
Використання

нетрадиційних форм 

уроків

 як запорука 

підвищення якості 

підготовки учнів



  Використання, а тим 
більше створення 
нетрадиційних форм 
уроків педагогами, є 
виявом педагогічної 
творчості 



Творчість - це  не розкіш для 
обраних, а загальна біологічна 
потреба, інколи не усвідомлена 
нами

Г. Іванов



Експертиза рівня готовності 
педагога до інноваційної 
діяльності

■ В анкетуванні брало участь 44 
педпрацівники (викладачі та майстри 
в/н)

   нашого закладу
За результатами самооцінки
Високий рівень готовності до 
інноваційної діяльності виявили 30 
педпраціників
Середній рівень – 14 педпрацівників 



Основними типами уроків 
теоретичного навчання
за дидактичною метою є 
такі:

■ уроки засвоєння нових знань
■ уроки формування умінь  і навичок
■ уроки застосування знань, умінь і 

навичок
■ уроки узагальнення і систематизації 

знань
■ уроки перевірки, оцінки і корекції 

знань, умінь і навичок
■ комбіновані  уроки 



Основні типи уроків 
виробничого навчання

■Урок формування первинних умінь
■Урок формування складних умінь
■Урок удосконалення умінь та 
формування навичок

■Урок комплексного застосування 
знань, умінь та навичок при 
виконанні навчально-виробничих 
робіт

■Контрольно-перевірочний урок



Структура уроку

■ Під поняттям "структура уроку" 
розуміють побудову уроку: елементи 
або етапи будови уроку, їх 
послідовність, взаємозв'язки між 
ними.

■ Характер елементів структури 
визначається тими завданнями, які 
слід вирішувати на уроках певного 
типу, щоб найбільш раціональним 
шляхом досягти тих чи інших 
дидактичних завдань. 



  Нестандартний
 (нетрадиційний) урок – це 
  імпровізоване навчальне 
заняття,   що має 
нетрадиційну структуру



Майже в усіх типах уроків  
наявні такі структурні 
елементи: 

■ вступна частина 
■ перевірка домашнього завдання 
■ вивчення нового матеріалу
■ закріплення нового матеріалу
■  повідомлення домашнього 

завдання
■  закінчення уроку.



Нестандартні уроки спрямовані на 
:

■формування духу змагання;
■активізацію навчально-пізнавальної 
діяльності учнів;

■збудження творчих сил;
■розвиток творчого мислення; 
■формування мотивації навчально-
пізнавальної та майбутньої 
професійної діяльності



Найпоширенішими 
типами нестандартних 
уроків є: 

■ уроки - прес-конференції, 
■ уроки - аукціони, 
■ уроки - ділові ігри, 
■ уроки - занурення, 
■ уроки типу KBK, 
■ уроки - консультації, 
■ комп'ютерні уроки, 
■ театралізовані уроки, 
■ уроки з груповими 

формами роботи, 
■ уроки взаємного навчання, 
■ уроки творчості, які ведуть 

учні, 
■ уроки-заліки, 

■ уроки-сумніви, 
■ уроки-творчі звіти, 
■ уроки-формули, 
■ уроки-конкурси, 
■ уроки-фантазії, 
■ уроки - "суди", 
■ уроки-пошуку істини,
■  уроки-концерти, 
■ уроки-діалоги, 
■ уроки-рольові ігри, 
■ уроки-екскурсії,
■  інтегровані уроки 
■ бінарні уроки і т.д. 



       Діаграма 
засвоєння                  
інформації учнями

12



Класифікація нетрадиційних уроків 

за педагогічними технологіями 

    1. Інформаційно-
комунікативні технології: 
 2. Ігрові технології

    3. Дослідницькі технології
 4. Інтерактивні технології
 5. Психотренінг



 1. Інформаційно-
комунікативні технології: 

■ урок-лекція
■ урок-семінар 
■ урок-твір 
■ урок-

конференція
■  уроки-творчі 

звіти 
■ урок-консиліум 

■ урок-залік 
■ урок-експромт-

екзамен 
■ уроки-

взаємонавчання 
■ урок-обмін 

інформацією
■ інтегрований 

урок



2. Ігрові технології:

■ Змагання 
■ Ділові, рольові ігри
■ Драматизація



3. Дослідницькі 
технології

■ Діалог 
■ усний журнал 
■ роздуми 
■ диспути 
■ прес-

конференції 
■ репортаж 
■ урок-протиріччя 
■ урок-парадокс 

■ пошук
■ розвідка
■  лабораторні 

дослідження 
■ заочна подорож
■  експедиція 
■ наукові 

дослідження
■  коло ідей 



4. Інтерактивні 
технології

➢ Кооперативне навчання
➢ Колективно - групове навчання
➢ Ситуативне моделювання
➢ Опрацювання дискусійних 

питань



5. Психотренінг

■ тренінг уваги,уяви, пам'яті 
■ "Пізнай себе" 
■ "Пізнай свої здібності" 
■ "Твоя воля" 
■ "Твій характер" 
■ "Сам себе виховую"  



Форми уроків, які застосовуються 
в сучасному закладі, можна 
згрупувати так: 

■бінарні уроки;
■інтегровані (міжпредметні) уроки; 
■уроки – дискусії (урок – діалог, урок - диспут, урок – 

засідання, урок – круглий стіл, урок – прес-конференція, 
урок – семінар); 

■уроки – дослідження (урок – знайомство, урок – 
панорама ідей, урок «Що? Де? Коли?»); 

■уроки - звіти (урок – аукціон, урок – захист, урок – 
композиція, урок – концерт, урок-презентація, урок – 
ярмарок, урок – екзамен); 

■уроки – змагання (урок – конкурс, урок – турнір, урок – 
мозкова атака ); 

■уроки – мандрівки (урок – екскурсія, урок – марафон, 
урок – подорож); 

■уроки – сюжетні замальовки (урок – казка, урок – 
картинна галерея, урок – фестиваль, урок – ранок)



Бінарні уроки
     

    Бінарними ми називаємо заняття, на яких 
матеріал даної теми уроку подається блоками 
різних предметів. При цьому такий 
нестандартний урок готують викладачі – 
предметними, кожний із яких проводить етап  
(блок) уроку стосовно того предмета, який 
викладає. 

     Проведенню таких занять передують наступні 
етапи підготовки: 

■ознайомлення педагогів – предметників з 
чинними програмами; 

■знаходження суміжних тем у програмах з різних 
предметів;

■складання структури майбутнього уроку; 
■написання спільного плану – конспекту. 



Інтегровані уроки
    
Інтегровані уроки ставлять за мету 
спресувати споріднений матеріал 
кількох предметів навколо однієї 
теми. 

    Підготовка інтегрованих уроків 
передбачає: 

■аналіз поурочно-тематичного 
планування; 

■зіставлення матеріалу різних 
предметів для виділення тем, 
близьких за змістом або метою 
використання; 

■визначення завдань уроку; 
■«конструювання» уроку. 



Уроки - змагання     

Готуючись до уроку – змагання, педагог проводить 
таку роботу : 

■спостереження за учнями; 
■проведення різноманітних тестувань, 

індивідуальних бесід з метою виявлення лідерів 
групи; 

■підготовка кількох учнів для роботи в ролі 
консультантів команд і асистентів педагога для 
записування отриманих балів на дошці; 

■опрацювання на звичайних уроках окремих 
ігрових ситуацій;

■роз'яснення критеріїв оцінювання журі; 
■визначення кількості балів, одержаних за 

правильну відповідь чи обrpунтоване доповнення; 
■виготовлення наочності, дидактичного матеріалу, 

добір ТЗН та музичних творів; 
■розподіл учнів групи на команди.  



Уроки - екскурсія     

Екскурсію варто розглядати як органiзацiйну форму 
навчання. Саме слово «екскурсія» (лат. «вибігаю») 
вказує на те, що навчальне заняття проводиться 
поза класом, чи ліцеєм, в природі, на виробництві, 
в музеї, на виставці тощо. 

            Основний метод навчання — спостереження 
предметів, явищ, процесів. Він поєднується з 
поясненням педагога і бесідою, демонструванням 
певних об’єктів,з виконанням робіт практичного i 
дослідницького характеру.

     Етапи уроку - екскурсії:
■підготовка педагога до екскурсії;
■підготовка учнів до екскурсії;
■проведення екскурсії;
■підсумки екскурсії.



Урок - гра      

У дидактичних іграх учні спостерігають, 
порівнюють, класифікують предмети за певними 
ознаками, виконують аналіз і синтез, роблять 
узагальнення. 

     Готуючись до заняття, педагог повинен чітко 
продумати послідовність ігрових дій, організацію 
учнів, тривалість гри, її контроль, підбиття 
підсумків та оцінку.

     Головні умови ефективності застосування 
ігор :

■ органічне включення в навчальний процес;
■ захоплюючі назви;
■ наявність справді ігрових елементів;
■ обов’язковість правил, які не можна порушувати;
■ емоційне ставлення самого педагога до ігрових 

дій.



Переваги нестандартних 
уроків 

■ підвищується інтерес учнів до 
навчання, їх активність в пізнанні і 
творчості, самостійність пошуків 
знань, переживання успіху 
досягнень, ініціативність, 
можливість індивідуального 
підходу до учнів, використання 
інноваційних та інформаційних 
педагогічних технологій, розвиток 
культури спілкування, 
взаємовідповідальності і т.д.



Складності і недоліки 
використання нестандартних 

уроків :

■ витрачається більше часу на 
підготовку і проведення таких 
уроків;

■  не всі учні в рівній мірі активні; 
■ організаційні труднощі 

(дисципліна, правила поведінки); 
■ ускладнюється система 

оцінювання, аналізу результатів 
навчання; 

■ забезпечення науково-методичної 
і матеріально-технічної бази 
навчання; 

■ знаходження певного місця таких 
уроків в навчально-виховному 
процесі тощо.



Поради для підготовки 
до нетрадиційного уроку

■Нетрадиційні уроки слід 
використовувати як підсумкові 
при узагальненні і закріпленні 
знань, умінь та навичок

■Часте застосування недоцільне, 
так як це може привести до 
втрати інтересу до навчального 
предмету

■Нетрадиційному уроку повинна 
передувати ретельна підготовка



■При виборі нетрадиційного 
уроку педагогу необхідно 
враховувати особливості свого 
характеру і темперамента, 
рівень підготовки і особливості 
групи в цілому і окремих учнів

■Необхідно інтегрувати зусилля 
викладачів різних предмерів і 
майстрів 



Педагог - новатор В.О. 
Сухомлинський казав:
… до хорошого уроку треба 

готуватися все життя …
 Без передбачення й наукового 

розрахунку педагогіка схожа на 
знахарство, а вчитель, який не 
хоче або не вміє розраховувати, - 
на неграмотну няньку.



Проект рішення:
■Випустити методичний вісник «Нестандартні форми 

навчально-виробничого процесу»(методист, до 
1.04.15 р.) 

■2. Головам методичних  комісій:

■2.1. Обговорити зазначені вище рекомендації на 
засіданнях методичних комісій  (квітень, 2015 р.)

■2.2. Надавати методичну допомогу молодим та 
малодосвідченим педагогам щодо впровадження 
нетрадиційних форм в навчально-виховний процес 
(постійно). 

■3. Педпрацівникам:

■3.1. Звернути увагу на проблему використання 
нетрадиційних форм навчально-виховного процесу  
під час самоосвітньої діяльності.

■3.2. Готувати й проводити відкриті уроки з 
використанням нетрадиційних форм  (за планами).
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