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1. Ігрові технології. 

«Навчайте  граючись, а граючись навчайте». Ось такий простий вираз, а 

містить у собі неабияку таємницю, яку Сухомлинський пропонує розкрити 

перед дітьми. Ушинський вважав гру найважливішим видом діяльності 

дитини. Казав, що саме через гру дитина пізнає всі таємниці світу.  

А.С.Макаренко писав: «Гра має важливе значення в житті дитини, має те саме 

значення, яке у дорослого має діяльність, робота, служба. Якою буде дитина в 

грі, такою вона буде і в праці, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча 

відбувається перш за все в грі».    

Поняття «ігрові педагогічні технології» включає досить велику групу методів 

і прийомів організації педагогічного процесу у формі різних педагогічних ігор. 

На відміну від ігор взагалі, педагогічна гра має істотну ознаку — чітко 

поставлену мету навчання й відповідні їй педагогічні результати, які можуть 

бути обґрунтовані, виділені в явному вигляді й характеризуються навчально-

пізнавальною спрямованістю. Ігрова форма занять створюється на уроках за 

допомогою ігрових прийомів і ситуацій, що виступають як засіб спонукання, 

стимулювання до навчальної діяльності. 

В житті дитини гра виконує такі найважливіші функції:  

 розважальну;  

 комунікативну;  

 самореалізації в грі;  

 терапевтичну;  

 діагностичну;  

 корекційну;  

 міжнаціональної комунікації;  

 соціалізації. 

До основних взаємопов’язаних компонентів гри належить (за 

В.Коваленком, П.Підкасистим): 

- ігрова задумка; 

- правила; 



- ігрові дії; 

- дидактичні завдання (пізнавальний зміст); 

- обладнання; 

- результат гри. 

Ігрові форми навчання, як жодна інша технологія, сприяють використанню 

різних способів мотивації. 

1. Мотиви спілкування: 

учні, спільно вирішуючи завдання, беручи участь у грі, учаться спілкуватися, 

ураховувати думку товаришів; 

при рішенні колективних завдань використовуються різні можливості учнів; 

спільні емоційні переживання під час гри сприяють зміцненню 

міжособистісних відносин. 

2. Моральні мотиви: 

у грі кожен учень має виявити себе, свої знання, уміння, свій характер, вольові 

якості, своє ставлення до діяльності, до людей. 

3. Пізнавальні мотиви: 

кожна гра має близький результат (закінчення гри), стимулює учня до 

досягнення мети (перемоги) й усвідомлення шляху досягнення мети (треба 

знати більше інших); 

у грі команди чи окремі учні споконвічно рівні (немає відмінників і трієчників, 

є гравці). Результат залежить від самого гравця, рівня його підготовленості, 

здатностей, витримки, умінь, характеру; знеособлений процес навчання у грі 

здобуває особистісне значення. Учні приміряють соціальні маски, поринають в 

історичну обстановку й відчувають себе частиною досліджуваного історичного 

процесу; ситуація успіху створює сприятливе емоційне тло для розвитку 

пізнавального інтересу. Невдача сприймається не як особиста поразка, а як 

поразка у грі й стимулює пізнавальну діяльність (реванш); змагальність - 

невід'ємна частина гри - притягальна для дітей; у грі завжди є якесь таїнство - 

неотримана відповідь, що активізує розумову діяльність учня, штовхає на 

пошук відповіді; думка шукає вихід, вона спрямована на рішення пізнавальних 

завдань. 



Більшості ігор характерні чотири головні риси: 

- вільна розвивальна діяльність, яка застосовується лише за бажанням дитини 

заради задоволення від самого процесу діяльності, і не тільки від результату 

(процедурне задоволення); 

- творчий, в звичайній мірі імпровізований дуже активний характер цієї 

діяльності (поле творчості); 

- емоційна піднесеність діяльності, суперництво, змагання, конкуренція і т. д. 

(чуттєва природа гри, емоційна напруга); 

- наявність прямих, або непрямих правил, що відображають зміст гри, 

послідовність її розвитку. 

В структуру гри, як діяльності органічно входить планування, реалізація 

мети, а також аналіз результатів в яких особистість повністю реалізує себе , як 

суб'єкт. Мотивація ігрової діяльності забезпечується її добровільністю, 

можливостями вибору та елементами змагання, задоволення потреби в 

самоствердженні, в самореалізації. 

В структурі гри, як процесу входять: 

а) ролі, які беруть на себе гравці; 

б) ігрові дії, як засіб реалізації цих ролей; 

в) ігрове застосування предметів, тобто заміна реальним речей ігровими, 

умовними; 

г) реальні відносини між гравцями; 

д) сюжет (зміст) 

Етапи організації та проведення ігрової технології 

1. Розробка гри – розробка сценарію; 

– план гри; 

– загальний опис гри; 

– зміст інструктажу; 

– підготовка матеріального забезпечення 

2. Етап підготовки 

Введення в гру – постановка проблеми, цілей; 

– умови, інструктаж; 

– регламент, правила; 

– розподіл ролей; 

– формування груп; 

– консультації. 



3. Етап проведення 

4. Етап аналізу й узагальнення 

– висновок із гри; 

– аналіз, рефлексія; 

– оцінка і самооцінка роботи; 

– висновки й узагальнення; 

– рекомендації. 

Класифікація ігрових технологій 

За ігровою методикою: 

 Предметні. 

 Сюжетні. 

 Рольові. 

 Ділові. 

 Імітаційні. 

 Фізичні. 

 Драматичні. 

 

 

2. Технологія проблемного навчання 

Технологія проблемного вчення не нова: вона набула поширення в 20-30-х 

роках в радянській і зарубіжній школі. Проблемне вчення грунтується на 

теоретичних положеннях американського філософа, психолога і педагога 

Дж.Дьюи (1859-1952), що заснував в 1894 р. В Чикаго дослідну школу, в якій 

учбовий план був замінений ігровою і трудовою діяльністю. 

Заняття читанням, рахунком, листом проводилися лише у зв'язку з 

потребами - інстинктами, що виникали у дітей спонтанно, у міру їх 

фізіологічного дозрівання. Дьюї виділяв чотири інстинкти для вчення: 

соціальний, конструювання, художнього вираження, дослідницький. 

 

Концептуальні положення технології проблемного навчання(за Дж. 

Дьюї) 

1. Дитина в онтогенезі повторює шлях людства в пізнанні. 

2. Дитина, як активний суб’єкт навчання, засвоює матеріал не просто 

слухаючи чи сприймаючи органами чуття, а для задоволення потреб у 

знаннях, які виникли у неї. 

3. Умовами успішності навчання є: 

- проблематизація навчального матеріалу (знання – діти здивовані та 

зацікавленні); 

- активність дитини (знання повинні засвоюватися із задоволенням); 

- зв’язок навчання з життям дитини, грою, працею. 

Цілі та завдання проблемного навчання: 

 набуття знань, умінь, навичок; 



 засвоєння засобів самостійної діяльності; 

 розвиток пізнавальних і творчих здібностей. 

Під час проблемного навчання вчитель не повідомляє знання в готовому 

вигляді, а ставить перед учнем завдання (проблему), зацікавлює його, викликає 

в нього бажання знайти спосіб її розв’язання. 

Методичні прийоми, які використовуються вчителем для створення 
проблемних ситуацій: 

 учитель підводить учнів до суперечності й пропонує їм самостійно 

знайти спосіб її вирішення; 

 зіштовхує протиріччя практичної діяльності; 

  викладає різні точки зору з одного і того ж питання; 

  спонукає учнів робити порівняння, узагальнення, висновки з 

ситуацій, співставляти факти; 

  ставить конкретні запитання (на узагальнення, обгрунтування, 

конкретизацію. логіку мислення); 

  визначає проблемні теоретичні і практичні завдання (наприклад, 

частково-пошукові або дослідницькі); 

  ставить дослідницькі завдання (наприклад, з недостатніми або 

надлишковими даними, з суперечливими даними, свідомо допускаючи 

помилки тощо). 

 

Технологія проблемного навчання сприяє не тільки набуттю учнями необхідної 

системи знань, умінь та навичок, але й досягненню високого рівня їх 

розумового розвитку, формування в них здатності до самостійного оволодіння 

знань шляхом власної творчої діяльності, розвиває інтерес до навчальної праці; 

забезпечує грунтовні результати навчання. 

Bзaгaлi пpoблeмy, якщo вoнa вжe cфopмyльoвaнa, poзв'язyють зa тaкими 

ocнoвними eтaпaми: cтpyктypний aнaлiз; cклaдaння плaнy poзв'язyвaння; 

peaлiзaцiя плaнy; пepeвipкa i дocлiджeння oдepжaниx peзyльтaтiв; 

cиcтeмaтизaцiя, oпиc xoдy poзв'язyвaння; узагальнення poзв'язyвaння з мeтoю 

пoдaльшoгo викopиcтaння. 

Bиклaдeнe дaє мoжливicть oпиcaти opiєнтовнy ocнoвy тexнoлoгiї 

пpoблeмнoгo нaвчaння: 

 cтвopeння aтмocфepи cпiвтвopчocтi y нaвчaльнiй гpyпi i кoлeктивi; 

 цiлeпoклaдaння i мoтивaцiя; 

 пoвiдoмлeння i cпpиймaння нeoбxiднoгo мiнiмyмy iнфopмaцiї 

(cпpиймaння i aктyaлiзaцiя знaнь); 

 пepeтвopюючa дiяльнicть yчнiв в oпиcaнiй cитyaцiї; 

 ycвiдoмлeння cпpийнятoгo, фopмyлювaння пpoблeми yчнями; 

 poзв'язyвaння пpoблeми, caмopeгyляцiя i caмoкoнтpoль в yмoвax 

cпiвтвopчocтi; 

 yпopядкyвaння poзв'язyвaння з paцioнaльним виклaдoм йoгo; 



 yзaгaльнeння i кoнкpeтизaцiя здoбyтиx знaнь i yмiнь, виpoблeння 

цiннicниx 

 opiєнтaцiй. 

У пpoблeмнoмy нaвчaннi видiляють: 

 проблемний виклaд мaтepiaлy; 

 нaвчaння yчнiв poзв'язyвaнню пpoблeм (пpoблeмнe зacвoєння 

мaтepiaлy тa 

 фopмyвання кyльтypи пiзнaвaльнoї дiяльнocтi); 

 мeтoди пpoблемнoгo нaвчaння (eвpиcтичний, дocлiдницький, 

пpoблемного виклaдy мaтepiaлy, poльoвиx iгop). 

 

Виділено чотири головні умови успішності проблемного навчання: 

 

• забезпечення достатньої мотивації, здатної викликати інтерес до 

змісту проблеми; 

 

• забезпечення посильності роботи з виникаючими на кожному етапі 

проблемами (раціональне співвідношення відомого і невідомого); 

 

• значущість інформації, одержуваної при вирішенні проблеми, для 

учня; 

 

• необхідність діалогічного доброзичливого спілкування педагога з 

учнями, коли з увагою і заохоченням відносяться до всіх думок, гіпотез, 

висловлених учнями. 

 

3.Ситуація створення успіху 

 «Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні,  

збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності – це перша заповідь виховання. 

 У нас не повинно бути нещасливих учнів, душу яких  

гнітить думка, що вони ні на що не здібні. Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил 

дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися.» 
В. О. Сухомлинський  

  

Народження педагогічної технології "Створення ситуації успіху" було 

зумовлено самим життям. У своїй педагогічній діяльності А. С. Макаренко 

розробляв ідею "завтрашньої радості", а В.О. Сухомлинський розвинув цей 

прийом у створеній ним "Школі радості".  

В основі педагогічної технології "Створення ситуації успіху" лежить 

особистісно-орієнтований підхід до процесу навчання та виховання. Тільки 

особистісно-орієнтоване навчання дає можливість кожному учню реалізувати 

індивідуальні особливості, розвинути свою пошукову активність. 

Як зазначає О. Пєхота, ситуація успіху — це суб'єктивний психологічний 

стан задоволення результатом фізичного або морального напруження 

виконавця справи, творця явища. Вона досягається тоді, коли дитина сама 



визначає цей результат як успіх. Успішність теж тлумачиться як успіх, однак 

він є зовнішнім, бо оцінюється іншими. Усвідомлення ситуації успіху учнем, 

розуміння її значимості виникає після подолання психологічних бар'єрів страху 

бути не таким як усі, труднощів незнання, невміння тощо. 

Використання ситуації успіху має сприяти підвищенню робочого тонусу, 

збільшенню продуктивності навчальної роботи, а також допомогти учням 

усвідомити себе повноцінною особистістю і, відповідно, забезпечити успіх у 

навчанні.  

 Успіх, якщо його переживає дитина неодноразово, відкриває період 

визволення прихованих можливостей особистості, перетворення та реалізації 

духовних сил. Отже, головний зміст діяльності педагога полягає в тому, щоб 

кожен учень був успішний, це сприяє розвитку впевненості учня в собі, 

підвищенню самооцінки, розвитку почуття власної значимості.  

Завдання педагога — допомогти особистості дитини зрости в успіху, дати 

відчути радість від здолання труднощів, переконати, що задарма в житті нічого 

не дається, скрізь необхідно докласти зусиль. І успіх буде еквівалентним 

витраченим зусиллям. 

Умови створення ситуації успіху на уроці: 

 

 атмосфера доброзичливості в класі впродовж усього уроку; 

 «авансування» дітей перед тим, як вони розпочнуть виконувати 

завдання; 

 висока мотивація пропонованих завдань; 

 реальна допомога в просуванні до успіху — прихована інструкція 

діяльності; 

 педагогічна підтримка в процесі виконання роботи. 

З педагогічної точки зору ситуація успіху — це цілеспрямоване, 

організоване поєднання умов, за яких створюється можливість досягти значних 

результатів у діяльності як окремо взятої особистості, так і колективу в цілому. 

Це результат продуманої та підготовленої стратегії і тактики вчителя, сім'ї. 

З психологічної точки зору успіх — це переживання стану радості, 

задоволення від того, що результат, до якого особистість прямувала в своїй 

діяльності, або збігся з її очікуваннями, сподіваннями (з рівнем домагань), або 

перевершив їх. 

Успіх – це поєднання уміння, старання, пізнання, інтересу та похвали 

дитини. 

Ситуація — поєднання зовнішніх та внутрішніх умов, які спонукають учня 

до будь-яких дій. Створюючи ситуацію для кожної дитини, необхідно 

враховувати її інтереси, захоплення, здібності. 

Ситуація успіху — поєднання умов, які забезпечують успіх як результат 

цієї ситуації.  

 Педагогічна технологія «Створення ситуації успіху» допомагає долати 

труднощі, включає створення різноманітних видів радості, використання 

прийомів, за допомогою яких розгортається робота з різними категоріями учнів. 

 У цій педагогічній технології всі учні умовно поділяються на групи:  



 «Надійні» — це школярі, які мають добрі здібності, працюють 

самостійно, сумлінно ставляться до своїх обов'язків, самостійні, упевнені в собі. 

У класі такі діти почуваються спокійно, упевнено, захищено. Основа їх 

надійності — у постійному відчутті радості, що відбулася як результат 

усвідомлення ними своєї значущості в шкільному житті. Та хоча радість їх у 

чомусь буденна, проте постійна та глибока. Такі учні користуються 

авторитетом у класі та серед учителів. У роботі з ними потрібна спеціальна 

методика. 

«Упевнені в собі» — здібності таких учнів можуть бути і вищими, ніж у 

«надійних2, однак система їх роботи не настільки налагоджена. Періоди успіху, 

злету змінюються розслабленням, спадом. Діти дуже емоційно реагують і на 

досягнення, і на невдачі. У класі викликають симпатію, однак вадами таких 

учнів, крім можливих збоїв у роботі, є швидке звикання до успіху, 

переростання впевненості в самовпевненість. 

«Невпевнені»— це загалом успішні школярі, пізнавальні інтереси яких 

пов'язані, зазвичай, з навчанням. Вони більш-менш відповідально ставляться до 

справи. Головна розпізнавальна риса їх — невпевненість у своїх силах. 

Причини цього можуть бути різні: занижена самооцінка, нестійкий настрій, 

складна психологічна атмосфера в сім'ї, епізодичні невдачі тощо. Найбільш 

хворобливо такі діти реагують на несправедливість учителів, на необ'єктивність 

оцінювання. Вибір прийомів роботи вчителя з учнем цієї категорії залежить і 

від особистості учня, і від рівня взаємин з учителем, і від конкретної ситуації. 

 Категорія учнів «Зневірені» — це переважно діти, які мають непогану 

підготовку, здібності. Однак після відчутної колись радості сподівань, що 

здійснилися, з різних причин втратили її. Причини відчаю можуть бути 

різноманітні. Серія невдач, нетактовність педагога, ситуація в родині, у якій 

спочатку дитина займала місце загального улюбленця, а потім потрапила в 

ситуацію «Попелюшки».  

Шляхи створення ситуації успіху різні, вони залежать від груп школярів, з 

якими працює вчитель. Допоможуть вести роботу у цьому напрямку, наблизити 

успіх до кожної дитини наступні прийоми:  

Прийом "Невтручання" — максимальне надання самостійності у вирішенні 

проблеми. "Холодний душ" — учителю не слід поспішати з поліпшенням 

оцінок, він не тільки не "поливає бальзамом" зачеплене самолюбство, але й 

трохи "підсипає солі" (за А.С.Макаренком). "Анонсування" — спершу треба 

обговорити з учнем, що йому потрібно буде зробити, провести мовби 

репетицію майбутньої події. "Невпевненим" така попередня підготовка 

створить психологічну установку на можливий успіх, дасть упевненість у своїх 

власних силах. 

 "Гидке каченя" — прийом для "зневірених" учнів. Важливо вчасно 

побачити їхні позитивні якості, створити всі можливі умови для тих, кому так 

необхідно, щоб хтось повірив у них, допоміг удосконалитися. Сенс прийому 

"Емоційне заохочення" у тому, щоб вселити в дитину віру в себе, похвалити за 

будь-що, навіть незначне; усмішкою, поглядом дати зрозуміти учню, що серце, 

душа вчителя розкриті для нього.  "Сходинки до успіху" — крок за кроком 

підніматися разом з учнем сходинками знань.  "Емоційне блокування" — це 

обмеження розгортання образи, розчарування, утрати віри у власні сили. Треба 



допомогти учневі пересилити свою невдачу, знайти її причину, переорієнтувати 

його з песимістичної оцінки подій на оптимістичну.  "Стабілізація" — 

створення умов для того, щоб загальна позитивна реакція класу на діяльність 

учня не стала одноразовою, а, по можливості, часто повторювалась. "Даю 

шанс" — спеціально підготовлена педагогом ситуація, за якої дитина дістає 

неочікувану для самої себе можливість розкрити власні можливості, 

здібності.Прийом "Сповідь" — щире звернення до найкращих дитячих 

почуттів, розкриття перед учнем стану своєї душі. Однак цей прийом може дати 

очікуваний ефект лише в разі правильного прогнозування вчителем відповідної 

реакції учня.  Прийом "Стеж за нами" використовується для дітей з 

інтелектуальною занехаяністю, з лінощами думки. Сенс його полягає в тому, 

щоб дати можливість учню відчути радість визнання в собі інтелектуальних 

сил.  

 "Емоційний сплеск" — це спроба дати емоційний заряд упевненості в 

тяжку для учня хвилину, нагадавши йому про його великі інтелектуальні 

можливості, звільнити від психологічної затисненості енергію, думку, знання. 

 Прийом "Обмін ролями" дає учням можливість проявити себе, наприклад, 

у ролі учителя, показує дітям, що вони здатні робити набагато більше, ніж від 

них очікують. 

 "Створення ситуації змагань" — завдання педагога — виявлення гідного 

"суперника" й утримання ситуації інтелектуально-творчого змагання під 

педагогічним контролем. 

 "Вибір адекватних стимулів" — стимул для роботи повинен бути 

привабливим для учнів, а при втраті своєї актуальності змінюватись. 

 "Допомога друга" — це вчасна допомога як з боку викладача, так і з боку 

учнів, що підтримує прагнення дитини стати на ноги, уселяє в неї впевненість у 

власні сили, у спроможність здолати труднощі. 

 Сутністю прийому "Еврика" є прагнення вчителя активізувати учнів нехай 

на маленьке, але власне відкриття відомих фактів, що спонукає їх мислити, 

відкривати для себе нове, розкривати красу процесу пізнання. 

 Прийом "Навмисна помилка" активізує увагу учнів. Його рекомендується 

використовувати під час перевірки знань. 

 Шляхи створення "ситуації успіху" різні, вони залежать від груп школярів, 

з якими працює вчитель. 

Створення ситуації успіху має певний алгоритм:  

1. Зняття страху. Допомогає перебороти невпевненість у власних силах. 

("Люди вчаться на своїх помилках і знаходять інші шляхи вирішення 

проблем ”). 

2. Авансування успішного результату. Допомагає вчителю висловити 

тверду переконаність у тому, що його учень обов’язково впорається з 

поставленим завданням. Це, в свою чергу, переконує дитину у своїх силах і 

можливостях. 

( "У тебе обов’язково вийде ”, "Я навіть не сумніваюсь у позитивному 

результаті ”). 

3. Прихований інструктаж дитини про способи і форми здійснення 

діяльності. Допомагає дитині уникнути поразки. Досягається шляхом 



побажання. ("Можливо краще почати з ...”, "Виконуючи роботу, не забудьте 

про ...”). 

4. Внесення мотиву. Показує дитині, заради чого, кого здійснюється ця 

діяльність, кому буде добре після виконання. ("Без твоєї допомоги твоїм друзям 

не впоратись...”). 

5. Персональна винятковість. Визначає важливість зусиль дитини в 

діяльності, що здійснюється або здійснюватиметься. ("Тільки ти міг би...”, 

"Тільки тобі і можу доручити...”) 

6. Мобілізація активності або педагогічне виконання. Спонукає до 

виконання конкретних дій. ("Ми дуже хочемо розпочати роботу...”, "Так 

хочеться швидко побачити...”7. Висока оцінка деталі. Допомагає емоційно 

пережити не результат в цілому, а якоїсь окремої деталі. ("Найбільше мені 

сподобалось у твоїй роботі...”, "Найбільше тобі вдалося...”).  

7. Вимоги до особистості й діяльності педагога 

Для створення ситуації успіху важлива емоційна культура вчителя, його 

психологічна компетентність, вербальна «інструментовка», наприклад, такі 

висловлювання педагога : 

— Це дуже важливо, і в тебе неодмінно вийде... 

— Саме ти й міг би зробити таку справу... 

— Це зовсім не складно. Навіть якщо не вийде — нічого страшного... 

— Починай же! Я впевнений, ти це добре зробиш... 

— Ось ця деталь вийшла в тебе дуже гарно! 

 

Щоб дійти до мети, треба перш за все йти. 

 О. де Бальзак 

  

4. Технології інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових 

моделей навчального матеріалу (В.Ф. Шаталов). 
 

В. Шаталов удостоєний багатьох всесвітніх нагород, лауреат Премії 

Сороса, нагороджений медаллю К. Ушинського, кавалер ордена Миколи 

Чудотворця, почесний президент італійської асоціації «Данте Аліг´єрі». У 

дипломах, грамотах зазначається: «За примноження добра на Землі», 

«Великому вчителю-гуманісту ХХІ століття», «За нову гуманістичну 

педагогічну культуру». Це учитель-новатор, який категорично відмовився від 

репресивної педагогіки. Його доля «виявилась найдраматичнішою». Не встигав 

В. Шаталов запропонувати щось нове, а вже опоненти кричали: «Це що - всі 

мають переходити на ієрогліфи?» (опорні сигнали. - Авт.). Або: «Якщо не 

ставити двійок, то як же утримувати дисципліну?». 

Народився Віктор Федорович Шаталов 1 травня 1927 р., закінчив 

Сталінський педагогічний інститут (1953). З 1951 р. розпочав педагогічну 

діяльність. Працював учителем фізики й математики в школах м. Донецька. 

Експериментальна педагогічна діяльність В. Шаталова, успіхи його учнів 

та вчителів- однодумців спричинили створення в м. Донецьку лабораторії 

проблем інтенсивних методів навчання АПН СРСР. Віктор Федорович у книзі 

«Педагогическая проза» зазначає, що свої пошуки розпочав ще в 1952 р., 



інтенсивніше працював у 1953-1955 рр., але цілеспрямована робота розпочалася 

лише у 1956 р. в СШ № 6 м. Донецька. Багато років він проводив різноманітні 

експериментальні дослідження в середніх та старших класах. Працюючи за 

новою методикою В. Шаталова, учні навчалися логічно мислити й викладати 

навчальний матеріал, працювати вдумливо і зосереджено, з величезним 

захопленням. Діти ставали доброзичливими, пунктуальними та ефективно 

використовували свій час. За цією методикою розв´язувалося багато виховних 

завдань. 

З 1956 р. В. Шаталов проводив експериментальну роботу з учнями. 

Створив авторську освітню модель, що дістала назву методики інтенсивного 

навчання Шаталова (1984). Як науковий співробітник АПН СРСР з 1965 р., а з 

1973 р. - як співробітник Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР 

проводив експериментальну роботу з учнями. У кінці 50-х років працював у 

школі робітничої молоді й саме в цей час розпочав пошук нової системи 

навчання для середнього і старшого ступенів загальноосвітньої школи. 

Розробив систему навчання з використанням опорних сигналів - 

взаємопов´язаних ключових слів, умовних знаків, малюнків і формул з 

коротким висновком. Ця система дала змогу проводити повний курс загальної 

середньої освіти за 9 років з навантаженням не більше, як 30 навчальних годин 

на тиждень з двома вільними днями (четвер і неділя). Причому уроки фізичного 

виховання були обов´язковими щодня. У школі використовувалися авторські 

навчальні посібники, різноманітні нестандартні форми, орієнтовані на розвиток 

творчого мислення учнів. В. Шаталов нестандартно підходив до викладу нового 

матеріалу: давав складне через просте, спирався не на зубріння, а на розуміння. 

40 років експерименту підтвердили перевагу запропонованої ним системи 

навчання. 

Відкриттям В. Шаталова в педагогіці стали опорні сигнали 

(експериментував у межах державних навчальних програм). Це короткий 

конспект до кожного уроку із символами, знаками, ключовими словами, 

цифрами, що дає змогу вивчати тему цілісно, до того ж із значним 

випередженням. У праці С. Виноградова «Открытие Шаталова (опора на 

механизм понимания)» (2003) зроблено одну з перших спроб знайти теоретичне 

роз´яснення феномену «опорних сигналів». 

В опорних сигналах і в опорних конспектах багато спільного, але є й 

відмінності. В опорних конспектах містяться певні одиниці інформації, зв´язки 

між ними, а в опорних сигналах це зроблено за допомогою графіки і кольору. 

Червоним фарбується найбільш значуще. Із словесної форми вилучається все 

зайве, залишаються слова чи малюнки, які говорять самі за себе. Поняття 

«сигнали» В. Шаталов запозичив у академіка Івана Павлова, а праці 

вітчизняних психологів наштовхнули його на ідею давати матеріал великими 

блоками. За час наполегливої праці сам В. Шаталов і його колеги довели, що не 

лише математику і фізику, а й інші предмети (українську і російську мови, 

біологію, хімію, історію, географію) можна «перевести на опорні сигнали». 

Трирічний курс математики і фізики 

В. Шаталов вивчав зі своїми восьмикласниками в Донецькій середній 

школі № 5, у середній школі № 13, спочатку за два роки, потім - за один. Діти 

не хворіли, бо щодня відвідували уроки фізкультури. За рахунок вільного часу з 



першого до випускного класу педагог прагнув увести уроки риторики, 

сценічної майстерності, танцю, хоровою співу, краєзнавства. Проте втілити це у 

життя йому не вдалося, через відсутність дозволу Міністерства освіти. Всю 

систему навчання в 60-х роках В. Шаталов вибудував сам, 40 років 

експерименту підтвердили її перевагу. Його досвід витримав іспит на 

методологічну зрілість і тривалість. 

У серпні 1969 р. на засіданні вченої ради НДІ педагогіки УРСР В. 

Шаталову було відмовлено у проведенні експериментальної роботи. 

Незважаючи на це, з 1 вересня цього року в СШ № 5 м. Донецька за 

домовленістю з директором школи Н. Ігнатовою розпочався нелегальний 

експеримент, у ході якого восьмикласники працювали в позаурочний час по 4 

год. на тиждень. За один навчальний рік вони мали вивчити курс математики 

всієї середньої школи. В 1970 р. експеримент набув розголосу, і співробітники 

НДІ педагогіки УРСР провели іспити й контрольні роботи. Із 22 учнів 

експериментальної групи 22 отримали відмінні оцінки. На черговому засіданні 

вченої ради було прийнято рішення про початок офіційно дозволеного 

експерименту в СШ № 13 м. Донецька. 

Суть технології полягає у кількаразовому вивченні навчального матеріалу 

з використанням таких опорних конспектів: 

 • перший етап — розгорнуте образно-емоційне пояснення вчителем 

відібраних для уроків параграфів; 

• другий етап — стислий виклад навчального матеріалу за опорним 

конспектом; 

• третій етап — робота з підручником і опорним конспектом удома; 

• четвертий етап — письмове відтворення опорних конспектів на 

наступному уроці; 

• п’ятий етап — перевірка і контроль знань. 

Цілі навчання - формування ЗУН, прискорене навчання, навчання всіх 

учнів з будь-якими індивідуальними даними. 

Особливості методики: опорні схеми відображають основні одиниці 

інформації у взаємозв' язках; робота з опорними сигналами в 5 етапів (вивчення 

теорії в класі, домашня самостійна робота, фронтальний контроль засвоєння 

конспекту, усне промовляння опорного конспекту, узагальнення і 

систематизація); конкретизація абстрактного матеріалу; розробка системи 

навчальної діяльності учнів. 

 

  


