
ЛИСА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА 

учитель української мови і літератури 

Елементи нестандартності на уроках української мови та 

літератури як засіб розвитку стійкого пізнавального процесу 

 Сучасний світ – це оточення, соціальне середовище, в якому живе людина і яке 

безпосередньо впливає на формування особистості, звужуючись та розширяючись 

постійно від кола людини до школи, від школи до роботи, від міста до країни, часткою 

якої є її громадянин, а далі – до планетарного осмислення себе в космічному просторі. 

Отже, школа як живий організм, постійно міняючись, повинна стати тим творчим 

середовищем різних рівнів і напрямів, завдання якого – дати людині можливість знайти 

себе в цьому складному світі. 

Розуміння значення освіти, необхідності реформування її системи, вихід на вищу 

якість та духовність, пошук нових шляхів в освітянському просторі охопило сьогодні не 

тільки Україну, а всю Європу. 

Навчання в школі – один із найважливіших періодів соціального становлення 

особистості. Пережитий саме в цей час успіх може суттєво вплинути на подальшу долю 

учня, стати свого роду пусковим механізмом подальшого руху особистості, особливо 

якщо це стосується навчання – найголовнішого сподівання дитини. 

“Прагнення до знань, - відзначав В.Сухомлинський, - живиться тисячами 

невсипущих, невтомних корінців нелегкої, але радісної, привабливої, жаданої для дитини 

праці”. 

Дати кожній дитині щастя – ось у чому вбачав свою місію педагог і вчений 

В.Сухомлинський. Але дитина не може бути щасливою, якщо їй у школі нецікаво, погано, 

нудно, якщо вона не відчуває себе достатньо здібною, щоб оволодіти шкільною наукою. 

Тому, щоб зробити дитину щасливою, педагог, перш за все повинен допомогти їй вчитися, 

відчути “смак” успіху, навчити дітей працювати, думати, спостерігати, усвідомлювати, що 

таке розумова праця. “Успіх у навчанні, - зазначав В.Сухомлинський, - єдине джерело 

внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для подолання труднощів, бажання 

вчитися”. 

Не секрет, недостатня матеріальна база шкіл утруднює роботу вчителів. Мало хто з 

педагогів може похвалитися використанням комп’ютерної техніки. Але вчитель завжди у 

пошуку нових форм і методів викладання свого предмета. Цьому сприяють нестандартні 

підходи у викладанні. 

Нестандартні підходи у викладанні української мови і літератури здійснюються 



через проведення так званих нестандартних уроків (структура уроків нетрадиційна), 

організацію нестандартних завдань чи запитань, нетрадиційних форм повторення, 

закріплення чи перевірки виучуваного матеріалу. 

У педагогічній практиці частіше проводяться такі нестандартні уроки – як урок-

семінар, урок-лекція, урок-конференція, урок-гра (ділова чи рольова), урок-подорож, 

рідше – урок-змагання, урок-консультація, урок-діалог, урок-аукціон, уроки пошуку 

істини, уроки “без дзвінка”, уроки-концерти та інші. 

При виборі типу уроку важливо враховувати вікові особливості учнів, їх бажання і 

вміння, а також той фактичний матеріал, який вивчатиметься на даному уроці. 

Нестандартні підходи можна застосовувати на різних етапах стандартних 

(традиційних) уроків, а саме: при сприйманні та усвідомленні виучуваного матеріалу, при 

актуалізації знань та вмінь учнів, при закріпленні тощо. 

Нестандартні за змістом запитання, незвичний погляд на проблему створюють 

певну емоційну обстановку на уроці, активізують учнів, сприяють розвиткові логічного 

мислення, бажання пізнати явища чи проблему не однобоко, а багатогранно. 

На відміну від звичайного уроку, мета якого оволодіння знаннями, уміннями та 

навичками, нетрадиційні заняття спрямовані на повніше врахування вікових 

особливостей, інтересів, нахилів, здібностей кожного учня. 

Стандартні уроки відіграли значну позитивну роль у навчанні школярів. Але вже в 

середині 70-х років ХХ століття з’явилася тенденція до зниження інтересу дітей до 

класних занять. Тому виникли нестандартні уроки, головною метою яких є пробудження 

інтересу школярів до навчання. 

Нестандартний урок – імпровізоване навчальне заняття, що не має традиційної 

структури. Учитель не дотримується чітких етапів навчального процесу, традиційних 

методів, видів роботи. 

Особливість нестандартних уроків полягає в такому структуруванні змісту і форми, 

яке б викликало зацікавлення в учнів, сприяло б їхньому оптимальному розвитку й 

вихованню. 

Нестандартний урок максимально стимулює пізнавальну самостійність, творчу 

активність та ініціативу школярів. До того ж такі уроки більше подобаються дітям, ніж 

буденні навчальні заняття. Насамперед тому, що навчальний процес тут має багато 

спільного з ігровою діяльністю дітей. 

Водночас не слід перетворювати нестандартні уроки в головну форму роботи в 

школі: вони не завжди характеризуються серйозною, вдумливою пізнавальною працею 

учнів, високою результативністю, їм властива велика витрата часу. 



Адже основним завданням для кожного вчителя є підключити учня до активної та 

самостійної діяльності, поставити його в позицію суб’єкта цієї діяльності. Практична 

самостійна діяльність – це найважливіша умова формування працьовитості та 

відповідальності. Ось чому таким важливим фактором є взаємодія вчителя та учня на 

уроці. Зацікавленість, викликана вчителем на уроці, як тимчасовий психологічний стан, за 

певних умов може перерости в стійкий інтерес до знань чи предмета. 

Тому використання й проведення різних нестандартних уроків є найефективнішим 

засобом, для організації колективної пізнавальної діяльності в дослідній роботі школярів, 

що сприяє досягненню високих результатів у роботі. Емоційному настрою учнів на таких 

уроках сприяють стимулюючі репліки вчителя: “Правильно, молодці”, “Оцінимо відповідь 

разом”, “Давайте поміркуємо”. Такі звернення налаштовують на атмосферу співпраці: 

учень виступає дослідником, шукає і знаходить відповіді, запрошуючи вчителя як 

консультанта. 

Нестандартний урок максимально стимулює пізнавальну самостійність, творчу 

активність та ініціативу школярів. До того ж такі уроки більше подобаються дітям, ніж 

буденні навчальні заняття. Насамперед тому, що навчальний процес тут має багато 

спільного з ігровою діяльністю дітей. 

Водночас не слід перетворювати нестандартні уроки в головну форму роботи в 

школі: вони не завжди характеризуються серйозною, вдумливою пізнавальною працею 

учнів, високою результативністю, їм властива велика витрата часу. 

Нестандартні уроки поділяють на такі типи: 

1. Уроки-змагання (вікторини, конкурси, уроки-аукціони, уроки типу КВК). 

2. Уроки громадського огляду знань (уроки-заліки, уроки-консультації, уроки 

взаємного навчання). 

3. Уроки комунікативної спрямованості (уроки-диспути, конференції, телеурок, 

усний журнал). 

4. Театралізовані уроки (вистава, концерт). 

5. Уроки-подорожі, мандрівки. 

6. Уроки «милування природою». 

7. Уроки «мислення». 

Урок-вікторина 

Вікторина – гра, що являє собою ряд запитань із різних галузей людської 

діяльності, які потребують відповідей в усній чи письмовій формі. 

Проведення уроку-вікторини в початкових класах буде результативним лише за 

його вмілої підготовки вчителем. 

Складаючи запитання, вчитель повинен враховувати вік, інтереси, розумовий 

розвиток, рівень знань учнів класу. Усі питання повинні бути цікавими і нестандартними, 

поєднувати теоретичні знання і практичні вміння з української мови та літератури, 



міжпредметні зв’язки та досвід учнів. 

Логічним закінченням уроку-вікторини повинно бути оголошення переможців і 

оцінювання учнів. 

Ця форма організації навчання сприяє розвитку інтересу до вивчення природи, 

збагачує мислення і мовлення дітей, допомагає кращому запам’ятовуванню інформації, 

виробляє в учнів практичні вміння і навички. 

Урок-вікторину доцільно використовувати як підсумковий до певного розділу. 

Хоча підготовка вчителя до вікторини є досить тривалою і нелегкою, але саме ця 

форма проведення уроку дозволяє йому активно керувати навчальним процесом, а не бути 

одноосібним інформатором. 

Урок типу КВК 

Урок типу КВК – своєрідна гра-змагання, що розвертається на уроці. 

Характерна ознака такого уроку – його насиченість позитивними емоціями. А урок, 

повний емоцій, надовго збережеться у пам’яті учнів. До того ж, він сприяє засвоєнню 

знань, розвиває активність, спостережливість, дотепність. 

Урок типу КВК має певні особливості. Необхідно організувати мінімум дві 

команди, які повинні знайти собі цікаві назви і обрати капітанів. 

Ініціативу до створення команд повинні виявити учні, але вчитель має 

скоректувати цей процес, щоб утворені команди були рівносильними. 

Необхідна наявність журі, яке оцінюватиме гру команд. 

Дуже важливим є вибір теми і змісту для КВК. 

Урок повинен містити такі конкурси, які б мали триєдину мету і за тривалістю 

вмістилися б у відведений для уроку час. Варто не забувати, що це урок, а не виховний 

захід, тому необхідно дотримуватися всіх функцій і завдань навчального заняття. Але 

саме формулювання завдань-конкурсів повинно бути нестандартним, цікавим, веселим. 

Цьому сприятиме використання жартів, загадок, уривків пісень, фрагментів казок, 

кінофільмів і т.д. 

Визначаючи зміст конкурсів, необхідно враховувати пропозиції та ідеї учнів. 

Обов’язковим етапом уроку типу КВК є підбиття підсумків. Журі проводить 

оцінювання команд, визначає переможця. Учитель звертає увагу на помилки суперників. 

Шкалу оцінювання конкурсів розробляє учитель. 

Урок-конференція 

Конференція – це збори, нарада для обговорення та розв’язання певних питань. 

Урок-конференція – обговорення тих питань і проблем, які ставить перед учнями 

нова тема. 



Уроку обов’язково передує самостійна підготовка учнів. Окремі з них за 

дорученням вчителя вивчають задане питання з підручників і художніх книг, періодичних 

видань. 

Замість одноосібного викладання матеріалу відбувається обмін тими знаннями, які 

здобули учні. Вчитель лише коригує, підсумовує і узагальнює. 

Але не можна перетворювати такий урок на доповідь школярів. На уроці-

конференції повинно бути обговорення нової інформації, а не лише її повідомлення. Тому 

перед кожним наступним виступом учня вчитель повинен двома-трьома реченнями ввести 

клас у коло питань, яке він розкриє, зосередити увагу дітей на головному. 

Чергування виступів учнів, обговорення класу ті повідомлення вчителя сприяють 

легшому засвоєнню інформації. 

Дуже добре, коли виступи школярів складаються не лише із словесних розповідей. 

Кожну розповідь може супроводжувати показ таблиці, ілюстративний матеріал чи 

наочний посібник. Іноді учні, розподіливши між собою ролі, стають одні 

повідомлювачами, а інші відповідальними за практичне виконання певного завдання. 

На уроці-конференції учні мають почуватися рівноправними господарями, адже 

вони допомагають учителеві проводити урок. 

Використання цієї форми виховує самостійність, повагу до співрозмовника, 

розвиває уміння слухати, виділяти головне, уміння довести свою думку. Виступи учнів у 

ролі вчителя впливають на формування особистості школяра, допомагають краще 

зрозуміти свої можливості. 

Урок-подорож 

Урок - подорож – подорож в уяві, за допомогою власної фантазії і за сприянням 

факторів чи умов, які оточують учня. При уявній подорожі може відбуватися все те, що 

супроводжує справжню подорож – яскраві враження, позитивні емоції, яскраві зустрічі. 

Учні сидять у класі і одночасно вони подорожують за допомогою вказівок і порад 

учителя. 

Учні відчувають себе мандрівниками, першовідкривачами, вченими-науковцями, 

які вирішують важливу проблему. Вони самі роблять висновки, підсумки-узагальнення. 

Уроки-подорожі розвивають в учнів спостережливість, уміння робити підсумок та 

висновки, шукати зв’язки між наслідками та причинами, по-своєму трактувати явища. 

Головне і найскладніше завдання учителя – створення такої обстановки, за якої 

учні б уявили себе справжніми мандрівниками. Для цього він повинен підібрати і 

майстерно поєднати ілюстративний матеріал, магнітофонні записи тощо. 

Розглянемо приклади таких уроків. 



Учні люблять уроки, проведені у вигляді гри “Поле чудес”. Це переважно уроки-

заліки. Які ж правила гри? 

Барабан, що обертається в горизонтальній площині, має 10 радіальних секторів. 

Крім того, кожен сектор має 3 різноколірних поля. Отже, барабан розрахований на 30 

різних картинок-завдань і для 30-и учнів. Він розміщений в центрі класу. Поруч стенд з 

конвертами-завданнями. В кожному конверті по 3-5 ідентичних завдань (на випадок 

повторного попадання у сектор гравцем). 

Поля на секторах вказують на різні ступені складності завдання, що відповідають 

балам: 

Червоний – високий рівень; 

Синій – достатній рівень; 

Жовтий – середній рівень; 

Зелений – початковий рівень. 

Складність завдання вибирає сам учень. При правильній відповіді отримує лише ті 

бали, які вибере самий. Наприклад. Барабан зупинився на секторі 6. На полі сектора 4 

завдання різної складності. Учень упевнений у достатній підготовці і вибирає червону 

картку 6/1. Перша цифра – номер сектора, друга – номер поля. Якщо при відповіді не 

допущено жодної неточності, то учень одержує 12 балів. Якщо ж учень відповів, 

наприклад, на 9 балів, то оцінка не ставиться. Учень вибуває з гри, або гру починає знову, 

але на ступінь нижче. 

Так, після вивчення теми “Фонетика” у 5 класі доцільно провести гру “Поле чудес”. 

Картки-завдання для червоного поля були найважчої трудності. Наприклад, 

Завдання 1-10 

1. Дати визначення звука. Чи є повна відповідальність між звуковим складом слів і 

позначенням їх на письмі? Навести приклади. 

2. Виконати звуковий запис слів: ходжу, одживає, портьєра, щука. 

3. Поділити на склади і позначити можливі переноси слів: ім'я, багатоскладовий, 

жар, підземлювати, український. 

4. Зробити фонетичний розбір слів: дзиґа, сім'я. 

Завдання на картках для синього поля трохи легшої трудності. Наприклад: 

Завдання 1-2 

1. Скільки звуків в українській мові? Назвати дзвінкі приголосні. 

2. Виконати звуковий запис слів: щирий, пеньок, дзвінок. 

3. Поділити на склади і позначити можливі переноси слів: вивчайте, малинова, 

блакить. 



4. Зробити письмовий фонетичний розмір слів: товариський, радощі. 

Ще легші завдання для жовтого поля. Наприклад: 

Завдання 1-3 

1. Які звуки називаються голосними? Назвати їх. 

2. Виконати звуковий запис слів: поголів’я, лампочка, дивитися. 

3. Поділити на склади і позначити можливі переноси слів: тінь, історія, розв’язка. 

4. Зробити письмовий фонетичний розбір слова - пам'ять. 

Картки-завдання для зеленого поля ще легші і простіші за трудністю. 

У такій грі учень може брати участь лише тричі. Для оперативного висвітлення 

роботи на уроці, на класній дошці або на папері розграфлене табло з прізвищами учнів, 

навпроти яких по мірі можливості виконання завдання, прикріплюються кружечки 

(червоні, сині, зелені та жовті), що відповідають мірі складності. Якщо ж учень на кінець 

заняття не справився із завданням, навпроти його прізвища прикріплюють білий 

кружечок, а в класний журнал ставиться відповідно один чи два бали і надається 

можливість перездати матеріал протягом тижня. 

Урок-аукціон 

Проводиться переважно на повторення й закріплення матеріалу. Головна умова 

такого уроку – наявність картин чи ілюстрацій, слайдів, репродукцій картин. Підготовка 

до такого заняття у нас починається за 2 тижні, призначаю купців (2-4 учнів), які готують 

завдання, банкіра, що відповідає за оформлення аудиторії – класу. Учні групами 

утворюють аукціонні товариства, на чолі яких стоять президенти, які організовують 

повторення матеріалу, готують девізи, емблему. Кожен “купець” продумує запитання під 

моїм керівництвом. Оцінюють відповіді самі “купці”. На початку такого уроку оголошую 

відкриття аукціону, представляю “купців”, “банкірів”, “президентів”. Потім акціонерні 

товариства ознайомлюють усіх із девізом і своїми емблемами. Цей конкурс оцінюють 

“купці”. “Банкір” визначає середній бал кожного акціонерного товариства, записує в 

таблицю результати. Потім надаю слово “купцям” для представлення завдань (ілюстрацій, 

творів). Необхідними атрибутами такого уроку є гонг, дерев’яний молоток, секундомір. 

Вкінці оголошую, що всі “товари” (завдання виконі) продані, “банкір” підбиває підсумки. 

Найвищі бали виставляю “банкірові”, “купцям” за активну участь у підготовці та 

проведенні аукціону, членам акціонерного товариства, які набрали найбільшу кількість 

балів, відповідні бали дальше виставляю за друге, третє і четверте місця. 

Спостерігаючи під час нетрадиційних уроків за учнями, можна сказати, що вони 

надають перевагу саме таким урокам. На них відчувається співпраця з педагогом, 

формуються позитивні мотиви, навчально-пізнавальної діяльності. Від учителя залежить, 



яким буде його урок; зміст уроку, засоби і форми навчання. 

 


