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цьому етапі необхідно вказати на такі: створення рекламних проєктів за 
прочитаним твором, виправлення помилок та усунення неточностей у 
твердженнях, розшифровка криптограм, участь у конкурсах, складання 
літературних вікторин і кросвордів; 

– ураховуючи ігровий аспект художньої творчості, типологічні 
особливості розвитку молодших підлітків та їх вікові можливості на 
підсумковому етапі вивчення художнього твору доцільно проводити творчі 
усні та письмові роботи, що ґрунтуються на принципі гри (написання 
різних за обсягом і змістом творів-стилізацій, переказів від імені 
літературного персонажа, складання діафільму чи кіносценарію до 
прочитаного твору, використання у власних художніх текстах елементів 
уявлюваної подорожі); 

– використання різних видів навчально-ігрової діяльності учнів під 
час проведення тематичного оцінювання сприяє створенню доброзичливої 
атмосфери, зменшує їхню тривожність, полегшує сприйняття різних видів 
тематичної атестації, стимулює творчий пошук і прагнення школярів до 
розвʼязання складніших завдань. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВПРАВ З LEGO  

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
У сучасних умовах знання в традиційному їх розумінні вже не 

можуть виступати як основна мета навчання. Більш цінним є здатність до 
нестандартного, творчого та інтегративного мислення. І розвивати таке 
мислення можна за умови впровадження освітніх інноваційних технологій. 

Упровадження й систематичне використання сучасних інноваційних 
технологій в освітньому процесі початкової школи сприяє активізації 
навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів, виховання 
особистості, яка здатна ефективно працювати та навчатись впродовж 
життя. Відбуваються значні зміни у способі діяльності, стилі мислення 
молодших школярів. У звʼязку з цим у НУШ дедалі частіше 
використовують слово LEGO-технологія. 

LEGO-технологія розкриває зміст таких компетентностей, як 
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пізнавальної, особистісної, комунікативної та соціальної, котрі будуть 
необхідні учням протягом всього життя. Перспективність застосування 
технології обумовлюється її високими освітніми можливостями, оскільки її 
можна використовувати у різних ігрових і навчальних ситуаціях. 

Цікаві методики навчання з використанням LEGO-технологій 
пропонують багато вчителів: Т. Биковський, Т. Вихренко, Д. Денисюк, 
Ю. Іванов, С. Кучер, Л. Павлюк, О. Петегирич, Т. Полянська, Г. Ріллє, 
В. Ткачук, О. Тополюкова, Н. Чигрин. Автори наголошують на ідеї, що 
використання LEGO на заняттях своїм змістом, формою організації та 
результативністю сприяє формуванню вміння аналізувати, порівнювати, 
зіставляти, виділяючи характерні особливості персонажів, подій тощо, 
впливає на розвиток уваги, спостережливості, памʼяті, просторових 
уявлень, уяви [1, с. 38]. 

Провідною ідеєю навчання за допомогою LEGO-технології є 
навчання через дію, тобто здобуття знань через конструювання та 
дослідження моделей. Завдяки цій технології: дитина користується тільки 
виразними засобами (інтонацією) без міміки і пантоміміки; атмосфера 
майбутнього інсценування або відтворення завдань породжує в учасників 
потужні стимули, викликає у них сильні відчуття, повʼязані з детальним 
обмірковуванням образів героїв, яких їм треба змоделювати, озвучити 
(зіграти); завдяки LEGO на заняттях створюється атмосфера, в якій діти 
відчувають себе господарями, творцями; активізується словниковий запас 
дитини, розвивається творчість дітей; на етапі роботи з конструювання 
моделей діти вчаться працювати у групі з 2‒4 осіб, що навчає 
спілкуватися, бути терпимими один до одного і до невдач товариша, 
частіше приходити на допомогу один одному. 

Основне завдання сучасної освіти – створити середовище, що 
полегшує дитині можливість розкриття власного потенціалу. Це дозволить 
їй вільно діяти, пізнаючи це середовище, а через нього і навколишній світ. 
Освітнє середовище LEGO обʼєднує в собі спеціально скомпоновані для 
занять в групі комплекти LEGO, ретельно продуману систему завдань для 
дітей і чітко сформульовану освітню концепцію [2]. 

LEGO-технологія може мати значно ширше застосування при 
вивченні предметів початкової ланки освіти, а саме на уроках української 
мови. На цих уроках можна використовувати конструктор LEGO для 
схематичного позначення голосних і приголосних звуків, моделювання 
літер, для позначення складоподілу, графічного зображення речень. Крім 
того, LEGO-конструювання розвиває і мовні навички: діти ставлять 
запитання про різні явища чи обʼєкти, спілкуються в процесі виконання 
завдань, що формує також комунікативні навички. 

Поширеним способом інтеграції LEGO-конструювання в змісті 
початкової освіти є різноманітні дидактичні вправи з цеглинками LEGO. 

Важливим фактором для розробки системи вправ є узгодженість із 
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загальною структурою навчального курсу. При цьому вид певного 
завдання визначається за належністю до теми навчального плану, формою 
навчання та критеріями відбору навчальної інформації. 

В процесі дослідження ми розробили власну гру з кубиками LEGO, 
яка не описана в методичній літературі. Розглянемо її детальніше. 

Вправа для складання моделі сенкана. Під час вивчення теми 
«Частини мови» (3 клас) ця вправа допоможе учням наочно усвідомити 
схему написання сенкана. 

Діти вчаться: конструювати модель сенкана; добирати частини мови 
відповідно до схеми; креативно мислити. 

Основні завдання: 
1. Скласти сенкан до слова ялинка, використовуючи цеглинки 

LEGO. Відповідно 1 цеглинка – 1 слово. 
Запитання для дітей: 
1. Що вийшло у вас в результаті? 

2. Які кольори ви використовували під час конструювання? 

3. Назвіть частини мови, які утворюють сенкана. 
4. Презентуйте свій сенкан-ялинку, показуючи відповідну цеглинку. 
Наприклад: 
Ялинка (іменник) 
новорічна, зелена (2 прикметника) 
сяє, росте, прикрашає (3 дієслова) 
Вічнозелена окраса в лісі (фраза з 4 слів) 
Дерево (синонім). 
Щоб навчання було успішним, на уроках слід використовувати 

якомога більше вправ, різноманітних проєктів з використанням LEGO; під 
час роботи з LEGO особливу увагу треба звертати на дотримання 
педагогічних умов, за яких навчання буде успішним. 

Розвиток освіти ХХІ століття спонукає до оновлення методів  
та прийомів навчання, запровадження в навчально-виховний процес 
інноваційних технологій, сучасних концепцій та способів формування в 
учнів предметних та життєвих компетенцій. 

Вважаємо доцільним на уроках використовувати елементи LEGO-

технології разом із традиційними, що дозволяє урізноманітнити діяльність 
учнів, а саме: 

– навчає здобувати знання самостійно; 
– акумулює вміння користуватися здобутими знаннями для 

рішення нових завдань; 
– сприяє набуттю комунікативних навичок і умінь (тобто умінь 

працювати в різноманітних групах, виконуючи різні соціальні 
завдання і ролі); 

– навчає користуватися дослідницькими методами: збирати 
інформацію, факти, уміти їх аналізувати з різних точок зору, 
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висувати гіпотези, робити висновки; 
– надає можливість висловлювати свої власні думки [3, с. 126]. 

Цей процес треба організувати так, щоб зорієнтувати дитину на 
досягнення нею цілей, які вона сама собі поставила. Тому етапу 
визначення цілей, завдань уроку треба приділяти більше уваги при 
плануванні не тільки уроків української мови, а й будь-якого уроку. 
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РІВНЯННЯ ЛАГРАНЖА ДРУГОГО РОДУ 

 

Рівняння Лагранжа другого роду є диференціальними рівняннями 
руху невільної механічної системи, складені в узагальнених координатах. 
Узагальненні координати – це незалежні параметри, якими однозначно 
визначається положення матеріальних систем [1]. 

В загальному випадку рівняння Лагранжа другого роду має вигляд: 

( 1,2,... )i
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де s – число степенів вільності; іq  – узагальненні координати;  
Т – кінетична енергія; Qі – узагальненні сили. 

Якщо на систему накладено тільки голономні утримувальні вʼязі, то 
кількість рівнянь дорівнює кількості степенів вільності механічної 
системи. 

Якщо матеріальна система рухається в потенціальному силовому 
полі, то рівняння Лагранжа другого роду можна подати у вигляді: 
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тут функція L – кінетичний потенціал системи (функція Лагранжа). 
L T U        (3) 

Функція Лагранжа – це функція часу, узагальнених координат та 
швидкостей точок. 


