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ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ МЕТОДIВ
ОРГАНIЗАЦIЇ УЧБОВОГО ПРОЦЕСУ З ФIЗИКИ

В статтi розглянутi нестандартнi методи i прийоми, якi необхiдно впроваджувати в уч-
бовий процес з метою активiзацiї пiзнавальної дiяльностi учнiв. Результати проведеного
евсерименту показали доцiльнiсть цього напрямку роботи.

Ключовi слова: нестандартнi методи i прийоми, навчальна дiяльнiсть, пiзнаваль-
на дiяльнiсть.

Вступ
Нацiональна доктрина розвитку освiти України в ХХI столiттi передбачає

реалiзацiю принципу гуманiзацiї освiти, методологiчну переорiєнтацiю проце-
су навчання з iнформативної форми на розвиток особистостi, iндивiдуально-
диференцiйований i особистiсно орiєнтований пiдходи до навчання. У цьому
процесi найважливiше мiсце належить уроку – основнiй формi навчання, а
також його рiзновиду — нестандартному уроку. Удосконалення методики про-
ведення нестандартного уроку розглядається як один iз найважливiших на-
прямкiв пiдвищення пiзнавального iнтересу учнiв до вивчення фiзики, якостi
їх знань, умiнь та навичок. У свою чергу вдосконалення методики проведення
нестандартного уроку передбачає знання вчителем педагогiчної науки i його
спроможнiсть оцiнювати свою роботу. Змiни в навчальному процесi ставлять
новi вимоги до дiяльностi вчителя, яка орiєнтована на учня, i це викликає
необхiднiсть по-новому пiдiйти до проблеми нестандартного уроку.

Розробкою методики проведення нестандартних урокiв навчання займа-
лись Ю. Мальований, О. Дорошенко, С. Нiколаєва, I. Пiдласий, О.Бiляєва,
Е.Голанд, Л.Гордон, О.Синиця, В.Сухомлинський, В.Онищук, О.Савченко та
iншi.
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Однак через багатоплановiсть ця проблема не пiдпадає пiд однозначне ви-
рiшення. Формування стiйких i глибоких iнтересiв у школярiв, є завданням
першорядної важливостi. Актуальнiсть проблеми полягає в тому, щоб через
упровадження нестандартних форм навчання виховувати в учнiв пiзнаваль-
ний iнтерес до вивчення фiзики.

Основна частина
Нестандартний урок — це iмпровiзоване навчальне заняття, що має не-

традицiйну структуру. Назви урокiв дають деяке уявлення про цiлi, завдання
i методику проведення таких занять.

Нестандартнi уроки спрямованi на активiзацiю навчально-пiзнавальної
дiяльностi учнiв, бо вони глибоко зачiпають емоцiйно-мотивацiйну сферу,
формують дух змагальностi, збуджують творчi сили, розвивають творче
мислення, формують мотивацiю навчально-пiзнавальної та майбутньої про-
фесiйної дiяльностi. Тому такi уроки найбiльше подобаються учням, викли-
кають у них творчий iнтерес.

У посiбнику Н.П. Волкової «Педагогiка» наведена спроба певної класи-
фiкацiї нестандартних урокiв. Автор називає 12 типiв нестандартних урокiв,
але кожний тип має свої параметри, за якими окремi уроки вiдносяться до
певного типу. До нестандартних урокiв автор вiдносить такi уроки:

1. Уроки змiстовної спрямованостi.
2. Уроки на iнтегративнiй основi (уроки-комплекси, уроки-панорами).
3. Уроки мiжпредметнi.
4. Уроки-змагання.
5. Уроки суспiльного огляду знань.
6. Уроки театралiзованi (уроки-спектаклi, уроки-концерти, кiно-уроки, ди-

дактичний театр).
7. Уроки подорожування, уроки дослiдження.
8. Уроки з рiзновiковим складом учнiв.
9. Уроки дiловi, рольовi iгри.

10. Уроки драматизацiї. [1]

До iнших, нестандартних, форм органiзацiї навчального процесу в межах
класно-урочної системи деякi вченi вiдносять: практикуми; лабораторнi за-
няття; навчальнi екскурсiї на природу, в музей, на виставку, пiдприємство;
iндивiдуальнi чи груповi додатковi заняття за окремими навчальними темами
або питаннями; факультативи; предметнi гуртки тощо.

Розглянемо детальнiше специфiчнi можливостi кожного типу нестандар-
тних урокiв в реалiзацiї цiлей навчання та методичнi аспекти їх проведення.
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Бiнарнi уроки. Бiнарними ми називаємо заняття, на яких матерiал даної
теми уроку подається блоками рiзних предметiв. При цьому такий нестан-
дартний урок готують учителi-предметники, кожний iз яких проводить етап
(блок) уроку стосовно того предмета, який викладає. Проведенню таких за-
нять передують наступнi етапи пiдготовки:

• ознайомлення вчителiв-предметникiв з чинними програмами;
• знаходження сумiжних тем у програмах з рiзних предметiв;
• складання структури майбутнього уроку;
• написання спiльного плану-конспекту.

Вiршованi (римованi) уроки. Це такi нестандартнi уроки, що проводяться
у вiршованiй формi. Всi етапи такого уроку, всi завдання, задачi, поясне-
ння — римованi тексти. Як правило, цi уроки пiдсумовують вивченi теми,
тобто є узагальнюючими (систематизуючими), їх структура подiбна до стру-
ктури урокiв узагальнення знань. Важливо зазначити, що римованi уроки
максимально зосереджують, увагу школярiв, бо матерiал подається стисло
— вiршами, i не можна пропустити основне, треба зумiти його чiтко видiлити
й зробити певнi висновки. Такi нестандартнi уроки стають справжнiм святом
для учнiв i вчителя.

Iнтегрованi уроки та уроки змагання. У сучасному педагогiчному процесi
значного розвитку набула iдея мiжпредметної iнтеграцiї. Iнтегрованi уроки
ставлять за мету спресувати спорiднений матерiал кiлькох предметiв навколо
однiєї теми. Дiти розглядають якесь явище, поняття з рiзних бокiв. Пiдготов-
ка iнтегрованих урокiв передбачає: аналiз рiчного календарного планування;
зiставлення матерiалу рiзних предметiв для видiлення тем, близьких за змiс-
том або метою використання; визначення завдань уроку; «конструювання»
уроку.

Об’єднання змiсту навчальних дисциплiн значно скорочує час на їх опа-
нування i забезпечує рiзнобiчне сприймання предметiв чи явищ, що є безпе-
речною перевагою iнтеграцiї.

Уроки-дискусiї. Проводяться пiсля вивчення певної теми, роздiлу про-
грами. Мета таких урокiв — поглиблення й систематизацiя знань школярiв
з предмета. Уроки-дискусiї дають прекрасну нагоду виявити рiзнi позицiї
з певної проблеми або зi складного питання та залучити дiтей до актив-
ної роботи, сприяють розвитку пiзнавальних iнтересiв школярiв, збагаченню
лексичного запасу, необхiдного для висловлення своїх думок як усно, так i
письмово. Уроки групи «уроки-дискусiї» розширюють також досвiд спiлкува-
ння, бо особлива увага пiд час їх проведення придiляється саме формуванню
вмiнь запитувати й вiдповiдати. «Школа повинна вчити дитину не лише вiд-
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повiдати, вона має навчити учня запитувати, оскiльки вмiння запитувати —
це здатнiсть вiддiляти вiдоме вiд невiдомого, визначати об’єкт пошуку; це
iнструмент, за допомогою якого малий «дослiдник» пiзнає свiт» [2]. Активi-
зацiї пiзнавальної дiяльностi учнiв сприяють нестандартнi методи та прийоми
навчання.

Метод — спосiб дiяльностi, який використовують вчитель i учнi в їх
спiльнiй роботi, спрямованi на досягнення мети навчання. Кожен метод реа-
лiзують через систему прийомiв. Методичний прийом — це елемент методу,
його деталь. Методи реалiзуються в педагогiчнiй дiйсностi в рiзних формах: у
конкретних дiях, прийомах, органiзацiйних формах. При цьому методи i при-
йоми жорстко не прив’язанi один до одного. Наприклад , в таких прийомах,
як бесiда або робота з книгою, можуть знайти втiлення рiзнi методи навчан-
ня. Бесiда може бути евристичної i проводити в життя частково-пошуковий
метод, а може носити репродуктивний характер, реалiзувати вiдповiдний ме-
тод i бути нацiленою на запам’ятовування i закрiплення. При цьому число
прийомiв навчання може нескiнченно збiльшуватися залежно вiд змiсту на-
вчального матерiалу, нових цiлей i, звичайно, вiд творчостi вчителя, його
педагогiчної майстерностi i тим самим надавати iндивiдуальнiсть манерi йо-
го педагогiчної дiяльностi. Iснує багато нестандартних прийомiв навчання. У
реальнiй педагогiчнiй дiйсностi прийоми навчання здiйснюються рiзними за-
собами навчання. Цими засобами є рiзнi види дiяльностi (навчальна, iгрова,
трудова).

Для фiзики характерним серед прийомiв i методiв є широке застосуван-
ня у навчаннi фiзичного експерименту у рiзних формах — демонстрацiйного,
фронтальних лабораторних робiт, практикумiв, розв’язування експеримен-
тальних задач, що вимагає вiд учнiв умiння застосовувати у навчаннi фiзики
знання з математики та iнших предметiв [3]. Нами була розроблена система
урокiв для учнiв 11 класу з використанням нестандартних методiв i прийо-
мiв. Вони пiдбирались спираючись на характер навчального матерiалу, цiлей
навчання. На етапi актуалiзацiї опорних знань це були рiзного виду впра-
ви, опитування, фiзичнi диктанти, дослiди, висунення проблеми, проведенi
в нестандартнiй формi; на етапi вивчення нових знань — рiзнi види нестан-
дартних словесних методiв у поєднаннi з демонстрацiйним експериментом.
Пiсля проведення цих урокiв були пiдведенi пiдсумки учнiвських досягнень
з вивченої теми. Вони показали, що учнi чiтко формулюють i обґрунтовують
свою точку зору, вмiють знаходити компромiснi варiанти вирiшення постав-
леної перед ними проблеми, активно спiлкують мiж собою на доброзичливiй
основi, проявляють пiдвищений iнтерес до уроку.
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Висновки
Грунтовний аналiз лiтератури та проведений експеримент дозволив зро-

бити такий висновок, що нестандартнi уроки незвичнi за задумом, методикою
проведення, бiльше подобаються учням, нiж учбовi заняття з витриманою
структурою i усталеним режимом роботи. Тому вмiти проводити такi уроки
повиннi всi вчителi, але перетворювати нестандартнi уроки в головну форму
роботи та вводити їх в систему не варто, тому що така робота багато в чому
залежить вiд вчителя, як генератора iдей в класi. Учнi ж, у великiй мiрi,
пiдтримують такi прагнення вчителя, допомагають йому в органiзацiї таких
занять.

Корисним для педагога в пiдготовцi та аналiзу уроку буде, розроблений
автором «Конструктор уроку», елементами якого є нестандартнi прийоми
активiзацiї пiзнавальної дiяльностi учнiв.

Переваги нестандартних урокiв в порiвняннi iз звичними структурами
урокiв в тому, що пiдвищується iнтерес учнiв до навчання, їх активнiсть в
пiзнаннi i творчостi, самостiйнiсть пошукiв знань, переживання успiху до-
сягнень, iнiцiативнiсть, можливiсть iндивiдуального пiдходу до учнiв, вико-
ристання iнновацiйних та iнформацiйних педагогiчних технологiй, розвиток
культури спiлкування, взаємовiдповiдальностi i таке iнше.

Але є деякi складностi i недолiки використання нестандартних урокiв: за-
трати бiльшого часу на пiдготовку i проведення таких урокiв; не всi учнi в
рiвнiй мiрi активнi; органiзацiйнi труднощi (дисциплiна, правила поведiнки);
ускладнюється система оцiнювання, аналiзу результатiв навчання; забезпече-
ння науково-методичної i матерiально-технiчної бази навчання; знаходження
певного мiсця таких урокiв в навчально-виховному процесi тощо.
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