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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В  ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті визначено 
пріоритетні напрями державної політики щодо розвитку освіти, як-от: 
особистісна орієнтація освіти; формування національних і загальнолюдських 
цінностей; постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм 
організації навчально-виховного процесу; запровадження освітніх інноваційних 
технологій [5, с. 24].

Мета нашої розвідки -  розглянути проблему впровадження інноваційних 
технологій у систему початкової освіти, зокрема на уроках української мови при 
вивченні морфології.

Як зауважував ще Ян-Амос Коменський, технологія навчального процесу 
повинна гарантувати позитивний результат навчання. Функціонально вона має 
бути своєрідною дидактичною машиною, яка, за умови правильного 
користування нею, забезпечувала б очікуваний результат. Для цього слід чітко 
окреслити цілі, уміло вибрати засоби, установити жорсткі правила їх 
використання [3]. Уперше термін «педагогічна технологія» щодо навчального 
процесу було вжито у 1886 р. Джеймсом Саллі.

Зараз у педагогіці нараховується понад 300 визначень поняття педагогічна 
технологія. Наприклад, Г. К. Селевко вважає, що будь-яка педагогічна 
технологія повинна відповідати таким основним методологічним вимогам або 
критеріям технологічності: 1) концептуальність, яка передбачає філософське, 
психологічне, дидактичне та соціально-психологічне обґрунтування освітніх 
цілей; 2) системність (педагогічна технологія повинна мати всі ознаки 
педагогічної системи); 3) керованість, що дозволяє моделювати процес навчання 
та його основні етапи, вибір засобів та методів для корекції результатів; 
4) відтворення, під яким розуміють можливість використання педагогічної 
технології іншими суб’єктами освітнього простору [8].

Термін «інновація» (з лат. innovatio -  оновлення, новизна, зміна) означає 
нововведення, тобто цілеспрямовані зміни, які вносять в середовище 
впровадження нові стабільні елементи (нововведення), що викликають перехід 
системи з одного стану в інший.

Важливою тенденцією глобальних інновацій, які відбулись у другій 
половині -  наприкінці XX ст., став синтез інновацій з технологіями у вигляді так 
званих інноваційних технологій.

З кінця 50-х років ХХ сторіччя науковці приділяють пильну увагу 
вивченню питання інноваційних технологій в освіті (праці І. Д. Беха, 
Л. І. Даниленка, І. М. Дичківської, М. В. Кларіна, О. М. Пєхоти, О. В. Попової,
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Л. С. Подимової, А. І. Прігожина, В. А. Сластьоніна, А. В. Хуторського). 
З’являється нова наука -  педагогічна інноватика -  учення про створення, 
оцінювання, освоєння й використання педагогічних новацій [1, с. 18]. 
Педагогічна інноватика, що розкриває загальні засади теорії педагогічних 
інноваційних процесів, є важливою складовою загальної інноватики.

Терміну «традиційне (нормативне) навчання» протиставляється термін 
«інноваційне навчання». Інноваційне навчання -  зорієнтована на динамічні зміни 
в навколишньому світі навчальна діяльність, яка грунтується на оригінальних 
методиках розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих 
соціально-адаптаційних можливостей особистості [1, с. 339].

На думку Л. І. Даниленко, інноваційна освітня технологія -  це якісно нова 
сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання й управління, яка 
привносить суттєві зміни до результату освітнього процесу і розглядається як 
багатокомпонентна модель -  така, що включає в себе: навчальну, виховну та 
управлінську інноваційні технології [7, с. 20]. Важливою проблемою 
педагогічної технології є забезпечення цілісного педагогічного впливу, 
зорієнтованого не на окремі якості особистості, а на структуру особистості в 
цілому.

У процесі інноваційної навчальної діяльності в основному впроваджуються 
технології, серед яких можна виділити: особистісно орієнтоване навчання та 
виховання, громадянську освіту, профільне навчання, технологію групової 
навчальної діяльності, теорію рівневої диференціації навчання, психолого- 
педагогічне проєктування соціального розвитку особистості учнів, інформаційні 
технології, здоров’я зберігаючі технології навчання, проективне навчання, 
теорію проблемного навчання, інтерактивні технології, технологію формування 
творчої особистості, театральну педагогіку, технологію навчання як 
дослідження, технологію гуманізації педагогічної діяльності, трансформацію 
педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в практику роботи загальноосвітніх 
навчальних закладів, розвиток критичного мислення, технологію комплексно - 
цільового управління закладом освіти, теорію ігрових технологій, теорію 
раннього та інтенсивного навчання грамоти тощо.

Найбільш поширеною в Україні є технологія розвивального навчання 
(Д. Ельконін, В. Давидов), що передбачає формування активного, самостійного 
творчого мислення учнів і на цій основі поступового переходу в самостійне 
навчання.

Ідея інтерактивних технологій (О. Пометун, Л. Пироженко) полягає в тому, 
що процес пізнання відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх 
учнів. Залежно від мети уроку, форм організації навчальної діяльності 
використовуються інтерактивні технології кооперативного навчання, 
колективно-групового навчання, ситуативного моделювання, опрацювання 
дискусійних питань.

Технологічний концепт проєктних технологій (К. Баханов, В. Гузєєв, 
І. Єрмаков, О. Пєхота) орієнтує на дієвий спосіб здобуття нових знань у 
контексті конкретної ситуації та їх використання на практиці. Метод проєктів як 
технологія в сучасних умовах трансформувався у проєктну систему організації
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навчання, за якою учні набувають знань і навичок у процесі планування й 
виконання практичних завдань-проєктів.

Технологія особистісно орієнтованого навчання (І. Якимська, О. Савченко, 
С. Подмазін) полягає у створенні оптимальних умов для розвитку й становлення 
особистості як суб’єкта діяльності й суспільних відносин, яка будує свою 
діяльність і стосунки відповідно до стійкої ієрархічної системи гуманістичних і 
буттєвих особистісних цінностей.

Інформаційні технології навчання надають доступ учням до нетрадиційних 
джерел інформації. Вони створюють можливості для творчої діяльності, 
формування професійних навичок, можливість реалізувати нові форми та 
методи навчання.

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується інтенсивністю і 
глибиною інформатизації всіх його інститутів. Тому упровадження 
комп ’ютерних технологій в освіту можна охарактеризувати як логічний і 
необхідний крок в розвитку сучасного інформаційного світу.

Діапазон використання комп’ютера в навчальному процесі дуже великий : 
від тестування учнів до обліку їхніх особистісних особливостей в певному 
середовищі. Комп’ютер може бути як об’єктом вивчення, так і засобом 
навчання, тобто можливі два види напрямку комп’ютеризації навчання: 
вивчення інформатики, а також її використання при вивченні різних предметів. 
При цьому комп’ютер є потужними засобом підвищення ефективності навчання. 
Ще ніколи вчителі не одержували настільки потужних результатів навчання, як 
за допомогою комп’ютера.

Комп’ютер значно розширив можливості подачі навчальної інформації. 
Застосування кольорів, графіки, звуку, сучасних засобів відеотехніки дозволяє 
моделювати різні ситуації й середовища.

Комп’ютер дозволяє підсилити мотивацію учня. Не тільки новизна роботи з 
комп’ютером, що сама по собі сприяє підвищенню інтересу до навчання, але й 
можливість регулювати подачу навчальних завдань за ступенем складності, 
заохочення правильних рішень позитивно позначається на мотивації.

Крім того, комп’ютер дозволяє повністю усунути одну з найважливіших 
причин негативного відношення до навчання -  неуспіх, обумовлений 
нерозумінням, значними пробілами в знаннях. Працюючи із комп’ютером, учень 
одержує можливість вирішити поставлене завдання до кінця, спираючись на 
необхідну допомогу. Одним із джерел мотивації є цікавість. Можливості 
комп’ютера тут невичерпні. І дуже важливо тут, щоб ця цікавість не стала 
переважаючим фактором, щоб вона не закривала навчальні цілі.

Комп’ютер дозволяє істотно змінити способи керування навчальною 
діяльністю, занурюючи учнів у певну ігрову ситуацію, даючи можливість учням 
запросити певну форму допомоги, викладаючи навчальний матеріал з 
ілюстраціями, графіками тощо.

Комп’ютер дозволяє якісно змінити контроль за діяльністю учнів, 
забезпечуючи при цьому гнучкість керування навчальним процесом. Комп’ютер 
дозволяє перевірити всі відповіді, а в багатьох випадках він не тільки фіксує 
помилку, але досить точно визначає її характер, що допомагає вчасно усунути
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причину, що спричинює її появу. Учителеві не потрібно закликати учнів до 
порядку й уваги. Застосування комп’ютерної техніки робить урок привабливим і 
по-справжньому сучасним, відбувається індивідуалізація навчання, контроль і 
підведення підсумків проходять об’єктивно й вчасно.

Відомо, що найефективніший вплив на людину здійснює та інформація, яка 
одночасно впливає на кілька органів чуття, і запам’ятовується вона тим краще й 
міцніше, чим більше каналів сприймання було активізовано. Тому очевидною є 
роль, яку ми відводимо мультимедійним засобам навчання, що виникли з 
появою потужних багатофункціональних комп’ютерів, якісних навчальних 
програм, розвинених комп’ютерних систем навчання.

На сучасному етапі розвитку освіти мультимедія дозволяє об’єднувати в 
одній комп’ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, 
графічне зображення та анімацію (мультиплікацію). Кожен із застосовуваних 
інформаційних компонентів має власні виражальні засоби й дидактичні 
можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання під 
час вивчення української народної казки. Саме тому мультимедійні програми як 
своєрідний засіб навчання можуть забезпечити принципово нову якість: обмін 
інформацією між учнем і технічною системою відбувається у діалоговій формі, 
за нерегламентованим сценарієм, який кожного разу будується учнем по- 
новому, за його розсудом, а сама комп’ютерна технологія навчання органічно 
вписується в класичну систему, розвиває й раціоналізує її, забезпечуючи нові 
можливості щодо організації паралельного навчання й контролю знань, надає 
реальну можливість практичного впровадження індивідуалізованого навчання.

Арсенал дидактичних можливостей мультимедійних засобів навчання 
включає:

- урізноманітнення форм подання інформації;
- урізноманітнення типів навчальних завдань;
- створення навчальних середовищ, що забезпечують «занурення» учня в 

уявний світ, у певні соціальні й виробничі ситуації;
- забезпечення негайного зворотного зв'язку, широкі можливості 

діалогізації навчального процесу;
- широку індивідуалізація процесу навчання, використання основних і 

допоміжних навчальних впливів, розширення поля самостійності;
- широке застосування ігрових прийомів;
- широкі можливості відтворення фрагментів навчальної діяльності 

предметно-змістового, предметно-операційного і рефлексивного);
- активізацію навчальної роботи учнів, посилення їх ролі як суб’єкта 

навчальної діяльності (можливість обирати послідовність вивчення матеріалу, 
визначення міри і характеру допомоги тощо);

- посилення мотивації навчання.
Використання мультимедійних програм може відбуватися у різних видах 

навчальної діяльності учнів, зокрема: комп’ютерні програми під час подання 
нового матеріалу, його повторення, узагальнення та систематизації; 
мультимедійні програми як засіб впровадження самостійної роботи учнів;
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мультимедійна інформація як інструктивний та ілюстративний матеріал; 
мультимедія у поєднанні з іншими засобами навчання.

Отже, вважаємо за доцільне використовувати елементи мультимедійних 
технологій на уроках української мови в початкових класах, зокрема при 
вивченні морфології. Це сприятиме більш ефективному засвоєнню матеріалу 
уроку, оскільки в молодшому шкільному віці переважає наочно-образне 
мислення. Використання ІКТ у навчальному процесі -  вимога часу, що дозволяє 
залучити дітей до активної роботи й викликати в них прагнення до отримання 
знань. Особливість методики використання окремих мультимедійних засобів і 
їхніх поєднань у певній комплексній системі полягає в тому, щоб забезпечити 
відповідність між специфічними особливостями викладу навчального матеріалу 
й основними психолого-педагогічними закономірностями процесу навчання, 
специфікою й умовами засвоєння молодшими школярами знань.
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ НАД ТЕКСТОМ ПІДРУЧНИКА 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Я К  ДЖЕРЕЛОМ ІНФОРМАЦІЇ 

В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

У контексті Нової української школи змінилося основне функціональне 
призначення підручників для початкової освіти. Сучасний підручник з 
української мови має бути орієнтований на реалізацію компетентнісного 
навчання, а отже, виконувати своє основне функціональне призначення -  
забезпечувати формування компетентностей, окреслених змістом мовно- 
літературної освітньої галузі Державного стандарту початкової освіти. У 
результаті опанування української мови молодші школярі мають, зокрема,
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