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ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ

Коли учні зрозуміли ідеї та поняття уроку, 

необхідно переходити до наступної частини 

уроку – підсумкової. Підсумки є найважливі-

шою частиною інтерактивного навчання. 

Функції цього етапу уроку: систематизувати 

засвоєний матеріал; застосувати нові знання в 

умовах нової пізнавальної ситуації; прояснити 

зміст опрацьованого; співвіднести реальні ре-

зультати з очікуваними; проаналізувати, чому 

відбулося так чи інакше; зробити висновки; за-

кріпити чи відкоригувати засвоєння; намітити 

нові теми для обміркування; установити зв’я-

зок між тим, що вже відомо і тим, що знадо-

биться засвоїти, чого навчитись у майбутньо-

му; скласти план подальших дій.

Вчителеві треба створити умови для того, 

щоб учні відрефлексували те, про що дізнали-

ся і запитали себе, що це означає для них, як 

це змінює їхні попередні уявлення, зрештою 

як вони зможуть це використовувати в своїй 

подальшій пізнавальній діяльності та у житті. 

Вони мають також оцінити власний рівень ро-

зуміння та засвоєння навчального матеріалу і 

спланувати чіткі реальні кроки його подаль-

шого опрацювання; порівняти своє сприйнят-

тя з думками, поглядами, почуттями інших й 

інколи скорегувати певні позиції. 

Отже, технологізація навчання передбачає 

обов’язкову рефлексію, під якою в педагогіці 

розуміють здатність людини до самопізнання, 

вміння аналізувати свої власні дії, вчинки, мо-

тиви й зіставляти їх із суспільно значущими 

цінностями, а також діями та вчинками інших 

людей. 

Мета рефлексії: згадати, виявити і усвідоми-

ти основні компоненти діяльності – її зміст, 

тип, способи, проблеми, шляхи їх вирішення, 

отримані результати та ін. 

Проведення рефлексії на уроці включає на-

ступні етапи:

– зупинка дорефлексійної діяльності. Вся-

ка попередня діяльність має бути завер-

шена чи призупинена. Якщо виникли 

труднощі в розв’язанні проблеми, то піс-

ля рефлексії її розв’язання може бути 

продовжене;

– відновлення послідовності виконаних 

дій. Усно чи письмово відтворюється все, 

що зроблено, в тому числі і те, що на пер-

ший погляд здається дріб’язковим;

– вивчення відтвореної послідовності дій з 

точки зору її ефективності, продуктив-

ності, відповідності поставленим задачам 

і т.п. Параметри для аналізу рефлексійно-

го матеріалу вибираються з запропоно-

ваних вчителем;

– виявлення і формулювання результатів 

рефлексії. Таких результатів може бути 

виявлено декілька видів: предметна про-

дукція діяльності – ідеї, пропозиції, зако-

номірності, відповіді на запитання і т.п.; 

способи які використовувались чи ство-

рювались в ході діяльності; гіпотези по 

відношенню до майбутньої діяльності.

Важливим фактором, що впливає на ефек-

тивність рефлексії в навчанні є різноманітність 

її форм і прийомів, їх відповідність віковим та 

іншим особливостям дітей. Рефлексія не по-

винна бути лише вербальною – це можуть 

бути малюнки, схеми, графіки і т.п.

Навчання в рамках традиційного уроку не 

потребує переосмислення ні від учителя, ні 

від учнів, в ньому немає місця рефлексійним 

видам діяльності. Замість цього застосовуєть-



75

ся так зване закріплення та узагальнення от-

риманих знань, яке не дозволяє учням оціни-

ти себе, рівень своїх власних досягнень, шлях 

отримання навчальних результатів та перс-

пективи у подальшому навчанні, і майже не 

передбачає наступного коригування вчителем 

мети та змісту навчання. На відміну від тради-

ційного навчання, де виявлення прогалин, на-

приклад у засвоєнні учнями змісту навчання, є 

таким, що засуджується, в інтеракції – це лише 

привід для вчителя і учнів розібратись у тому, 

чому так сталося і як можна покращити нав-

чання. 

Учителям ця складова інтерактивного нав-

чання дозволяє, крім всього, побачити реак-

цію учнів на навчання та внести необхідні ко-

рективи. Отже, цей етап уроку має на меті: 

– узагальнити, систематизувати основні 

ідеї;

– інтерпретувати нові поняття, ідеї;

– обмінятися думками;

– апробувати ці ідеї; а також відрефлексу-

вати процес навчання, що відбувся:

– виявити особисте ставлення до матеріа-

лу та процесу навчання;

– оцінити, як йде процес власного навчан-

ня, які його результати;

– поставити додаткові запитання.

Нижче наведені прийоми, методи і техно-

логії, які допоможуть вчителю організувати 

підсумковий етап навчання як на уроці за-

своєння нових знань, так і на спеціальних уро-

ках, що є підсумковими до теми, розділу тощо.

Завершують цей розділ спеціальні техноло-

гії рефлексії.

ПРИЙОМИ І МЕТОДИ 

АКВАРІУМ

Мета: метод ефективний для розвитку на-

вичок спілкування в малій групі, вдосконален-

ня вміння дискутувати та аргументувати свою 

думку на етапі осмислення нового матеріалу. 

Може бути запропонований тільки за умови, 

що учні вже мають добрі навички групової ро-

боти.

Кількість учнів: добре працює в групах з 4 

– 5 осіб. У класі може бути 4-6 таких груп. 

Необхідний час: від 15 до 40 хвилин. 

Обладнання: можуть бути підготовлені 

картки із завданнями для груп

Порядок роботи:
Крок 1. Учитель об’єднує учнів у групи по 

4-6 осіб і пропонує їм ознайомитися із завдан-

нями. 

Крок 2. Одна з груп сідає в центр класу (або 

на початку середнього ряду в класі, де стоять 

парти). Це необхідно для того, щоб відокреми-

ти діючу групу від слухачів певною відстанню. 

Ця група отримує завдання для проведен-

ня групової дискусії сформульоване приблиз-

но таким чином:

- Прочитайте завдання вголос.

- Обговоріть його в групі. 

- За 3-5 хвилин прийдіть до спільного рі-

шення або підсумуйте дискусію.

Крок 3. Поки діюча група займає місце в 

центрі, вчитель знайомить решту класу з за-

вданням і нагадує правила дискусії у малих 

групах. 

Крок 4. Групі в центрі кола пропонується 

вголос, протягом 3-5 хвилин обговорити мож-

ливі варіанти розв’язання проблемної ситуа-

ції. Учні, що знаходяться у зовнішньому колі 

слухають, не втручаючись у хід обговорення. 

Крок 5. По закінченні відведеного для дис-

кусії часу, група повертається на свої місця, а 

вчитель ставить до класу запитання:

– чи погоджуєтесь ви з думкою групи?

– чи була ця думка достатньо аргументова-

ною, доведеною?

– який з аргументів ви вважаєте найбільш 

переконливим?

На таку бесіду відводиться не більше ніж 

2–3 хв. 
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Крок 6. Після цього місце в “Акваріумі” зай-

має інша група й обговорює наступну ситуа-

цію.

Крок 7. Наприкінці, вчитель має обговорити 

з учнями хід групової роботи, прокоментувати 

ступінь володіння навичками дискусії у малих 

групах і звернути увагу на необхідність та на-

прямки подальшого вдосконалення таких на-

вичок. В межах “акваріуму“ можна підвести 

підсумки уроку або за браком часу обмежи-

тись обговоренням роботи кожної групи.

ВІДГАДАЙ

Мета: розвиток логічного мислення, вміння 

ставити запитання, поповнювати терміноло-

гічний словник учнів з предметів, удосконалю-

вати навички роботи в групі 

Кількість учнів: до 30 осіб

Необхідний час: до 20 хвилин. 

Обладнання: аркуші паперу (формат А4) з 

написаними на них термінами.

Порядок роботи:
Крок 1. Вчитель підбирає 4-5 понять, що 

вивчались, виходячи з теми уроку або розділу 

програми, записує їх на непрозорих картках, 

(на одній картці – один термін). Розмір карток 

приблизно піваркушу паперу (формат А5).

Крок 2. Потім вчитель об’єднує клас у малі 

групи, причому кількість груп має відповідати 

кількості обраних термінів. Далі він розстав-

ляє картки з написаними на них термінами по-

руч з кожною групою таким чином, щоб група 

не могла бачити свого терміна, а іншим – його 

було добре видно.

Крок 3. Групам пропонується протягом 

5 хвилин скласти п’ять запитань, які дозволять 

групі дати визначення свого терміну і які по-

винні бути «закритими» (відповідь може бути 

тільки «так» або «ні»). Наприклад, якщо мова 

йде про терміни, пов’язані з вивченням історії 

держави в 6-му класі, розділ „Давній Єгипет”, 

учні можуть поставити такі запитання: 1. Це 

людина? 2. Це явище? 3. Чи стосується цей 

термін простої людини? 4. Чи стосується він 

управління державою? 5. Це голова держави?

Крок 4. Далі організується групова взає-

модія: групи обмінюються запитаннями, нама-

гаючись відгадати своє поняття і визначити 

його. Група має право поставити одразу тільки 

одне запитання, попередньо визначивши іншу 

групу, яка буде на нього відповідати. По черзі 

на запитання кожної групи відповідають всі 

інші групи. 

Крок 5. Якщо група не визначила своє по-

няття, поставивши всі п’ять запитань, вчитель 

пропонує іншим групам допомогти їй дати 

визначення поняття, прямо не вказуючи на 

нього (це можуть бути асоціації, порівняння й 

т.п.). Потім групі надається ще одна спроба.

Додаткові міркування. Педагогу необхідно 

чітко стежити за послідовністю й кількістю 

поставлених запитань

Учні можуть фіксувати всі етапи роботи в 

зошиті й по закінченні методу проаналізувати 

свою діяльність.

ДЕБАТИ

Мета: поглибити розуміння засвоєної теми, 

навчити учнів посідати певну позицію із су-

перечливого питання або проблеми, підкріп-

лювати свою позицію аргументами, захищати 

свою позицію проти контраргументів, диску-

тувати цивілізовано.

Кількість учнів: до 30 осіб

Необхідний час: від 20 до 30 хвилин. 

Обладнання: не потребує 

Порядок роботи:
Крок 1. Підготуйте бінарне питання, тобто 

таке, на яке можливо дві відповіді – «так», або 

«ні». Вчитель придумує питання, з якого думки 

учнів дійсно розділяться, і пише питання на 

дошці, щоб всі його бачили. (Якщо ви не впев-

нені, що учні з цього питання розділилися 

приблизно порівну, то перш ніж переходити 

до дебатів, попросіть їх підняти руки – щоб по-

бачити, як розділилися думки).
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Крок 2. Учні обмірковують питання й вільно 

його обговорюють. Спочатку кожен учень 

може самостійно написати свою відповідь на 

аркуші паперу, а через 2 хвилини учні можуть 

обговорити свої відповіді з партнером у парі – 

щоб стимулювати додаткові ідеї.

Крок 3. Вчитель просить учнів розділитися. 

Ті, хто вважають, що правильним є одна пози-

ція щодо питання, встають і вишукуються 

вздовж однієї стіни класу; а ті, хто вважають 

що правильною є інша позиція – вздовж стіни 

навпроти. Ті хто дійсно не хоче приєднатися ні 

до тих, ні до інших (тобто, обміркувавши пи-

тання, вони думають, що обидві сторони част-

ково праві, або що не праві ані та, ані інша сто-

рони) – повинні встати вздовж стіни між двома 

іншими.

Крок 4. Вчитель пояснює два основні пра-

вила:

1. Учні не повинні проявляти жорсткість і 

некоректність по відношенню одне до одного 

(вчителю можливо варто пояснити й проде-

монструвати, що це значить).

2. Якщо учні чують такий аргумент, що зму-

шує їх змінити свою думку, то вони повинні пе-

рейти на іншу сторону (або в середину).

Крок 5. Учням з кожної сторони дається 3 

або 4 хвилини вирішити, чому вони на цій сто-

роні. Потім учитель просить їх сформулювати 

кілька речень, що виражають їхню позицію. 

Вчитель просить учнів з кожної сторони при-

значити когось, хто висловіть їхню позицію.

Крок 6. Одна людина з кожної сторони 

(включаючи й групу тих, які не приєдналися) 

говорить, якою є позиція цієї групи.

Крок 7. Тепер будь-який учень з будь-якої 

команди може щось сказати (контраргументи 

або спростування) у відповідь на те, що сказа-

ла інша команда, або ж додаткові аргументи 

на підтримку сторони своєї команди.

Крок 8. Вчитель відслідковує, як виконуєть-

ся завдання, і піклується про те, щоби тон вис-

ловлювань не почав перетворюватися в нега-

тивні нападки. Вчитель просить зробити пояс-

нення. Він пропонує сам одну або дві ідеї, 

якщо необхідно, виступаючи як адвокат дия-

вола. Він переходить із однієї сторони на іншу. 

Він заохочує учнів переходити на іншу сторо-

ну, якщо їх переконують висловлювані аргу-

менти.

Крок 9. Після того як дебати тривають 10 – 

15 хвилин, вчитель просить кожну сторону 

узагальнити, те що вони сказали.

Крок 10. Вчитель «підводить підсумки» де-

батів, аналізуючи висловлені ідеї й аргументи. 

Або ж він може попросити кожного учня напи-

сати аргументоване есе, у якому учень пови-

нен викласти, що він думає з даного питання й 

чому. 

Додаткові міркування. Дебати можуть 

бути корисним і енергійним способом дослід-

жувати якісь ідеї. Але вчитель повинен уважно 

стежити за тим, щоб дух змагальності не захо-

пив учнів і не перешкодив їм побачити нюанси 

в обговорюваних ідеях.

Поради. По мірі того, як ідуть дебати, вам 

можна моделювати за допомогою пантоміми 

поведінку при зміні позиції: після того, як 

хтось пропонує гарний аргумент, ви на мить 

виглядаєте зануреним в роздуми, а потім пе-

реходите на протилежну сторону.

ДЕРЕВО РІШЕНЬ

Мета: Як варіант техніки рішення проблеми 

допомагає учням проаналізувати й краще зро-

зуміти механізми прийняття складних рішень. 

Метод аналогічний описаному вище, тільки 

вибір пропонованих рішень відбувається за 

певною схемою. 

Кількість учнів: до 30 осіб

Необхідний час: від 20 до 30 хвилин. 

Обладнання: аркуш паперу для кожної 

групи або пари 

Порядок роботи:
Крок 1. Оберіть проблему, дилему, що не 

має однозначного рішення. Вона може бути 
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викладена у формі історії, судової справи, си-

туації з життя, епізоду літературного твору. За-

пропонуйте учням необхідну для розв’язання 

проблеми інформацію (вона може бути нада-

на і для домашнього читання заздалегідь). 

Крок 2. Підготуйте на дошці, чи роздайте 

кожному учневі зразок „дерева рішень“. Сфор-

мулюйте проблему для рішення, визначте суть 

проблеми і запишіть на дошці, заповнюючи 

схему.

Крок 3. Дайте необхідну додаткову інфор-

мацію щодо проблеми (чи час для її пошуку, 

перегляду, якщо це було домашнє завдання). 

Запитайте в учнів, чи дійсно хочуть 

розв’язати проблему люди, які мають до неї 

відношення? Якщо проблема є важливою і ак-

туальною, процес може продовжуватись. Поп-

росіть пояснити, чому сторони прагнуть до 

розв’язання проблеми.

Крок 4. Шляхи й варіанти вирішення про-

блеми можна визначити шляхом проведення 

мозкового штурму. На цьому етапі ні один із 

варіантів не може бути неправильним. Важли-

во набрати якомога більше ідей.

Крок 5. Обговоріть з класом кожен із варіан-

тів рішення, які позитивні чи негативні наслід-

ки для кожної зі сторін він передбачає. Таким 

чином можна відхилити частину ідей і залиши-

ти 3–4. 

Крок 6. Об’єднайте учнів у малі групи (пари) 

і запропонуйте кожній заповнити схему. Група 

має шляхом обговорення прийти до спільного 

варіанту рішення. Якщо єдності немає можна 

застосувати голосування. 

Крок 7. Кожна група пропонує своє рішен-

ня. Проведіть обговорення. Можна провести 

голосування всього класу для вибору одного 

з варіантів.

ДИСКУСІЯ

Мета: сприяє розвитку критичного мислен-

ня учнів, дає можливість визначити власну по-

зицію, формує навички аргументації та відсто-

ювання своєї думки, поглиблює знання з обго-

ворюваної проблеми.

Кількість учнів: до 25-30 осіб

Необхідний час: від 7 до 25 хвилин 

Обладнання: не потребує 

Порядок роботи:
Крок 1. Планування дискусії

a) Виберіть тему для дискусії. Вона має 

бути сформульована проблемно, щоб підходи 

до її висвітлення були різновекторними. 

b) Дуже важливим елементом дискусії є 

план. Він може пропонуватись учасникам за-

здалегідь, напередодні дискусії. Учні, маючи 

такий план, можуть підготуватись до обгово-

рення: попрацювати з літературою, довідни-

ками, підготувати собі нотатки тощо.

c) Можна практикувати складання плану 

дискусії за відомою заздалегідь темою безпо-

середньо на початку обговорення. У такому 

випадку викладачеві доцільно 

залучити до складання плану са-

мих учнів.

d) Підготуйте матеріал, який 

учні повинні будуть прочитати 

вдома. Намагайтесь, щоб там 

були представлені всі точки 

зору. 

e) Складіть список запитань, 

які допоможуть вам спрямовува-

ти обговорення та привертати 

увагу класу до проблеми.
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Крок 2. Для того щоб дискусія була відвер-

тою, необхідно створити в класі атмосферу 

довіри та взаємоповаги. Почніть з того, що об-

говоріть з учнями правила проведення дис-

кусії. 

Такі правила можна узагальнити в кількох 

положеннях:

– виступи мають здійснюватися організо-

вано (кожен учасник може виступати 

лише з дозволу ведучого, повторний 

виступ може бути здійснений тільки піс-

ля певного проміжку часу, не можна доз-

воляти сперечання, лайки між учасника-

ми);

– кожен виступ має бути підкріплений фак-

тами;

– під час обговорення слід надавати мож-

ливість висловитись кожному учаснику/

учасниці;

– кожне висловлення має бути уважно роз-

глянуто;

– під час обговорення неприпустимо “пе-

реходити на особистості”, навішувати яр-

лики, вживати принизливі висловлюван-

ня тощо.

– обов’язковим є дотримання визначеного 

регламенту. Краще, коли час залишиться, 

– його можна рівномірно розподілити 

наприкінці дискусії між учасника ми, ніж 

якщо не вистачить на колективне обго-

ворення і підбиття підсумків.

Крок 3. Запропонуйте учням розпочати об-

говорення проблеми.

Крок 4. Коли час дискусії вичерпаний і тре-

ба завершити обговорення запитайте, напри-

клад: „Ніхто не хоче ще щось добавити на за-

вершення?“

Крок 5. Виділіть досить часу для заключної 

частини і попросіть самих учнів підвести під-

сумки за такою схемою:

- Які найбільш переконливі аргументи 

обох сторін? Перерахуйте їх.

- Якщо під час обговорення виникли до-

даткові запитання, де можна отримати інфор-

мацію?

Поради. Для того, щоб дискусія була ефек-

тивною:

- Робіть помітки, які дозволять вам трима-

тися в рамках обговорюваної проблеми.

- Активно користуйтесь жестами та мімі-

кою, які допомагають підтримувати хід дис-

кусії, не перериваючи її. 

- Для того щоб повернутись до теми обго-

ворення, скажіть, наприклад, так: „Схоже ми 

відхилилися, давайте повернемося до поняття 

...“ 

- Уважно слухайте учнів, слідкуйте за хо-

дом обговорення, настроєм, не давайте відхи-

литись від теми.

- Не дозволяйте обговоренню перетвори-

тись в гарячу суперечку, але й не гасіть всі 

прояви емоцій. Ставте конкретні запитання, 

щоб пробудити обговорення й абстрактні, 

щоб остудити запал.

- Змініть формулювання проблем, що об-

говорюються, або застосуйте інший прийом 

пожвавлення думок, якщо дискусія вщухає. 

Варіантів дискусії може бути багато, оби-

райте варіант у залежності від складу класу та 

мети вашої взаємодії.

Варіант 1. Круглий стіл 

Обговорення дискусійного питання неве-

ликою (не більше 5 учнів) групи, члени якої 

обговорюють певне питання, спілкуючись як 

один з одним, так і з іншими учнями класу, які 

становлять аудиторію, де проходить “круглий 

стіл”.

Варіант 2. Засідання експертної групи 

(або петельна дискусія) 

Обмін думками в групі з 4 – 6 учнів із зазда-

легідь призначеним головою. Відбувається у 

два етапи: 1) обговорення обраної проблеми 

всіма учасниками групи; 2) виклад позиції гру-

пи у вигляді невеликих (1-2 хв.) виступів кож-


