
Лекція 4. Педагогічні технології на основі ефективності управління і 

організації навчально-виховного процесу.  

1. Технологія С.М. Лисенкової. 

2. Технологія рівневої диференціації (Логачевська С.В.). 

3. Технологія індивідуального навчання. Технологія програмованого 

навчання. 

4. Колективний спосіб навчання. Групові технології. Проектна технологія 

навчання. 

Завдання для самостійної роботи 

 

Розробка фрагменту уроку з вибраної дисципліни з використанням 

елементів диференційованого навчання та мікро викладання. 

 

Література: 

 

 

1. Гришина Т.В. Освітня технологія як об’єкт методичної роботи. – Харків, 

2003.  

2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К., 2004. – 352 с.  

3. Кондратюк О. Рекомендації з організації групової роботи // Початкова освіта. 

– 2007. - № 4. – С. 3 – 7.  

4. Освітні технології: Навч.-метод. посібник / За ред. О.Пєхоти. – К.: А.С.К., 

2002. – 255 с  

5. С.П.Логачевська «Диференціація у звичацному класі» - К., 1987.  

6. Педагогічні інновації в сучасній школі /Методичний збірник. – Київ, 1994.  

7. Педагогчний пошук / Упорядник І.М.Баженова. – М.,1987.  

8. Селевко Г.С.Современные образовательные технологии. – М.,1998.  

9. Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технології. – Харків, 2002. – 128  

10. Сухарева Н. Застосування інтерактивних технологій на уроках читання // 

Початкова освіта. – 2007. - № 7. С. 9 – 11.  

11. Сухарєва Л. С. Сучасний урок у початковій школі. Нестандартні уроки 

математики у 1– 4 класах. – Х.: Основа, 2005. – 192 с. 

 

 

1. Лисенкова Софія Миколаївна - вчитель початкових класів середньої 

школи № 587 р. Москви, Народний вчитель СРСР.  

Вирішила нерозв'язне завдання одночасного вчення дітей з різним рівнем 

розвитку без додаткових занять, без яких би то не було «вирівнювань», без 

допомоги батьків.  

За типом управління: система малих груп.  

За організаційними формами: традиційна класно-урочна, академічна з 

елементами диференціації і індивідуалізації.  За підходом до дитинати: 

співпраця, партнерство.  

 За переважаючим методом: пояснювально-ілюстративна з елементами 

діалогу.  

 За напрямом модернізації: ефективність організації і управління учбовим 

процесом.  



 Успішне вчення всіх.  Успіх - головна умова розвитку дітей у вченні.  

Комфортність в класі: доброзичливість, взаємодопомога; дитина, в якого щось 

не виходить, не відчуває себе збитково, не соромиться відповідати, не боїться 

помилитися. Запобігання помилкам, а не робота над ними.  Послідовність, 

системність вмісту навчального матеріалу. Диференціація, доступність завдань 

для кожного.  До повної самостійності – поступово. Через знаючого учня вчити 

того, що не знає. 

С.Н.Лисенкова відкрила чудовий феномен: щоб зменшити об'єктивну 

складність деяких питань програми, треба випереджати їх введення в учбовий 

процес. Підхід до структури матеріалу обумовлений завданнями 

випереджаючого введення для подальшого повторення понять і називається 

пробно-порціальним. Важку тему С.М.Лисенкова починає не в задані 

програмою години, а на багато раніше. Тема дається на кожному уроці малими 

дозами (5-7 хвилин). Тема при цьому розкривається повільно, послідовно, зі 

всіма необхідними логічними переходами. У обговорення залучаються 

спочатку сильні, потім середні і лише потім слабкі учні. Виходить, що всі діти 

помалу учать один одного. І вчитель, і учні зовсім по-іншому відчувають себе в 

просторі часу. Таким чином, засвоєння матеріалу відбувається в три етапи: 1) 

попереднє введення перших (малих) порцій майбутніх знань, 2) уточнення 

нових понять, їх узагальнення, вживання і 3) розвиток побіжності 

розумових прийомів і навчальних дій. Таке розосереджене засвоєння 

навчального матеріалу забезпечує переведення знань в довготривалу пам'ять. 

Другим «китом», на якому заснована технологія С.Н.Лисенкової, є 

коментоване керування. Методичний прийом «коментоване керування», 

представляє, по суті, відповідь (інформацію) з місця про те, що робить учень, 

допомагає оптимально включити в роботу весь клас, вести безперервний 

зворотний зв'язок з усім класом (написання елементів букв, цифр, промовляння 

слів, вирішення прикладів, завдань і так далі). І третій «кит» системи 

С.Н.Лисенкової - це опорні схеми, або просто опори, - висновки, які 

народжуються на очах учнів в процесі пояснення і оформляються у вигляді 

таблиць, карток, креслення, малюнка. Дуже важлива умова в роботі з схемами-

опорами: вони повинні постійно підключатися до роботи на уроці, а не висіти 

як плакати. Лише тоді вони допоможуть вчителеві краще учити, а дітям легко 

навчатися. У Лисенкової він отримав розвиток: вона об'єднала коментування 3-

х дій: «думаю, говорю, записую». Учень вголос оголошує, що він в даний 

момент робить; одночасно вирішується завдання керування діяльністю всього 

класу. 

 

2. Технологія рівневої диференціації.  
Диференціація в перекладі з латинського означає поділ, розшарування 

цілого на рівні частини або на окремі різнорідні елементи. 

 У вітчизняній педагогіці принцип диференціації розроблявся ще за часів 

К.Д.Ушинського, який вважав, що розподіл класу на групи, з яких одна 

сильніша за іншу, не тільки не шкідливий, а й корисний, якщо наставник уміє, 

працюючи з однією групою, дати іншим корисну самостійну вправу. Думку про 

необхідність застосування диференційованого підходу як однієї з 

найефективніших форм індивідуалізації навчання в свій час висловлював В.О. 

Сухомлинський. На сучасному етапі зазначену проблему визнають актуальною 

О.Я.Савченко, М.В. Богданович, С.П. Логачевська.  



Диференціація навчання (диференційований підхід у навчанні) – це: - 

створення різноманітних умов навчання для різних шкіл, класів, груп з метою 

обліку особливостей їхнього контингенту; - комплекс методичних, психолого-

педагогічних і організаційно-управлінських заходів, що забезпечують навчання 

в гомогенних групах (об’єднання учнів з близьким рівнем навчальних 

досягнень). Принцип диференціації навчання – положення, відповідно до якого 

педагогічний процес будується як диференційний. Одним з основних видів 

диференціації є індивідуальне навчання.  

Технологія диференційованого навчання являє собою сукупність 

організаційних рішень, засобів і методів диференційованого навчання, що 

охоплюють певну частину навчального процесу.  

У вітчизняній педагогіці розрізняють кілька взаємопов’язаних рівнів 

диференціації повної середньої освіти: - за структурою системи освіти 

(загальноосвітні школи, вищі навчальні заклади І, ІІ рівнів акредитації тощо); - 

за змістом навчання (масове, поглиблене, профільне різних спрямувань); - за 

характером організації навчального процесу (зовнішня – профільна, 

внутрішня – рівнева). Організація зовнішньої диференціації передбачає 

утворення класів високого інтелектуального розвитку, вікової норми, 

підвищеної педагогічної уваги, що, у свою чергу, зумовлює диференціацію 

навчальних програм, навчально-методичного забезпечення, підготовку вчителів 

до роботи в нових умовах. Зовнішня диференціація впроваджується у закладах, 

що мають статус експериментального майданчика, ліцеях, гімназіях тощо.  

В умовах одночасного навчання в класі учнів з рідним рівнем навчальних 

можливостей постає проблема оптимальної організації їх пізнавальної 

діяльності. Вирішенню цієї проблеми сприяє здійснення внутрішньокласного 

диференційованого навчання, обов’язковою умовою якого є створення 

динамічних навчальних груп.  

Ураховуючи рівень пізнавальних можливостей дітей, застосовують різні 

прийоми організації навчальної діяльності: за ступенем складності, за ступенем 

самостійності, за обсягом.  

Диференціація за степенем складності передбачає застосування таких 

завдань: які потребують різної ґрунтовності узагальнення та висновків; які 

розраховані на різний рівень роботи; репродуктивного і творчого характеру.  

Диференціація за ступенем самостійності передбачає застосування завдань 

однакової складності, але з різною мірою допомого кожній групі школярів. Для 

виконання завдання найсильнішій групі ставиться лише мета, а способи її 

досягнення діти відшукують самостійно; учням другої групи пропонується 

незначна допомога – конкретизація завдання. Вказівка на прийоми 

розв’язування, зразок, навідні питання, схема, малюнок тощо. Для розв’язання 

завдання дітям третьої групи надається найбільш повна інформація. Залежно 

від сформованості у дітей навичок розв’язання пізнавальних завдань, 

інформація дозується від найбільш до найменш повної. 

 Диференціація за обсягом передбачає завдання однакового змісту, але 

диференціюється або обсяг, або час його виконання. Технологія 

диференційованого навчання гуманізує навчальний процес, створює сприятливі 

умови для забезпечення повноцінного розвитку кожної дитини. 

 Актуальним і важливим в умовах переходу початкової школи на новий 

зміст і структуру навчання є досвід заслуженого вчителя України з 

Кіровоградщини Логачевської Світлани Панасівни саме з питань 

індивідуалізації та диференціації навчально-визовного процесу.  



Диференційовані завдання, які розробила Логачевська С.П., поділяються 

на дві групи: - диференціація за ступенем складності; - диференціація за 

ступенем самостійності.  
 

Технологія індивідуального навчання.  
Унт Інге Гріховна – доктор педагогічних наук, професор ННІ педагогіки 

Естонії, автор широко поширеної системи індивідуалізації навчальних завдань.  

Границька Антоніна Сергіївна – професор Інституту іноземних мов ім. 

Моріса Тереза, автор адаптивної системи навчання в школі.  

Шадріков Володимир Дмитрович – член РАН, доктор психології, 

професор, керівник масового експеременту по використанню індивідуально-

орієнтовного навчального процесу. Мета технології та ж, що і в "Метод 

проектів" - зробити навчання більш зручним і, таким чином, більш 

продуктивним для кожного учня; кошти ж більш різноманітні і багатосторонні. 

Згідно  з А. С. Границькою, вводиться нелінійна конструкція уроку: 

частина перша - навчання всіх, частина друга - присвячується самостійної 

роботи учнів і індивідуальній роботі з ними. 

 Використовується робота в парах, застосовуються опорні схеми з 

Шаталова і багаторівневі завдання на картках. Інге Унт розробила робочі 

зошити на друкованій основі з керівництвом до індивідуалізованої самостійної 

роботи, пристосованої  наявній літературі. В. Д. Шадріков створив навчальний 

план, програми і методичні посібники для шести рівнів, які дозволяють вести 

навчання залежно від здібностей кожного учня. Вибираючи посильний рівень, 

учні опиняються в класах із змінним складом. Вибір рівня складності досить 

рухливий і робиться «не назавжди», як у класах вирівнювання.  

Індивідуальне навчання - форма, модель організації навчального 

процесу, при якій: 1) вчитель взаємодіє лише з одним учнем; 2) один учень 

взаємодіє лише із засобами навчання (книги, комп'ютер і тому подібне).  

Головним достоїнством індивідуального навчання є те, що воно дозволяє 

повністю адаптувати вміст, методи і темпи навчальної діяльності дитини до 

його особливостей, стежити за кожною його дією і операцією при вирішенні 

конкретних завдань; стежити за його просуванням від незнання до знання, 

вносити вчасно необхідні корекції до діяльності цчнів, так і вчителів, 

пристосовувати їх до постійно змінної, але контрольованої ситуації з боку 

вчителя і з боку учня. Все це дозволяє учневі працювати економно, постійно 

контролювати витрати своїх сил, працювати в оптимальний для себе час, що, 

природно, дозволяє досягати високих результатів навчання.  

Індивідуальне навчання в такому «чистому» вигляді застосовується в 

масовій школі вельми обмежено (для занять з девіантними дітьми).  

Індивідуальний підхід - це: 1) принцип педагогіки, згідно з яким в процесі 

навчально- виховної роботи з групою вчитель взаємодіє з окремими учнями по 

індивідуальній моделі, враховуючи їх особові особливості;  

2) орієнтація на індивідуальні особливості дитини в спілкуванні з нею;  

3) облік індивідуальних особливостей дитини в процесі навчання;  

4) створення педагогічних умов не лише для розвитку всіх учнів, але і для 

розвитку кожного дитини окремо.  

Індивідуалізація навчання - це:  

1) організація навчального процесу, при якому вибір способів, прийомів, 

темпу навчання обумовлюється індивідуальними особливостями учнів;  



2) різні навчально-методичні, педагогічні для психологотипу і 

організаційно-управлінські заходи, що забезпечують індивідуальний підхід.  

Технологія індивідуалізованого навчання - така організація навчального 

процесу, при якій індивідуальний підхід і індивідуальна форма навчання є 

пріоритетними.  

Технологія програмованого навчання. Метод проектів. Ще в 1919 р. в 

місті Дальтон (США) Е. Паркхерст робить спробу замінити класно-урочну 

систему індивідуальною роботою з кожним учнем з подальшою роботою 

кожного учня за планом, виробленому спільно з педагогом. Учні дістали 

можливість просуватися у вивченні шкільних програм кожен своїм темпом, 

першу половину дня працювали самостійно, без жодного розкладу. У другій 

половині дня – проходили заняття в групах за інтересами; не заборонялося 

збиратися в групах або парах, щоб якісь питання або теми обговорювати або 

опрацьовувати спільно. Цей досвід отримав назву «дальтон-план».  

Метод проектів - це комплексний повчальний метод, який дозволяє 

індивідуалізувати навчальний процес, дає можливість дитині проявити 

самостійність в плануванні, організації і контролі своєї діяльності.  

Блокове навчання здійснюється на основі гнучкої програми, що 

забезпечує учням можливість виконувати всілякі інтелектуальні операції і 

використовувати знання, що вони набувають, при вирішенні певних навчальних 

завдань. Виділяються наступні послідовні блоки такої програми, що 

передбачають гарантоване засвоєння визначеного темою матеріалу: - 

інформаційний блок; - тестово-інформаційний (перевірка засвоєного); - 

коректувально-інформаційний (в разі невірної відповіді - додаткове вчення); - 

проблемний блок: вирішення завдань на основі отриманих знань; - блок 

перевірки і корекції.  

Модульне вчення (як розвиток блокового) - така організація процесу 

навчання, при якій учень працює з навчальною програмою, складеною з 

модулів. Технологія модульного навчання є одним з напрямів 

індивідуалізованого навчання, що дозволяє здійснювати самонавчання, 

регулювати не лише темп роботи, але і вміст навчального матеріалу. Сам 

модуль може представляти вміст курсу на трьох рівнях: повному, скороченому і 

поглибленому. Програмний матеріал подається одночасно на всіх можливих 

кодах: за допомогою малюнків, числовому, символічному і словесному.  

 Колективний спосіб навчання. Основним розробником цієї проблеми є 

доктор педагогічних наук, професор Красноярського педагогічного 

університету В.К. Дьяченко, ним запропонована концепція КСН. Вона полягає 

в застосуванні:  

• Систематичних колективних занять (кожний учень повинен знати і вміти 

робити те, що знає і вміє робити той, хто його навчає, тобто досягається 

завершеність у навчанні й вихованні); 

 • Принципу обов’язкового і безперервного передання знань (усі учасники 

занять повинні викладати навчальний матеріал один одному, а здобуте 

передавати; навчився сам – учи іншого);  

 • Принципу колективної праці (усі працюють з усіма, і всі вчаться у всіх, 

тобто реалізується закон життя здорового колективу – загальна співпраця і 

взаємодопомога товаришів); •Принципу відповідності до психофізичних 

можливостей, здібностей кожного учасника занять, через різновіковий склад 

навчального колективу;  



• Одночасного вивчення різних тем різними учнями (усі учасники 

самостійно, без попереднього пояснення й інструктажу педагога вивчають 

одночасно різні теми, виконують різні функції);  

• Принципу співробітництва, проявлення педагогічних здібностей; 

організований у такий спосіб педагогічний процес щодня тренує членів 

різновікового самоосвітнього колективу у прояві турботи про ближнього, 

формує вміння встановлювати між особистісні контакти, вміння 

співпрацювати, переживати;  

• Принципу вивчення навчального матеріалу великими блоками на 

інтенсивній інтегративній основі, тобто шляхом так званого „занурення”.  

Колективним способом навчання є така його організація, при якій 

навчання здійснюється шляхом спілкування в динамічних парах, коли кожен 

учить кожного. Ідея навчання учнів самими учнями бере свій початок із 

старовини, а в новий час була найяскравіше втілена в так званій белл-

ланкастерській системі взаємного навчання. Суть цієї системи полягала в 

тому, що старші учні спочатку під керівництвом вчителя самі вивчали матеріал, 

а потім, отримавши відповідну інструкцію, навчали тих, хто знає менше. Це 

дозволяло одному вчителеві навчати відразу багато дітей, здійснювати масове 

їх навчання, але сама якість цього навчання була украй низькою. Цим і 

пояснюється те, що белл-ланкастерська система не набула широкого 

поширення.  

Групові технології. За В.К.Дяченком, організаційна структура групових 

способів навчання може бути комбінованою, тобто містити в собі різні форми: 

групову (коли один навчає багато), парну, індивідуальну. При цьому домінуюче 

значення має саме групове спілкування. До групових способів навчання можна 

віднести: - классно-урочну систему; - лекційно-семінарську систему; - форми 

диференціації навчального процесу; - дидактичні ігри; - белл-ланкастерську 

систему; - бригадно-лабораторний метод; - метод проектів; - метод Трампа. 

Під час групової роботи вчитель виконує всілякі функції: контролює хід роботи 

в групах, відповідає на питання, регулює спори, порядок роботи і в разі 

крайньої необхідності надає допомогу дітям, що не встигають або групі в 

цілому. Групова форма роботи на уроці може застосовуватися для вирішення 

майже всіх основних дидактичних завдань. Найбільш застосовна і доцільна 

вона під час проведення практичних робіт, лабораторних і робіт-практикумів. 

У ході такої роботи максимально використовуються колективні 

обговорення результатів, взаємні консультації.  

Технологічний процес групової роботи складається з таких елементів:  

1. Підготовка до виконання групового завдання. а. Постановка 

пізнавальної задачі, або проблеми. б. Інструктаж проведення роботи. в. 

Розподіл дидактичного матеріалу по групах.  

2. Групова робота. а. Ознайомлення з матеріалом, планування роботи. б. 

Розподіл завдань у групі. в. Індивідуальне виконання завдань. г. Обговорення 

загального завдання в групі (зауваження, доповнення, узагальнення). е. 

Підбиття підсумків групового завдання.  

3. Заключна частина. а. Оприлюднення результатів роботи в групах. б. 

Аналіз пізнавальної задачі, рефлексія. в. Загальний висновок про групову 

роботу і досягнення кінцевої мети. Групова форма роботи на уроці може бути 

застосована для рішення всіх загальних дидактичних задач, але найбільш 

доцільна для проведення практичних та лабораторних робіт. Існуючі моделі 

групової роботи, які залежать від мети уроку та форм організації навчального 



процесу, можуть бути використані як на уроці засвоєння знань, так і 

застосування знань, умінь та навичок на різних етапах уроку.  

 


