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ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
  В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

Проблема організаційних форм навчання належить до основних у 
сучасній дидактиці. Форми організації навчальної роботи визначаються 
складом учнів, місцем і часом занять, послідовністю видів діяльності, 
способами керівництва ними з боку вчителя. Ряд авторів (1) визначає форми 
організації навчальної діяльності як спільну взаємодію вчителя і учнів у 
процесі навчання, що здійснюється в певному порядку і встановленому 
режимі. Н.В.Савін під формами навчання розуміє ту чи іншу організацію 
діяльності учнів. Для деяких авторів дидактики (2) склад учнів, місце, час та 
режим занять має істотне значення для класифікації організаційних форм. 
Вони, зокрема, підкреслюють, що навчальна робота в школі проводиться в 
різних організаційних формах, які різняться між собою режимом занять, 
складом учнів, формами зв’язку між учнями і вчителем, характером 
діяльності школярів. До таких форм вони відносять урок, домашню роботу, 
семінарські заняття, консультації тощо. 

А.С.Лінда, П.А.Жильцов, Н.П.Щербов дають таке визначення “Под 
формами организации обучения понимается характер связи между 
преподавателем и учащимся на занятии, группировка учащихся для занятия и 
характер их деятельности, а также место занятия и режим их поведения”. 

Отже, як у цьому, так і у попередніх визначеннях поняття “форма 
організації навчання” містить ознаки як організаційних форм, так і їх 
класифікацію поділу: характер зв’язку між викладачем і учнями на уроці; 
групування учнів; характер їх діяльності; місце занять; режим їх проведення. 

Аналіз вказаних ознак: характер зв’язку між викладачем і учнями; 
характер діяльності учнів свідчать і про відсутність чіткої різниці між 
формами організації навчання і його методами. 

Група авторів дидактики середньої школи (2) головною відмітною 
ознакою організаційної форми вважають те, що вона не пов’язана з 
характеристикою процесу навчання, його основних закономірностей. Вони 
підкреслюють, що організаційні форми впливають на загальний хід і 
результат навчального процесу, його успішності тощо. Саме організаційні 
форми навчання, на їх думку, є той скелет або механізм, який в сукупності 
визначає весь процес і хід навчання в цілому. 

 
Форми організації навчальної діяльності учнів  

на уроках в початкових класах 
У сучасних підручниках з педагогіки і дидактики прозоро виділяються 

два ряди організаційних форм навчальної роботи стосовно початкової ланки:  
1. Загальнокласна, бригадна або групова і індивідуальна. 
2. Домашня, гурткові заняття, додаткові заняття, співбесіда, екскурсії 

тощо. 



У них підкреслюється, що в основному на уроках застосовуються три 
організаційні форми: фронтальна, групова і індивідуальна. 

Питання варіативності організаційних форм навчання ми будемо 
розглядати в зв’язку з уроком, який був й залишається основною формою 
організації навчальної роботи з учнями молодшого шкільного віку. 

Нашу увагу воно привернуло насамперед тому, що відчуваються 
істотні протиріччя між постійним оновленням змісту освіти і відносно 
стабільними формами навчальної діяльності учнів, характерною для шкіл 
всіх типів. Виділяючи серед них загальнокласну, групову і індивідуальну, ми 
виходили з переконання, що кожна з них має як позитивне, так і недоліки, а 
отже вони рівноправні в навчальному процесі. 

1. Загальнокласна (фронтальна) робота. 
При такій організації учитель одночасно навчає певну кількість учнів 

за єдиною метою. Структура спілкування одна й та сама – розповідь або 
пояснення вчителя слухає весь колектив класу. Загальнокласна форма роботи 
дозволяє прискорено розв’язувати навчально-виховні завдання уроку, 
економить зусилля вчителя, але не враховує належною мірою індивідуальні 
особливості кожного учня. 

Таку роботу частина вітчизняних і зарубіжних учених ототожнює з 
колективною, хоча вони не ідентичні. У процесі загальнокласної або групової 
роботи учні можуть колективно обмірковувати хід запропонованого 
завдання, розподілити між собою обов’язки, обговорити результати та інше. 
При такій організації говорять про колективну роботу. 

Загальнокласна або фронтальна робота учнів на уроці може носити 
індивідуально-уособлений характер. Наприклад, виконання учнями класу 
письмових робіт. Коли учні працюють самостійно, не спілкуючись з 
учителем або іншими учнями. 

2. Індивідуальна форма. Учитель навчає одного, кілька або групу учнів 
з урахуванням рівня підготовленості школярів до навчальної діяльності, 
індивідуальних особливостей розумової діяльності кожного, дидактико-
методичного процесу. Така робота потребує від учителя більших затрат часу 
і зусиль на підготовку до занять, не сприяє розвитку вмінь співпрацювати в 
колективі тощо. 

3. Парна або групова робота. Навчання здійснюється як спілкування в 
динамічних парах або групах, тобто відбувається діалогічне спілкування усіх 
учасників навчального процесу. Спільна робота об’єднаних у пари (трійки) 
молодших школярів пожвавлює навчальний процес, активізує учнів. Робота в 
парах або невеличких групах носить колективний характер, оскільки  в 
навчанні даної групи беруть активну і систематичну участь усі її члени, тобто 
група стає самонавчаючою. Керівництво такою роботою передбачає високий 
рівень підготовки учителя, його професійну майстерність. 

Проте в реальному навчальному процесі загальні форми в чистому 
вигляді майже не зустрічаються. Вони взаємодіють з іншими, створюючи 
єдину організаційну структуру навчальної діяльності, в якій представлена 
сукупність організаційних форм. Наприклад, під час перевірки знань учнів 



учитель викликає до дошки учня, ставить йому запитання так, щоб чули інші 
і він під контролем учителя і товаришів відповідає. У цьому випадку парне 
спілкування “учитель – учень” включено до загальнокласного (групового) 
спілкування. 

Звичайно, вказані форми організації навчальної діяльності учнів не 
охоплюють весь їх арсенал. Останнім часом практикуються уроки 
інтегрованого змісту, нетрадиційні заняття тощо. Разом із тим найбільш 
поширеними в практиці роботи вчителів в 1-4 класів залишаються вказані 
традиційні форми. 

Тому добираючи ту чи іншу форму навчання до конкретного уроку 
учитель повинен спиратися на принцип доцільності сполучень різних форм. 
Цей принцип випливає із закономірності залежності ефективності навчання 
від вибору форм і методів із урахуванням змісту предмету, його завдань, 
змісту теми, можливостей учнів і вчителя. У кожному конкретному випадку 
важливо із системи форм та методів вибрати найважливіші та 
найефективніші, які повинні домінувати на відповідному етапі навчання. 
“Методологічний принцип конкретності істини в його відбитті до процесу 
навчання вимагає аналізувати конкретні завдання навчання, специфіку 
змісту, можливості учнів і вчителя і, спираючись на принципи навчання, 
вибрати в кожному випадку найкраще з точки зору критерії розв’язання”.1 

Обмірковуючи кожний урок, учитель повинен зважати на реальні 
можливості учнів класу в досягненні поставлених навчально-виховних цілей. 

“Причому, – підкреслював Ю.К.Бабанський, – реальні можливості 
школярів – це не лише наявність знання і спеціальні вміння, але й відповідне 
ставлення до навчання, навички навчально-пізнавальної діяльності, 
вихованості почуття обов’язку, відповідальності в навчанні, які 
розглядаються в їх органічній єдності”. 

Непоодинокі випадки, коли вже в самому процесі навчання 
з’ясовуються протиріччя між дібраною формою і методами навчання, а також 
підготовкою та можливостями учнів. У таких випадках необхідне оперативне 
коригування, причому це стосується не тільки спрощення видів діяльності, а 
й ускладнення. 

Основні фактори, які впливають на вибір форми 
організації діяльності учнів 

Отже, добираючи ту чи іншу форму організації навчального процесу 
учитель повинен врахувати: конкретні завдання уроку, характер змісту 
навчального матеріалу, наявність в учнів необхідного матеріалу, рівень їх 
розвитку, забезпеченість необхідними засобами навчання тощо. Серед 
багатьох факторів, які впливають на застосування тієї чи іншої форми 
навчання визначальна роль належить змісту навчання. Про це свідчать 
результати багатьох дидактичних і методичних досліджень, практика роботи 
вчителів. 

Поняття “зміст освіти” визначається у вітчизняній дидактиці по-
різному. Більшість учених під цим терміном розуміють специфічні 
особливості навчальних предметів (Є.Голанд, М.А.Данілов, П.Н.Шимбирев). 



“Говорячи про конкретний зміст матеріалу, – доповнює дане визначення 
І.Г.Огородніков, – слід мати не тільки специфіку того чи іншого предмета, 
але і сам характер матеріалу з окремих предметів”. 

Спільною є думка дослідників про те, що зміст освіти навчання 
(співвідношення теоретичного, емпіричного і практичного матеріалу, 
методичний апарат підручників тощо) є провідним у визначенні форм і 
методів роботи на уроці. Зміст навчання, як відомо, передбачений програмою 
і підручником. Визначення теми і мети уроку залежить від фахової 
підготовки вчителя, вміння виділити з багатьох завдань уроку домінуючу 
мету; бачити місце і роль конкретного уроку в їх системі з даної теми; 
здійснювати взаємозв’язок між кожною навчальною дисципліною у 
формуванні необхідних знань, умінь і навичок та інше. 

У той же час можна констатувати, що більшість учителів початкової 
ланки віддає перевагу комбінованому уроку на якому переважає 
загальнокласна робота. Проте зміст багатьох навчальних дисциплін дає 
можливість застосуванню різних організаційних форм і їх доцільному 
сполученню. 

Зокрема, роботі в парах, трійках, невеличких групах доступні завдання: 
робота з дитячою книжкою, малювання словесних картин до текстів; 
співвідношення ілюстрацій з їх частинами; критично і обґрунтовано 
оцінювати відповіді свого товариша за змістом, логікою, виразністю 
мовлення, формулювати самостійно запитання і завдання до прочитаних 
творів; розповіді про свої спостереження за природою і багато іншого. 

Основними завданнями уроків трудового навчання є “розвиток основ 
конструкторських умінь і здібностей, формування готовності творчо 
розв’язувати проблемні ситуації, шукати нестандартні шляхи та інше. 80% 
часу на уроках рекомендовано відводити на виконання трудового завдання, 
що дає можливість учителю урізноманітнювати роботу учнів “індивідуальна 
– в парах”, “індивідуальна – в групах”. Вказані форми навчальної роботи 
тісно пов’язані з іншими формами навчальної роботи (кооперативно-групова, 
диференційовано-групова тощо), створюючи з ними єдину організаційну 
структуру навчального процесу. 

Не менш важливим фактором, який впливає на форму організації 
навчання учнів є готовність учнів до школи, сформованість у них загально-
навчальних умінь і навичок (організаційних, загальнопізнавальних, 
загальномовленнєвих, контрольно-оцінних). 

В першу чергу це стосується дітей шестирічного віку, які відповідно до 
Закону України з 2001/2002 навчального року залучені до систематичного 
навчання в 12-річній загальноосвітній школі. Специфіка змісту, форм, 
методів і засобів навчання цих школярів мають визначатись їхніми 
психологічними особливостями, готовністю до школи. 

У сучасній науці існує багато різноманітних підходів до розуміння 
проблеми “готовності дитини до школи”. 

Загальним показником готовності найменших учнів до школи є 
позитивне відношення до шкільного навчання. Спостереження за 



результативністю їхнього навчання дозволяють виділити три фактори, які  
найбільшою мірою впливають на його результативність:  

1. Нерозуміння специфічної позиції вчителя. 
2. Недостатній розвиток спілкування і здібностей взаємодіяти з 

іншими учнями класу. 
3. Невміння правильно оцінити свої можливості і здібності, свою 

діяльність і її результат. Виділені фактори психологічної готовності учнів 
безпосередньо впливають на вибір учителем організаційної форми навчання. 

Зокрема, нерозуміння учнями шестирічного віку специфічної позиції 
вчителя, його професійної ролі призводить до нерозуміння навчальної 
ситуації, що, в свою чергу, утруднює сприйняття ними запропонованого 
завдання, розуміння навчальної проблеми. Такі особливості шестирічок 
вимагають індивідуалізації навчання, застосування дитячої гри, ігрових 
сюжетів на уроці, використання великої кількості наочності, роздаткового 
матеріалу тощо. 

Недостатній розвиток спілкування і здібностей взаємодіяти в колективі 
обмежує можливості організації дітей при роботі в парах, трійках, групах. 

Завищена самооцінка дошкільнят також утрудняє їх сумісну навчальну 
діяльність, вимагає постійної уваги вчителя. Корегування самооцінки 
здійснюється за допомогою системи знань з дітьми (Г.Г.Кравцов і 
О.Є.Кравцова), добору відповідальних організаційних форм навчання, які 
змінюються поступово з урахуванням досягнень учнів. Добираючи ту чи 
іншу форму організації навчальної діяльності учнів, учитель має зважати на 
їх чисельність у класі. Так, невелика кількість дітей вимагає раціональної 
зміни видів роботи, типів завдань, форм спілкування. Тому характерними для 
таких класів є широка індивідуалізація, можливість тривалого діалогу з 
кожним вихованцем. Доцільна парна та робота в трійках, яка також носить 
діалогічний характер. 

Велика кількість школярів у класі збільшує питому увагу 
загальнокласної (фронтальної форми роботи), хоча і тут є можливість 
застосувати інші форми спілкування – в невеличких групах, бригадах. 
Набула схвалення вчителів і побудова уроків на основі з інтегрованого змісту 
кількох навчальних дисциплін, об’єднаних однією темою. 

Використання загальнокласної, групової та індивідуальної  
форм навчання в 1-4 класах 

Отже, як уже зазначалося, на більшості уроків у початкових класах 
використовуються загальнокласна (фронтальна) робота з деякою 
індивідуалізацією завдань для окремих учнів.  

Загальнокласна або фронтальна форма роботи розрахована на учнів, які 
мають майже однаковий рівень підготовки, який дозволяє їм працювати в 
однаковому темпі. 

У процесі викладу матеріалу і формування знань учнів, учитель 
пояснює нову тему уроку, спостерігає за учнями, бачить по виразу їх облич, 
окремих реакцій, як вони сприймають навчальний матеріал. Запитання до 
класу дозволяє виявити, як засвоюється тема, які утруднення виникають у 



учнів. Корективи в процесі пояснення, різні методи і прийоми активізації 
пізнавальної діяльності учнів дозволяють вчителю вести їх до визначеної 
мети. 

Фронтальна робота дає можливість учителю включати в активну 
навчальну роботу більшу частину класу. Звертаючись із запитанням до дітей, 
учитель вислуховує кожного з них. Відповіді учнів доповнюються і 
уточнюються іншими, що допомагає школярам краще розуміти матеріал, 
сприяє більш глибокому висвітленню теми. 

Реалізації мети закріплення, удосконалення знань, умінь і навичок 
сприяє організація колективної роботи. При умові правильної організації 
фронтальна робота може проходити колективно, забезпечуючи взаємодію 
учнів у досягненні мети. Найкращі умови для такої діяльності створює 
пошуковий або репродуктивний пошуковий шлях засвоєння. Якщо вчитель 
дає запитання, які змушують учнів розмірковувати, думати, доводити, він 
ставить в активну позицію весь клас – діти уважно слідкують за відповідями 
товаришів, уточнюють сказане, формують висновки. У випадку, коли 
вчитель у процесі бесіди звертається до кількох найбільш підготовлених 
школярів, робота не носить колективного характеру – лише сильні учні 
співпрацюють з учителем, решта залишається в пасиві, не бере участі в 
сумісній діяльності по засвоєнню знань. Така ж ситуація спостерігається в 
тих випадках, коли вчитель для виконання завдання викликає до дошки 
одного з сильних учнів. Цей учень успішно виконує завдання, робить 
висновки, заключення, дехто працює із ним, більшість механічно переписує 
роботу з дошки. 

Наведемо інші приклади організації загальнокласної роботи з учнями 
початкових класів. 

Учитель на етапі засвоєння нових знань з математики проводить 
самостійну роботу з учнями – розв’язання задачі. Через 3-4 хвилини уроку 
кілька учнів справилися з роботою, частина ще закінчує розв’язання, окремі 
учні не знають, як її розв’язувати. Розглянувши роботи “сильних” учнів, 
учитель викликає одного чи двох “слабеньких” учнів розв’язувати задачу на 
дошці. У процесі виконання роботи учні по черзі обґрунтовують свої дії. Їх 
пояснення слухає та частина учнів, яка вже виконала завдання, решта 
самостійно розв’язує задачу. 

У даному випадку маємо справу  поєднанням на уроці двох форм 
роботи – загальнокласної і індивідуальної. Інше питання про доцільність їх 
поєднання в такому вигляді – “середні” учні активно не працювали, час, 
відведений на самостійну роботу учнів різних рівнів не однаковий. 

Деякі вчителі для забезпечення єдиного темпу роботи на уроці 
застосовують коментування. Зокрема, на уроці мови учні (як правило, більш 
підготовлені), промовляють те, що пишуть. Це дозволяє всім школярам 
виконати вправу, попередити помилки при виконанні роботи. Разом із тим 
індивідуально працював лише той учень, який коментував свої дії. 

Позитивним в наведених прикладах можна вважати те, що робота 
економічна за часом, оскільки працювати повинен увесь клас. Запитання і 



відповіді також мають сприйматися усіма учнями класу. Негативним є те, що 
не всі діти активно включаються в загальнокласну роботу. Крім того, така 
організація не в достатньою мірою враховує рівень підготовки кожного учня 
до виконання роботи, їхні індивідуальні особливості, зокрема, темп роботи, 
швидкість реакцій тощо. 

Фронтальна робота вимагає від учителя високої майстерності. Він 
повинен вміти керувати великою групою учнів, бачити одночасно кожного з 
них, чітко планувати роботу як колективу, так і окремого учня, спонукати 
школярів до активної діяльності, здійснювати оперативний контроль за 
ходом і темпом роботи, якістю засвоєння знань, формуванням умінь і 
навичок. У процесі такої роботи викладач спрямовує свої зусилля на 
організацію взаємодії всього колективу, залучаючи до нього найбільш 
здібних і дисциплінованих учнів. 

У процесі фронтальної роботи необхідно враховувати індивідуальні 
особливості свої вихованців. Учні з низькими навчальними можливостями не 
встигають за темпом роботи “сильних” і “середніх” школярів. Якщо знижати 
загальний темп роботи класу, він штучно затримує розвиток найсильніших, 
якщо ж орієнтуватися на “сильних”, учні з низькими навчальними 
можливостями не в змозі виконати запропоноване завдання, засвоїти і 
закріпити навчальний матеріал. Традиційні способи диференціювання 
навчальних завдань: загальне для всього класу, а для сильних зменшення 
часу на виконання роботи, збільшення за обсягом або ускладнення за 
способом виконання; для слабких учнів – додаткові допоміжні матеріали, які 
полегшують виконання (малюнки, схеми, початок виконання тощо), що 
вимагає не тільки високого професійного рівня вчителя, але й значної 
витрати часу на підготовку уроку, його методичного забезпечення тощо. 
Тому, як засвідчує практика, вчитель не в змозі здійснювати 
диференційований підхід у класах з великою кількістю учнів. 

Разом із загальнокласною (фронтальною) і індивідуальною формами 
роботи в початкових класах можна використовувати групову роботу або в 
парах чи трійках. Не слід дану форму організації діяльності учнів змішувати 
із диференційованою, при якій клас поділяється на декілька груп, кожна з 
яких виконує завдання з урахування індивідуальних особливостей учнів 
конкретної групи. Таку роботу слід відносити до різновиду індивідуальної. 

Під груповою (парною) роботою учнів ми розуміємо таку, при якій 
виконується сумісна злагоджена робота кількох або групи учнів за єдиною 
загальною метою. Сумісна діяльність учнів у групах вимагає взаємодії між її 
членами, спільного планування, розподілу обов’язків, дисциплін. Саме в 
процесі групової роботи формуються такі якості, як відповідальність, почуття 
обов’язку; навички здорового творчого змагання; взаємодопомога та 
взаємоконтроль. 

Така форма організації учнів можлива при перевірці завдань: 
закріпленні, удосконаленні знань; відпрацюванні вмінь і навичок. Практика 
показала, що взаємодія двох, трьох і більше учнів у групах позитивно 
впливає на активність школярів і якість виконання завдань. Учні, які часто 



працюють у парах, випереджають однокласників у швидкості і правильності 
читання. Їх можливість висловлюватися на уроках збільшується в 10-15 разів, 
в порівнянні з тими, де така робота не проводиться. 

Разом із тим при організації постійних і тимчасових груп учителеві 
слід врахувати їх підготовку до навчальної діяльності, рівень пізнавальної 
активності, темп роботи тощо. 

Досвід роботи багатьох учителів, наукові дослідження засвідчують, що 
найбільш доцільно поєднувати в групи або пари учнів із різними 
навчальними можливостями, причому обов’язково один із них повинен 
відзначатися відповідальними ставленням до навчання. 

Сумісна робота учнів з низькими навчальними можливостями не дає 
позитивних результатів. Малоефективна взаємодія учнів із низьким середнім 
рівнем успішності. 

Групова форма тісно пов’язана з індивідуальною і фронтальною, разом 
із тим у сполученні з іншими кожна набирає особливого характеру. 

Вводити парну і групову роботу можна з другого півріччя першого 
класу. Наприклад, звертаючись до класу, вчитель дає завдання: “Учні, які 
сидять з ліва, покладіть на парту 5 червоних кружечків, а ті, що сидять 
справа – 3 жовті. Скільки всього червоних і жовтих кружечків стало?” 
Сумісна діяльність учнів передбачає об’єднання кружечків учнями обох 
рядів, їх рахунок, погодження результату. Можна дати і інші завдання: “Яких 
кружечків більше: червоних або жовтих”, “На скільки червоних кружечків 
більше ніж жовтих?” тощо. 

На уроках із ознайомлення з навколишнім світом можна організувати 
сумісну роботу двох або трьох учнів за завданнями: “Назви предмети живої і 
неживої природи”, “Що виготовлено руками людей?” (тема “Природа 
навколо нас”); “Знайди на малюнках дерева, кущі, трав’янисті рослини”. 
“Чим відрізняються вони між собою?” (тема “Рослини”); “Назви зображення 
птахів, чим вони живляться?” (тема “Тварини”) і багато іншого. 

Одержавши завдання учні розподіляють між собою обов’язки (вид 
діяльності), наприклад, один знаходить на малюнках дерева, другий – кущі, 
третій – трав’янисті рослини. Обмінюються думками. Спільно обмірковують 
питання: “Чим вони відрізняються між собою?”, доводять правильність своїх 
відповідей. 

Роботу можна проводити в невеличких групах. Наприклад, при 
вивченні переставної властивості множення вчитель пропонує кожному з 
чотирьох членів групи пари прикладів: 

 
4 х 2  3 х 2  5 х 2  6 х 2 
2 х 4  2 х 3  2 х 5  2 х 6 
Після того, як учні знайдуть результати, їм пропонується записати 

суму у вигляді однакових доданків. Перед усіма групам ставиться завдання: 
порівняти пари прикладів, сказати, чим вони схожі, а в чому відмінні. Який 
висновок можна зробити? 



Діти порівнюють свої записи з записами своїх членів груп 
(взаємоперевірка), спільно готують відповідь на основне запитання, 
допомагають один одному правильно сформулювати відповідь. Групова 
робота при вивченні цієї теми дуже доцільна. У процесі фронтальної бесіди, 
яка проводиться після групової роботи, учні переконуються, що 
закономірність, яку вони виявили в процесі групової діяльності 
повторюються в завданнях усіх груп. 

Значно поширюються можливості застосування групової форми роботи 
в других, а особливо в третіх і четвертих класах – збільшується запас знань 
учнів, удосконалюються вміння працювати в парах чи групах. Так, у 
третьому класі можна створити групи з чотирьох осіб, тобто об’єднати для 
виконання завдань по дві пари учнів. Кожній групі вчитель пропонує по два 
прямокутники з цупкого паперу (вони дібрані так, щоб площі були однакові): 
сторони – 3 см і 4 см, 2 см і 6 см, 3 см і 8 см, 4 см і 6 см. дається завдання – 
обчислити площі і периметри цих прямокутників, порівняти одержані 
результати, зробити висновок і обґрунтувати його. 

Іноді учитель пропонує попередньо розібрати, як краще організувати 
роботу. Діти розбиваються на пари і кожна пара працює з одним 
прямокутником. Один учень вимірює довжину, інший контролює 
правильність вимірювання. При обчисленні вони міняються ролями. Після 
цього один із учнів обчислює площу, другий – периметр, здійснюють 
взаємоперевірку. Одержані результати аналізують, з’ясовують, що 
прямокутники, як мають різні довжину і ширину, можуть мати однакову 
площу. Найважчими для учнів є висновок і обґрунтування одержаного 
результату, тобто встановлення зв’язку між правилом знаходження площі і 
результатом множення. Його допомагає зробити вчитель у процесі 
фронтальної роботи з учнями. Завдання для груп можна ускладнити, 
наприклад, такими запитаннями: якою може бути довжина і ширина 
прямокутника, якщо його площа становить 84 см2? Припущення одного з 
учнів перевіряють усі члени груп. Кожна з груп шукає всі можливі варіанти. 

Аналогічно будується робота з прямокутником, який має однаковий 
периметр, але різні довжину і ширину. 

Роботу в парах можна організувати і за дидактичними матеріалами. 
Зокрема, за малюнком 54 (Л.П.Кочіна, Н.І.Присяжнюк “Від двох до …” – К.: 
Мистецтво, 1995) пропонується виконати обчислення – один учень робить це 
разом із першим гусеням, другий – з іншим. У процесі самоперевірки 
встановлюють, чи вірно виміряв довжину кожний із гусенят. Аналогічно 
проводиться робота за багатьма іншими картками посібника (№55, 58, 68, ІІІ 
та інше). У наведених випадках на перший план виступає взаємоперевірка, 
але функції парної роботи значно ширші. 

Для парної роботи можуть бути запропоновані завдання, пов’язані з 
виправленням помилок, припущених під час виконання індивідуальних 
робіт, наприклад: розв’язання прикладів, порівняння виразів, виконання 
вправ тощо. Кожний учень працює самостійно, одержує свій результат, який 
потім порівнюється з результатами інших членів групи. 



У деяких випадках для виявлення істотних ознак певного явища, подій 
тощо необхідно опрацювати необхідну кількість навчального матеріалу, 
прочитати кілька творів, вести тривалі спостереження. Доцільною в таких 
випадках буде кооперативно-групова форма навчання, за якої певні групи 
учнів виконують окремі частини загального навчання. У цьому випадку 
менше навчального часу витрачається на вивчення теми, завдання 
виконуються швидше і якісніше, ніж у процесі фронтальної роботи. 
кооперативно-групова форма роботи доцільна, на окремих уроках читання. 
Наприклад, у читанці для учнів 2-3 класів у розділі “Давно те діялося” 
найширше представлені легенди. Їх опрацювання доцільно виділити в 
окремий блок з метою систематизації знань учнів про жанрові особливості 
легенди головних героїв, найважливіші риси і мотиви їхньої поведінки тощо. 

Учитель дає завдання кожній окремій групі почитати одну із легенд. 
Найскладніші тексти пропонуються найбільш підготовленій групі. Усі члени 
групи читають і аналізують її зміст, готують відповіді на запитання. Учитель 
спостерігає за їх роботою, приходить на допомогу тим, хто її потребує. У 
процесі фронтальної роботи заслуховуються повідомлення представників 
різних груп. Їх вислуховують усі учні, при необхідності запитують, 
доповнюють, виправляють, наводять свої приклади. Так формується цілісне 
уявлення про легенди, їх відмінність (схожість) з фольклорною казкою, 
удосконалюється історичний підхід до аналізу соціальних явищ.  

Завдання для груп можуть бути такими: 
1. Що таке легенда? 
2. Що спільного (відмінного) між легендою і фольклорною казкою? 

Доведіть свою думку. 
3. Хто герої легенди? Назвіть їх. 
4. Які найважливіші риси героїв легенди? 
5. Який настрій переважає у прочитаній тобою легенді? Чому? 
6. Яке становлення основних героїв до своєї землі, вітчизни? Доведи 

це уривками з творів. 
Сполучення різних організаційних форм навчання: індивідуальна 

робота – групова, групова – загальнокласна – індивідуальна мають істотні 
відмінності. Зокрема, при першому сполученні робота кожного учня 
контролюється не вчителем, а членами групи. Це в найбільшою мірою 
стимулює учнів, підвищує їх активність і відповідальність. У другому – 
контрольні функції виконують як учитель, так і лідери груп, а в третьому – 
лише вчитель. 

Розглянемо сполучення вказаних організаційних груп у процесі 
повторення нумерації багатозначних чисел (2-й клас). Учням пропонується 
завдання: 

1.Прочитайте числа: 738, 2367, 4230, 2005, 317000, 361. Назвіть їх 
розрядний склад. 

2.Прираховуйте по І від числа 997 до 1008. Відраховуйте по І від числа 
1001 до 990. 



3.Назвіть число,  в якому дві сотні тисяч і шість десятків тисяч:  110  
одиниць ІІ класу і 17 одиниць І класу. 

4.Число 28011 уявіть у вигляді суми розрядних доданків.  
5.Що більше і наскільки – 67 см чи 1 м? 69 мм чи 9 см? 
6.Порівняйте числа 1999 і 2000, 40044 і 40440, 3006 і 3600. 
Наведені завдання, як правило, пропонують для фронтальної роботи з 

учнями, але використання їх в інших організаційних формах не лише 
можливе, а й доцільне – підвищує інтерес до роботи, активізує клас. 

Розглянемо, які організаційні форми можна сполучати при розв’язанні 
вказаних завдань. 

Перше завдання вчитель записує на дошці і організовує роботу за 
рядами: перший ряд вголос читає число, другий називає його кожне число. 
Проводиться робота у вигляді гри – який ряд безпомилково справиться із 
завданням. Використаний учителем прийом не можна віднести ні до 
індивідуальної, ні до групової форми навчання. Проте, він допомагає 
включити в спільну активну діяльність увесь клас, тому що перед кожним 
рядом учнів ставляться конкретні завдання, тісно пов’язані між собою. 

При виконанні другого завдання вчитель включає в роботу весь клас. 
Учні додають і віднімають від вказаних чисел по одиниці, називають число 
хором. 

Третє і четверте завдання можна дещо урізноманітнити. Завдання 
пропонує не вчитель, а учні, які одержали картки напередодні, вони ж 
контролюють правильність відповідей. Фронтальна робота в цьому випадку 
сполучається з індивідуальною, тому що картки були роздані учням з 
урахуванням їх підготовленості до завдання такого виду. 

П’яте і шосте завдання вчитель організовує за рядами, як парні. Учні 
спочатку узгоджують відповіді між парами, думають над обґрунтуванням. 
Одержані результати повідомляють учням класу і вчителю. 

Вказані переваги групової форми організації навчання зовсім не 
означають, що її необхідно включати в кожний урок. По-перше, це не завжди 
можливо, а, по-друге, для цієї роботи необхідно добирати спеціальні 
завдання, що збільшує час на підготовку до уроку. Крім того, групова форма 
роботи ефективна лише в тому випадку, коли вона сполучається з 
індивідуальною і загальнокласною. 

Останнім часом значно поширився арсенал організаційних форм 
навчання з учнями молодшого шкільного віку. Зокрема, це “нестандартні” 
уроки, а саме: “урок-конкурс”, “урок-ділова гра”, “урок-казка”, “мандрівка”, 
“змагання”, “живі журнали”, “теле- та радіо змагання”, “іспити” тощо. 

Особливе місце належить урокам інтегрованого змісту, які проводяться 
на основі інтеграції навчального матеріалу з кількох навчальних дисциплін, 
близьких за змістом і завданнями. 

Досвід проведення таких уроків засвідчує їх високу ефективність, 
оскільки вони дають можливість розглянути навчальний матеріал повніше і 
глибше. Різні види діяльності (художньо-трудова, малювання, читання, 
слухання, письмо, спостереження тощо), які використовуються на 



інтегрованих уроках, роблять заняття цікавими, посилюють інтерес до 
навчання та школи в цілому, запобігають втомлюваності дітей. Дидактичні і 
методичні аспекти уроків інтегрованого змісту висвітлені в посібнику з 
дидактики, науково-методичних журналах. 

Найважливіші завдання вчителя при підготовці таких уроків – 
виділення домінуючої мети конкретного уроку, ретельний відбір навчального 
матеріалу інших дисциплін, визначення питомої ваги і співвідношення видів 
діяльності. 

Отже, ефективність навчального процесу залежить від правильного 
педагогічно обґрунтованого вибору форм організації навчання, який 
забезпечується глибоким і всебічним аналізом освітніх, розвивальних і 
виховних можливостей кожної з них. Конструюючи заняття, вчитель 
ретельно аналізує можливості конкретної форми навчання, добирає їх 
сполучення, які забезпечують оптимальну результативність діяльності всіх 
учнів за раціонально витраченим часом. 
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