
ТВОРЧА ГРУПА
«Орган�зац�я групової 
та �ндив�дуальної 

форм роботи як зас�б
соц�ал�зац�ї учн�в»



МЕТА ТВОРЧОЇ ГРУПИ
– обґрунтувати ефективн�сть
використання групової та
�ндив�дуальної навчальної роботи 
на уроках; 

– на основ� теоретичних матер�ал�в 
� власного досв�ду сформулювати
окрем� практичн� й методичн�
рекомендац�ї з проблеми.



Кер�вник творчої групи
д-р Романишин В�ра Михайл�вна

 Учасники групи
Вознюк Л. І.                    Гаргас Н. І.             Г�льжинська І. С.

Грицик М. М.                  Кец О. В.            Добровська Г. Й.
Довжанська Л. І.          Дудник Х. О.          Дмитруш І. М.

 Кулиняк І. Я.           Логин М. Г.            Мирончук О. І.
Лужецька О. В.            Н�колаюк Г. В.          Одинак С. З.

Паталай З. С.           Петрик Т. В.                Подольська Г. Я.
Тустановська О. М.         Федишин О. Б.       Чайк�вська Л. С.

 



ПЛАН РОБОТИ ТВОРЧОЇ ГРУПИ
НА 2018 - 2019 Н.Р.
І СЕМЕСТР – ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

1. ВИЯВЛЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОГО СТАНУ ОБГОВОРЮВАНОЇ
ПРОБЛЕМИ 
2. ОКРЕСЛЕННЯ ТРУДНОЩІВ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ (ІДЕЇ, МЕТОДИ,
РЕКОМЕНДАЦІЇ) В ПЕД. ПРАКТИЦІ
3. ДОСЯГНЕННЯ ДОСТАТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СУТІ
ПРОБЛЕМИ
4. ДІАГНОСТИКА: ВИВЧЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМИ, ЗАСВОЄННЯ ІСНУЮЧОГО
ДОСВІДУ; ПЛАНУВАННЯ СПІЛЬНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

W.B. Yeats



ІІ СЕМЕСТР – ОСНОВНИЙ ЕТАП
(ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНИЙ)

1. Теоретична частина: розробка моделей, схем,
рекомендац�й, порад щодо впровадження досягнень у
практику 
2. Проведення сем�нару-практикуму: в�дпрацювання
теоретичного матер�алу; апробац�я рекомендац�й, прийом�в,
методи роботи над даною проблемою; проведення та
обговорення в�дкритих занять за проблемою
3. Визначення результативност�: анал�з результат�в
впровадження їх в практику; корекц�я науково-методичної
роботи творчої групи за результатами анал�зу впровадження
досл�джень.



Форми навчання

ІНДИВІДУАЛЬНА
навчальна д�яльн�сть учня,
коли в�н самост�йно працює

над о(в�дпов�дно до своїх
навчальних можливостей)

п�д безпосередн�м або
опосередкованим

кер�вництвом учителя

ГРУПОВА
форма орган�зац�ї навчання

в малих групах учн�в,
об’єднаних загальною
навчальною метою у
опосередкованому

кер�вництв� вчителем � в
сп�впрац� з учнями



АЛГОРИТМ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ГРУПОВОЇ РОБОТИ

попередня п�дготовка учн�в до виконання групового
завдання, постановка навчальних завдань, короткий
�нструктаж;
складання плану виконання завдання в груп�,
визначення шлях�в вир�шення поставленої задач�,
розпод�л обов’язк�в;
власне виконання завдання;
спостереження вчителем � корекц�я роботи групи в
ц�лому � окремих учн�в, якщо того вимагає ситуац�я;
взаємоперев�рка � контроль виконуваного завдання;
пов�домлення учн�в про отриман� результати, загальне
обговорення, формулювання к�нцевих висновк�в;
�ндив�дуальна оц�нка роботи груп � класу в ц�лому.
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МЕТА ТЕХНОЛОГІЇ ГРУПОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ –
РОЗВИТОК ДИТИНИ ЯК СУБ’ЄКТА
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Завдання: 
– навчити школяр�в сп�впрац� у виконанн� групових 
 завдань; 
– стимулювати моральн� переживання взаємного
навчання, зац�кавленост� в усп�хов� товариша; 
– формувати комун�кативн� вм�ння молодших школяр�в; 
– формувати рефлексивн� компоненти навчальної
д�яльност�: ц�леспрямован�сть, планування, контроль,
оц�нку; 
– поєднувати фронтальну, �ндив�дуальну та групову форми
навчальної д�яльност�, що дає змогу вдало компенсувати
недол�ки фронтальної та �ндив�дуальної д�яльност�. 



Групова навчальна
д�яльн�сть учн�в може бути: 
– однор�дною, коли вс� групи, на як�
под�лений клас, виконують одне й те саме
письмове чи практичне завдання; 
– диференц�йованою – р�зн� групи в клас�
виконують р�зн� завдання; 
– кооперативною – кожна група працює над
виконанням частини сп�льного для всього
класу завдання; 
– парною – навчальна д�яльн�сть
в�дбувається в м�крогрупах у склад� двох
учн�в; 
– �ндив�дуально-груповою – коли кожен член
групи виконує частину завдання групи.



Практичний
сем�нар групи 

 в�дбувся 
26 березня 2019 р.

Тема сем�нару:

 
сем�нар провела
Романишин В.М.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

"Дискус�я, полем�ка, диспут:
вм�ння висловлювати думку

та приймати р�шення"


