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І ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ  

ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
Анотація. З’ясовано, що реформи в галузі освіти України вимагають особистісно орієнтованого та дити-
ноцентриського підходу до організації освітнього процесу в сучасному закладі загальної середньої освіти. 
Автором доведено, що одним із шляхів забезпечення названих вище підходів до шкільної освіти в цілому 
й мовно-літературної зокрема є технологія «Створення ситуації успіху». Проаналізовано теоретичні поло-
ження щодо створення ситуації успіху як запоруки успішного формування компетентностей учнів почат-
кової школи з предметів мовно-літературної освітньої галузі. Висвітлено особливості створення ситуації 
успіху на уроках української мови і літературного читання в початковій школі за допомогою ігрових і 
артпедагогічних технологій навчання. 
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BY MEANS OF MODERN TECHNOLOGIES OF TEACHING 
Summary. It is generally known, that the aim of studying Ukrainian language (as a native one) in primary 
school is to form students’ communicative competence by mastering of accessible and necessary amount of 
knowledge from the language of studies, to capture all types of vocal activities and to acquire a certain social 
experience. The task of the literary reading is to form primary schoolchildren’s reader competence, which is 
the base constituent of communicative and cognitive competence, to acquaint them with children’s literature 
as the art of word, to prepare them to the systematic studying of literature at junior (basic) school. Progress 
and efficiency of forming primary school children’s competence depend on forms and methods of organization 
of educational process. Modern pedagogical technologies, which provide the active forms of students’ activi-
ties, become priority and bring students over to the creative process of cognition, researching of problems, 
forming of their own opinion and self-realization. It is revealed that reforms in the field of education in 
Ukraine require a personally oriented and child-centered approach in organizing the educational process in 
a modern institution of general secondary education. The author has proved that one of the ways to ensure 
the mentioned above approaches to school education in general and language-literary in particular is the 
technology of “Creating a situation of success”. The theoretical sources concerning creation of a situation of 
success as the key to the successful formation of primary school students’ competences at the lessons of the 
language-literary educational branch are analyzed. The peculiarities of creation of a situation of success at 
the lessons of Ukrainian language and literary reading in primary school with the help of game and artpe-
dagogical teaching technologies are highlighted.
Keywords: a situation of success, primary school, language-literature educational branch, game technologies 
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Постановка проблеми. Становлення 
Української держави в руслі європей-

ської інтеграції зумовило запровадження уря-
дом низки різноманітних реформ, у тому числі 
й у галузі освіти. Першим кроком став прийня-
тий 5 вересня 2017 р. Верховною Радою нашої 
країни Закон України «Про освіту», згідно з яким 
метою освіти є всебічний розвиток людини як 
особистості та найвищої цінності суспільства, її 
талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних 
здібностей, формування цінностей і необхідних 
для успішної самореалізації компетентностей, 
виховання відповідальних громадян, які здатні 
до свідомого суспільного вибору та спрямування 
своєї діяльності на користь іншим людям і сус-
пільству, збагачення на цій основі інтелекту-
ального, економічного, творчого, культурного 
потенціалу Українського народу, підвищення 
освітнього рівня громадян задля забезпечення 

сталого розвитку України та її європейського 
вибору [2].

Зазначений документ вимагає зміни діяльнос-
ті всіх учасників освітнього процесу. Проте особли-
ва відповідальність все ж таки покладається на 
вчителя, який забезпечує реалізацію освітніх ви-
мог у конкретному закладі освіти та класі. Отже, 
сучасний педагог має бути обізнаним з палітрою 
технологій навчання, що сприяють комфортному 
й успішному оволодінню учнями компетентностя-
ми з усіх освітніх галузей. Однією з таких техно-
логій є «Створення ситуації успіху».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ідея організації освітнього процесу на засадах ство-
рення ситуації успіху знайшла відбиток у працях 
відомих педагогів (О. Бєлкін, І. Лернер, М. Мах-
мутов, О. Пєхота, С. Смирнов, В. Сухомлинський, 
К Ушинський та ін.) і психологів (М. Венгер, М. Лі-
сіна, Г. Люблінська, В. Мухіна та ін.).
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Ця проблема не залишилася поза увагою 
і сучасних учених. Так, О. Гусак і В. Луценко 
зауважують, що створення ситуації успіху в на-
вчальній діяльності передбачає певний алго-
ритм, а саме: установка на діяльність (емоційна 
підготовка до розв’язання навчального завдан-
ня); забезпечення діяльності (створення умов 
для успішного розв’язання); порівняння одер-
жаних результатів із передбачуваними (свідо-
ме ставлення до результатів своєї навчальної  
праці) [1; 4].

А. Кіктенко, М. Кірик, О. Любарська О. Пє-
хота, В. Химинець та ін. переконані, що в основі 
такої інновації як технологія «Створення ситуа-
ції успіху» покладено особистісно орієнтований 
підхід до процесу освіти [6; 7]. На їхню думку, 
ситуація успіху являє собою поєднання умов, 
які забезпечують успіх як результат цієї ситуа-
ції. Її організовує вчитель з метою успішного на-
вчання учня і досягнення ним радості [6, с. 200]. 
Не можна не погодитись із названими вище на-
уковцями в тому, що успіх (якщо дитина пере-
живає його неодноразово) відкриває «період ви-
зволення» прихованих можливостей особистості 
[7, с. 173]. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Не викликає жодних су-
перечок той факт, що початкова школа являє со-
бою основоположну ланку системи вітчизняної 
освіти. Визначення такої ролі названого освіт-
нього концентру не є випадковим: компетент-
ності, набуті дітьми саме в перші чотири роки 
навчання в ЗЗСО, стають підґрунтям для фор-
мування системи знань умінь і навичок з усіх 
освітніх галузей на наступних щаблях (основна 
і старша школа, ЗВО тощо), тобто створюють 
умови для навчання упродовж життя.

Загальновідомо, що спілкування державною, 
рідною й іноземними мовами є ключовими ком-
петентностями, якими має оволодіти сучасний 
молодший школяр. Забезпечити формування 
названих вище компетентностей покликана 
мовно-літературна освітня галузь, усі предмети 
якої відіграють важливу роль у становленні осо-
бистості учня початкової школи. 

Разом із тим у ЗЗСО з українською мовою 
навчання предмети «Українська мова» і «Літе-
ратурне читання» є основним засобом опану-
вання всіх інших шкільних дисциплін. Отже, 
обізнаність дитини названої вище вікової групи 
з цих предметів має визначальне значення для 
успішного навчання. Проте питання щодо впро-
вадження технології «Створення ситуації успі-
ху» на уроках української мови та літературного 
читання залишається ще недостатньо висвітле-
ним і дослідженим.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є висвітлення особливостей створення ситуації 
успіху на уроках української мови і літератур-
ного читання в початковій школі за допомогою 
сучасних технологій навчання, а саме, ігрових 
і артпедагогічних. 

Виклад основного матеріалу. Технологія 
«Створення ситуації успіху» передбачає умов-
ний поділ учнів на чотири групи в залежності 
від їхньої впевненості в успіху своєї діяльнос-
ті: «надійні», «впевнені», «невпевнені» та «зне-
вірені». Отже, мета діяльності педагога, який 

обирає зазначену вище технологію для форму-
вання компетентностей молодших школярів на 
уроках української мови і літературного читан-
ня, полягає у створенні ситуації успіху для роз-
витку особистості кожної дитини, усвідомлення 
нею своїх здібностей, віри у власні сили [6; 7]. 

Важливу роль в успішному опануванні учня-
ми початкової школи мовно-літературними 
компетентностями відіграють вправи і завдан-
ня. Наведемо приклади використання прийомів 
на уроках української мови і літературного чи-
тання в початковій школі, що дозволяють ство-
рити ситуацію успіху. Так, прийом «Навмисна 
помилка» активізує увагу молодших школярів. 
Його доцільно використовувати з метою пере-
вірки рівня засвоєння дітьми знань з певної 
теми. Наприклад, для з’ясування усвідомлен-
ня другокласниками змісту оповідання Василя 
Сухомлинського «Як Наталя у Лисиці хитринку 
купила» варто запропонувати їм таке завдання:

Завдання № 1
Прослухайте невеликий фрагмент тексту:
Прийшла Лисиця на базар, принесла повну 

торбу якогось краму, прикритого білим руш-
ничком. Діло було зимою. Стала Лисиця в ряд, 
підняла пухнастий комір, поставила кошик на 
стіл, відкрила, й побачили люди: у кошику хи-
тринки.

Ішла повз базар Наталочка. Побачила – 
Лисиця хитринки продає. Підійшла і вибрала 
собі таку хитринку: маленька дерев'яна ді-
вчинка приклала руку до голови, скривилася 
й жалібно пищить: «Ой, голова болить». Купи-
ла Наталя хитринку, принесла додому. Треба 
готувати уроки, але ж не хочеться.

Наведений вище уривок тексту читає учень-
асистент («упевнений у собі» або «надійний» 
школяр), який після прочитаного фрагменту до-
дає фразу «Після цього відбулися такі події …» 
і розповідає таке:

Наталка вирішила віднести хитринку на-
зад на базар та віддати Лисиці, але так і не 
змогла знайти маленької дерев’яної дівчинки. 
Після пошуків у Наталки розболілася голо-
ва, і мати порадила їй спочатку відпочити, а 
потім покататися на ковзанах зі своїми по-
дружками. У дівчинки була дуже добра мама 
і дозволила їй цього дня не виконувати домаш-
нє завдання.

Учні класу, на яких вкаже асистент, мають ви-
правити його помилку та переказати зміст опові-
дання якомога ближче до авторського варіанту. 

Розвитку зв’язного мовлення, а саме форму-
ванню стилістичної вправності третьокласників 
у процесі опрацювання морфемної будови слова 
сприяє виконання завдань такого змісту:

Завдання № 2
Прослухайте умову задачі. 
Вінні-Пух подарував Братцю Кролику на 

день народження морквинки. Братець Кролик 
так зрадів, що пригостив Вінні-Пуха чаєм і чу-
довим тортом, а сам з’їв аж цілих 4 морквин-
ки. Які ж чудові та смачненькі були ці морк-
виночки!!! Скільки морквинок залишилось 
у Братця Кролика? 

Розв’яжіть задачу. Яку відповідь ви 
отримали? Чому? Що треба зробити, щоб 
розв’язати цю задачу? [8, с. 87].
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Подібний прийом допоможе «зневіреним» 

і «невпевненим» дітям відчути успіх і перекона-
тися у власних можливостях правильно викону-
вати завдання.

Одним із ефективних і оптимальних засобів 
навчання учнів 1-4 класів є дидактична гра, яка 
на початку шкільного життя є домінантним ви-
дом діяльності дітей. Ігрові технології навчання 
покликані як задовольняти біологічні потреби 
учнів (реалізувати вихід надлишкової енергії 
та бажання стати лідером; проявити себе як осо-
бистість; перевірити власні можливості в колек-
тивній діяльності; певним чином виявити себе 
серед однолітків; задовольнити потребу у відпо-
чинку тощо), так і забезпечити ситуацію успіху. 
Наведемо приклад завдання ігрового характеру:

Завдання № 3
«Дешифрувальник»

До нас на урок завітала Білочка, оскіль-
ки впевнена, що саме ви зможете їй допо-
могти. Злий чаклун наклав на неї закляття 
і тепер вона не зможе знайти свій дім доти, 
доки не відгадає три слова, зашифровані 
цифрами. Давайте спробуємо допомогти 
Білочці, користуючись підказкою. Перше 
слово – іменник, значення якого розкрива-
ється у тлумачному словнику так: «велика 
площа землі, заросла деревами і кущами». 
Що ви можете сказати про ці слова? Дове-
діть, що ви не помилилися. 

1) 436; 2) 436512; 3) 436434511.

Підказка
1

а б в
2

г ґ д е є
3

ж з и і ї й
4

к л м н
5

о п р
6

с т у
7

ф х ц
8

ч ш щ
9

ь ю я

За результатами виконання завдання чет-
вертокласники мають розшифрувати слова 
і дійти висновку, що всі три слова є спільноко-
реневими. Школярі мають зазначити, що два 
останніх слова є прикметниками. Учням, що 
швидко впорались із цим завданням, варто за-
пропонувати проаналізувати відгадані слова як 
частину мови.

Створити позитивний настрій на уроці допо-
може гра «Закінчи речення», яку доцільно про-
водити на уроках української мови в 3 класі під 
час опрацювання матеріалу з розділу «Речен-
ня». У цьому випадку діти сидять в одному колі 
з учителем і по черзі виконують завдання:

Завдання № 4
Закінчіть речення:
Я люблю…
Я прагну…
Я сподіваюсь…
Я радію…
Я вірю…
Визначте основу речення. Поміркуйте 

і скажіть, що є спільним для цих речень?
Переконані, що подібні завдання дозволя-

ють не тільки активізувати аналітико-син-
тетичну діяльність учнів, а й забезпечити 
поступове формування впевненості в собі, 
у власному успіху в тих молодших школярів, 

яких можна віднести до категорії «зневірених» 
і «невпевнених».

Сформувати впевненість дітей зазначеної 
вище вікової групи можна за допомогою при-
йомів, в основі яких є позитивний зворотній 
зв’язок і безмежна віра в учнів. Наприклад, ви-
користання прийому «Визначайте труднощі ва-
ших завдань» покликане сформувати в молод-
ших школярів упевненість у своїх силах, адже 
дозволяє педагогові визначити, що діти «мають 
рацію», сприймаючи пропоновані вчителем зав-
дання як важкі. У цьому випадку ми навіть мо-
жемо запропонувати дітям зробити вибір:

Завдання № 5
Прочитайте завдання й оберіть серед 

них те, яке ви можете виконати. Виконайте 
обране завдання.

1. Дайте відповідь на запитання: «Чому ка-
жуть, що мова є безсмертною скарбницею на-
роду?».

2. Поміркуйте і скажіть, що ви знаєте про 
культуру мовлення і спілкування?

3. Дайте відповідь на запитання: «Що 
є спільного, а що відмінного у значеннях слів 
«мова» і «мовлення»?». Відповідаючи на це за-
питання, заповніть «Кола Вена».

Виховати учня, упевненого у власних си-
лах, яка успішно виконує завдання з україн-
ської мови та літературного читання як на 
уроці, так і вдома можливо через інтеграцію 
названих вище навчальних предметів з мисте-
цтвом. У цьому випадку, вважаємо, доцільним 
буде використання артпедагогічних техноло-
гій навчання, оскільки основними завдання-
ми артпедагогіки є формування усвідомлення 
молодшим школярем себе як особистості, при-
йняття себе і розуміння власної цінності як 
людини; усвідомлення свого взаємозв’язку зі 
світом і свого місця в соціокультурному про-
сторі, що оточує; творча самореалізація особис-
тості. Сформувати в зазначеної вище категорії 
здобувачів освіти мовно-мовленнєву, читацьку 
та пізнавальну компетентності, забезпечити 
відчуття успіху допоможуть, наприклад, ху-
дожньо-прикладні, фото- і відеостратегії арт-
педагогічних технологій навчання.

За нашим переконанням, однією із сучасних 
худжньо-прикладних стратегій, які доцільно 
використовувати на уроках мови і літератур-
ного читання, є колажування. Цей метод по-
лягає у прикріпленні (приклеюванні) до якої-
небудь основи різноманітних матеріалів, що 
відрізняються від неї за кольором і фактурою. 
Популярність цієї стратегії полягає в тому, що 
при виготовленні колажу не виникає напруги, 
пов'язаної з відсутністю в людині, що створює 
колаж, художніх здібностей. Тому ця техніка 
дозволяє кожній дитині отримати успішний ре-
зультат. Окрім того, на відміну від малюнка, де 
є авторство, колаж допускає колективну твор-
чість, а вона, як відомо, справляє на молоде по-
коління більш потужний вплив [3].

Так, вважаємо, що з метою успішного засво-
єння учнями звукової системи української мови 
доцільним буде таке завдання, як-от:

Завдання № 6
Розгляньте запропоновані фотографії. 

Знайдіть серед них зайві. Доведіть, що ви 
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не помилилися. Складіть колаж із запропо-
нованих світлин, розташовуючи зображен-
ня тварин за алфавітом. Яку назву йому 
можна дати? Запишіть словами зображе-
не на фото. Зробіть звуко-буквений аналіз 
двох слів на власний вибір.

У результаті аналізу зображень учасники 
першої групи мають дійти висновку, що зайвим 
є фото оленя, оскільки на ньому зображено тва-
рину, чия назва починається на голосний. На-
зви тварин на всіх інших світлинах починають-
ся на приголосний звук. 

Діти другої групи мають виокремити фото-
графію лева, оскільки це єдине зображення тва-
рини, назва якої – слово, що має один склад. Усі 
інші слова мають два склади. 

Молодші школярі, що працювали у складі 
третьої групи, мають відмітити фото кози, бо 
саме лексема, що називає цю свійську тварину, 
має наголошений другий склад. Усі інші слова 
(кролик, качка, мавпа, півень) мають наголоше-
ний перший склад.

 Останнім часом неабияку цікавість у дітей 
викликають фото- та відеостратегії. Багато хто 
робить аматорські знімки і, навіть, знімає влас-
не відео [3]. Саме тому на уроках мови та літера-
турного читання доречним буде використання 
відеороликів, анімаційних фільмів, написання 
фотооповідань тощо. Наступне завдання пе-
редбачає використання саме відеостратегій. 
Їх можна використовувати для популяризації 
певних знань, успішного формування вмінь 
і навичок. Так, на уроці літературного читання 
в 2 класі (за новою програмою, розробленою під 
керівництвом О. Савченко – «Читання») можна 
запропонувати молодшим школярам виконати 
таке завдання, яке зумовлює інтеграцію знань 
з цього навчального предмета й української 
мови: 

Завдання № 7
Уявіть, що ви – актори. Подумайте і скажіть, 

кого із героїв казки «Рукавичка» ви хотіли б 
зіграти. Об’єднайтесь у групи «талановитих 
акторів» так, щоб кожна група змогла повніс-
тю озвучити мультфільм, знятий за мотивами 
цієї казки. Озвучте мультфільм. Під час озву-
чування пам’ятайте, що часте вживання в мов-
ленні спільнокореневих слів є грубою помил-
кою. Як цього можна уникнути?

Процес виконання деяких пропонованих нами 
завдань побудований на засадах групової роботи 
учнів початкової школи. Такий вибір не є випад-
ковим, оскільки, працюючи у складі гетероген-
ної групи разом із «надійними» та «впевненими 
в собі» однокласниками, «зневірені» і «невпевне-
ні» дітипоступово змінюють свої позиції, відчу-
ваючи успіх у виконанні завдань різного рівня  
складності.

Висновки і пропозиції. Отже, створен-
ню ситуації успіху на уроках української мови 
і літературного читання сприяють завдання 
аналітико-синтетичного та творчого характе-
ру, які передбачають інтеграцію сучасних тех-
нологій навчання в освітній процес початкової 
школи. Переконані, що саме таким шляхом 
можна досягти мети, проголошеної в Держав-
ному стандарті початкової освіти, – всебічного 
розвитку дитини, її талантів, здібностей, ком-
петентностей і наскрізних умінь відповідно до 
індивідуальних психофізіологічних особливос-
тей і потреб, формування цінностей, розвитку 
самостійності, творчості та допитливості. Про-
понована стаття не претендує на остаточне 
розв’язання порушеної проблеми. Перспективу 
подальших наукових пошуків вбачаємо в дослі-
дженні ролі інтерактивних технологій навчан-
ня у створенні ситуації успіху на уроках мови 
і літературного читання в початковій школі. 

1 група

 
2 група

 

3 група
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