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Алгоритм підготовки викладача до занять 
Готуючись до уроку, викладач повинен: 

 проаналізувати підсумки попередніх занять з 
метою виявлення недоліків та їх причин ті 

внесення змін у наступних урок; 

 визначити основну дидактичну мету уроку; 
 визначити тип, вид і структуру уроку та час, 

відведений на проведення кожного його 
елементу; 

 скласти план уроку; 
 вивчити науково-технічну та методичну 

літературу, а також матеріали з передового 
досвіду за темою уроку; 

 намітити практичні роботи, вправи, завдання 

для самостійної роботи учнів у процесі 
закріплення нового матеріалу; 

 підготувати дидактичне і матеріально-технічне 
забезпечення уроку; 

 визначити міжпредметні (внутрішньопредметні) 
зв’язки та прийоми їх реалізації на уроці; 

визначити типові помилки, яких допускаються 

учні під час вправ, намітити засоби їх 
попередження; 

 приготуватися до показу на уроці наочних 
засобів, експериментів, нових прийомів 

розумової та практичної діяльності; 
 визначити зміст і обсяг домашнього завдання 

учнів; 
 спланувати контроль якості З, У, Н учнів на 

уроці. 

 
Вимоги до змісту структурних елементів  уроку 

теоретичного навчання 
  

Актуалізація знань 
 Основною метою цього структурного елементу є 

підготовка учнів до наступного сприйняття нової 
навчальної інформації. 
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Послідовність проведення його така: 
 повідомлення теми програми і уроку; 

 цільова установка, сутність якої не стільки у 
вивченні нової навчальної інформації, скільки у 

практичному застосуванні набутих знань у 

професійній діяльності (іншими словами цільова 
установка — це мета + мотивація); 

 перевірка знань, вмінь і навичок учнів за 
матеріалом попередніх уроків шляхом  реалізації 

МПЗ; 
 пояснення характеру та призначення наступної 

роботи учнів на уроці. 
 

Формування нових знань 

 Перед повідомленням нової навчальної 
інформації викладач повинен реально проаналізувати 

її зміст. 
 Існує декілька видів аналізу змісту: 

 понятійний аналіз — це виділення основних 
понять, фактів, закономірностей; 

 логічний аналіз — розташування виділених 

факторів у логічній послідовності їх викладення 
з урахуванням МПЗ. При встановленні 

послідовності викладення треба додержуватися 
правила: матеріал, який може бути засвоєний 

учнями без зв’язку з іншими предметами, 
викладається першим; 

 психологічний аналіз — це продовження і 

конкретизація логічного викладення нової 
навчальної інформації, визначення 

проблемності навчального матеріалу і 
психологічної готовності учнів до самостійної 

пізнавальної діяльності; 
 дидактичний аналіз — полягає в тому, що 

уточнює дидактичну мету уроку, визначає 

прийоми і методи пояснення нової інформації, 
передбачає можливі гіпотези, припущення і 

запитання учнів по ходу пояснення, визначає 
джерело додаткової інформації. 
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 Послідовність проведення цього структурного 
елементу така: 

 повідомлення нової навчальної інформації із 

залученням дидактичного забезпечення; 
 показ нових прийомів та засобів розумової і 

практичної діяльності учнів для застосування 
набутих знань; 

 повідомлення даних передового досвіду за 
темою уроку; 

 опитування учнів з метою перевірки засвоєння 
ними нової інформації; 

 пробне виконання учнями нових прийомів та 

засобів розумової і практичної діяльності; 
 відповідь на запитання учнів. 

 
Закріплення нової інформації 

 Основна мета цього структурного елементу — 
формування вмінь і навичок по практичному 

застосування набутих знань. При цьому здійснюється 

інструктивна діяльність викладача і мотиваційна 
діяльність учнів. 

 Реалізація  цього структурного елементу 
передбачає: 

 видання завдань для самостійної роботи; 
 пояснення послідовності їх виконання; 

 перевірка правильності виконання учнями 
вправ їх самостійної роботи; 

 перевірка вмінь і навичок користування 

лабораторним знаряддям, креслярським 
інструментом, засобами ТНЗ та інше; 

 перевірка правильності організації робочих 
місць учнів та додержання ними правил техніки 

безпеки; 
 перевірка та оцінка робіт учнів. 

 Під час самостійної роботи учнів викладач 
повинен: 
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 вникати у роботу кожного учня, не випускаючи 
з поля зору роботу усієї групи; 

 розвивати у учнів здібності аналізувати свою 
роботу; 

 спонукати учнів до самостійності і творчої 

активності; 
 спостерігати за раціональним використанням 

учнями робочого часу; 
 спонукати учнів до самоконтролю, формувати 

вміння знаходити причини помилок та засоби їх 
усунення. 

 Підведення підсумків 
 Основна мета — на основі досягнень і недоліків 

показати учням, чому вони навчилися, рівень їх 

усвідомленості і творчої активності.  При цьому 
викладачеві необхідно додержувати педагогічний такт 

і не акцентувати увагу на помилках учнів, якщо їх 
причиною є недосвідченість. Крім того 

рекомендується широко практикувати порівняння 
робіт, виконаних учнями, із зразками. 

 Таким чином, підведення підсумків передбачає: 

 аналіз практичної діяльності учнів у 
застосуванні нової інформації, що вивчалась на 

уроці; 
 аналіз причин типових помилок учнів та засобів 

їх усунення; 
 повідомлення та обґрунтування оцінок, 

отриманих учнями на уроці; 
 видача домашнього завдання з інструкцією про 

засоби його виконання. 
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Схема плану уроку теоретичного навчання 

Тема програми ________________________________________ 
Тема уроку ____________________________________________ 

Мета уроку:  

а)навчальна – які професійні З,У,Н формуються, 
закріплюються і розвиваються на уроці; 

б)розвиваюча – які операції і прийоми розумової 
діяльності розвиваються у учнів на уроці; 

в)виховна – які якості особистості учнів формуються і 

розвиваються на уроці. 
Тип уроку__________________Вид уроку________________ 

Дидактичне забезпечення ____________________________ 
Матеріально-технічне забезпечення __________________ 

Міжпредметні зв’язки ________________________________ 
Методична мета (вказується тільки при проведенні 
відкритих уроків)____________ 

Література_____________________________________________ 
 

   
Хід уроку 

1. Організаційна частина: 
 перевірка наявності учнів; 

 перевірка готовності учнів до уроку. 
2. Актуалізація знань: 

 повідомлення теми програми і уроку; 

 цільова установка уроку; 
 перевірка організації робочих місць та 

правил додержання учнями ТБ (при 
виконанні лабораторних чи практичних 

завдань); 
 перевірка опорних З,У,Н учнів, необхідних 

для проведення наступних структурних 

елементів уроку; 
 пояснення характеру і послідовності роботи 

учнів на уроці. 
3. Формування нових знань: 

 повідомлення нової навчальної інформації; 
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 показ нових прийомів розумової і практичної 
діяльності; 

 повідомлення пор передовий досвід за темою 
уроку; 

 опитування учнів з метою перевірки 

засвоєння ними нової інформації; 
 пробне виконання учнями нових прийомів, 

продемонстрованих на уроці викладачем; 
 відповідь викладача на запитання учнів. 

4. Закріплення нового матеріалу: 
 видання завдань для самостійної роботи; 

 пояснення послідовності її виконання; 
 перевірка правильності виконання учнями 

вправ; 

 перевірка З,У,Н учнів при користуванні ТЗН; 
 надання допомоги учням. 

5. Підведення підсумків: 
 аналіз діяльності учнів у процесі всього 

уроку; 
 аналіз причин помилок, зроблених учнями на 

уроці, та засобів їх усунення; 

 повідомлення та обґрунтування оцінок; 
 видача домашнього завдання. 
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