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Як зробити урок цікавим?

1. Не переказуйте те, що можна прочитати у 
підручнику!

2. Загадка на уроці.
3. Вчитель-товариш.
4. Дайте можливість вибору.
5. Використовуйте технології.
6. Максимальне поєднання теорії з практикою.
7. Цікаві домашні завдання.
8. Урок не в класі.
9. “Перевернуте навчання”

10. Нестандартні підходи.



Традиційні уроки

урок закріплення знань, умінь і навичок, 

урок перевірки та корекції набутих 
знань

аналіз контрольних робіт

урок узагальнення та систематизації 
вивченого

урок повторення теми або розділу

узагальнюючий урок



Нетрадиційні види уроку

урок-аукціон

урок-консультація

урок-конференція

інтегрований урок

урок-подорож

урок-рольова гра

урок-проєкт

урок-екскурсія

урок-інтерв'ю

урок-залік

урок-казка

урок-”круглий стіл”

урок-телеміст

урок-форум

урок-диспут

урок-психотренінг



Ознаки нестандартного уроку

нетрадиційна структура заняття

ретельно продуманий сценарій уроку

оригінальне оформлення місця проведення

використання найрізноманітніших засобів навчання

використання інтерактивних прийомів

раціональне поєднання різних способів навчальної 
взаємодії

створення атмосфери творчого пошуку

забезпечення емоційного впливу на учнів.



Принципи проведення нетрадиційних уроків

Принцип систематичності

Принцип науковості відбору навчального матеріалу

Принцип індивідуального підходу до учнів

Принцип звязку теорії з практикою

Принцип добровільності

Принцип цікавості

Принцип свідомості та активності школярів

 у різних видах діяльності.



Вимоги до проведення нестандартного уроку

Використання нових досягнень 
науки

забезпечення умов для 
продуктивної пізнавальної 
діяльності учнів

зв'язок з особистим досвідом учнів

мотивація і активізація розвитку 
всіх сфер особистості

ефективне використання 
педагогічних засобів

формування вміння та потреби 
постійно вчитися

планування кожного уроку

логічність та еемоційність



Уроки змістової спрямованості

Уроки-семінари

Уроки-конференції

Уроки-лекції



Інтегровані уроки

Уроки-комплекси

Уроки-панорами
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Уроки-змагання

Урок-турнір

Урок-аукціон

Урок-конкурс

Урок-вікторина

Урок-КВК



Уроки огляду знань

Урок-консиліум

       Урок-залік Урок-творчий      
          звіт

Урок-екзамен

Урок-консультація            Урок-
  взаємонавчання



Урок комунікативної спрямованості

Урок-роздум

Урок-диспут

Урок-репортаж    Урок-прес-
  конференція

Урок-протиріччя

Урок-парадокс



Театралізовані 
урокиУрок-концерт

Урок-спектакль
Урок-казка
Кіноурок
Дидактичний театр



Уроки дослідження та подорожування

Урок-подорож

Урок-розвідка

Урок-пошук

Урок-експедиція

Урок-лабораторне дослідження



Уроки-дидактичні ігри

Урок-суд

Урок-розслідування

Урок-імітація

Урок-імпровізація

Ділові ігри

Рольові ігри



Інші види нестандартних уроків

Урок-психотренінг

Урок з різновіковим складом 
учнів

Урок-презентація

Уроки творчості



Використання нестандартних уроків сприяє:

1. підвищенню загальної обізнаності та 

освіченості дітей;

2.  поглибленню знань з предмета;

3.  підвищенню кругозору учнів;

4. перевірці знань учнів у ігровій та 

захоплюючій  формі;

5. зняттю втомленості учнів;

6. активному розвитку пізнавальних процесів.


