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Технологія колективної і групової роботи 

на уроках дисципліни «Я досліджую світ» 

Горбань Аліна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Л. П. Старікова 

 

На сьогодні актуальним у педагогічному процесі нової української школи 

вимальовується використання технологій і методик, що допомагають школярам 

формувати навички самостійного здобуття нових знать, уміння мислити, 

збирати необхідну інформацію, робити висновки. Одним із розповсюджених 

напрямів у цьому плані стає робота учнів початкової школи у групах, парах, 

будь-яка взаємодія з однокласниками. Колективна і групова робота – 

результативна сучасна технологія навчання природничої галузі, що допомагає 

дати молодшим школярам знання, а також налагодити спілкування учнів у 

класі між собою. Цю тему широко розглядали у своїх працях науковці 

Г. Кумаріна, В. Онищук, О. Пометун, Л. Пироженко, В. Римаренко та інші. Із 

практиків – Н. Ярош, метою діяльності якого стала школа, де до учнів 

прислухаються і вчать критично мислити, і не тільки дають знання, а і вчать 

застосовувати їх у житті. 

Головною метою колективних і групових робіт є розвиток мислення 

учнів, можливість правильного трактування та обміну думок, вміння вислухати 

інших. Для досягнення цієї мети у моделях, які доцільно застосовувати для 

вивчення дисципліни «Я досліджую світ», використовуються навчальні 

інтерактивні технології, а саме: робота у парах, ротаційні (змінні) трійки, два-

чотири – всі разом, карусель, робота в малих групах. 

Використовуючи групову роботу, рекомендується створювати команду з 

3-5 учнів з різним рівнем успішності. У такому випадку учні зможуть 

обмінюватися своїми думками та ідеями, навчати один одного, дивитися на 

проблему з різних сторін, давати поради та разом вирішувати групові проблеми 

та завдання. Важливими моментами групової роботи є опрацювання змісту і 

подання результатів колективної діяльності. Залежно від змісту та мети 

навчання можливі різні варіанти організації роботи груп: «Діалог», «Синтез 

думок», «Спільний проєкт», «Пошук інформації», «Коло ідей», «Акваріум». 

До колективно-групової організації навчання на уроках з курсу «Я 

досліджую світ» відносять: «Обговорення проблеми у загальному колі», 

«Мікрофон», «Незакінчені речення», «Мозковий штурм», «Навчаючи – учусь», 

«Ажурна пилка («Мозаїка»)», «Аналіз ситуації», «Вирішення проблем», 

«Дерево рішень». 

Колективні технології опрацювання дискусійних питань: метод «Прес», 

«Асоціативний кущ», «Займи позицію», «Зміни позицію», «Критичне 

мислення», «Неперервна школа думок (Неперервний ланцюжок)» та інші. 

Таким чином, колективна і групова робота сприяє активізації і 

результативності навчання школярів, вихованню толерантних взаємин між 

ними, самостійності, умінню доводити та відстоювати свою точку зору, а також 

прислухатися до думки товаришів, культурі і ведення діалогу, відповідальності 

за результати своєї праці. 


