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Провідна педагогічна ідея досвіду  

Провідною ідеєю досвіду є демонстрація модернізованих методичних і технологічних форм 

роботи на уроках української мови та літератури. Особливістю сучасного навчання з 

української мови є потреба в інтенсивному мовному та інтелектуальному розвитку 

здобувачів освіти, їх творчого мислення, уяви, мовного чуття і мовного смаку, усвідомленої 

позитивної мовної поведінки, мовнокомунікативних умінь, творчих здібностей, 

формування навичок самостійної навчальної діяльності, мовленнєвого самовдосконалення, 

що значною мірою впливають на якість опанування інших шкільних предметів, визначають 

досягнення у майбутній професійній сфері, сприяють соціальній адаптації 

старшокласників.  

 

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду  

Сучасна модель освіти націлена на досягнення основної мети — розвиток особистості учня 

через призму формування життєво-необхідних компетентностей. Впровадження  

гуманістичної парадигми  у освітній процес веде до модернізації методичних  і 

технологічних форм роботи на уроках української мови та літератури задля розвитку й 

удосконалення мовної компетенції здобувачів освіти в умовах формування «Нової 

української школи»,  певної зміни ролі й функцій вчителя, зростання його самостійності на 

етапі прогнозування, конструювання й організації навчально-виховного процесу, що 

приводить відповідно до підвищення його компетентності та відповідальності за результати 

своєї праці. Нові вимоги ставлять за практично значущу мету діяльності вчителя не тільки 

 



управління процесом засвоєння учнями знань, а більшою мірою педагогічний супровід 

формування компетентної особистості учня. 

 

Науково-теоретична база досвіду  
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Стисла анотація досвіду  

У своїй системі роботи я впроваджую  форми компетентнісно-діяльнісних уроків. 

Модифіковано-новаційно класифікую уроки літератури: за метою літературної освіти; за 

типом літературознавчого матеріалу; типологією уроку з літератури на засадах інтеграції; 

ІКТ-урок з літератури за домінувальним методом; адаптовано-новаційною класифікаціяєю 

ІКТ-уроку з літератури. Водночас Нова українська школа ставить перед учителем завдання 

удосконалення методичного інструментарію уроків мови. Взявши за основу створення 

психологічного комфорту та активну взаємодію в процесі навчання, керуюся такими 

принципами: 

- головним є не предмет, який вивчається, а особистість, яку формуємо; 

- кожна людина знайде своє місце в житті, якщо навчиться всьому, що необхідно для 

реалізації її планів; 

Формую здібності до самовдосконалення та самопізнання в умовах компетентнісного 

підходу до організації навчально-виховного процесу шляхом застосування різних методів і 

прийомів сучасних технологій навчання. 

В основі власних розробок лежить цілеспрямована діяльність учнів. Саме вона є суттю моєї 

діяльності на уроках української мови та літератури яка передбачає розвиток різних видів 

мислення, оволодіння інтелектуальними вміннями, розумовими операціями й способами 

дій. 

 

 



Результативність впровадження досвіду  

Уроки проведені нестандартно стають поштовхом до пошуково-краєзнавчої чи науково-

дослідницької роботи учнів. І, як результат, учень-випускник не тільки володіє знаннями, 

уміннями та навичками з предмета, але й уміє формулювати власну точку зору, відстоювати 

свою позицію, співпрацювати в групі, колективі, мати коло однодумців, бути 

комунікабельною, толерантною особистістю. Як стверджує концепція «Нової української 

школи», на підході покоління Z. Учителі мають запропонувати майбутнім поколінням 

українців школу, яка буде для них сучасною. 

Репрезентація досвіду  

Досвід було представлено на педраді  «Створення та використання   ІКТ-платформи 

інформаційного освітнього простору закладу освіти», ШМО суспільно-гуманітарних 

дисциплін 
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Чому зазначена тема є актуальною сьогодні? 

Слід зазначити, що система освіти орієнтує сучасного вчителя на використання в роботі 

різноманітних технологій, які дають можливість оптимізувати, інтенсифікувати навчально-

виховний процес. На даний час, до речі, їх існує ціла низка, тому кожен педагог має змогу 

підібрати саме ті, які б сприяли ефективності навчання школярів, розвивали в них 

пізнавальну активність, стимулювали продуктивне критичне  мислення. Використання 

найрізноманітніших методів і методичних прийомів, як традиційних, так і нових, важливе 

на всіх уроках, адже вони сприяють формуванню цілісної особистості. Не є винятком і 

уроки української мови, на яких також відбувається розвиток інтелектуальної, творчої, 

комунікабельної, національно свідомої людини. 

На пошук ефективних підходів до навчання учнів орієнтує й програма, де зазначається про 

перегляд засад традиційного навчання української мови в загальноосвітній школі, 

переорієнтування його на формування національно свідомої, духовно багатої мовної 

особистості, яка володіє уміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано 

користуватися засобами мови, формами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності 

На даний час уроки мови мають бути зорієнтовані на розвиток в учнів аналітико-

синтетичних умінь, умінь порівнювати, узагальнювати, класифікувати, систематизувати, 

визначати причинно-наслідкові зв’язки. Усі ці вміння дадуть поштовх до формування у 

школярів комунікативної компетентності. Разом із тим, учнів варто вчити визначати 

головне і другорядне, проводити елементи дослідження, виявляти залежність явищ і фактів. 

Здобуті знання, уміння й навички у подальшому нададуть можливість школярам менше 

часу витрачати на засвоєння матеріалу.  

Отже, учителю варто так організувати навчальний процес, щоб учні могли узагальнювати, 

структурувати, правильно розуміти й сприймати отриману інформацію. 

Крім того, кожен учитель стикається на уроках із проблемою участі в уроці  всіх учнів. І я 

постійно переймаюся  питанням  : як навчити дітей сприймати урок,не відволікатися й з 

цікавістю сприймати матеріал уроку? 

https://znz30.zp.ua/


Одним із видів такої роботи може бути подання навчального матеріалу за допомогою 

опорних схем та конспектів. 

Використання опорних схем та конспектів  на уроках мови та літератури вважаю важливою 

й цікавою формою роботи. Чому я звернулася до цієї теми? На мій погляд, одне з 

найважливіших сучасних умінь учня - це вміння кодувати великий обсяг інформації, 

вибудовувати логічні ланцюжки для міркування, а значить, оволодівати  новими 

способами  діяльності, чого так не вистачає в сучасному, багатому на великий обсяг 

інформації освіті.Часто дітям складно сприймати певні теми, тому слід спрощувати й 

конкретизувати певний матеріал. 

Достатня кількість різного роду «підказок» гальмує як мовленнєвий розвиток, так і 

грамотність школяра, і далі не розвиваються такі вміння як здатність самостійно мислити, 

виражати свої почуття, доводити свою точку зору. 

Як на мене, важко домогтися результатів при вивченні  мови, якщо школярі не активні на 

уроках через нерозуміння матеріалу. Отже, у них зникає мотивація до вивчення предмета, 

що веде до зниження якості рівня знань учнів. 

Як допомогти дітям? Як полегшити сприйняття теоретичного матеріалу й сприяти 

швидкому його запам'ятовуванню, осмисленому і більш міцному? Як змусити їх мислити, 

розмірковувати, зіставляти і, більше того, самостійно робити певні висновки? 

Свою головну задачу вчителя вбачаю в тому, щоб допомогти учням осмислити мовний чи 

літературний матеріал та активізувати діяльність щодо формування вміння 

використовувати теоретичні питання на практиці. 

 Як казав великий Конфуцій: «Я чую — і забуваю. Я бачу — і запам’ятовую. Я дію — і 

розумію». Тільки ретельна співпраця вчителя й учня дасть плідний результат. 

На мою думку, усе нове - це добре забуте старе. У свій час мене зацікавила методика 

великоблочної подачі матеріалу, розроблена Ю.С.Меженком, і спробувала використати її 

на своїх заняттях. 

Сутність методики Ю.С.Меженка: 

-  теоретичний матеріал групується у великі блоки і з'являється можливість значно 

збільшити обсяг досліджуваного на уроці матеріалу без перевантаження учнів, що значною 

мірою активізує пізнавальну діяльність учнів; 

-  кодування навчальної інформації, вміння читати опорні сигнали, представити матеріал то 

в стислому, то в розгорнутому вигляді - це важливі навички творчого процесу, що 

дозволяють реалізувати вимоги розвиваючого навчання. 

Введення великих блоків теоретичного матеріалу здійснюється за допомогою опорних 

сигналів. Опорний сигнал за Шаталовим - це «асоціативний символ, який замінює якесь 

смислове значення; він здатний миттєво відновити в пам'яті відому і раніше зрозумілу 

інформацію». Під опорним конспектом розуміється «система опорних сигналів, які мають 

структурний зв'язок і представляють собою наочну конструкцію, що заміщує систему 

значень, понять, ідей як взаємопов'язаних елементів». 

На підґрунті цієї теорії спробувала мовний чи літературний матеріал структурувати й 

подавати у більш доступних опорних схемах.таузагальнених таблицях, що сприяє : 

-   активізації розумової діяльності учнів, а, отже, підвищується мотивація до предмета; 

-    формуванню навичок сприйняття інформації, співвіднесення її з раніше засвоєно; 

-    розвитку умінь побачити велику тему в цілісному вигляді; 

-    підвищенню інтересу до досліджуваного матеріалу 

  

У чому полягає принцип й необхідність роботи з опорними схемами й конспектами?   

 

Універсальність: 

- осмислене вивчення нового матеріалу; 

-  повторення і систематизація вивченого; 

-  підготовка до ДПА та ЗНО; 



-  на уроці і вдома та при виконанні домашнього завдання; 

-  робота із  цілим класом і під час індивідуального навчання. 

 

  Ефективність і успішність: 

 

-  наочно; 

-  зручно: завжди під рукою необхідний теоретичний матеріал; 

-  залучення до роботи усіх учнів; 

- коротко і містко представлений матеріал з кожної теми або створений спільними 

зусиллями з дітьми під час вивчення нового матеріалу; 

-  показаний алгоритм дій при застосуванні правила; 

-  легше сприймається й запам'ятовується необхідний .теоретичний матеріал 

 

 

   Систематичність і послідовність. 

 

Систематична робота над узагальненням необхідного матеріалу сприяє розвитку 

критичного мислення й розумінню причинно-наслідкових зв'язків у мові, літературі. 

 

 

 

 Види роботи з опорними схемами та конспектами: 

 

1. Оформлення в довідкові  зошити опорного конспекту з теми (навчання правильному 

оформленню, вмінню виділяти головне). 

 

2. Коментування вчителем окремих фрагментів конспекту (пояснення  схематичних 

позначень). 

 

3. Повторення учнями вголос частин конспекту, правил, схем (навчання правильної мови). 

 

4. Використання конспекту в процесі виконання практичних завдань (багаторазове 

звернення до конспекту; запам'ятовування без заучування). 

 

5. Внесення учнем позначок і власних доповнень до опорного конспекту 

 

6. Запис  по пам'яті всього опорного конспекту або його частин. 

 

7. Навчання складання власних опорних конспектів, схем, алгоритмів при повторенні й 

систематизації вивченого матеріалу. 

 

В.Сухомлинський  радив : «Ведіть учнів до запам’ятовування через осмислення, розуміння 

численних фактів, речей, явищ, предметів. Не допускайте запам’ятовування того, що не 

усвідомлене, неосмислене. Шлях до осмислення фактів, речей, явищ, до глибокого 

розуміння абстрактної істини (правила, формули, висновки) лежить через практичну 

роботу, що якраз і є оволодіння знаннями» . Саме керуючись цією порадою, я працювала 

над розвитком і удосконаленням мовної компетенції учнів. 

Під час проведення уроків української мови, літератури варто використовувати такі опорні 

схеми, що містять головні теоретичні відомості й факти, об’єднують у систему розрізнені 

поняття та явища і подають їх учням у сконцентрованому вигляді, активніше включають 

зорову пам’ять. Це полегшує розумову діяльність, сприяє об’ємному і швидкому засвоєнню 

теоретичного матеріалу, вказує шлях до практичного його застосування. Робота за схемами 



дає змогу забезпечити стислий виклад і зображення основних положень нового навчального 

матеріалу, чітке визначення основних його ідей, допомагає школярам зорієнтуватися у 

процесі самостійного вивчення окремих тем. 

Навчання за опорними схемами та конспектами вимагає активної розумової діяльності 

учнів. Вони повинні володіти навичками сприйняття інформації, співвіднесення її з раніше 

засвоєною, умінням виділяти головне, бачити велику тему в цілісному вигляді без 

схематизованого  короткого конспекту досить важко. Схема являє собою прийом, який 

полегшує сприйняття теми та її розуміння. 

Як відомо, у кожної людини працюють у різній мірі всі три механізми пам'яті: 

-   слухова, 

-   зорова, 

-   рухова.  

І якщо в процесі навчання всі вони цілеспрямовано використовуються, то рівень засвоєння 

нового матеріалу підвищується. 

 При поясненні нового матеріалу за допомогою опорних сигналів працюють зорова й 

слухова пам'ять, причому спосіб запам'ятовування не механічний, а заснований на 

встановленні смислового розуміння сигналів. При відтворенні опорних схем як 

контрольному моменті засвоєння знань підключається рухова (моторна) пам'ять. 

Опорні схеми, на мою думку, не тільки урізноманітнюють форми проведення уроків, 

роблять їх такими, що легше запам’ятовуються, емоційними, а й розвивають логічне 

мислення учнів, сприяють глибокому і послідовному засвоєнню матеріалу, служать 

підмогою в практичній діяльності учнів для закріплення умінь і навичок, розвитку 

мовлення. Обов'язково під час уроку ми з дітьми ретельно вивчаємо теоретичний матеріал,  

усвідомлюємо й структуруємо важливі моменти, визначаємо головне й другорядне. 

Намагаємося визначити алгоритм дій, що сприяє формуванню послідовності дій. 

 Винятки й головне ми позначаємо ! на полях зошита. 

Цінність цієї технології полягає ще й у наступному: 

-   лаконічність (максимум закодованої інформації при мінімумі візуальних чи графічних 

знаків. 

-   структурність (один блок містить кілька тем. Наприклад, розділ «Фонетика», 

«Морфологія», розділ «Словотвір» і т.д. 

-   зручність сприйняття і відтворення, несхожість опорних схем  між собою 

(різноманітність форм, структурування, кольору і т.д.). 

-     цікавість, парадоксальність має велике значення в опорних  схемах. 

-    кольорове оформлення - важлива деталь опорної схеми. 

(дивись додатки). 

 

Учні й самі із задоволенням пробують складати опорні схеми, багато з них я використовую 

в роботі. З досвіду роботи знаю, що систематичне і цілеспрямоване використання опорних 

схем на уроках мови та літератури здатне не тільки закласти певний рівень знань, а й добре 

розвиває пам'ять, мислення, увагу.  Ці якості останнім часом недостатньо розвинені  у 

більшості дітей. 

Вимога уникати в схемі зайвих слів, непотрібної інформації ні в якому разі не перешкоджає 

включенню в неї матеріалу, що має важливе значення для засвоєння поточної навчальної 

інформації, а також відомостей, які обов'язково стануть у нагоді в майбутньому. 

Отже, схема як засіб наочності в навчанні є не стільки ілюстрацією, яка дається паралельно 

з усним чи письмовим викладенням матеріалу, скільки ключем до вирішення практичних 

завдань, схема активізує не лише пізнавальну, але й розумову діяльність учнів, тим самим 

мотивуючи учня, роблячи його успішним . 

Опорні схеми на уроках повинні стати постійними помічниками учнів, основою дружного 

спілкування, імпульсом до активної, зацікавленої праці. Вони забезпечують роботу всього 

класу й швидке просування в навчанні всіх дітей. Як результат на кожному уроці 



з’являється резерв часу, а отже, можливість виконати велику кількість різноманітних вправ 

на закріплення й повторення вивченого, а також на вироблення міцних умінь і навичок. Це 

дає змогу працювати на майбутні теми програми, здійснювати їх перспективне вивчення. 

Разом з цим, подають дітям цілісну картину окремих розрізнених правил, допомагають 

тримати в пам’яті логічні зв’язки певного визначення, оскільки здебільшого опорні схеми 

мають характер алгоритму і слугують для практичного використання. 

Використання схем сприяє глибшому засвоєнню знань ще й тому, що вивчення 

програмового матеріалу лише за підручником має обмежені можливості багаторазового 

повторення. 

За узагальнювальною ж схемою можна повторити основні положення теми на уроці 

приблизно п’ять разів, а саме під час: 

-    творення узагальнювальної схеми; 

-  зображення її на дошці чи в зошиті; 

-  виконання вправ із використанням схеми; 

-   зіставлення схеми із матеріалом підручника; 

-   формулювання висновків. 

За допомогою схем учні самостійно можуть сформулювати правило, визначити труднощі 

матеріалу, висловити думку із зазначеної проблеми, що сприяє розвитку критичного 

мислення, мовленнєвої компетентності дитини. 

Отже, опорні схеми дають можливість розвивати аналітичне, творче мислення школярів і 

водночас економити час у процесі вивчення та повторення матеріалу. 

Робота зі схемою вчить умінню виділяти головне в досліджуваному матеріалі, сприяє 

розвитку логічного мислення учнів, формує вміння в конкретному лінгвістичному факті 

бачити мовну закономірність. 

Схема залучає простотою складання (це може зробити кожен учитель і часом учень) і 

простотою застосування, оскільки знайомити з нею можна учнів за допомогою класної 

дошки, комп'ютера, інтерактивної дошки, а для цього не потрібно спеціального часу, як на 

виготовлення деяких інших посібників. 

Схема доречна на різних етапах навчання: при введенні нового поняття, знайомстві з 

орфографічним правилом, при відпрацюванні, закріпленні і повторенні навчального 

матеріалу (дивись додаток). 

Усвідомлене застосування теоретичного матеріалу, що міститься в опорних схемах, 

приходить до школярів не відразу. Потрібна ретельно обміркована робота, яку краще 

всього починати ще з п'ятого класу. Щоб полегшити цю роботу, пропоную школярам вести 

спеціальні розвиткові зошити, які містять теоретичні відомості, схеми, опорні 

конспекти. Саме опорна схема  віддалено нагадує алгоритм, але на відміну від нього є 

гранично спрощеним, лаконічним записом, який навіть п'ятикласники, які не вміють писати 

швидко, перепишуть за дві-три хвилини. 

При виконанні тренувальних завдань вдома і в класі учні в міру необхідності звертаються 

до схеми. Надалі вже в 6 класі знову доведеться повернутися до нотаток у розвитковому 

зошиті й внести в них додатки ,і так до 11 класу. 

Систематична робота зі схемами, складання їх за безпосередньої участі самих учнів 

призводить до того, що на певному етапі навчання вони вже можуть самостійно, 

спираючись на схеми, викласти той чи інший лінгвістичний матеріал. Спочатку з таким 

завданням справляються тільки сильні учні, потім ініціативу проявляють і більш слабкі. 

Інтенсифікації процесу навчання школярів сприяє й використання на уроках опорних 

конспектів. Вони дають можливість розкрити резерви пам’яті, інтелектуальні можливості, 

творчий потенціал учнів. 

Опорний конспект – це навчальний матеріал кількох параграфів, між якими існує певний 

зв’язок, поданий у стислому вигляді за допомогою опорних сигналів. 

У навчальному процесі опорні конспекти виконують такі функції: 

-   допомагають сформувати у дітей повне уявлення про тему, вчать бачити їх цілісно; 



-   є зразком стислої передачі матеріалу, завдяки чому дозволяють набагато збільшити 

його обсяг засвоєння на уроці; 

-   сприяють розвиткові логічного мислення, монологічного мовлення, особливо усного; 

-    вивільняють час для формування практичних умінь і навичок у процесі виконання 

різного роду вправ; 

-   забезпечують вищу якість знань, їхню системність. 

До складання опорних конспектів ставляться певні вимоги, з якими учні мають бути 

ознайомлені. 

 

Вимоги до складання опорного конспекту 

І.Принципи складання: 

1.Системність: блок – не набір різноманітних правил, він допомагає, при потребі легко 

знайти потрібний матеріал. 

2.Стислість: опорний конспект не повинен перевищувати розмірів сторінки із зошита. 

3.Простота: блоки не можна перевантажувати інформацією, вони мають бути легкими для 

сприйняття і відтворення. 

  

ІІ.Умовні позначки: 

 

1.Значення кожного кольору має бути постійним. 

2.Правила, способи засвоєння орфограм, загальна теорія подаються мовою опори – 

абревіатурами та умовними позначками. 

  

ІІІ.Загальні рекомендації: 

 

1.Опора має бути максимально виразною, лаконічною, скомпонованою за законами логіки. 

2.Блоки опорного конспекту не повинні переобтяжуватися прикладами, малюнками, 

оформлення не повинне відволікати. 

Досвід роботи показує, що найбільш поширеними у використанні опор є такі типи уроків: 

-    урок засвоєння нових знань. 

-    урок осмислення та усвідомлення знань. 

-   урок формування умінь і навичок. 

-    урок контролю та корекції знань. 

-  урок розвитку зв’язного мовлення. 

-    урок аналізу письмових робіт. 

 

Зупинюсь  на використанні опорних конспектів під час уроку вивчення нового матеріалу, 

який умовно можна поділити на два етапи. 

Перший етап – бесіда, в якій переплітаються мотивація навчальної діяльності, актуалізація 

опорних знань, засвоєння нового матеріалу .  Якщо на першому етапі учитель робить якісь 

записи, то вони мають бути ідентичні сигналам, які входять в опорний конспект. 

Другий етап – повторний виклад матеріалу, розповідь за опорним конспектом. 

 Мета повторного пояснення – стисло, доступно і в логічній послідовності відтворити уже 

відомі учням з попереднього етапу уроку вузлові питання теми, пов’язавши їх з опорним 

конспектом і наповнивши тим самим схему відповідним змістом. Для кращого 

запам’ятовування теоретичних відомостей робиться третє пояснення. За часом – це дві-три 

хвилини. Вичленовуються лише найважливіші моменти. Якщо у класі є учні, які не засвоїли 

матеріал і після третього пояснення, стислий виклад його повторюється. Під час пояснення 

опорного конспекту учні лише слухають. Записи робляться лише після повного засвоєння 

теми. 

Теоретичний матеріал підручника і робота за опорним конспектом (осмислення його) – це 

домашнє завдання на наступний урок. 



На наступних етапах уроку робота за конспектами продовжується, наприклад, після 

пояснення нового матеріалу урок починається з письмового відтворення опорних 

конспектів у зошитах зворотного зв’язку. 

Отже, на кожному з етапів уроку можливо інтенсифікувати процес навчання за допомогою 

опорних конспектів.Така форма роботи дуже доречна на уроках літератури. Саме складання 

паспорту твору чи осмислення певного літературного процесу або явища. Узагальнення 

матеріалу на уроках літератури сприяє продуктивному запам'ятовуванню. 

Так, наприклад, доречним буде використання схем і опорних конспектів при вивченні теми 

«Фонетика» . Починаємо складати схеми  у 5 класі, а поглиблюємо і закріплюємо матеріал, 

що супроводжується опорними конспектами, у 10 класі . В 11 класі при підготовці до ЗНО 

ці конспекти стають у пригоді. 

 

Розробки на блозі  https://ukrmovalite.blogspot.com/ 

 

 

  

 

 

 

Позитивні моменти при використанні даної технології 

 

Представлені опорні схеми й конспекти - результат довгої  аналітичної роботи. Вони 

спрощують подачу матеріалу і в той же час: 

-   систематизують знання; 

-    узагальнюють накопичені знання; 

-   істотно полегшують процес засвоєння складних теоретичних понять; 

-    сприяють швидкому запам'ятовуванню матеріалу; 

-    дисциплінують мислення; 

-    допомагають найбільш ефективно використовувати невелику кількість уроків на 

вивчення теоретичного матеріалу у середніх і старших класах; 

-    полегшують планування уроків, а також складання алгоритмів дій під час тієї чи іншої 

форми роботи. 

Звичайно, схема за своєю природою узагальнює й спрощує, разом з тим швидко мінливі 

обстановка й система навчання сучасного школяра, активне вторгнення в життя 

школи  інформаційно - комунікативних технологій ставлять вчителів - словесників перед 

необхідністю створення нових методик, що враховують цю нову реальність.  Вважаю, 

що  дана методика враховує сучасну реальність і здатна зробити урок максимально 

ефективним. До плюсів використання опорних  схем і конспектів можна віднести: 

-    продуктивність; 

-   підвищується успішність (активне опитування на уроці, більше хороших і відмінних 

оцінок). Учні не бояться відповідати біля дошки. 

-    учні  здатні бачити головне, розвивати, порівнювати, узагальнювати, класифікувати. 

-    доступність. 

-    освоєння досвіду доступно будь-якому вчителеві, кожному учневі. 

Знання та вміння, набуті при складанні опорних конспектів, допомагають під час 

підготовки  презентаційних матеріалів до навчально-дослідних робіт, при підготовці до 

ДПА та ЗНО. 

Цікавою формою роботи є використання мнемонічних фраз із метою запам'ятовування 

правил. 

Мнемонічні фрази — відомий дієвий та простий спосіб, що замінює зубріння правил. Їх 

можна також розташувати прямо на картинці із зіркою або відомим персонажем. Ще для 

мнемонічних фраз підбирають відповідні асоціативні картинки. 

https://ukrmovalite.blogspot.com/


Наприклад, вислів «МаВПа БуФ» можна розташувати на ілюстрації з мавпою в одязі з 

пишними рукавами, а питання «Де Ти З’їСи Цю ЧаШу ЖиРу?» поставить Гомер Сімпсон, 

що тримає склянку з олією. Це є одним із прикладів наочних сигнальних карток як засобу 

опорної схеми. 

З метою підготовки до ЗНО чи звичайного вивчення матеріалу з літератури використовую 

також картки-пам'ятки. 

Цей метод допоможе запам’ятати авторів необхідних творів, жанри, художні стилі, 

персонажів. Учні отримують великі картки, наприклад: 

• «Настя Дрот» 

• «Василь» 

• «сентименталізм» 

• «Г. Квітка-Основ’яненко» 

• «Маруся» 

• «соціально-психологічний роман» 

• «Чіпка Варениченко» 

• «Панас Мирний та Іван Білик» 

• «Максим Ґудзь» тощо. 

Ваше завдання — згрупувати їх в один «твір». Ігрова форма як активність допомагає краще 

запам’ятати фактаж. 

Створення з учнями літературних таблиць теж сприяє кращому засвоєнню знань з певної 

теми. 

Більш традиційна та нудна форма запам’ятовування, проте не менш ефективна та 

перевірена практикою. 

Складіть таблицю, яка б вміщувала всі необхідні дані про твір, наприклад: 

Сюди можна додати колонку на кшталт «Характеристика автора» (наприклад, «Король 

українського тиражу») та «Справжнє ім’я автора» (Павло Губенко). 

Ця форма роботи допомагає учням згуртуватися (робота в групах чи парах),що сприяє 

розвитку комунікативної й соціальної компетентності. 

Цікава форма роботи – створення з дітьми опорних схем –шпаргалок. 

Схеми — це візуалізація та спрощене подання правила. Чим менше й простіше, тим краще 

для дитини. Наприклад, пояснюючи, що спрощення не відбувається в словах іншомовного 

походження, використовуємо таку схему: 

Назва твору 
“Камінний 

хрест” 

Автор   Стефаник 

Літературний рід   епос 

Жанр   новела 

Художній напрям експресіонізм 

Герої 

(бажано із цитатними 

характеристиками+портрет) 

 Іван Дідух 

його дружина 

Катерина 

їхні діти 

кум Михайло 

селяни 



Якщо слово іншомовного походження -[Т] (твердий звук) — СПРОЩЕННЯ НЕ 

ВІДБУВАЄТЬСЯ! 

• студенТ — студенТський 

• агенТ — агенТство 

• компосТ — компосТний 

• форпосТ — форпосТний 

• баласТ — баласТний 

• піанісТ — піанісТці 

Основні критерії: мінімум тексту, наочність, приклади, доступність. Особливо такі 

опорні схеми спрацюють для тих, для кого українська мова не є рідною. 

 

Коротенькі розповіді з винятками теж є різновидом схемки-пам'ятки. 

В українській мові багато винятків із правил. Зазубрювати їх довго, нудно й узагалі не 

треба. Набагато дієвіше складати з винятків невеличкі історії, оповіді або діалоги чи 

схемки-шпаргалки. Тим більше дітям подобаються самі назви. 

Наприклад: «Шістнадцять контрастних баластних зап’ястних браслетів пестливо 

приховують худобу моїх кістлявих рук», — хвастливо сказала випускниця 

Хворостняк». У цьому прикладі йдеться про винятки в українських словах на тему 

«Спрощення». 

Для наочності можна намалювати таку випускницю з браслетами. Ще ефективніше 

завдання — скласти самостійно свої розповіді на певне правило. Що абсурдніший текст, то 

краще запам’ятовується. 

 
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enUA755UA755&sxsrf=ACYBGNRW96N1T383Z3xZL-
v57XnGj41EfA:1578651060983&q=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96+%D1%81%D1%
85%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4+%D1%87%D0%B0%D1%81+%D0%B2%D0%B8
%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0
%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8&tbm=isch&sourc
e=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjPgdu95fjmAhUhwMQ 

 

 

(Дивися додатки). 

Отже, головна умова ефективності інтенсивного навчання – створення психологічного 

мікроклімату, оптимальна реалізація можливостей кожної дитини, доброзичливі 

взаємостосунки, підтримка одне одного, віра в успіх кожного. Тільки за цієї умови 

використання опорних схем та конспектів стимулюватиме розвиток абстрактного й 

критичного мислення. 

При такій організації роботи розвивається не тільки мислення, а й мова, і пам'ять, тому що 

вони тісно пов'язані . Дитина починає більш глибоко аналізувати матеріал, зіставляє явища, 

намагається працювати над собою з метою підвищення рівня знань, формуються навички 

самостійності,відповідальності. 

Отже, учень знаходиться в стані безперервного самовдосконалення.  

Учителю необхідно пам’ятати про те, що опорні схеми повинні послідовно розкривати 

новий матеріал. Тому при підготовці опорних схем необхідно скрупульозно продумати 

кожен знак, кожне слово. Головне – викласти навчальний матеріал так, щоб на основі 

логічних зв’язків він став доступним і надовго відбився в пам’яті учня. 

І найголовніше: вчитель повинен проаналізувати психологічні особливості засвоєння 

учнями знань. Біда нашого шкільного навчання в тому, що частіше викладання засвоюється 

на усному поясненні вчителем нового матеріалу, який важче сприймається учнями. 

Переважає, як показує досвід, формування словесно-логічного мислення учнів. Ось чому 

використання наочностей, в тому числі і опорних схем, приводить до розвитку образного 

мислення. Особливості людини такі, що більше 90% інформації вона сприймає наочно. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enUA755UA755&sxsrf=ACYBGNRW96N1T383Z3xZL-v57XnGj41EfA:1578651060983&q=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4+%D1%87%D0%B0%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjPgdu95fjmAhUhwMQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enUA755UA755&sxsrf=ACYBGNRW96N1T383Z3xZL-v57XnGj41EfA:1578651060983&q=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4+%D1%87%D0%B0%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjPgdu95fjmAhUhwMQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enUA755UA755&sxsrf=ACYBGNRW96N1T383Z3xZL-v57XnGj41EfA:1578651060983&q=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4+%D1%87%D0%B0%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjPgdu95fjmAhUhwMQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enUA755UA755&sxsrf=ACYBGNRW96N1T383Z3xZL-v57XnGj41EfA:1578651060983&q=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4+%D1%87%D0%B0%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjPgdu95fjmAhUhwMQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enUA755UA755&sxsrf=ACYBGNRW96N1T383Z3xZL-v57XnGj41EfA:1578651060983&q=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4+%D1%87%D0%B0%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjPgdu95fjmAhUhwMQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enUA755UA755&sxsrf=ACYBGNRW96N1T383Z3xZL-v57XnGj41EfA:1578651060983&q=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D1%96%D0%B4+%D1%87%D0%B0%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjPgdu95fjmAhUhwMQ


Учні, коли працюють з опорними схемами, вчаться „згортати” і „розгортати” необхідну 

інформацію. Багаторазове повторення навчального матеріалу дає можливість кожному 

учню сприймати й запам'ятовувати обов’язковий програмний мінімум, але не в загальному, 

а в особистому посильному для нього темпі. Важливо і те, що, спираючись на добре засвоєні 

теоретичні знання, учень легко виконує практичні завдання. Учитися стає легше, а, отже, і 

цікавіше. 

Як результат, використання даної методики при час  вивчення  мови, безсумнівно, дає певні 

позитивні й продуктивні результати. 

  По - перше: значно збільшується обсяг досліджуваного на уроці матеріалу, формується 

навичка самостійної роботи, дослідницькі та проектні вміння, учні показують більш міцні 

знання і вміння  з  предмету. 

   По - друге: використання даної технології сприяє підвищенню творчого потенціалу учнів, 

розвитку мовлення, мислення. 

    По - третє: на думку самих учнів, використання даної технології набагато 

урізноманітнило уроки, їм легше сприймати досліджувані мовні явища, орфографічні та 

пунктуаційні правила. Відповідно покращилась і успішність учнів. 

 

Таким чином, якщо вчитель на уроках української мови та літератури буде постійно 

використовувати опорні схеми, то це сприятиме проведенню багаторазового повторення 

матеріалу й водночас підводитиме дітей до узагальнення всієї теми. Також унаслідок 

систематичного застосування вищезазначених схем досягається економія навчального часу, 

активізується пізнавальна діяльність школярів. Опорні конспекти з певної теми спрямовані 

на розвиток учнівської пам’яті й мислення, що забезпечує високу ефективність 

засвоєння  програмного матеріалу. 
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