 50 г + 100 г + 100 г
Для того, щоб знайти масу пачки чаю, нам треба виконати 

дві операції з цією рівністю.
— Треба виконати таку дію, щоб на одній шальці терезів за-

лишилися тільки пачка чаю, а на другій — тільки гирі.
— Для того, щоб не порушити рівновагу, нам треба зліва і 

справа зняти по 1 пачці чаю та по одній гирі в 50 г
6 п. (– 1 п.) + 50 г (– 50 г) = 1 п. (– 1 п.) + 50 г (– 50 г) + 50 г + 

100 г + 100 г
5 п. = 250 г
— Яку дію будемо виконувати другою?
— Треба ліву і праву частини рівності зменшити в 5 разів.
1 п.  = 250:5
1 п.  = 50 г
З поняттям ряд чисел дітей знайомимо ще в 1 класі. Ряд чи-

сел — певна (задана) закономірність, яка існує між числами. 
Продовжити ряд — означає знайти закономірність (правило), 
за якою утворюється кожне наступне число ряду. В 1 класі 
учні вивчають числа від 0 до 20.

Прочитайте ряд чисел. Запишіть ще одне число цього ряду: 
2, 4, 6, 8.

Під час роботи над аналогічним завданням головна мета 
вчителя — навчити учнів доводити, що саме записані числа є 
рядом. Учні мають усвідомити, що тільки наявність певної за-
кономірності якогось зв’язку між числами перетворює набір 
чисел у ряд. У процесі розв’язання учні шукають цю законо-
мірність. Який може відбутися діалог:

— Як друге число відрізняється від іншого? (Друге число на 
2 більше, ніж перше)

— Чи так само третє число відрізняється від другого? (Так. 
Воно теж більше на 2)

— Чи можна назвати ці числа рядом? Доведіть. (Так, бо 
кожне наступне число на 2 більше, ніж попереднє)
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— Яке саме число запишемо наступним? (Наступне число 
10 тому, що 8 + 2 = 10)

У 2 класі вчитель пропонує аналогічні завдання, розширю-
ючи діапазон чисел до 100.

У 3 і 4 класах з вивченням табличного множення та ділення 
та позатабличного випадків множення можна запропонувати 
дітям складніші завдання.

Прочитайте ряд чисел. Запишіть наступне число цього 
ряду: 3, 7, 16, 35.

У процесі пошуку закономірності між учителем та учнями 
може відбуватися такий діалог.

— Як друге число відрізняється від першого?
Учні перебирають всі арифметичні дії і переконуються, що 

жодна не підходить. Тоді вчитель дає вказівку: спробуйте за-
стосувати дві арифметичні дії. За допомогою спроб учні знахо-
дять, що друге число 7 = 3 х 2 + 1

— Чи так само відрізняється третє число від другого?
Учні проводять спробу: 7 х 2 + 1 = 15. Але число 16 не утво-

рилося. Тепер учні здогадуються: 7 х 2 + 2 = 16.
— Як утворене четверте число? (16 х 2 + 3 = 32)
— Яке саме число напишемо наступним?
35 х 2 + 4 = 74
У 2, 3, 4 класах до всіх навчальних тем підбираються зав-

дання, спрямовані на розвиток змістовного компонента 
логічного мислення.

Змістовний компонент логічного мислення у 2 класі ста-
новлять логічні знання про поняття та обсяг поняття, родові 
і видові поняття, знання правила, визначення понять через 
найближчий рід та видову відмінність. Провідною метою за-
стосування зазначених завдань на уроках математики у 2 кла-
сі є:

1) усвідомлення учнями змісту та обсягу математичних по-
нять;

2) формування вміння визначати деякі поняття через най-
ближчий рід та видову відмінність.

Уже на початку навчального року під час закріплення вив-
ченого на уроках математики в 1 класі вчителеві необхідно 
ознайомити учнів з поняттям. Це і складатиме підготовчий 
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етап роботи. Поняття — це думка, висловлена словом, яке 
відповідає на питання «хто?», «що?». Наприклад, поняття 
число, трикутник, відрізок, доданок тощо. Потім учитель 
пропонує учням самостійно назвати приклади математичних 
понять. Учні можуть назвати такі поняття: пряма, сума, круг 
тощо.

Після цього вчитель пояснює учням, що поняття бувають 
родові та видові. Родове поняття — це назва певної групи пред-
метів. Назва кожного предмета цієї групи — це видове поняття. 
Наприклад, многокутник — це родове поняття, а трикутник, 
чотирикутник, п’ятикутник тощо — видові. Далі учитель 
пропонує дітям самостійно навести приклади родових і видових 
математичних понять. Протягом року на закріплення цих знань 
можна запропонувати учням такі завдання.

1. Прочитайте числа: 8, 12, 20, 4, 36. Кожне з цих чисел — 
видове поняття. Доберіть тепер родове поняття (парні 
числа).

2. Прочитайте числа: 23, 46, 90, 11, 99. Кожне з цих чи-
сел — видове поняття. Доберіть тепер родове поняття 
(двоцифрові числа).

3. Непарні числа — це родове поняття. Доберіть до цього 
родове поняття видові (17, 21, 33 тощо).

Потім учитель пояснює учням, що кожне поняття має зміст 
і обсяг. Зміст поняття — це всі ознаки, які в ньому мислять-
ся. Наприклад, зміст поняття чотирикутник такий: це геоме-
трична фігура (родова ознака: має сторони, кути, вершини), 
що має чотири сторони, чотири кути, чотири вершини (видові 
ознаки).

Обсяг поняття — це ті предмети, які ми уявляємо, коли нази-
ваємо дане поняття. Коли ми називаємо поняття чотирикутник, 
то уявляємо і прямокутник, і квадрат. Усі названі види чотири-
кутників становлять обсяг понять поняття чотирикутник.

Покажемо, як можна організувати роботу над формулю-
ванням визначення математичного поняття трикутник. Так, 
під час вивчення теми «багатокутник» можна запропонувати 
учням таке завдання: дати визначення трикутника (Вчитель 
заздалегідь креслить на дошці трикутник, чотирикутник, 
п’ятикутник, шестикутник).
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Спочатку вчителеві бажано ознайомити учнів з низкою ло-
гічних операцій, які треба виконати щоб дати визначення да-
ного поняття, а саме:

• формулювання ознак схожості (добір найближчого 
роду);

• формулювання ознак відмінності;
• формулювання визначення.
Діти обмірковують і самостійно виконують зазначені опера-

ції. Зрештою, школярі можуть запропонувати таке визначен-
ня. «Трикутник має три кути та три сторони». Щоб залучити 
всіх учнів до процесу обмірковування, вчитель звертається до 
класу: «Як ви вважаєте, чи правильне та повне було дано виз-
начення?» Частина учнів може вважати, що визначення по-
вне; деякі — відповідь правильна, але неповна, бо трикутник 
має три сторони, три кути та три вершини. Якщо інших фор-
мулювань визначення трикутника в класі не буде, то вчитель 
має звернути увагу на дітей на логічні операції, які необхідно 
виконати при формулюванні визначення. Аналізуючи свої ро-
зумові дії, учні знаходять помилку у запропонованих визна-
ченнях — не була сформульована ознака схожості між зобра-
женими на дошці предметами. Після цього, як правило, хтось 
із учнів запропонує правильне визначення: «Трикутник — це 
геометрична фігура, яка має три сторони, три кути та три вер-
шини».

У 2 класі діти під керівництвом учителя можуть сформулю-
вати визначення понять: парне число, непарне число, чоти-
рикутник (за аналогією і будь-яким іншим багатокутником). 
На вдосконалення вміння формулювати визначення можна 
запропонувати учням таке завдання: «Знайдіть помилки, до-
пущені при визначенні наведених понять. Дайте правиль-
не визначення кожного поняття».

а) Парне число те, що ділиться на два.
б) Прямокутник — це геометрична фігура, яка має чотири 

сторони, чотири кути, чотири вершини, всі кути в ній — 
прямі.

Під час розв’язування завдання «а» учні мають помітити, 
що у визначенні поняття парне число не вказано найближчий 
рід, а видова відмінність сформульована правильно. Отже, 
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визначення має бути таке: Парне число — це число, яке ді-
литься на два.

У завданні «б» вказано рід (геометрична фігура), але він не 
найближчий. З огляду на це дуже громіздка видова відмін-
ність. Визначення має бути таке: Прямокутник — це чоти-
рикутник, у якого всі кути прямі.

Змістовий компонент логічного мислення у 3 класі станов-
лять логічні знання про зміст поняття судження, про істинні 
та хибні судження; про перетворення істинного судження на 
хибне та навпаки; зміст слів всі, деякі, жодний, принаймні 
один. Провідною метою застосування зазначених завдань на 
уроках математики у 3 класі є розвиток математичного мов-
лення молодшого школяра, а саме, вміння висловити власну 
думку чітко, переконливо.

Вже на початку навчального року під час закріплення вив-
ченого на уроках математики в 1 та 2 класах учителю необ-
хідно ознайомити учнів зі змістом поняття судження. Суд-
ження — це думка, висловлена розповідним реченням, у якій 
щось стверджується чи заперечується про предмети дійсності, 
про їх ознаки, дії, взаємозв’язки. Судження може відповіда-
ти чи не відповідати дійсності або, іншими словами, — бути 
істинним або хибним. За допомогою заперечної частки не мож-
на утворити заперечення до даного судження або перетворити 
істинне судження на хибне і навпаки. Вчитель має звернути 
увагу дітей на те, що скласти істинне судження, застосовуючи 
математичні поняття, можна лише тоді, коли є міцні знання 
з математики. Складання істинних і хибних суджень бажано 
вперше запропонувати учням під час роботи над помилками, 
зробленими в контрольній роботі чи на дошці, виконуючи пев-
не завдання (обов’язкова вимога полягає в тому, що помилки 
мають бути). Наприклад, на дошці учень розв’язав приклади 
так:

2 + 3 = 5 6 + 4 = 9
9 – 4 = 6 7 – 5 = 2
Вчитель пропонує учням перевірити, чи правильно розв’я-

зано приклади на дошці та скласти істинне і хибне судження. 
Учні можуть скласти такі судження: «Сім мінус п’ять дорів-
нює два» — істинне і «Сума чисел шість і чотири дорівнює 
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дев’ять» — хибне. Вчитель пропонує зробити перетворення 
хибного судження на істинне за допомогою частки не. «Сума 
чисел шість і чотири не дорівнює дев’ять». Необхідно зверну-
ти увагу учнів, що використовуючи частку не ми не складаємо 
нове судження, а тільки виконуємо перетворення! Правиль-
но розв’язавши цей приклад, складаємо істинне судження: 
«Сума чисел шість і чотири дорівнює десять».

Потім розкриваємо зміст слів: всі, будь-який, кожний, деякі, 
жодний; словосполучення — принаймні один; і навчаємо склада-
ти судження з цими словами, перетворювати загальні судження 
на судження типу «хоч би один», іншими словами — на часткові 
судження. Після пояснень пропонуємо учням зробити висновок 
про правильність розв’язання прикладів на дошці (див. завдан-
ня вище), склавши істинне судження, використовуючи одне із 
слів: всі, деякі, кожний. Учні мають скласти таке судження: «Де-
які приклади розв’язані правильно».

Протягом навчального року з метою закріплення певних 
знань з математики та розвитку змістового компоненту логіч-
ного мислення доцільно пропонувати учням такі завдання. 
Числа у всіх завданнях учитель записує на дошці чи окремих 
індивідуальних картках. (Якщо він використовує картки, 
то звертається безпосередньо до дитини — прочитай, знайди 
тощо).

1. Прочитайте числа: 12, 7, 20, 54, 1, 44.
Знайдіть серед поданих суджень істинне:
 • Всі числа — двоцифрові.
 • Деякі числа — двоцифрові.
 • Жодне число не є двоцифровим.
Відповідь: друге судження.

2. Прочитайте числа: 14, 20, 18, 6, 10, 4.
Знайдіть серед поданих суджень такі, що передають одна-

кову думку:
 • Всі числа діляться на 2.
 • Деякі числа діляться на 2.
 • Будь-яке ділиться на 2.
 • Принаймні одне число ділиться на 2.
 • Кожне число ділиться на 2. 
 • Жодне з чисел не ділиться на 2.
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Відповідь: серед поданих суджень однакову думку переда-
ють перше, третє і п’яте.

Вчитель може запитати, які серед поданих суджень істинні 
(перше, третє, четверте і п’яте). Вчителю треба звернути особли-
ву увагу вихованців на те, чому судження: «Принаймні одне чис-
ло ділиться на 2» є істинним. Діти мають пояснити так: одне із 
записаних чисел ділиться на два, а може є більше таких чисел, 
тобто точна кількість не вказується. Звісно, включаємо і той ви-
падок, коли всі записані числа діляться на 2.

3. Роздивіться малюнок:

                        

Складіть три істинних судження про ці фігури, використо-
вуючи слова: всі, жодна та словосполучення принаймні один. 
Відповідь:

• Всі фігури, зображені на малюнку, є геометричними фі-
гурами.

• Жодна з фігур, зображених на малюнку, не є п’ятикут-
ником.

• Принаймні одна з фігур, зображених на малюнку, пря-
мокутник.

Можна запропонувати виконати таке завдання: перетворіть 
істинні судження на хибні. Розглянути всі можливі випадки. 

Є три варіанти перетворення судження: «Всі фігури, зобра-
жені на малюнку, — геометричні фігури» на хибне:

• Деякі фігури, зображені на малюнку — геометричні фі-
гури.

• Жодна з фігур, зображених на малюнку, не є геометрич-
ною фігурою.

• Всі фігури, зображені на малюнку, не є геометричними 
фігурами.

Змістовий компонент логічного мислення у 4 класі станов-
лять:

I. Знання про складні судження, які містять сполучники і, чи. 
Вчитель починає пояснення з того, що судження бувають 

прості та складні.
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• Судження: «Число 12 — двоцифрове» називається простим.
• Судження: «Число 12 — двоцифрове і парне» назива-

ється складним. Складне судження — це судження, яке 
складається з двох чи більше простих суджень.

Так, судження: «Число 12 — двоцифрове і парне» — склад-
не, бо воно складається з двох простих суджень «Судження: 
«Число 12 — двоцифрове», «Число 12 —парне».

Далі вчитель просить учнів згадати, якими бувають суд-
ження. Якщо діти забули, то сам нагадує: судження може 
бути істинним або хибним.

Істинність чи хибність складного судження залежить від 
істинності та хибності його частин — простих суджень.

Складне судження, в якому частини з’єднанні за допомогою 
слова і (та), істинне лише тоді, коли всі його частини істинні 
прості судження.

Коли принаймні одна з частин — хибне просте судження, то 
все складне судження хибне.

Вчитель разом з учнями аналізує, яким є судження: «Чис-
ло 12 — двоцифрове і парне». Діти роблять висновок, що воно 
істинне, бо обидві його частини — істинні прості судження. В 
зошиті розв’язування бажано оформити так: Число 12 — дво-
цифрове і парне — істинне судження.

Потім учитель продовжує пояснення.
Складне судження зі словом чи (або) істинне тільки тоді, коли:
• всі його частини — істинні прості судження;
• принаймні одна з частин — істинне просте судження.
Складне судження зі словом чи (або) хибне тільки в тому 

випадку, коли всі його частини — хибні прості судження.
Потім учитель просить проаналізувати, яким буде, напри-

клад, судження: «Число 2054 ділиться без остачі на 2 чи на 
10». Діти встановлюють, якою є кожна частина і роблять вис-
новок: перша частина — істинне судження, друга — хибне; 
отже, все судження — істинне. В зошиті розв’язання бажано 
оформити так: Число 2054 ділиться без остачі на 2 чи на 10 — 
істинне судження.

Можна пропонувати учням такі завдання:
1. Прочитайте судження. Визначте, істинним чи хибним є 

кожне з цих суджень.



71

 а) Число 2045 ділиться на 2 і на 5.
 б) Число 74058 є трицифрове чи шестицифрове.
 в) Число 568 є трицифрове чи непарне.
Подумайте, що зміниться, якщо замінити сполучник і на 

сполучник чи або навпаки.
Методичні рекомендації щодо розв’язання. Діти встанов-

люють, якою є кожна частина: істинною чи хибною, потім, на 
основі правила, роблять відповідний висновок про істинність 
(хибність) судження. Бажано одразу після аналізу судження 
змінювати сполучник і визначити істинність (хибність) уже 
нового складного судження. Наприклад, складне судження: 
«Число 2045 ділиться на 2 і на 5» — хибне, бо перша частина 
його є хибним простим судженням, а друга — істинним. Якщо 
замінити сполучник і на сполучник чи, то дане судження ста-
не істинним. До речі, хибність першої частини учні встанов-
люють не виконуючи обчислень (на основі знань про парні та 
непарні числа), істинність другої частини учні встановлюють 
після знаходження частки чисел 2045 і 5 (діти ще не знають 
ознаки ділення на 5).

2. Роздивіться малюнок. Складіть по одному істинному і 
хибному судженню із сполучниками і, чи.

Учні можуть скласти такі судження: — На малюнку є три-
кутник і прямокутник. (Істинне). — На малюнку є трикутник 
і лялька. (Хибне). — На малюнку зображено два прямокутни-
ки чи один трикутник. (Істинне). — На малюнку зображені 
леви чи тигри. (Хибне).

               

II. Уявлення про окремі схеми правильних дедуктивних 
міркувань, тобто діти повинні мати уявлення про те, як із двох 
простих суджень, пов’язаних між собою спільним терміном-
поняттям, побудувати судження-висновок. Три судження: 
два судження, які є первісними, і судження-висновок, взяті 
разом, називаються умовиводом. Можна дітей на практиці 
ознайомити з такими чотирма (залежно від місця розташуван-
ня спільного терміна) схемами умовиводів (терміни-поняття 
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позначені буквами латинського алфавіту: А, В, С; в кожному 
первісному судженні по два терміни, один із них, термін В, є в 
обох первісних судженнях: висновок пишеться після риски):

1)  В       А
 С               В
 С --------- А
Наприклад: Всі прямокутники — геометричні фігури. Всі 

квадрати — прямокутники. Всі квадрати — геометричні фі-
гури.

2) В     А
 С               В
 С --------- А
Наприклад: Всі квадрати — прямокутники. Деякі геоме-

тричні фігури не прямокутники. Деякі геометричні фігури не 
квадрати.

3)  В     А
 В               С
 С --------- А
Наприклад: Всі прямокутники — геометричні фігури. Дея-

кі прямокутники — квадрати. Всі квадрати — геометричні 
фігури.

4)  А     В
 В               С
 С --------- А
Наприклад: Всі квадрати — геометричні фігури. Деякі ге-

ометричні фігури — не прямокутники. Деякі прямокутни-
ки — не квадрати.

Примітка. Учні мають знати, що перше первісне судження 
починається зі слова всі; друге первісне судження може почи-
натися зі слів всі, деякі або жодний. При складанні висновку 
треба вибрати одне із вказаних вище слів так, щоб висновок 
був істинним судженням. При складанні умовиводів до другої 
та четвертої схем необхідно у другому первісному судженні та 
у висновку вжити частку не.
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ТЕМА 4. ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРОЦЕС 
  НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
  ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДИК 
  ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 
  ДІЯЛЬНОСТІ
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ
1. Розкрити поняття «інтерактивні технології».
2. Доведіть доцільність та ефективність використання інте-

рактивних вправ. Визначіть особливості інтерактивного 
навчання.

3. Назвіть відомі класифікації інтерактивних методів на-
вчання.

4. Розкрити методику використання інтерактивних форм і 
методів роботи в початковій школі.

5. Чому необхідні нові підходи до оцінювання навчальних 
досягнень учнів при використанні інтерактивних форм? 
Наведіть приклади прийомів оцінювання учнів на інте-
рактивних уроках.

6. Назвіть структуру інтерактивного уроку.
7. Розробіть фрагмент уроку по діючому підручнику, вико-

ристовуючи інтерактивні методи навчання.
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МАТЕРІАЛИ ДО ТЕМИ
Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх 

сфер його соціального і духовного життя потребує якісно 
нового рівня освіти. Реформування освіти супроводжується 
введенням нових спеціальних форм організації пізнаваль-
ної діяльності, які мають конкретну мету — створити такі 
умови навчання, за яких би кожен учень успішно навчався, 
розвивав свій інтелект і був готовий до творчої самореаліза-
ції.

Зміни в освітній політиці відбуваються на основі затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів Державного стандарту 4-
х річної початкової школи і мають на меті формувати людину, 
яка хоче і вміє самостійно вчитися; яка вміє сприймати інфор-
мацію, працювати з нею, сортувати її, осмислювати, творити.

Тому постає проблема пошуку ефективних методів навчан-
ня молодших школярів (див. табл.).

Одними із основних методичних інновацій є інтерактив-
ні методи навчання, які стимулюють процес пізнання та ро-
зумові і навчальні умови, за допомогою яких можна досягти 
запланованих результатів. Але складовими інтерактивних 
технологій обов’язково повинні бути пасивні і активні методи 
навчання.

Інтерактивне навчання — це спеціальна форма реаліза-
ції пізнавальної діяльності, діалогове навчання, в ході якого 
здійснюється взаємодія вчителя і учня.

Мета інтерактивного навчання — створення комфортних 
умов навчання, при яких учень відчуває свою успішність, 
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свою інтелектуальну досконалість, що робить продуктивним 
сам освітній процес.

Психологи всього світу довели, що забороняючи пряме спіл-
кування між дітьми під час занять, ми робимо кожну дитину 
безпорадною, з відсутньою власною точкою зору.

Лінії
порівнян-

ня

Традиційне навчання
Інтерактивне навчання

пасивне активне

Обсяг 
інформації

великий обсяг 
матеріалу за
короткий час

середній обсяг 
матеріалу

засвоєння незначного обсягу 
інформації потребує значно-
го часу

Глибина за-
своєння

невисокий %
засвоєння ма-
теріалу, вчителю 
важко розумі-
ти якість засво-
єння поданого 
матеріалу

% засвоєння 
матеріалу до-
сить високий

високий % засвоєння знань

Контроль 
за процесом 
навчання

відсутній кон-
троль за знан-
ням

вчитель може 
проконтролю-
вати надані 
учням знання

вчитель без зусиль може про-
контролювати рівень засво-
єння знань учнів

Роль 
педагога

вчитель керує 
н а в ч а л ь н и м 
процесом, по-
яснює матеріал

вчитель та уч-
нів в постійній 
взаємодії

Вчитель тільки направляє 
діяльність учнів та розкрива-
ється як лідер, організатор

Роль учнів пасивна (учні 
виступають в 
ролі слухача, 
не виконують 
завдань)

активна (учні 
відповідають 
на запитання, 
виконують за-
вдання)

активна (учні самостій-
но здобувають аналізують 
знання)

Умовні 
позначення

 

 Інтерактивне навчання сприяє формуванню умінь і нави-
чок, створює атмосферу співпраці, взаємодії, вчить критично 
мислити, приймати обґрунтовані рішення, розвиває мову і 
мислення, формує культуру спілкування: вміння запитувати і 
відповідати, вислухати іншого і поважати його думку, вміння 
поступатися своїми принципами, узгоджувати дії.
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Інтерактивні методи навчання за О.В. Киричуком підрозді-
ляються на інформативні; регулятивні, пізнавальні мотиви.

 
Робота в парах

Ця технологія ефективна на початкових етапах навчання 
учнів у роботі в малих групах. Її можна використовувати для 
досягнення будь-якої дидактичної мети: засвоєння, закрі-
плення, перевірки знань тощо. За умов парної роботи всі діти 
в класі отримують рідкісну за традиційним навчанням мож-
ливість висловлюватись.

Під час роботи в парах можна швидко виконати вправи, 
які за інших умов потребують великої затрати часу. Серед них 
можна назвати такі:

• Обговорити короткий текст, завдання.
• Зробити аналіз чи редагування письмової роботи один 

одного.
• Сформулювати підсумок уроку.
• Оцінити один одного.
• Порівняти записи, зроблені в класі.
• Протестувати за темою, текстом.
• Скласти діалог.
• Читання тексту в парах.
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• Перевірити правила, знання таблиці множення.
• Складання або розв’язання задач, прикладів, рівнянь.

Ротаційні (змінювані) трійки
Використовуються при 

обговоренні нового матеріа-
лу з метою його осмислення, 
закріплення та засвоєння.

Учні об’єднуються у трій-
ки. Разом усі трійки утво-
рюють коло. Кожен у трійці 

має відповісти на це питання по черзі. Після короткого обго-
ворення учасники розраховуються від 0 до 2, учні з номером 
1 переходять до наступної трійки за годинниковою стрілкою. 
Учні з номером 0 залишаються на місці і є постійними члена-
ми трійки. В результаті буде повністю нова трійка. Можна ру-
хати трійки стільки разів, скільки є питань.

Два — чотири — всі разом
Ефективний метод для 

розвитку навичок спілку-
вання в групі, вмінь переко-
нувати та вести дискусію.

Учні об’єднуються в пари 
і обговорюють поставлене 
питання один з одним. Пари 
обов’язково мають дійти 
згоди щодо відповіді або рі-
шення. Пари об’єднуються у 

четвірки і обговорюють попередні рішення щодо поставленої 
проблеми.

Як і в парах прийняття спільного рішення обов’язкове. Залеж-
но від кількості учнів у класі можна об’єднати четвірки в більші 
групи чи перейти до колективного обговорення проблеми.

Карусель
Метод ефективний для одночасного включення всіх учас-

ників в активну роботу з різними партнерами для:
• збирання інформації з якої-небудь теми;
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• інтенсивної перевірки обсягу і глибини наявних знань 
(наприклад, термінів);

• розвитку вмінь аргументувати власну позицію.
Стільці для учнів розстав-

ляємо у два кола. Учнів, що 
сидять у внутрішньому колі, 
розташовані спиною до цен-
тру, а в зовнішньому — об-
личчям. Таким чином кожен 
сидить навпроти іншого. 
Внутрішнє коло нерухоме, а 
зовнішнє рухливе: за сигна-
лом ведучого всі його учасники пересуваються на один стілець 
вправо і опиняються перед новим партнером. Мета — пройти 
все коло, виконуючи поставлене завдання.

Існує кілька варіантів використання «Каруселі». У почат-
ковій школі доречно втілювати цей прийом у такому варіан-
ті: учні заздалегідь готують запитання й записують його на 
маленьких аркушах, а на звороті пишуть своє ім’я. Під час 
роботи партнери ставлять один одному запитання, і у разі 
правильної відповіді учень одержує від автора запитання цю 
картку. Наприкінці вправи підраховують кількість заробле-
них карток і визначається переможець.

Однім з найпоширених методів є робота в малих групах, де 
кожна дитина укріпляє свій авторитет; стає організатором, 
сором’язливим надається можливість проявити себе.

Учні об’єднуються в групи (за любим принципом). Усі члени 
групи повинні добре бачити один одного. Учні отримують за-
вдання, розподіляють між собою ролі і виконують завдання.

• спікер (керівник групи): організовує виконання завдан-
ня, визначає доповідача, підбиває підсумки роботи;

• секретар: веде записи результатів роботи в групі;
• посередник: стежить за часом;
• доповідач: доповідає про результати роботи в групі.
Обговорення проблеми в загальному колі
Ця технологія застосовується, як правило, в комбінації з 

іншими. Її метою є пояснення певних положень, привертання 
уваги учнів до складних або проблемних питань у навчально-
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му матеріалі, мотивація та актуалізація знань. Вчитель має 
заохочувати всіх до рівної участі та дискусії.

Парти розташовуємо по колу. Весь клас обговорює ідеї, що 
стосуються якоїсь певної теми. Учні висловлюються за бажан-
ням. Вчитель може висловити свою думку в кінці обговорен-
ня. Під час обговорення питань великою групою треба уника-
ти питань, на які можна відповісти коротко («так» або «ні»). 
Бажано вживати запитання, які починаються з «як», «чому». 
Не можна дозволяти будь-кому домінувати над групою під час 
дискусії.

«Мікрофон»
Цей метод надає можливість кожному сказати щось швид-

ко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи 
свою думку чи позицію. Класу пропонується якийсь пред-
мет (ручку, олівець тощо), який виконуватиме роль уявного 
мікрофона. Учні передаватимуть його один одному, по черзі 
беручи слово.

«Акваріум»
Цей метод ефективний для 

розвитку навичок спілкуван-
ня в малій групі, вдоскона-
лення вміння дискутувати та 
аргументувати свою думку.

Учитель об’єднує учнів у 
групи, пропонує їм завдан-
ня. Потім одна з груп сідає 
в центрі класу і починає об-
говорювати проблему, вирі-
шувати завдання. Всі учні 
класу тільки слухають, не 
втручаючись у хід обговорен-
ня. Після закінчення група 

займає свої місця, а вчитель ставить до класу запитання: чи по-
годжуєтесь ви з думкою групи?.. (на бесіду на більше 2–3 хв.)

Після цього місце в центрі займає інша група.
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Незакінчені речення
Цей прийом часто поєднується з «Мікрофоном» і дає мож-

ливість грунтовніше працювати над формою висловлення 
власних ідей, порівнювати їх з іншими.

Визначивши тему, з якої учні будуть висловлюватись, вико-
ристовуючи уявний мікрофон, учитель формулює незакінчене 
речення і пропонує учням закінчувати його. Учні працюють з 
відкритими реченнями, наприклад: «На сьогоднішньому уро-
ці для мене найбільш важливим було…».

Мозковий штурм
Відома інтерактивна технологія застосовується на етапі ак-

туалізації, мотивації навчальної діяльності, вивчення або уза-
гальнення матеріалу.

Мозковий штурм спонукає учнів проявляти уяву та твор-
чість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки.

Мета »мозкового штурму» чи «мозкової атаки» в тому, щоб 
зібрати якомога більше ідей щодо проблеми від усіх учнів про-
тягом обмеженого періоду часу.

Після формулювання проблемного питання (його краще за-
писати на дошці) запропонуємо всім висловити ідеї, комента-
рі, навести фрази чи слова, пов’язані з цією проблемою.

Усі пропозиції записуються на дошці чи на великому арку-
ші паперу в порядку їх виголошення без зауважень, комента-
рів чи запитань. Обов’язково звертаємо увагу на такі моменти: 
під час «висування ідей» не пропускати жодної, та оцінювати 
пропозиції учнів. Необхідно заохочувати всіх до висування 
якомога більшої кількості ідей. Варто підтримувати й фіксу-
вати навіть фантастичні ідеї. Кількість ідей заохочується.

Розігрування ситуації за ролями 
(«Рольова гра», «Програвання сценки», «Драматизація»).
Цей метод імітує реальність призначенням ролей учасни-

кам і наданням їм можливості діяти «наче насправді».
Мета рольової гри — визначити ставлення до конкретної 

життєвої ситуації, набути досвіду шляхом гри. Організуючи 
рольову гру необхідно слідкувати, щоб не проявлялося зазнай-
ство, щоб у ролі була дія; роль без дії мертва, дитина вийде з 
гри, якщо їй нічого робити. Рольова гра може також викори-
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стовуватися для отримання конкретних навичок, наприклад, 
безпечної поведінки в певній ситуації тощо.

Розігрування конкретної життєвої ситуації за ролями допо-
може учням виробити власне ставлення до неї, набути досві-
ду шляхом гри, сприяє розвитку уяви і навичок критичного 
мислення, вихованню спроможності знаходити альтернативні 
можливості дій, співчувати іншим.

Обов’язково треба подумати про вихід дітей з ролей. Для 
цього проводиться детальне обговорення ситуації. Бажано, 
щоб кожен учасник відповів на запитання:

• Як ви себе почували в тій чи іншій ролі?
• Що подобалось під час гри, а що — ні?
• Чи була вирішена проблема? Як?

Метод ПРЕС
Використовується при обговоренні дискусійних питань та 

при проведенні вправ, у яких потрібно зайняти й чітко аргу-
ментувати визначену позицію з проблеми. Учні повинні вис-
ловлюватись за схемою:

Позиція (точка зору)… Я вважаю що…
Обґрунтування (пояснення причини)… тому, що…
Приклад (привести факти, аргументи)… наприклад…
Висновок (узагальнити думку)… Таким чином…
Займи позицію

Цей метод можна використовувати на початку уроку для 
демонстрації різних поглядів на проблему або після оволодін-
ня учнями інформації за проблемою. Вчитель повинен чітко 
поставити питання для обговорення, розмістити плакати в 
різних кутках класу: «Згоден», «Не згоден», «Не можу визна-
читися». Учні займають місце біля того плакату, якої точки 
зору вони дотримуються. Потім кілька учнів обґрунтовують 
свою позицію.

Структура інтерактивного уроку
1. Мотивація.
Мета етапу — сфокусувати увагу учнів на проблемі й викли-

кати інтерес до обговорюваної теми. Мотивація психологічно 
готує учнів до сприйняття, налаштовує їх на розв’язання пев-
них проблем. З цією метою використовуємо нескладні інте-
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рактивні технології («мозковий штурм», «мікрофон», «неза-
кінчені речення» тощо). Цей етап уроку займає не більше 5% 
часу заняття.

2. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчаль-
них результатів. (5% часу). Мета етапу — забезпечити розу-
міння учнями змісту їхньої діяльності, тобто того, що вони по-
винні досягти на уроці і чого від них чекає вчитель.

В цій частині інтерактивного уроку вчитель має:
• назвати тему уроку або попросити когось із учнів назвати її;
• якщо назва теми містить нові слова або проблемні питан-

ня, слід звернути на це увагу учнів;
• попросити когось із учнів оголосити очікувані результати;
• нагадати, що в кінці уроку він перевірятиме, чи досягли 

вони цих результатів.
3. Надання необхідної інформації.
Мета етапу — дати учням таку кількість інформації, щоб на 

її основі виконувати практичні завдання за мінімально корот-
кий час. Це може бути міні-лекція, опанування інформації за 
допомогою технічних засобів навчання або наочності.

Цей етап уроку займає близько 10–15% часу.
4. Інтерактивна вправа (центральна частина заняття)
Мета етапу — засвоєння навчального матеріалу, досягнен-

ня результатів уроку.
Послідовність проведення інтерактивної вправи:
• інструктаж (2–3 хвилини), вчитель розповідає про мету 

вправи, правила, послідовність дій і кількість часу на 
виконання завдань;

• об’єднання в групи або розподіл ролей (1–2 хвилини);
• виконання завдання, де вчитель виступає як організа-

тор, помічник в самостійній роботі і навчанні у співпраці 
один з одним (5–15 хвилин);

• презентація результатів виконання вправи (3–15 хвилин).
5. Підбиття підсумків (рефлексія), оцінювання результатів 

уроку.
Мета етапу: усвідомлення учнями отриманих результатів, що досяга-

ється шляхом їх спеціального колективного обговорення (5–15 хвилин). 
Рефлексія може подаватися у вигляді малюнків, схем, графіків.
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