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Автор досвіду: Теслюк Ірина Іванівна, вчитель початкових класів 

Запорізького навчально-виховного комплексу №19 . 

Базова модель досвіду. 

Тема досвіду « Використання інноваційних технологій на уроках мови 

навчання». 

                    Актуальність та перспективність досвіду. 

       Проблема безграмотності, відсутності інтересу учнів до вивчення 

граматики  сьогодні залишається дуже актуальною. 

         Українська мова є державною мовою і належне володіння нею має 

важливе значення для подальшого навчання випускників шкіл у вищих 

закладах України та роботи у всіх сферах суспільного життя. Саме тому школа 

має дати належну мову і мовленеву підготовку випускникам. І починати слід 

з початкової школи, зокрема, з першого класу. 

         Упродовж останніх двох десятиліть зазнали історичних змін цілі, 

завдання, зміст і структура початкового курсу рідної мови, а також активно 

впроваджувалися нові методичні підходи до організації процесу мовної освіти 

молодших школярів.  

         Проблему усного і писемного мовлення, їх специфіку досліджували     Б. 

Г. Ананьєв, С. Л. Рубінштейн, І. О Синиця, М. Г. Стельмахович. Теорії і 

практиці навчання орфографії з опорою на фонетичну і графічну систему 

рідної мови присвячені наукові дослідження С. Х. Чавдарова, М. С. 

Вашуленка, А. М. Богуш, П. С. Жедек, О. Н. Хорошковської, С. І Дорошенка, 

О. М. Біляєва, Д. Б. Ельконіна. Отже, навички грамотного письма неможливо 

формувати в учнів у відриві від навичок вимови. Практика доводить, що 

мовлення учнів початкової школи далеке від досконалості. На нього впливає, 

насамперед, мовленеве середовище, в якому перебуває дитина, недостатня 

розвиненість фонетичного слуху, органічні вади у вимовлянні окремих звуків. 

Це все ускладнює процес засвоєння фонетичних написань. Слово вимагає 

різнобічного підходу, поетапного опрацювання упродовж усіх років навчання 

в початковій школі. 

Теоретична основа. 

      Розвиток суспільства у всіх сферах життєдіяльності зумовлює необхідність формувати 

у учнів уміння творчо мислити, швидко орієнтуватися і приймати рішення у 

складних ситуаціях та ін. Ці завдання і стали  першочерговими у моєму навчально-

виховному процесі з учнями, який відбувається в постійній, активній взаємодії всіх 

моїх учнів, а учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання. 

       Організація інноваційного навчання передбачає використання рольових ігор, 

розв’язування поставлених завдань на основі аналізу певних подій. 

       Педагогічна діяльність вчителя в системі інноваційного навчання має два основних 

аспекти: 

      забезпечує процес розвитку особистості учня; 

      постійні зміни самого учителя. 



      Під час навчання учень стає не об’єктом, а суб’єктом навчання, він відчуває себе 

активним учасником подій і власної освіти та розвитку. Це формує у школярів 

внутрішню мотивацію до навчання та спонукає їх до саморозвитку й спостережень. 

        Щоб досягти на уроці поставленої мети, вчитель застосовує різноманітні методи, 

прийоми, засоби, тобто використовує комплекс, який охоплює: 

 - розроблені вчителем нові моделі навчання; 

 - засоби оцінки для коригування та вибору оптимальних методів, прийомів навчання для 

конкретної ситуації; 

 - заплановані результати. 

       Використання всіх цих методів навчання робить урок цікавим, а головне, діти 

запам’ятовують і розуміють матеріал значно краще, бо самі крок за кроком 

знаходять відповіді на запитання, які оставив перед ними вчитель. 

        Моє завдання не лише передати готові знання, а й забезпечити 

розвиток й саморозвиток особистості учня, активізувати його творчі можливості в 

навчанні. 

         Необхідність інтелектуального розвитку дітей на базі дидактичних завдань, які вчать 

дітей аналізувати, порівнювати, мислити, стимулюють і розвивають кмітливість, 

увагу, пам'ять, спостережливість, обґ'рунтовано  у працях Я.А. Коменського, Й.Г. 

Песталоцці, К.Д. Ушинського, Софії Русової. 

         Новизна досвіду. 

        Інноваційність – важлива ознака сучасної освіти у початковій школі. Як і більшість 

учителів, я погоджуюсь з тим, що слід переходити від «передавання знань» до 

«навчання жити». В сучасному суспільстві неможливо одній людині знати все, 

навіть в окремій вузькій галузі. 

         Сьогоднішнім учням потрібні інші навички: думати, розуміти сутність речей, 

осмислювати, вміти шукати потрібну інформацію. Дитина має напружено розу-мово 

працювати. Саме цьому сприяють інноваційні технології. Дещо змінивши слова 

видатного китайського філософа Конфуція, можна сформулювати кредо 

інноваційного навчання: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я чую й бачу, я трохи 

пам'ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, 

обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок».  

        Використання інноваційних технологій — це спосіб створення в класі атмосфери, 

котра найліпшим чином сприяє співпраці, порозумінню та доброзичливості. З-поміж 

запропонованої великої кількості інноваційних технологій я надаю перевагу роботі 

в режимі інтерактиву. Інтерактивні форми роботи допомагають приділити увагу 

кожному учню. Працюючи в групах чи парах, школярі самостійно розв'язують 

доступні для них завдання, стають дослідниками, разом переборюють труднощі на 

шляху до мети. Крім того, інтерактивні форми навчання розвивають комунікативні 

вміння та навички, допомагають встановленню емоційних контактів між учнями.  

        На своїх уроках я застосовую нові педагогічні технології на різних етапах уроку, 

порівнюю і застосовую різні види робіт: вправи та ігри на розвиток мовлення, для 

розвитку мовлення, уваги, пам’яті, уяви та фантазії. Кожен шкільний захід має 

конкретну мету. Нові підходи у навчанні учнів початкових класів дають змогу 

ефективно вирішувати завдання творчого розвитку особистості учня, формування 



вміння і бажання вчитися, підготовки школярів до майбутнього дорослого життя, 

використовувати набуті знання у майбутньому. 

          Провідна педагогічна ідея досвіду. 

       Відомий мандрівний філософ Г.С. Сковорода вважав, що людина 

протягом життя має шукати і знайти щастя. Звичайно, школа не знає, де воно 

знаходиться, але її завдання – підготувати дитину до пошуків, тобто випустити 

у самостійне доросле життя із належним багажем знань. Сучасне життя 

розвивається бурхливими темпами, тому відбулися вагомі зміни у системі 

освіти.  

       Нова організація суспільства, нове ставлення до життя ставлять перед школою нові 

вимоги. Одним із шляхів національної самосвідомості українського народу є 

розбудова національної освіти. 

        Особливістю змісту сучасної початкової освіти є не тільки відповідь на питання, що 

учень повинен знати, а й формування універсальних навчальних дій в особистісних, 

комунікативних пізнавальних, регулятивних сферах, що забезпечують здатність до 

організації самостійної навчальної діяльності. Завдання вчителя - забезпечити на 

уроці таку діяльність при якій учень сам відкриває шлях до пізнання. Засвоєння 

знань – результат його діяльності. Допомогти дитині виявити свою сутність, 

самореалізуватися зможе добре організована виховна робота, у процесі якої від 

дитини вимагається виявити зовсім інші якості: турботливість, активність, 

кмітливість, творчість, відповідальність, самостійність, де кожен зможе розкритися 

в іншій діяльності, на відміну від навчальної.  

Інформаційно-педагогічна модель досвіду. 

Мета дослідження: створити умови для підвищення ефективності навчальних 

занять, уроків при вивченні рідної мови шляхом запровадження інноваційних 

технологій у навчально-виховному процесі. 

Об’єкт дослідження: підвищення грамотності учнів початкових класів, 

формування бажання та уміння вчитися. 

Предмет дослідження: впровадження різних інноваційних методів з метою 

розвитку розумових та творчих здібностей молодших школярів. 

Завдання.  

       Саме вчитель, як новатор, закладає основи інноваційної діяльності у 

своєму нестандартному підході до реалізації одного з завдань початкового 

етапу навчання мови, задекларованого в Державному стандарті початкової 

загальної освіти, а саме – вироблення у учнів мотивації навчання рідної мови, 

спілкуватися рідною мовою у різних сферах суспільного життя, бажання 

вчитися. 

Тривалість роботи над досвідом. 

       Над методичною темою «Використання інноваційних технологій на 

уроках мови навчання» працюю з 2016 року. 

Технологія реалізації інноваційної розробки. 

         Мову, як важливий засіб впливу на людину, як знаряддя освіти і виховання високо 

оцінював К. Д. Ушинський. Він називав її «дивним педагогом», який «навчає 

напрочуд легко, за якимось недосяжно полегшеним методом». «Серед інших 



предметів вивчення немає жодного такого мірою здатного розвинути людину, як 

вивчення мови...». 

        На своїх уроках я вчу дітей глибоко розуміти висловлені думки, вправно 

користуватися дзвінким і гучним рідним словом,  аналізую кожне слово, виховую 

інтерес до рідної мови, навчаю розуміти її красу. Адже глибокі знання рідної мови, 

досконале володіння нею – одна з важливих ознак високої культури і освіченості 

людини.  

      До  уроків готую творчі завдання – головоломки, проблемні запитання, які вимагають 

творчого мислення. Діти виступають у ролі активних шукачів інформації, 

дослідників, доповідачів, співбесідників. Вони із задоволенням відгадують загадки, 

ребуси, кросворди, шаради, на основі відгадок пропоную додаткові лінгвістичні 

ігрові завдання, наприклад: 

- до відгадки підібрати якнайбільше прикметників або відібрати прикметники із 

запропонованих слів; 

- утворити "ланцюжок" слів так, щоб наступне починалось на той звук, яким закінчилось 

попереднє слово; 

- побудувати речення, використовуючи кожну літеру опорного слова першою; 

         Такі завдання з української мови розраховані на активну пошукову діяльність учнів, 

вміння творчо застосовувати набуті знання.  

         Прикладом цього надаю урок навчання грамоти з теми : Письмо слів з буквою «еф». 

На цьому уроці діти закріплювали вміння писати слова та речення з буквою «еф». 

Клас було поділено на 4 групи. Кожна група обрала собі назву і захищала її. Були 

використані такі завдання: збери прислів’я, встав у віконечко пропущені літери, 

проводилась робота з деформованим реченням, вібірковий та малюнковий диктанти. 

Діти працювали з орфографічними словниками, робили звуковий аналіз слів, 

відгадували загадки та кросворди. Проводилася робота з розвитку зв’язного 

мовлення: опис квітки за планом, інсценування казки про квіти.  

Усне мовлення учнів розвиваю на кожному уроці.  

         Місце і значення позакласної роботи з мови 

      Позакласна робота з української мови — це обов'язкова складова частина нормально 

організованого навчально-виховного процесу школи. Вона проводиться паралельно 

з класною і служить засобом розширення, поглиблення і вдосконалення знань, 

здобутих учнями в школі. На позакласних заходах учні, як і на уроках, одержують 

нові знання з мови, повторюють, і закріплюють їх, удосконалюють орфографічні, 

пунктуаційні й стилістичні навички, працюють над поліпшенням культури 

мовлення.  

      Участь у позакласних заходах впливає на загальний мовний розвиток учнів, помітно 

збагачує й урізноманітнює їх мову, розширює і зміцнює знання, здобуті на уроках, 

збуджує любов, інтерес до української мови як навчального предмета.  

     Мета позакласної роботи з української мови цілком підпорядковується загальним 

завданням навчання і виховання учнів у школі. У процесі проведення позакласних 

мовних заходів здійснюються такі важливі завдання: 

• Вироблення і закріплення навичок аналізу, синтезу, класифікації, систематизації 

мовних фактів, що вдосконалює мовний розвиток, граматичне мислення, формує 

чуття мови. 



• Розвиток усного й писемного мовлення, формування навичок правильно, точно й 

образно висловлювати думку, дбати про багатство, чистоту і красу мовлення. 

• Підвищення інтересу до української мови як навчальної дисципліни, збудження 

прагнень вивчати, досліджувати мову. 

• Розвиток індивідуальних здібностей окремих школярів, формування навичок 

проводити копіткі лінгвістичні дослідження. 

         Принципи організації позакласної роботи з мови 

       Проводячи позакласну роботу з української мови  дотримуюсь всіх загально 

дидактичних принципів навчання. На кожному позаурочному заході чи занятті в 

нерозривній єдності здійснюю освітні й виховні завдання. Одержуючи або 

розширюючи певні відомості про мову, учні разом з тим пересвідчуються, наскільки 

багата і гнучка рідна мова, проймаються любов'ю до неї і її творця — народу.  

       На позакласних заняттях розглядаємо цікаві для учнів питання загального 

мовознавства. Бесіди на такі теми, зокрема про мови світу, походження мови, про 

історію української мови, виникнення й життя окремих слів і словосполучень, 

сприяють виробленню правильних поглядів на походження мови, зв'язок її розвитку 

з історією народу, тобто поглиблюють діалектико-матеріалістичний світогляд. 

Чимало позакласних заходів присвячується формуванню вмінь уловлювати всі 

барви й відтінки образного слова, відчувати й переживати мальовничість, емоційну 

наснаженість його. 

       Мовні свята 

Проводжу позакласні заходи з мови: свята, мовні вечори, ранки. Організація їх має своєю 

метою зацікавити учнів мовою, пожвавити працю над нею, виявити ефективні 

форми, прийоми ведення позакласної роботи з мови, підсумувати наслідки її за 

певний період. 

       Мовні конкурси 

Інтелектуальному розвитку дітей сприяють мовні конкурси. Різного типу мовні змагання 

— досить популярна форма позакласної роботи, яка позитивно впливає на 

організацію навчально-виховного процесу взагалі й усієї позакласної мовної роботи 

зокрема. 

       Добре сплановані конкурси сприяють поглибленню і систематизації знань учнів з мови 

та повторенню окремих тем і розділів шкільного курсу. Вони розвивають мислення, 

пам'ять, увагу, виховують кмітливість, уміння вправно орієнтуватись у питаннях 

мови. Намагаючись довести свою озброєність знаннями з мови, вийти із змагань 

переможцями, учні наполегливо готуються до конкурсу, читають додаткову 

літературу, розв'язують мовні задачі й завдання. 

       У своїй роботі я постійно прищеплюю учням любов до рідної мови, до милозвучності, 

краси рідного слова, знайомлю з історією мови, з її багатими засобами 

висловлювання найтонших відтінків думок і почуттів, виховую почуття 

патріотизму. Розширюю і поглиблюю знання, одержані на уроках, шляхом 

використання позапрограмного матеріалу та через опрацювання цікавих і складних 

мовних фактів, творчих завдань. 

     Таким чином, введення в урок та позакласні заходи творчих завдань – це 

одна із можливостей розвивати пізнавальну активність учнів, їх творчість; 

такий матеріал захоплює не тільки інтелектуальну сферу дітей, а й емоційну, 



підвищує рівень мотивації навчальної діяльності, культури розумової праці. 

Розвиваючи креативний потенціал учнів, розвиваю культуру їх мовлення. Чим 

багатшою є мова школяра, тим більше він має можливостей для свого творчого 

розвитку. 
 


