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НЕСТАНДАРТНI УРОКИ – НОВИЙ ЗАСIБ
ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ УЧНIВ

Стаття присвячена аналiзу позитивних та негативних характеристик нетрадицiйних уро-
кiв. Розглядаються структура пiдготовки до таких урокiв та роль учителя на кожному
етапi.
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Вступ
На сучасному етапi розвитку суспiльства, коли цифровi технологiї та

ЕОМ стають дедалi досконалiшими, а їх використання – все бiльш зручним,
система освiти, яка сформувалася кiлька сторiч тому, вимагає все бiльшо-
го реформування. Новi види дiяльностi, новi стандарти розвитку особистостi
потребують нових, нестандартних пiдходiв до надання освiти.

Крiм того, з другої половини ХХ ст. iнтерес учнiв середньої школи до на-
вчання дуже знизився. Через одноманiтнiсть роботи на уроках учнi втратили
iнтерес до навчання. Тому учителi за сучасних вимог до особистостi почали
шукати новi, бiльш ефективнi методи навчання.

У школi все бiльше з’являється учителiв-новаторiв, якi намагаються вiдi-
йти вiд вже застарiлої системи, коли цiнується тiльки сукупнiсть знань учнiв
та випускникiв школи, а не їх вмiння мислити та приймати рiшення. При
використаннi класно-урочної системи зробити це не так вже й просто. Але й
вiдмовитись вiд неї не можна, оскiльки вона протягом кiлькох столiть успi-
шно доводила своє право на iснування та свою зручнiсть.

За таких умов учителi-новатори не вiдмовляються вiд класно-урочної си-
стеми, а змiнюють структуру уроку, методи та форми навчання на уроцi.
З’явились так званi нетрадицiйнi уроки.
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Основна частина
Нетрадицiйний урок – це звичайний урок за часом, але незвичайний за

формою проведення. На таких уроках навчальна дiяльнiсть учнiв, яка зазви-
чай не приносить задоволення, поєднується з дiяльнiстю творчою або роз-
важальною. Будь-якiй дитинi подобається грати, змагатись, вигадувати та
займатись творчiстю. Отже, коли замiсть очiкуваного опитування учитель
запропонує провести цiкаву гру, серед учнiв одразу зникне напруга, учнi зi-
тхнуть з полегшенням i навiть не замисляться над тим, що гра також може
бути формою опитування [1].

Пiдготовка та проведення нетрадицiйного уроку включає такi етапи:

— задум;
— органiзацiя;
— проведення;
— аналiз.

Задум є найвiдповiдальнiшим та найскладнiшим. Саме на цьому етапi
учителю важливо знайти спiльну мову з учнями та дiйти згоди щодо форми
проведення уроку, теми, методiв, що будуть застосовуватись на уроцi.

На етапi органiзацiї вiдбувається розподiл обов’язкiв, написання сценарiю,
можливо, репетицiї, добiр завдань тощо. Тут учитель має вiдiгравати роль
консультанта, помiчника та порадника.

Третiй етап є вiдбиттям виконаної роботи, тобто при проведеннi одра-
зу видно, у якiй мiрi кожний з учнiв виконав свої обов’язки при пiдготовцi
до нетрадицiйного уроку. На цьому етапi учитель може бути як учасником,
координатором проведення уроку, так i просто глядачем.

Проведення аналiзу уроку учитель не повинен зводити до монологу. Учнi
самi виявляють переваги та недолiки проведеного уроку. Крiм того, вони
мають проаналiзувати свою пiдготовку до уроку i виявити причини невдач
або недолiкiв та зробити висновки, якi можна реалiзувати при проведеннi
наступних нестандартних урокiв. Роль учителя при проведеннi аналiзу уроку
повинна бути коригуючою, направляючою. I лише в якостi пiдсумку учитель
може повiдомити учням свою думку щодо проведеного уроку. Важливо, щоб
при проведеннi аналiзу уроку дiалог не перерiс у суперечку, щоб не було
взаємних звинувачень тощо.

Аналiз педагогiчної лiтератури дозволив видiлити декiлька десяткiв ти-
пiв нестандартних урокiв. Їх назви дають деяке уявлення про цiлi, задачi,
методику проведення таких урокiв.
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Можна видiлити наступнi типи нестандартних урокiв:

1. Уроки у формi змагань та iгор: конкурс, турнiр, естафета, дуель, КВК,
дiлова гра, рольова гра, кросворд, вiкторина тощо.

2. Уроки, основанi на формах, жанрах та методах роботи, вiдомих у сус-
пiльнiй практицi: дослiдження, коментар, мозкова атака, iнтерв’ю,
репортаж, рецензiї тощо.

3. Уроки, основанi на нетрадицiйнiй органiзацiї учбового матерiалу: урок
мудростi, одкровення, урок-блок тощо.

4. Уроки, що нагадують публiчнi форми спiлкування: прес-конференцiя,
брифiнг, аукцiон, бенефiс, дискусiя, панорама, телемiст тощо.

5. Уроки, основанi на iмiтацiї дiяльностi закладiв i органiзацiй: слiдство,
патентне бюро, учена рада тощо.

6. Уроки, основанi на iмiтацiї дiяльностi при проведеннi суспiльно-культур-
них заходiв: заочна екскурсiя, екскурсiя в минуле, подорож, прогулянки
тощо.

7. Уроки, що опираються на фантазiю: урок-казка, урок-сюрприз тощо.
8. Використання на уроках традицiйних форм позакласної роботи: вистава,

брейн-ринг, диспут тощо.
9. Iнтегрованi уроки.
10. Трансформацiя традицiйних способiв органiзацiї уроку:

лекцiя-парадокс, парне опитування, урок-практикум, урок-семiнар, урок-
консультацiя тощо [2].

Можна навести iнший пiдхiд до класифiкацiї нетрадицiйних урокiв:

1. Уроки творчостi: урок винахiдництва, урок-виставка, урок-твiр, урок-
творчий звiт тощо.

2. Уроки, спiвзвучнi з суспiльними тенденцiями: урок-суспiльний огляд
знань, урок-диспут, урок-дiалог тощо.

3. Мiжпредметнi та внутрiшньо-курсовi уроки: одночасно з двох предметiв,
для учнiв рiзного вiку тощо.

4. Уроки з елементами iсторизму: урок про вчених, урок-бенефiс, урок-
iсторичний огляд, урок-портрет тощо.

5. Театралiзованi уроки: урок-вистава, урок спогадiв, урок-суд, урок-
аукцiон тощо.

6. Iгровi уроки: урок-дiлова гра, урок-рольова гра, урок з дидактичною
грою, урок-змагання, урок-подорож тощо.

7. Допомiжнi уроки: урок-тест, урок для батькiв, урок-консультацiя тощо
[3].
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При усiх перевагах таких урокiв проводити їх частiше, нiж раз на два-
три мiсяцi не рекомендується. По-перше, пiдготовка до нетрадицiйних урокiв
займає вiд двох тижнiв до двох мiсяцiв, що не дає можливостi проводити їх
частiше. По-друге, для деяких учнiв нетрадицiйнi уроки виявляються навiть
шкiдливими. Дитина потрапляє у невiдому, незвичайну ситуацiю i губиться,
не знає, як себе поводити, що робити, нiяковiє. Таких дiтей мало, проте вони
є i не можна не зважати на їх потреби при плануваннi своєї дiяльностi. По-
третє, людина має властивiсть звикати до будь-чого, навiть до незвичайних
речей. При частому проведеннi нетрадицiйних урокiв учнi починають до них
звикати i поступово, як i до звичайних урокiв, втрачати iнтерес [4].

Проблема втрати учнями iнтересу до математики взагалi i до геометрiї
зокрема вже кiлька десятилiть турбує учителiв середнiх шкiл. Цей предмет
завжди вважався найскладнiшим для вивчення учнями, адже саме вiн най-
бiльше вiдiрваний вiд реального життя. Тому на уроках геометрiї також не-
обхiдно проводити нетрадицiйнi уроки для того, щоб хоч трохи повернути iн-
терес учнiв до навчання. Необхiдно використовувати дiловi iгри, якi пов’язу-
ють геометрiю та реальне життя, для бiльш молодших класiв – уроки-казки,
змагання, турнiри. Для класiв гуманiтарного спрямування доцiльно поєдна-
ти на одному уроцi геометрiю та, наприклад, українську або росiйську мову.
Iнтегрованi уроки також корисно проводити при вивченнi окремих тем. На-
приклад, при вивченнi подiбностi трикутникiв можна провести урок-подорож
у країну Лiлiпутiю, де учням зустрiнуться математичнi об’єкти з рiзними ко-
ефiцiєнтами подiбностi.

З власного досвiду можна сказати, що вибiр теми незвичайного уроку та
його мiсця у програмi є дуже виваженою та кропiткою роботою. Зазвичай
доцiльно проводити нетрадицiйнi уроки як пiдсумковi або узагальнюючi. Ва-
жливо заздалегiдь визначити, якi з урокiв стануть незвичайними, та обрати
форму їх проведення, щоб надалi простiше було планувати свою роботу.

Пiдготовка уроку-казки у сьомому класi на тему «Ознаки рiвностi три-
кутникiв» з використанням мультимедiйного обладнання зайняла майже ти-
ждень, причому вiд учнiв вимагалася лише теоретична пiдготовка. Пiдготов-
ка уроку-змагання у восьмому класi на тему «Многокутники та їх площi»
зайняла набагато менше часу.

В класах, де проводились експериментальнi нетрадицiйнi уроки, учнi не
звикли до такого виду робiт, тому спроби активiзувати їх дiяльнiсть дуже
часто не приносили результатiв. Доводилось в ходi уроку змiнювати його
структуру та умови виконання завдань. Але учнi, якi дiйсно зацiкавленi у
вивченнi математики, приймали досить активну участь у проведеннi уроку.
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Висновки
Рiзнi види нетрадицiйних урокiв вимагають рiзної кiлькостi часу для пiд-

готовки. Якщо учитель вирiшує слiдувати тенденцiям сучасного суспiльства
у вихованнi творчої, неординарної особистостi та використовувати для цього
нетрадицiйнi уроки, то вiн має дуже ретельно спланувати цю роботу. Крiм
того, привчати дiтей до подiбної роботи доцiльнiше з п’ятого-шостого класу,
щоб вони якнайранiше привчались до творчого пошуку та нестандартного
мислення.

За умов науково-технiчного прогресу та нових вимог до випускникiв шко-
ли нетрадицiйнi уроки мають дуже важливе значення i проводити їх потрi-
бно. Але використовувати їх треба з обережнiстю: при належному ставленнi
приносять користь, при зловживаннi – стають марними або навiть шкодять.
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