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Компетентнісний підхід до організації освітнього процесу реалізується 

через проходження учнем наступних етапів: визначення та ідентифікації даних 

компетентнісної задачі; планування та формування стратегії розв’язування; 

структурування даних; аналізу та порівняння даних з різних джерел; оцінювання 

даних відповідно до критеріїв; опрацювання даних та обґрунтування результатів; 

представлення результатів, пояснення їх практичного застосування. 

Реалізація освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, що 

базується на розвитку усіх компонентів цифрових компетентностей, поєднанні 

особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів і залученні учнів до 

активної діяльності є відображенням раціонального вирішення практико-

орієнтованого навчання.  

Так організований освітній простір готує школяра до уміння на практиці 

застосовувати набуті у школі знання, практичний досвід для реалізації реальних 

життєвих труднощів чи вирішення окремих проблемних ситуацій. Основою такого 

підходу є компонування та доповнення лінійної та пірамідальної моделей 

компетентнісного навчання у новій українській школі. 
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Групи подовженого дня є ефективною формою виховання в системі 

початкової освіти. Система продовженого дня працює вже понад 50 років і 

продемонструвала великі можливості стосовно виховання підростаючого 

покоління. Водночас увібрала в себе і всі вади авторитарної школи, бо з часів 

свого зародження вона задумувалася та розвивалася як безпосереднє продовження 

навчально-виховного процесу. 
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У виховному процесі початкової школи саме на вчителя покладається місія 

забезпечити необхідні докорінні зміни. У вирішенні цих завдань актуального 

значення набуває використання інтерактивних технологій на заняттях групи 

продовженого дня. Інтерактивна модель своєю метою ставить організацію 

комфортних умов навчання, при яких всі учні активно взаємодіють між собою. 

Саме використання цієї моделі навчання вчителем на своїх уроках, свідчить про 

його інноваційну діяльність. Організація інтерактивного навчання передбачає 

моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення 

питань на підставі аналізу обставин і ситуації, проникнення інформаційних 

потоків в свідомість, що викликають його активну діяльність [1]. 

У порівнянні з традиційними, в інтерактивних моделях навчання змінюється 

і взаємодія з учителем: його активність поступається місцем активності учнів, 

завдання вчителя — створити умови для їх ініціативи. В інтерактивній технології 

учні виступають повноправними учасниками, їх досвід важливий не менше, ніж 

досвід учителя, який не стільки дає готові знання, скільки спонукає учнів до 

самостійного пошуку (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1 Особливості інтерактивного навчання 

Познайомимося з деякими інтерактивними технологіями і методами через 

які можна впровадити інтерактивну модель навчання в рамках уроку: 

робота в малих групах — в парах, ротаційних трійках, «два, чотири, разом»; 

метод каруселі; 

лекції з проблемним викладом; 

евристична бесіда; 

дискусії, дебати; 

конференції; 

ділові ігри; 

використання мультимедійних засобів (комп’ютерні класи); 

технологія повноцінного співробітництва; 

технологія моделювання, або метод проектів. 
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Інтерактивні технології найбільше відповідають особистісно-

зорієнтованому підходу при організації виховного процесу в ГПД. Вони знайшли 

своє втілення у складових навчально-виховного процесу: виховні заходи, 

спортивні години, діяльність за інтересами [4]. 

У процесі застосування інтерактивних технологій, як правило моделюються 

реальні життєві ситуації пропонуються проблеми для спільного вирішення, 

застосовуються рольові ігри. Тому, інтерактивні технології найбільше сприяють 

формуванню учнів умінь і навичок, виробленню особистих цінностей, створюють 

атмосферу співпраці, творчої взаємодії [3]. 

Інтерактивні технології потребують певної зміни всього життя класу, а 

також значної кількості часу для підготування, як учнями, так і педагогами. Слід 

розпочати з поступового використання таких технологій, якщо їх застосування не 

було задіяним. Як педагогові, так і учням треба поступово оволодівати ними. 

Можна створити цілий план поетапного впровадження таких інтерактивних 

технологій. Краще ґрунтовно підготувати декілька занять у навчальному році, ніж 

проводити наспіх колективні «ігри», також можна провести з учнями особливе 

організаційне заняття, розробити разом з ними правила роботи в класі, 

налаштувати учнів на сумлінну підготовку до занять. Використовувати спочатку 

необхідно прості інтерактивні технології, а саме: робота в парах, малих групах, 

мозковий штурм тощо. Коли у вихователя і в учнів з’явиться досвід необхідної 

роботи, такі заняття відбуватимуться набагато легше, а підготовка не 

потребуватиме багато часу [2]. 

Отже, за умов вмілого впровадження інтерактивних технологій на заняттях 

групи продовженого дня вони дозволяють залучити до роботи всіх учнів класу, 

сприяють виробленню соціально важливих навичок роботи в колективі, взаємодії, 

дискусії, обговорення та поглиблюють мотивацію. 
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