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МЕТОДИКА РОБОТИ ЗА УКРУПНЕНИМИ БЛОКАМИ 

В КЛАСІ-КОМПЛЕКТІ 

 

Практичного застосування у класі-комплекті набуває методика роботи 

за укрупненими блоками, що передбачає групування теми чи розділу 

навчального матеріалу з певного предмету. Організація навчального процесу 

у такий спосіб виправдовує себе у класах-комплектах, до складу якого 

входять учні третього чи четвертого класу. Систематизація навчального 

матеріалу за блоками передбачає наскрізне вивчення понять, 

закономірностей, уявлень тощо. 

Зауважимо, що вивчення нової теми за блоками не є самоціллю, але, на 

думку вчителів – практиків, вимагає дотримання певних правил: 

по-перше, для забезпечення ефективної роботи з блоком проводиться 

підготовчий тренінг, тобто попередня підготовка класу з використанням 

форм випереджуючого навчання; 

по-друге, вивченню нового матеріалу передує актуалізація знань, 

проводиться інтенсивна робота із засвоєння теоретичного матеріалу, при 

цьому широко використовуються схеми-опори, картки-інструкції з 

кількаразовим повторенням основних понять чи визначень у межах уроку; 

по-третє, на уроці забезпечується висока активність, створюються 

проблемні ситуації, з’ясовуються всі невідомі учням сторони навчального 

матеріалу. 

Як підтверджує практика, на однотемних уроках доцільно проводити 

навчання за укрупненими блоками на етапі вивчення нового матеріалу. 

Наприклад, знайомлячись із розділом “Речення” з української мови у 2 та 3 

класах та вивчаючи його методом укрупнених блоків, здійснюється 

спостереження за мовними одиницями, формуються загальні поняття про 

види речень, уміння виділяти їх у тексті, розрізняти за інтонацією, 

інтонаційно правильно читати речення різні за метою висловлювання. 

Основні види роботи проводяться за попередньо розробленим зразком. 

Учні старшого віку знайомляться із загальними поняттями про 

наявність та роль другорядних членів речення, їх пунктуаційним 

оформленням. Загалом, програмні дидактичні поняття з окремої теми 

опрацьовуються на спільному етапі уроку, і бесіда логічно побудована 

навколо широкого поняття, що вивчається в обох класах комплекту. 

Подальша робота (на відведених для вивчення теми уроках) спрямована на 

засвоєння вивченого матеріалу, де використовуються тренувальні вправи з 

метою удосконалення навичок практичного застосування відповідного 

теоретичного матеріалу, проводиться поступова корекційна робота.  



Вивчення нового матеріалу за укрупненими блоками на уроках 

української мови у класі-комплекті дозволяє ширше використати можливості 

для активного розвитку комунікативних здібностей учнів різновікових груп, 

застосувати різні види колективної та фронтальної роботи. Для прикладу 

наведемо фрагмент уроку в комплекті 2-3 класу з використанням 

укрупненого блоку з розділу “Речення”. 

Мета уроку: формувати вміння змістового та інтонаційного 

оформлення речень, використовувати різні види речень в усному і 

писемному  мовленні, вміння правильно розрізняти за інтонацією, за метою 

висловлювання. Вчити учнів встановлювати зв’язок між словами (членами 

речення), формувати поняття про головну пару слів у реченні. 

Елементи структури уроку 

Спільна робота двох класів (2-3) 

1. Повідомлення теми та мети уроку.  

(На переносній дошці текст. Читає учень 3 класу) 

“Слова, наче кольорові камінці. І мало їх назбирати в купу... Треба ще 

й уміти викладати узори з них. Вміти складати речення і правильно 

вимовляти їх” (І. Вільде). 

2. Фронтальна бесіда (З чого складається речення? Як правильно 

читати речення? Чому слова названі камінцями? Що під “узором” розуміє 

автор? та ін.) 

3. Доповнення учителя, наприклад такого змісту: 

“Сьогодні ми будемо вчитися складати речення і правильно читати їх, 

слідкувати за інтонацією. Дізнаємося і повторимо, які бувають речення, які 

слова у реченні найголовніші, як вони зв’язані між собою, як встановити цей 

зв’язок. 

4. Актуалізація опорних знань. 

(Опора на знання учнів 3 класу. Учні 2 класу слухають, якщо 

виявляють бажання відповідати на запитання, то заслухати спочатку 

молодших). 

– Пригадайте і скажіть, що таке речення? 

– З чого складається речення? 

– Як позначається початок і кінець речення? 

Самостійна робота у групах. 

5. Тренувальні вправи: 

 

2 клас 

Робота з деформованим текстом  

Україну, ми, любимо, нашу. 

В, селі, ріка , нашому, тече. 

 

3 клас 

Скласти текст, використавши 

слова: 

Люблю, Батьківщину 

Рідний, край. 

6. Самостійна робота в парах (сформовані з учнів різних класів): 

(Формулюють запитання з виучуваної теми, один запитує, а інший 

відповідає). 



7. Аналіз речень за метою висловлювання на прикладі діалогу 

персонажів казки (за вибором учнів). 

8. Закріплення  нового матеріалу. 

Формування понять про типи речень за метою висловлювання (в 2 кл) 

та закріплення означеної теми (в 3 кл): 

 

2 клас 3 клас 

– Прочитайте речення і спишіть. Складіть подібні до зразка речення і 

запишіть: 

 

Свій рід треба шанувати і пам’ятати – ( повідомлення, розповідне). 

Чи шануєш ти свій рід? – (запитання, питальне). 

Шануй і пам’ятай свій рід! – (спонукання до дії, заклик, порада, наказ). 

1) Фронтальна бесіда з обома класами: 

– Які типи речень розрізняють за метою висловлювання?  

– Зверніть увагу на розділові знаки, які стоять в кінці речень. 

(Висновки формулюють учні обох класів) 

2) Розвивальні вправи про розділові знаки. 

Загадки: 

Учень 3 класу: Він після речення , цитати 

Вмостився, схожий на гачок, 

Всіх нас примушує питати, 

А сам, ні пари з уст, – мовчок! 

(Знак питання) 

 

Учень 2 класу: Маленька, менша від мачини, 

Ні з ким не стану на борню, 

А при читанні , коли треба, 

Й людини мову зупиню. 

(Крапка) 

 

Учень 2 класу: Що за знак – стрункий, мов спис, 

Він над крапкою завис, 

Спонука до поклику. 

Хто ж бо він? 

(Знак оклику) 

 

Повідомлення учителя:  

На дошці малюнки “теремка” з графічними схемами, учень читає: 

Збудували теремок 

Тато з сином для пташок. 

Та й пішли спочить у тінь. 



Пташки тішаться – тінь-тінь. 

 

В одному теремку поселилася мала сім’я, а в другому велика. 

Ці сім’ї називаються речення. Кожна сім’я складається із членів, які 

мають свої обов’язки. Головний член речення – підмет. До нього ставлять 

питання хто? або що? Його брат – присудок, який відгукується на питання – 

що робить? роблять?   

_______  ______ .                   ________  ______ _______  _______  ______ . 

  Лунає     пісня                        Дзвінка     пісня      лунає         над       гаєм 

 

Учень 3 класу читає речення:  Лунає пісня . 

Хоч речення складається з головних членів, все одно їм сумно, тому що 

їх усього двоє . Веселіше, коли сім’я велика, коли є багато друзів. 

Читає друге речення: Дзвінка пісня лунає над гаєм. 

Другорядні члени речення доповнили і поширили його. 

Самостійна робота для всіх учнів: 

Поширити речення за допомогою поданих слів: 

 

Прийшла весна…..   

2 клас  3 клас 

квітуча, тепла  в, краї, наші, довгождана, квітуча 

 

Учні читають речення і роблять висновки: 

– Як називаються головні члени речення? 

– На які питання відповідає підмет? 

– На які питання відповідає присудок? 

– Як називаються решта слів у реченні? 

Практика підтверджує, що вивчення нового матеріалу методом 

укрупнених блоків у малокомплектних школах особливо доцільна 

напередодні масової відсутності учнів (закриття школи на карантин, активна 

сільськогосподарська робота батьків у полі та ін.). Навчання у такий спосіб 

допоможе засвоїти найважливіші поняття та основні правила, отримати 

ключову інформацію з виучуваної теми, а пізніше продовжити самостійно 

опрацьовувати додатковий матеріал у домашніх умовах. Проведення уроків 

методом укрупнених блоків сприяє формуванню загальних понять, цілісному 

сприйняттю теоретичного матеріалу, організації мовленнєвої активності 

учнів, спонукає створенню проблемних ситуацій з метою уникнення 

механічного формального засвоєння теорії. На етапі ознайомлення з новим 



розділом чи темою доцільним буде також використання елементів 

випереджуючого навчання. 

 

Організація самостійної роботи на уроках  

у малокомплектній школі 

Зазначимо, що особливість уроків у класах-комплектах полягає у тому, 

що значну частину часу учням одного та іншого класу доводиться працювати 

самостійно, а це, в першу чергу, вимагає сформованої готовності дитини до 

самоорганізації і безперервного самовдосконалення. Основними 

компонентами готовності в дидактиці вважається: 

– комплекс опорних знань і вмінь; 

– позитивна мотивація, яка спонукала б особистість до постійного 

самовдосконалення; 

– високий рівень самосвідомості; 

– комплекс умінь і навичок самоорганізації і самоконтролю. 

Готуючись до проведення самостійних робіт, учитель урізноманітнює 

їх форми. Наприклад, на уроках читання активно використовується вибіркове 

читання тексту; знаходження та читання головної думки тексту; читання 

окремих частин, слів, висловів, що характеризують дійових осіб, героїв; 

читання речень, що пояснюють заголовок твору та ін. 

Зокрема, за вимогами нової програми з курсу “Читання”, який є 

органічною складовою освітньої галузі “Мова і література”, учні другого 

класу з другого півріччя вчаться читати мовчки, що дозволяє учителеві 

працювати зі старшим класом. 

Нагадаємо, що урок у класі-комплекті проводиться за єдиним 

комплексним поурочним планом, у структурі якого обов’язково 

відображаються етапи самостійної роботи учнів. Якщо учитель у 

традиційному класі може включати або не включати у план уроку завдання 

для самостійної роботи учнів, визначаючи цю можливість характером 

навчального матеріалу, що вивчається на уроці, то учитель у класі-комплекті 

такого вибору не має. Починаючи з першого півріччя у другому класі на 

самостійну роботу відводиться приблизно від 7 до 10 хвилин, а у другому 

цей час поступово збільшується. Другокласники уже підготовлені до 

виконання посильних самостійних завдань, що вивільняє час роботи вчителя 

з іншим класом. 

На думку вчителів-практиків, ознайомлення молодших школярів з 

новими темами, правилами, поняттями дуже важливо, щоб поєднувалася з 

одночасним засвоєнням і способів користування вивченими правилами. З 

цією метою на етапі первинного закріплення матеріалу часто 

використовуються нескладні алгоритми виконання самостійних завдань чи 

вправ у вигляді такого змісту: 
Картка-інструкція  

1.  Уважно прочитай групи слів: яблуко червоне, рідна мати, хмаринки голубі, зелений дуб. 

2. Вибери й запиши слова, що відповідають на питання який? яка? яке?  

3. А потім працюй так: 

а) визнач число записаних слів (один – багато); 

б) яку пару слів ти не вибрав і поміркуй чому?  



4. Склади групи слів, зв’язані за змістом, добираючи потрібні іменники з довідки:  

золота___________, золотий____________, золоте______________. 

Слова для довідки:  годинник, осінь, яйце. 

Для проведення самостійних завдань використовуються картки для індивідуальної роботи. Наприклад, формуючи 

уявлення про іменник (слова, що відповідають на питання ХТО? ЩО?), за допомогою картки другокласники виконують 

завдання різного рівня складності, закріплюють набуті знання та здійснюють самоконтроль : 

Картка № 1 

1. Прочитай слова: учитель, зелений, батько, книжка, учить, трактор.  

2. Знайди слова, що називають особу, предмет. Для цього: 

а) постав запитання до кожного слова; 

б) вибери слова , що відповідають на питання Хто? Що?; 

в) яке слово зайве?  

3. Запиши вибрані слова.  

Картка № 2 

1. Уважно прочитай текст: 
Мій батько. 

2. Підкресли слова у першому реченні, що відповідають на питання Хто? Що? 

3. Полічи, скільки таких слів у всьому тексті. 

Картка № 3 

1. Прочитай слова: мати, брат, небо, світлиця, фермер, село.  

2. Підстав допоміжні слова: вона, він, воно,  моя, мій, моє.   

3. Запиши дві-три пари слів, що пов’язані між собою за змістом. 
Складність та тривалість самостійної роботи на уроці значною мірою залежить від рівня навчальних здібностей учнів, 

готовності до самостійної роботи, кількісних показників. Плануючи роботу в класі-комплекті, важливо визначити місце 

самостійної роботи у загальній структурі уроку, передбачити труднощі, які можуть виникнути під час роботи у різних групах 

дітей, правильно відібрати зміст, форму та обсяг завдань. 

Результативність самостійної роботи значною мірою залежить від мети, способу постановки завдань, рівня складності 

та дидактичного призначення. Якщо учням пропонується самостійно вивчити новий матеріал, то учитель подає детальний 

інструктаж щодо його вивчення. Організовуючи індивідуальну самостійну роботу з учнями  різних класів, доцільно 

використовувати картки із завданнями, де чітко вказується порядок поопераційного чи поетапного виконання дій, що 

націлюють на послідовність роботи. Наприклад, на уроках математики подається зразок виконання послідовності дій учня при 

розв’язуванні задачі: 

1. Позначаю шукане число ---. 

2. Складаю вираз ---. 

3. Розв’язую його---. 

4. Пишу відповідь---. 

5. Перевіряю відповідь за умовою задачі ---. 

Зміст нової програми з математики дозволяє проводити спільні етапи уроків у будь-якому об’єднанні класів 

початкової школи, наприклад, задачі на побудову геометричних фігур та їх обчислення: 

– накреслити один відрізок довжиною 1 дм 5 см, а другий – на 4 см коротший; 

– побудувати прямокутник зі сторонами 6 см та 8 см,  

(учні 3 чи 4 класу додатково знаходять площу та периметр цієї геометричної фігури); 

– виміряти довжину та ширину зошита, підручника, парти та порівняти ці величини та ін. 

Спільні завдання проводяться і під час усної лічби. Це можуть бути математичні загадки, шаради, кросворди та ін., 

що сприяє розвитку логічного мислення, кмітливості та математичних здібностей. 

Джерелом спільної навчальної діяльності можуть бути обговорення переглянутих фрагментів кінофільму, діафільму, 

прослуханих фонозаписів, при цьому вчитель ставить загальні для всіх завдання, враховуючи потенціал сильніших учнів, для 

яких завчасно підготовлені додаткові індивідуальні (усні чи письмові) завдання. 

Суттєвим критерієм обсягу роботи на уроці в класі-комплекті є рівень сформованості загальнонавчальних умінь, серед 

яких – уміння працювати з книгою, швидко читати та усвідомлено сприймати прочитане, акцентувати увагу на головному. 

Нехтування цими важливими показниками не зможе забезпечити успішне навчання учнів у класах-комплектах. 

Нерідко вчитель тільки в загальному уявляє, яким є темп роботи кожного учня, недооцінюючи те, що від правильного, 

швидкого, свідомого читання, грамотного письма в кінцевому рахунку залежить протяжність та рівень трудності самостійної 

роботи, її результативність. Недооцінка цього аспекту може суттєво вплинути на зниження корисного ефекту самостійної 

роботи, загальмувати процес оволодіння учнями загальнонавчальними вміннями та навичками, значно знизити загальну 

працездатність дитини.  

Для учнів зі зниженими навчальними здібностями доцільно використовувати гнучку систему завдань, чітких 

алгоритмів, які допоможуть спрямувати думку дитини, зосередити її на головному, в результаті чого розвиватиметься логічне 

мислення, зростатиме інтерес до навчальної діяльності, прагнення до знань. Приміром, на уроках читання корисними можуть 

бути алгоритми такого змісту: 



1. Прочитай текст. 

2. Підготуйся до відтворення змісту прочитаного. 

3. Підготуйся до виразного читання вголос. 

4. Підготуй словесний малюнок . 

5. Дай оцінку подіям, які відбуваються. 

В інших випадках, наприклад, для підготовки до читання вголос, учням пропонуються цільові завдання: прочитати 

частину тексту й знайти речення, які вимовляються з різною інтонацією; знайти і прочитати авторську підказку до читання, 

зокрема таку: прочитати і уявити, які почуття переживають герої; знайти слова, які треба читати з особливою інтонацією: 

голосно, тихо, з образою, з обуренням чи з захопленням та ін.  

Подібні алгоритми можна також використати і на інших уроках, наприклад, Я і Україна, Навколишній світ, де 

самостійна робота значно активніша та різноманітніша як за змістом, так і за формою проведення. 

Самостійно діти можуть опрацьовувати нові статті за підручником, проводити спостереження, досліди за інструкцією, 

відповідати на запитання, малювати малюнки, таблиці, схеми тощо. Вивчаючи розділ “Природа навколо нас”, крім роботи над 

текстами, учні можуть розглядати таблиці, ілюстрації, кадри з діафільму та ін. Для проведення самостійної роботи можуть 

використовуватися учнями алгоритми різного змісту. 

Нагадаємо, що більшість уроків у класі-комплекті структуровані за двома чітко вираженими компонентами, які 

чергуються між собою: “робота під керівництвом учителя” та “самостійна діяльність учнів”. Потреба чергування зазначених 

етапів вимагає чіткої регламентації навчального часу, необхідного для виконання самостійних завдань учнями і визначення 

його для безпосереднього пояснення нового матеріалу або іншої діяльності, що проводиться за участю вчителя. У свою чергу, 

жорсткий часовий регламент зобов’язує учителя завчасно підготувати навчальне обладнання до уроку та інші дидактичні 

матеріали (наочні посібники, технічні засоби навчання, завдання для самостійної роботи та інструкції чи алгоритми щодо їх 

виконання і ін.) для заощадження навчального часу. Чітка організація навчального процесу оптимізує роботу вчителя та 

значно полегшує проведення навчальної діяльності учнів та підвищує її якість в умовах класу-комплекту. 

Отже, специфіка роботи в класах-комплектах значною мірою 

позначається на характері дидактичних форм, методів, прийомів роботи та 

способів організації навчально-виховного процесу. 

Підвищення рівня навчальної діяльності учнів та якості знань в умовах 

класу-комплекту можна забезпечити шляхом оптимального поєднання 

способів діяльності різновікових груп, удосконаленням структури уроку, 

оновлення форм та методів колективної та самостійної роботи як важливого 

компоненту уроку. 
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