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 «Треба так перебудувати навчально-виховний процес, 

 щоб учні не були пасивними об’єктами його; 

щоб вони брали активну участь в ньому під керівництвом педагога». 

Григорій Ващенко 

Вступ 

          Актуальність проблеми. Сучасне суспільство вимагає виховання 

самостійних, ініціативних, відповідальних громадян, здатних ефективно 

взаємодіяти, щоб реалізовувати  соціальні, виробничі та економічні завдання. 

А це потребує розвитку особистісних якостей і творчих здібностей людини, 

умінь самостійно здобувати нові знання та розв'язувати проблеми, 

орієнтуватися в житті суспільства. Саме ці пріоритети лежать в основі 

реформування сучасної загальноосвітньої школи, головне завдання якої — 

підготувати компетентну особистість, здатну знаходити правильні рішення в  

конкретних навчальних, життєвих, а в майбутньому й  професійних 

ситуаціях. Тому актуальним завданням сучасної школи є реалізація 

компетентнісного підходу в навчанні, який передбачає спрямованість 

освітнього процесу на формування й розвиток ключових 

компетентностей особистості.       

Початкова освіта – це перший освітній рівень, де закладається фундамент 

загальноосвітньої підготовки школярів.  Відповідно до Закону України  «Про 

загальну середню освіту», Концепції загальної середньої освіти,  у світлі 

реалізації Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ ст.,  

Державного стандарту початкової загальної освіти  в сучасній початковій 

школі відбувається системне оновлення змісту та перехід до нової структури 

навчання.  

Природно, що, бажаючи досягти окреслених завдань швидко й без поми-

лок, організатори  та учасники навчально-виховного процесу обирають 

найефективніші способи: системне впровадження передового педагогічного 

досвіду, використання інноваційних технологій навчання тощо.                             

Серед розмаїття освітніх інноваційних педагогічних технологій 
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(технології на основі особистісно орієнтованого педагогічного процесу, 

технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів, 

технології на основі дидактичного вдосконалення та реконструювання 

матеріалу, технології розвиваючого навчання тощо), які спрямовані на 

реалізацію мети,  сучасних завдань освіти й заслуговують на увагу вчителів, 

мною обрано  інтерактивні технології. Бо, вивчивши та проаналізувавши  

нормативно-правову базу, науково-методичну літературу,  я переконалася, 

що значний потенціал для формування ключових  компетентностей  мають 

саме інтерактивні технології навчання.  Це й зумовило тему самоосвітньої 

діяльності «Формування ключових компетентностей в учнів початкових 

класів засобами  інтерактивного навчання». Розглянемо, як впровадження в 

навчальний процес інтерактивних технологій сприяє формуванню ключових 

компетентностей учнів молодших класів. 

Основна частина 

Сучасна початкова школа не може залишатися осторонь від процесів 

модернізації освіти, які відбуваються нині в усьому світі, і в Україні зокрема. 

Початкової ланки освіти стосуються всі світові тенденції та інновації: 

особистісно орієнтований підхід, інформатизація, інтеграція тощо. До них 

належить і компетентнісний підхід, поява якого пов'язана, насамперед, з 

кризою освіти, що полягає в протиріччі між програмовими вимогами до 

учня, запитами суспільства і потребами самої особистості в освіті. Адже 

довгий час у вітчизняній системі освіти домінував знаннєвий підхід, 

результатом навчання якого була сукупність накопичених учнем знань (як 

інформації) умінь і навичок. 

Сучасне інформаційне суспільство формує нову систему цінностей, в 

якій володіння знаннями, вміннями і навичками є необхідним, але 

недостатнім результатом освіти. Від людини вимагаються вміння 

орієнтуватися в інформаційних потоках, освоювати нові технології, 

самонавчатися, шукати і використовувати нові знання, володіти такими 

якостями, як універсальність мислення, динамізм, мобільність. 
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Ідея компетентнісного підходу - одна із відповідей на запитання, який 

результат освіти необхідний особистості і затребуваний сучасним 

суспільством. Формування компетентності учня на сьогоднішній день є 

однією із актуальних проблем освіти і може розглядатися як вихід із 

проблемної ситуації, що виникла через протиріччя між необхідністю 

забезпечити якість освіти та неможливістю вирішити цю проблему 

традиційним шляхом.  

Проблемою формування компетентностей учнів займалися  українські 

науковці:  Т.Байбара, Н.Бібік, О.Біда, С.Бондар, М.Вашуленко, Л.Коваль, 

О.Локшина, О.Онопріенко, О.Овчарук, О.Пометун,  О.Савченко та ін. У 

Державному стандарті  початкової загальної освіти  визначено  такі 

компетентності: уміння вчитися, здоров’язбережувальна, 

загальнокультурна, громадянська, підприємницька, соціальна, 

інформативно-комунікативна.  Формування кожної з них вимагає 

системного впливу.  

Отже, з урахуванням впровадження в навчально-виховний процес 

початкової школи компетентнісного підходу, постає питання підбору 

методів, форм і засобів навчання, використання яких дозволить найбільш 

оптимально формувати в молодших школярів ключові компетентності 

(Додаток 1). 

Тема дослідження: «Формування ключових компетентностей в учнів 

початкових класів засобами інтерактивного навчання». 

Гіпотеза дослідження. Застосування в навчально-виховному процесі 

інтерактивних педагогічних технологій дозволить вирішити основне 

завдання сучасної початкової освіти – навчити дитину вчитися, тобто: 

вміти зрозуміти - запам’ятати - засвоїти - принести до власної ціннісної 

системи - стати компетентною. 

Мета дослідження. З’ясувати ефективність інтерактивних 

педагогічних технологій щодо формування в молодших школярів основних 

ключових компетентностей. 
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Завдання дослідження. Для досягнення поставленої мети визначено  

наступні завдання: 

- з’ясувати суть компетентнісного підходу до навчання та особливості 

його впровадження в початковій школі; 

- проаналізувати та дібрати методи, форми і засоби навчання, 

використання яких дозволить формувати в учнів основні ключові 

компетентності; 

- з’ясувати ефективність застосування інтерактивних педагогічних 

технологій щодо формування в учнів основних ключових компетентностей. 

Основна ідея дослідження. Як відомо, в основу інтерактивних 

педагогічних технологій покладено принцип взаємонавчання, адже учні 

виступають не пасивними, а активними учасниками навчально-виховного 

процесу. Саме цей підхід дозволяє формувати в учнів мовленнєву та 

комунікативну компетентності. Його застосування в роботі з молодшими 

школярами вчить учнів самостійності, відповідальності, критичному 

мисленню. Отже, основною ідеєю дослідження є з’ясування того, які 

інтерактивні технології і як саме дозволяють формувати в учнів молодших 

класів компетентності, яких потребує життя: 

– соціальні (навички роботи в групі); 

– інформаційні (уміння самостійно здобувати інформацію); 

– комунікативні (вдосконалення спілкування в групі); 

– компетентності саморозвитку та самоосвіти; 

– здоров’язбережувальні (уміння дотримуватися принципів здорового 

способу життя). 

Якщо раніше робилася ставка на здобуття знань, то нині – на вміння 

оперувати здобутими знаннями, використовувати їх на різних рівнях 

власного життя. Працюючи над науково-методичною проблемою щодо 

використання інтерактивних технологій навчання для формування ключових 

компетентностей учнів молодших класів, керуюсь основними засадами 

розвивального (автори - Д. Ельконін, В. Давидов, О. Дусавицький,  
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В. Паламарчук), особистісно-орієнтованого (автори – О. Савченко,  

С .Подмазін), колективного (автор Н. Бібік), інтерактивного (автор                     

О. Пометун) та життєвотворчого навчання (автор І. Єрмаков). 

Інноваційна значущість  пропонованого досвіду полягає в тому, що, 

враховуючи вимоги до розвитку системи освіти та викликане ними 

впровадження в навчально-виховний процес початкової школи 

компетентнісного підходу, для сучасного вчителя надається така 

педагогічна технологія, яка дозволить поєднати систему особистісно-

компетентнісного навчання з класно-урочною системою.    

Практична значущість досвіду полягає у впровадженні особистісно-

компетентнісного навчання через використання інтерактивних педагогічних  

технологій та творчих завдань, які спрямовані на виховання гуманних 

якостей особистості, формування в школярів ключових і предметних 

компетентностей. 

Технології реалізації ідеї дослідження. Серед великої кількості 

традиційних і інноваційних педагогічних технологій мою увагу привернули 

інтерактивні технології навчання. Як відомо, інтерактивне навчання (за 

О.Пометун) – це  спеціальна форма організації пізнавальної діяльності учнів, 

яка має на меті створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень 

відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.  

З’ясувавши особливості використання інтерактивної педагогічної 

технології в початковій школі,  розпочала активно впроваджувати цю 

методику в практику своєї роботи. Адже саме інтерактивні форми і методи 

дають можливість створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень 

відчуває свою необхідність, зможе розкрити свої здібності й 

продемонструвати знання, відчути впевненість в собі. Учні початкових класів 

добре навчаються лише за умови, коли їм цікаво, коли вони переживають 

хоча б невеликий успіх. Намагаюся створити ситуацію успіху, підбадьорити 

учня, що зазнав невдачі, похвалити навіть за незначний крок уперед. 

Вивчивши основні ідеї інтерактивного навчання,  з’ясувала, що для 
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успішного застосування інтерактивних технологій на уроках потрібно 

дотримуватися правил організації інтерактивної роботи учнів. Тому  

намагаюсь, щоб до роботи були залучені різною мірою всі учні, дбаю про 

психологічну підготовку учнів, стимулюю їх  за активну участь у роботі, 

надаю їм можливості для самоорганізації. Приміщення готую таким чином, 

щоб учні мали змогу легко пересуватися під час роботи малих груп.  

Проте інтерактивні технології як технології взаємонавчання 

використовую дуже обережно, намагаючись не перетворити їхнє 

застосування в самоціль. 

Як відомо, інтерактивний урок складається з п’яти етапів: 

І. Мотивація. 

ІІ. Оголошення, представлення теми та очікування навчальних 

результатів. 

ІІІ. Надання необхідної інформації. 

ІV. Інтерактивна вправа. 

V. Рефлексія (підбиття підсумків), оцінювання результатів уроку. 

На етапі мотивації використовую прийоми, що створюють проблемні 

ситуації, викликають у дітей здивування, зацікавленість до знань та процесу 

їх сприймання. Наприклад, проводжу вправу «Вилучи зайве»:  добираю гасло 

уроку; вставляю в текст гасла окремі слова (назви цифр, тварин, рослин 

тощо) та записую зашифроване гасло на дошці; пропоную учням вилучити 

зайві слова і прочитати девіз уроку. 

На ІІ етапі інтерактивного уроку зашифровую тему уроку за допомогою 

чисел та дій з ними, пропоную виконати обчислення та розшифрувати тему 

уроку за заданим ключем (вправа «Загадкові будиночки»). 

На етапі надання необхідної інформації часто використовую вправу 

«Інтерв’ю за три кроки»: учні класу знайомляться з новим текстом, 

оповіданням;  далі учні об’єднуються у групи по 4 особи, а в групі – в пари; 

кожен учасник проводить інтерв’ю зі своїм партнером по парі; учні в парі 

міняються ролями; пари знову об’єднуються в групи по 4 чоловіки; кожен 
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учень розповідає, що нового і цікавого він дізнався від свого партнера. 

Готуючись провести з учнями інтерактивну вправу, пропоную їм 

спочатку виконати підготовчі завдання: прочитати, продумати, виконати 

самостійно завдання на повторення. Інтерактивні вправи, які проводяться на 

уроці (а їх зазвичай не більше двох), добираю таким чином, щоб їх виконання 

дало б учням «ключ» до засвоєння теми.  

Вчу дітей вільно висловлювати свої думки. Цьому сприяє інтерактивний 

метод «Мікрофон».  Даний метод використовується як  на етапі актуалізації 

знань учнів, так і під час узагальнення навчального матеріалу. Тримаючи в 

руках символічний «мікрофон», учень швидко і чітко відповідає на 

поставлене запитання. Далі знову говорить тільки той, у кого в руках 

мікрофон. Цей метод використовую майже на всіх уроках. За допомогою цієї 

вправи на уроці читання з’ясовую думку учнів щодо прочитаного, перевіряю 

домашнє завдання, підводжу підсумки уроку. На уроках даний метод 

застосовую з метою повторення вивченого матеріалу, виявлення ставлення 

дітей щодо доцільності вивчення поданого матеріалу.  

Найчастіше на уроках математики для інтенсивної перевірки  знань 

учнів використовую технологію «Карусель». А також на перервах з метою 

виявлення вміння говорити один одному компліменти, слова ввічливості.  

Інтерактивний метод  «Обери позицію»  використовую на уроках з курсу 

«Природознавство»,  з предмету «Основи здоров’я»,  на уроках української 

мови з розвитку зв’язного мовлення, на виховних годинах під час 

обговорення певних ситуацій. Знайомі моїм учням і такі інтерактивні методи 

навчання, як «Обговорення проблеми в загальному колі», «Незакінчені 

речення», «Навчаючи – вчуся» («Кожен навчає кожного», «Навчальні 

пари» («Змійка», «Ескалатор»),  «Два-чотири-усі разом». 

У своїй роботі постійно поєдную парну та індивідуальну форми роботи з 

дітьми, що дає позитивні результати. Роботу в парах застосовую під час 

виконання учнями вивчення вірша напам’ять, під час рольового читання, 

вивчення ними нового правила або таблиці множення. Під час роботи в парах 
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учні можуть перевірити знання один одного, обмінятися думками і лише тоді 

висловлювати свої ідеї класу. Це сприяє розвитку мовлення учнів, навичок 

взаємо і самоперевірки, вміння висловлювати і відстоювати свою думку.  

Під час  організації групової роботи пам’ятаю, що особливо цінним у цій 

формі навчання є те, що учні мають можливість брати на себе певні ролі, а 

саме: експертів, співрозмовників, мислителів, партнерів, друзів тощо. 

Організоване таким чином навчання дає можливість учням вчитись доводити 

твердження, відстоювати думку, набувати досвіду спілкування, розвивати 

творчі здібності, формувати свою особистість. 

Особливу увагу приділяю рефлексії наприкінці інтерактивного уроку. 

Цей етап уроку надає можливість повернутися до очікуваних результатів 

навчання та перевірити, чи досягнуті вони. При підведенні підсумків: 

- використовую відкриті запитання: як? чому? що?; 

- прошу висловити власну думку; 

- визначаємо  причини (чому? як? хто?), шукаємо альтернативні теорії 

(Чи є інша можливість?), підбираємо інші приклади (Де ще відбувалось щось 

подібне?). 

При підготовці до інтерактивного уроку: 

- глибоко вивчаю і продумую матеріал, у тому числі додатковий, 

наприклад, тексти, зразки поробок, приклади, ситуації, завдання для груп 

тощо; 

- визначаю ролі учасників, готую питання та можливі варіанти 

відповідей; 

- продумую мотивацію учнів до навчання, добираючи найцікавіші для 

них випадки, проблеми; 

- оголошую очікувані результати (цілі) заняття і критерії оцінки роботи 

учнів; 

- добираю різноманітні методи для привернення уваги учнів, 

налаштування їх на роботу, підтримання дисципліни, необхідної для  роботи 

класу. 
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Аналіз результатів дослідження.  

Відомо, що  головне у будь-якій справі – результат. На підставі 

проведеного аналізу можемо стверджувати про позитивний вплив 

використання інтерактивних технологій на  уроках і в позакласній роботі,  що 

підтверджується результатами моніторингу успішності навчання учнів, 

результатів ДПА, а також  результативною участю дітей у різноманітних 

конкурсах.  

Так, за останні роки спостерігається позитивна динаміка зростання 

якісних показників рівня навчальних досягнень  учнів, зокрема якість 

навчальних досягнень протягом 3-х років та відстеження показників якості 

знань в 5 класі:  70% - 73% - 75% - 76,8% . 

 

Інтерактивні методи навчання, бузумовно, сприяють розвитку творчої 

компетентності, результатом чого є участь дітей в  різноманітних конкурсах 

різного рівня: Всеукраїнська олімпіада «Юний розумник», конкурс знавців 

української мови імені П.Яцика, Всеукраїнський конкурс з українознавства 

«Патріот», Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» Міжнародний 

природничий інтерактивний конкурс «Колосок», Міжнародна гра-конкурс 

мультитести  з української мови, математики, «Русский медвежонок - 

языкознание для всех», конкурс малюнків журналу «Розвивайко», міський 

фотоконкурс «Я в Україні, Україна – в мені» міський конкурс читців творів 

Т.Г.Шевченка тощо: 
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Узагальнена таблиця участі учнів в конкурсах 

Міський Обласний Всеукраїнський Міжнародний 

уч III II I уч III II I уч III II I уч III II I 

2 - - - 5 - - - 2 2 - - 2 - 7 12 

 

Важливим результатом якості навчально-виховного процесу має бути 

оволодіння кожним учнем ключовими компетентностями. Дослідження  

підтверджує  думку,  що  інтерактивні технології створюють умови для  

формування  ключових  компетентностей учнів, а це певним чином  впливає 

на якість знань, бо:  

 учні шукають, знаходять, обробляють, аналізують, систематизують 

інформацію (інформаційна компетентність); 

 не тільки оволодівають досягненнями культури свого народу, але й 

розуміють культуру інших народів (загальнокультурна  компетентність); 

 беруть активну участь в обговоренні проблеми (чують не тільки себе, а й 

інших,  аналізують почуте й коректно відповідають (комунікативна 

компетентність); 

 виявляють громадянську позицію у ситуаціях, пов'язаних із питаннями 

стійкого розвитку, використовувати моделі поведінки, які задовольняють 

спільні інтереси особистості та громади (громадянська  компетентність); 

 переборюють невпевненість, а за потреби беруть на себе відповідальність за 

виконання дорученої справи, вміють співпрацювати (соціальна 

компетентність). 

 оволодівають вмінням  визначати  обсяг навчального матеріалу, планувати й 

організовувати його вивчення (компетентність самоосвіти й саморозвитку). 

Висновки з даного дослідження та перспективи 

     Інтерактивні технології відіграють важливу роль у сучасній освіті. Їхня 

перевага полягає в тому, що учні засвоюють різні пізнання (знання, 

розуміння, застосування, оцінювання), у класах збільшується кількість 

учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Учні займають активну 

позицію у засвоєнні знань, зростає їхній інтерес у сприйманні знань. Значно 
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підвищується особистісна роль учителя - він є лідером, організатором. Але 

необхідно зазначити, що проектування і проведення уроків за 

інтерактивними технологіями потребують, перш за все, компетентності в 

цих технологіях учителя, його вміння переглянути і перебудувати свою 

роботу з учнями.  Саме з цією метою проаналізувала можливості 

навчальних предметів початкової школи згідно з новими програмами в 

контексті компетентнісного підходу, узагальнивши матеріал у таблиці 

(додатки 2-3 ). Це допомога  при поурочному плануванні, щоб  визначати, 

як ефективно  використовувати для формування ключових компетентностей 

потенціал змісту навчальних предметів. Упродовж роботи над проблемою 

зроблено добірку практичних завдань  та інтерактивних вправ із циклу 

предметів початкової школи для роботи з учнями 1-4 класів, які 

систематизовано в дидактичному посібнику «Використання інтерактивних 

методів  навчання в практичній діяльності вчителя початкових класах» 

(схвалено методичною радою школи – протокол № 5 від  10.06.2015 р.).  

Отже, з’ясувавши актуальність проблеми  компетентнісного підходу до 

навчання та особливості його впровадження в початковій школі; 

проаналізувавши методи, форми і засоби навчання, використання яких 

дозволяє формувати в учнів основні ключові компетентності, було 

встановлено ефективність застосування інтерактивних педагогічних 

технологій щодо формування в учнів основних ключових компетентностей.  

      З практичної точки зору представлений  досвід  з проблеми «Формування  

ключових компетентностей в учнів  початкових класів засобами  

інтерактивного  навчання» можна  впроваджувати  й використовувати  в 

роботі  вчителям  початкової ланки як  на  різних уроках , так  і в позаурочній 

діяльності. 

У подальшому визначаю  такі перспективи роботи:         

 поповнення дидактичного матеріалу із зазначеної проблеми; 

 розробка циклу уроків з формування ключових компетентностей; 

 публікації   у педагогічній пресі; надання матеріалів на виставку тощо.           
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