
Доповідь ЗДНВР Паньок В.П. 

 «Залежність успішності учнів від вибору форм і методів роботи 

учителем на уроці» 

      У сучасному світі шкільна успішність є важливим критерієм оцінки 

дитини як особистості з боку суспільства, дорослих та однолітків. 

Найважливішим показником успішності гімназистів є академічна успішність, 

адже саме її вважають проявом індивідуальних особливостей пізнавального і 

соціального розвитку. Як ми знаємо, академічну успішність зазвичай 

оцінюють за річними балами і даними тестування. Формальним показником 

шкільної успішності є оцінка. яку педагог виставляє дітям. 

    Що ж таке успішність учнів і чи залежить вона від вибору методів і форми 

роботи учителя?  - тема нашої короткої педагогічної ради. 

На перше запитання спробуємо відповісти, застосувавши метод «Мозковий 

штурм»:  «Що таке успішність?» 

УСПІШНІСТЬ- це… 

Так, це ступінь засвоєння учнями знань, умінь і навичок, а також 

відображення  здібності поповнювати запас знань, тобто здатність навчатися. 

Крім того, чинниками шкільної успішності є рівень сформованості 

навчально-пізнавальної діяльності, загальний розвиток інтелектуальної 

сфери, емоційна зрілість та особистісні якості. Система оцінювання 

покликана визначити на кожному етапі навчання рівень успішності учнів 

відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, рівень 

компетентності учнів, їх готовності до застосування засвоєних знань на 

практиці. 

      Якісний показник успішності статистика вирізняє як отримані річні бали з 

«7» до «12».Так от, проаналізувавши якісний показник успішності в нашій 

гімназії за останні 5 років, можна прийти до висновку, що він нерівний, а 

саме: 

І СЕМЕСТР 

2010/11 – 55,3% 



2011/12 – 62,1% 

2012/13 – 58, 3% 

2013/14 – 62,6% 

2014/15 – 63, 2? 

2015/16 – 57,5% 

РІК 

2010/11 – 70,7% 

2011/12 – 62,1% 

2012/13 – 71,3% 

2013/14 – 68,5% 

2014/15 – 68,2% 

Кількість відмінників упала в порівнянні з І семестром 2014/15 з 32 до 22 (на 

10 менше). Без відмінників класи: , , , . У  кількість відмінників 

знизилася з 5 до 2, а у  - з 4 до 2. 

   Від кого й від чого може залежати успішність? Певно, не лише від учня та 

багатьох інших факторів, а й від учителя, а саме від правильно вибраних ним 

оптимальних методів, форм, моделей та технологій навчання для того, щоб 

створити сучасний урок, пропустити його через душу і серце і донести до 

кожної дитини, адже,  як висловилась методист-практик М. Рабникова, 

«Викладання є мистецтво, а не ремесло – у ньому корінь учительської 

справи. Випробувати 10 методів і обрати свій, передивитись 10 підручників і 

не дотримуватись жодного неухильно – ось єдиний можливий шлях 

викладання. Весь час винаходити. вимагати, удосконалювати – ось єдиний 

курс учительського робочого життя». 

Кілька моментів повторення. 

«Метод» із грец. – шлях дослідження, спосіб пізнання. 

Під методом у дидактиці розуміють способи навчальної роботи учителя й 

організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з розв’язування різних 

дидактичних задач, спрямованих на оволодіння матеріалом, що вивчається. 



Методи навчання – упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності 

педагога і учнів, спрямовані на ефективне розв’язання навчально-виховних 

завдань. 

Класифікація методів навчання дуже велика, проте можна виділити 

найголовніші (за Бабанським). 

Важливим в навчанні є і вибір форми навчання. 

ФОРМА НАВЧАННЯ

Дидактична категорія, що означає зовнішню сторону організації навчального процесу

індивідуальна передбачає взаємодію викладача з одним учнем

групова   передбачає спілкування вчителя з групою дітей, які                

взаємодіють як між собою так і з учителем

парна комунікативна взаємодія між двома учнями, що      

виконують загальнонавчальне завдання

фронтальна передбачає роботу вчителя з усіма учнями в 

єдиному темпі та  із загальними завданнями

колективна передбачає навчання цілісного колективу зі своїми 

особливостями взаємодії і орієнтована на активне 

взаємонавчання учнів, їх згуртованість та 

взаєморозуміння

 



Виконувати освітні функції можливо через три моделі навчання: 

 типу - («Традиційне (пасивне) навчання»), де учень – об’єкт формуючих 

впливів педагога. І саме в основі навчання за цією моделлю є повідомлення 

всієї інформації, подавання готових знань і вмінь, використання методів 

повідомлення, роз’яснювання, показ і викладання. Навчальні уміння 

зводяться до наслідування, дослівного відтворення, вправи за готовими 

зразками. 

 типу - ( «Вільне (активне) навчання»). «Учень – суб’єкт, який формується 

під впливом власних інтересів і цілей». 

В основі такого навчання – самостійний пошук і вибір учнем інформації та 

дій. Теоретична концепція навчання зосереджується на стимуляції 

пізнавального інтересу учнів. Методи навчання тут – це організація 

пробудження інтересу й цікавості учнів, самостійний вибір запитань і 

завдань, пошук необхідної інформації і розв’язання проблем. Завдання 

вчителя – допомогти індивідуально кожній дитині вирішити педагогічне 

завдання, враховуючи її досвід, її сприйняття матеріалу, створювати 

навчальні програми, які дають учню свободу вибору навчального змісту – 

іншими словами застосовувати диференційоване навчання.  

Модель  типу – проблемне навчання (інтерактивне). 

«Учень як об’єкт педагогічних впливів та суб’єкт пізнавальної діяльності». 

Методи – інтерактивні, такі як: «Мікрофон», «Мозковий штурм», 

«Навчаючись учусь», «Ажурна пилка» тощо, де є постановка проблеми, 

завдань, обговорення їх, дискусія, сумісне планування. Учень такого типу 

навчання сам оволодіває навчальними діями розв’язування завдань , діями 

оцінки результату й контролю навчальної діяльності. Як бачимо, кожній 

моделі притаманні різні методи й форми навчання, проте необхідно 

пам’ятати, що «поганий учитель подає істину, хороший учить її 

знаходити» (А. Дістервег). 

     Педагогіка давно шукала шляхи досягнення високого результату в роботі з 

групою або класом і постійно удосконалювала свої методи і моделі навчання. 



Етапи уроку 

(комбінованого) 

 

Пошук методів і форм до 

них 

 

Однак проблема досягнення кожним учнем високих результатів в 

академічній успішності , відсутність позитивної мотивації і зацікавленості до 

процесу отримання знань залишаються й донині. Психологи слушно 

зауважують, що при нинішньому темпі життя змінюється і спосіб отримання 

інформації та її засвоєння. Отож, у навчанні також потрібно  добирати із 

великого арсеналу сучасної педагогічної науки ті методи, форми й моделі, які 

будуть оптимальні, але й інноваційні, бо саме це допоможе сучасній освіті 

виконати завдання, поставлені перед нею суспільством. 

Одна із найсучасніших інновацій в освіті – це поява технологій навчання – 

сукупність і послідовність методів і процесів перетворення вихідних 

матеріалів:  

 чітка кінцева мета 

 чіткий контроль 

 активне залучення учнів 

 чіткий алгоритм дій 

Гарний учитель може навчити інших  

навіть тому,чого і сам не вміє. 

Т. Котарбінський 

Якщо педагогіка шукає кращі форми подачі матеріалу, то все ж незмінним 

залишає урок як основну форму організації навчально-виховного процесу. 

МЕТОДИЧНА ГРА (учителі повторюють усі етапи уроку і пропонують 

найоптимальніші методи й форми роботи із власного досвіду). 

 

 

 

 

 

 

 



Оскільки сьогоднішня педрада – педрада повторення теоретичного 

матеріалу, нагадую  про важливі моменти підготовки до уроку: 

 

При підготовці  та проведенні уроків зверніть увагу на типові недоліки 

уроків (попередньо розданий матеріал). 

Готуючись до уроків, враховуйте побажання наших гімназистів-

старшокласників. 

 ПОБАЖАННЯ УЧИТЕЛЯМ ВІД ГІМНАЗИСТІВ-СТАРШОКЛАСНИКІВ: 

1) говорити не монотонно, а виразно; 

2) бути з позитивним настроєм; 

3) поважати і любити всіх учнів; 

4) уроки мають бути різнобарвними (активні, інтерактивні методи, інновації); 

5) подаючи матеріал, виділяти головне, надавати цікаві факти; 

6) не змушувати писати конспекти, переписувати підручники, додаткову 

літературу; 

7) частіше використовувати ІКТ; 

8) застосовувати великий арсенал наочності; 

9) знаходити мотивацію до навчання; 

10) любити свій предмет, професію; 



11) більше ігрових моментів; 

12) групові форми навчання; 

13) на уроках природничого циклу проводити більше експериментів, задач із 

застосуванням експерименту та досліджень; 

14) дотримуватись критеріїв оцінювання. 

    Отже, проблема стабільності в навчанні, а також досягнення кожним 

учнем високих результатів в академічній успішності залишаються відкритим 

питанням для багатьох педагогів, які мають щодня обирати з величезної 

різноманітності засобів методичної та педагогічної науки те, що підходить 

саме їм у даній конкретній ситуації, для конкретних учнів, проте варто 

користуватися і готовими, опрацьованими рецептами хорошого уроку. 

Пропонується перегляд відео «Рецепт хорошого уроку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


