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Поурочний план викладача, який працює 
творчо, – це максимальне передбачення 
того, що має бути, й того, що може  
виникнути на уроці.

В.О.Сухомлинський

Якісний урок залежить від того, як до нього підготувався 
викладач. Певної форми поурочного плану не існує. Він може 
бути детальним або стислим, схематичним, але обов’язково 
повинен відтворювати весь хід уроку, його основний зміст: 
методи роботи, місце і зміст експерименту, використання 
ТЗН і комп’ютерної техніки, зміст домашньої роботи тощо.

Конспект – це творчість викладача, його професійний 
почерк. У деяких  випадках викладачі намагаються корис-

ПІДГОТОВКА  ВИКЛАДАЧА  ДО  УРОКУ
(Методичні рекомендації)

Навчальні задачі етапу Зміст етапу Можливі методи та прийоми
1 2 3

1. Організаційний етап
1. Привітання викладача, фіксація 

відсутніх.
2. Перевірка підготовки учнів до 

заняття.
3. Перевірка підготовки кабінету до 

заняття.
4. Організація уваги учнів.
5. Розкриття загальної мети та плану 

проведення уроку. 

1. Привітання, побажання хорошо-
го настрою.

2. Список відсутніх.
3. Привітання учнів, які після три-

валої відсутності прийшли на заняття. 

2. Етапи перевірки виконання домашнього завдання
1. Встановити правильність, повно-

ту й усвідомленість виконання домаш-
нього завдання більшістю учнів.

2. Виявити прогалини у  знаннях і 
способах дій учнів, з’ясувати причини їх 
виникнення.

3. Ліквідувати в ході перевірки зна-
йдені прогалини. 

1. З’ясування ступеня засвоєння 
знань і способів дій учнів.

2. З’ясування причин невиконання 
домашнього завдання окремими учнями.

3. Визначення типових недоліків у 
знаннях і способах дій учнів та причин 
їх появи.

4. Ліквідація знайдених недоліків.  

1. Тестові завдання.
2. Виконання учнями завдань, які поді-

бні до домашніх.
3. Постановка додаткових запитань.
4. Перевірка домашнього завдання.
5. Продовження іншими відповіді учня.
6. Різнорівневі самостійні роботи.
7. ”Торт рішень“ (фіксація своїх 

затруднень).
8. Інтерактивні вправи: ”Кубики”, 

”Гірлянда асоціацій”.
3. Підготовка учнів до роботи на основному етапі

1. Забезпечити мотивацію навчан-
ня, прийняття учнями цілей уроку.

2. Актуалізувати суб’єктний досвід 
учнів. 

1. Повідомлення теми уроку.
2. Формування цілей уроку разом з 

учнями.
3. Показ соціального і практичного 

значення матеріалу,що вивчається.
4. Постановка перед учнями на-

вчальної проблеми.
5. Актуалізація об’єктного досвіду 

учнів.

1. Пояснення учням цілей уроку 
одночасно з повідомленням теми.

2. Повідомлення цілей у вигляді 
евристичного питання, проблемного 
завдання, через показ кінцевих резуль-
татів, опору на послідовність матеріалу, 
що вивчається.

3. Асоціативний ряд.
4. Метод доречних задач.
5. Усна лічба, предметні диктанти.
6. ”Намалюй картину”.
7. ”Мозковий штурм”.
8. Доповнення реальної ситуації 

фантастикою.

На допомогу викладачу

туватися ”готовими“ друкованими поурочними планами-
конспектами. Це правомірно, якщо такі напрацювання 
мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України. Однак використання цих методичних  розробок 
уроків небезпечне тим, що воно “паралізує” творчість ви-
кладача. Викладач повинен пам’ятати, що автором сценарію, 
режисером-постановником і “виконавцем” уроку є він сам. 
Навчальні можливості учнів конкретної групи знає лише 
викладач, і тому саме він є відповідальним за успіх чи про-
вал будь-якого уроку, а не автор ”готового“ методичного 
матеріалу.

Як же побудувати урок? На допомогу молодим ви-
кладачам ми пропонуємо опорну карту для конструювання 
навчального заняття.

Опорна карта для конструювання навчального заняття
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4.  Етап засвоєння нових знань

1. Забезпечити сприйняття, осмис-
лення та первинне запам’ятовування 
учнями  матеріалу, що вивчається. 

2. Сприяти засвоєнню учнями спо-
собів, засобів, які привели до певного 
висновку.

3. Створити змістові та організа-
ційні умови засвоєння учнями методики 
відтворення вивченого матеріалу. 

1. Організація уваги учнів.
2. Повідомлення основної ідеї мате-

ріалу, що вивчається.
3. Забезпечення осмислення методу 

дослідження знань, що вивчаються, 
способів та засобів, які привели до зро-
блених висновків.

4. Забезпечення засвоєння методи-
ки відтворення вивченого матеріалу. 

1. Робота з визначенням понять, які 
вводяться.

2. Використання аналогій як спо-
собу включення в зміст суб’єктного 
досвіду учнів.

3. Подання матеріалу одночасно в 
словесній і знаково-символічній формах, 
у порівняльних або класифікаційних 
таблицях.

4. Екстраактивний режим (розпо-
відь, лекція, пояснення).

5. Інтерактивний режим (навчання 
проблемне, адаптивне, колективне, 
проектне).

6. Побудова структурно- логічних 
схем.

7. Метод доречних задач.  

5.  Етап перевірки первинного розуміння 

1. Втановити правильність, усві-
ломлення вивченого матеріалу. 

2. Виявити прогалини первинного 
осмислення вивченого матеріалу, не-
правильні уявлення учнів.

3. Провести корекцію в усвідомлен-
ні учнями вивченого матеріалу. 

1. Перевірка викладачем розуміння 
учнями того, що є суттю основного 
змісту.

2. Перевірка повноти і усвідомлен-
ня учнями нових знань і способів дій.

3. Виявлення прогалин первинного 
осмислення вивченого матеріалу.

4. Ліквідація  прогалин у статтях 
при вивченні нового матеріалу.

1. Асоціативний ряд.
2.  “Бджолиний вулик”.
3. Опорний текст.
4. Використання завдань на впіз-

нання вивчених об’єктів.
5. ”Опитування експерта”.
6. Наведення учнями власних при-

кладів за новим матеріалом.

6.  Закріплення нових знань

1. Забезпечити закріплення в 
пам’яті учнів знань та способів дій, які 
їм неохідні для самостійної роботи за 
новим матеріалом.

2. Забезпечити в ході закріплення  
підвищення рівня усвідомлення вивче-
ного матеріалу.

1. Організація діяльності учнів з 
відтворення суттєвих ознак вивчених 
об’єктів.

2. Організація діяльності учнів з 
відпрацювання вивчених знань і спосо-
бів дій через застосування їх за зразком і 
в змінених ситуаціях.

3. Закріплення методики вивчення 
нового матеріалу, логіки відповіді при 
перевірці знань.

4. Відпрацювання логіки алгоритму 
вивчених правил.

1. Використання на уроці взаємо 
обернених задач.

2. Складання “карти мислення”.
3. ”Опитування експерта”.
4. Спілкування ”Питання –  

відповідь”.
5. Структурна модель.
6. “Придумай свої завдання”.
7. ”Інтелектуальний марафон”. 

7.  Етап застосування знань

1. Забезпечити засвоєння учнями 
знань і способів дій на рівні застосуван-
ня їх у різноманітних ситуаціях.

2. Забезпечити формування в учнів 
умінь самостійно застосовувати знання 
в різноманітних ситуаціях. 

1. Організація діяльності учнів 
із застосування знань і способів дій у 
змінених і нових ситуаціях.++++’

1. Різнорівневі самостійні роботи.
2. Лабіринт дій.
3. Проектне навчання.
4. Ділова гра.
5.  Спілкування”Питання – відпо- 

відь”.
6.  Подвійні асоціації.
7. Групова робота.
8.  Дебати”за” і ”проти”.
9. Ринок можливостей.
10. ”Завдання по колу”.
11. Завдання на самостійну побудову 

алгоритму, розв’язування задач певних 
типів.
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8. Етап узагальнення й систематизації знань 
1. Забезпечити формування цілісної 

системи провідних знань учнів.
2.  Забезпечити встановлення 

учнями внутрішньопредметних та між-
предметних зв’язків.

3. Забезпечити формування в учнів 
узагальнених понять. 

1. Організація діяльності учнів з 
переведення окремих знань і способів 
дій у цілісну систему знань і умінь. 

1.  Метод кооперації.
2.  Складання “карти мислення”.
3.  Моделювання.
4.  Побудова  “дерева” теми.
5.  Побудова  ”будинку” теми.
6.  ”Павучок”.
7.  Побудова блок-формули.
8.  ”Мозкова атака”.
9.  ”Перетин тем”.

9. Етап контролю й самоконтролю знань 
1. Виявити якості та рівень засвоєн-

ня знань і способів дій.
2. Виявити недоліки в знаннях і 

способах дій учнів.
3. Установити причини виявлених 

недоліків.
4. Забезпечити розвиток  в учнів 

здатності до оціночних дій.

1. Глибока й усебічна перевірка 
знань і способів дій учнів.

2.  Перевірка мислення учнів.
3. Перевірка рівня сформованості 

загальних умінь.
4. Коментування відповідей учнів.  

1. Різнорівневі контрольні і само-
стійні роботи.

2. Тестові завдання.
3. Завдання на виявлення всіх ознак 

поняття і їх зв’язків (повнота знань).
4. Завдання на виділення суттєвих 

ознак (глибина).
5. Завдання на конструювання кіль-

кох способів розв’язування однієї задачі.
6. Завдання з надлишковими 

даними, що протирічать (здатність до 
оціночних дій). 

10. Етап корекції знань
1. Відкоректувати виявлені про-

галини в знаннях і способах дій у межах 
вивченої теми. 

1. Організація діяльності учнів з 
корекції виявлених недоліків.

1. Використання спеціально поді-
лених на дрібні етапи вправ.

2. Застосування розгорнутих ін-
струкцій з регулярним контролем.

3. Тестові завдання.
4. Завдання з ”пропусками”.
5. Структурно-логічні схеми з 

”пропусками”.  

11. Етап інформації про домашнє завдання (д/з) 
1. Забезпечити розуміння учнями 

цілей, змісту й способів виконання до-
машнього завдання.

1. Інформація про д /з.
2. Мотивування виконання д /з.
3. Інструктаж з виконання д /з.
4. Перевірка розуміння учнями 

змісту й способів виконання д /з.

1. Цікава постановка навчальної 
проблеми, якщо йдеться про пізнавальні 
завдання.

2. Різнорівневі д/з.
3. Особливе завдання.
4. ”Незвичайна звичайність”.

12. Етап підбиття підсумків
1. Дати якісну оцінку роботи групи 

та окремих учнів.
1. Підбиття підсумків уроку. 1. Повідомлення викладача.

2. Підбиття підсумків учнями.

13. Етап рефлекції
1. Ініціювати та інтенсифікувати 

рефлексію учнів з приводу психоемоцій-
ного стану, мотивації діяльності й вза-
ємодії з викладачем та одногрупниками.

2. Забезпечити засвоєння учнями  
принципів саморегуляції та спів- 
робітництва.

1. Мобілізація учнів на рефлексію 
своєї поведінки.

1. Асоціативний ряд.
2. Незакінчені речення.
3. ”Торт рішень”.
4. “Розмова на папері”.
5. ”Сонечко”.
6. ”Координати”.
7. ”Листок зворотнього зв’язку”.
8. ”Заключна дискусія”.
9. Інтерпретація зображень на 

листівках.
10. ”Лист самому собі”.
11. ”Барометр настрою”.
12. ”Телеграма”.
13. ”Пам’ятки”.
14. ”Пейзаж – дзеркало настрою”.
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Пропонуємо вашій увазі план-конспект уроку з геометрії,  
побудований за допомогою опорної карти.  

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ

Тема: Бічна поверхня конуса.
Мета: 
1. Навчити використовувати при розв’язуванні задач 

формули бічної та повної поверхні конуса, показати, як за-
стосовується розгортка конуса на виробничому навчанні.

2.  Розвивати логічноге мислення учнів під час 
розв’язування задач. 

3.  Виховувати почуття відповідальності, комунікативні 
здібності, корпоративну етику.

І. Організаційний етап (1 хв.)

а) привітання, виявлення відсутніх;
б) перевірка підготовки учнів до заняття.

ІІ. Етап перевірки виконання домашнього завдання 
(2хв.)

Мета етапу:
1. Встановити, чи правильно виконали учні домашнє 

завдання.
2.  З’ясувати ступінь засвоєння знань учнями.
3.  Ліквідувати знайдені недоліки.
На мультимедійній дошці подано розв’язок задачі, учні 

перевіряють та виправляють помилки.

Завдання:  Знайти помилки у висловлюваннях:
  

1.  Конусом називається тіло, утворене 
обертанням прямокутного трикутника 
навколо його гіпотенузи.

2.  Осьовий переріз конуса – правильний 
трикутник.  

3.  Січна площина, паралельна основі 
конуса, перетинає його по еліпсу.

4. Відрізок, який сполучає вершину конуса 
з будь-якою точкою кола його основи, 
називають висотою. 

5.  Основа конуса – це коло.
6.  Висота конуса паралельна його основі. 

ІІІ. Підготовка учнів до роботи на основному етапі  
(4 хв.)

1.  Повідомлення теми уроку.
Тема уроку: Бічна поверхня конуса.
Питання до учнів: Чи потрібно вам вивчати цю тему? 
Учень: Так. На виробничій практиці ми отримали завдан-

ня: виготовити повітровід, а виконати завдання не змогли, 
тому що не знаємо формул для обчислення бічної поверхні 
конуса. 

(Демонструються  
моделі повітроводів, які виконали  

учні попереднього курсу).

Мета етапу: Пояснити учням, що для того, щоб виго-
товити повітровід, потрібно знати формули бічної поверхні 
конуса, мати уявлення про розгортку конуса, бо саме вона є 
одним з елементів повітроводу.

ІV. Етап засвоєння нових знань  
(5 хв.)

Мета етапу: Вивчити основні означення щодо теми, ви-
вчити формули бічної та повної поверхні конуса. Показати 
застосування цих формул для розв’язування різних задач, у 
тому числі й задач практичного змісту.

За допомогою мультимедійної дошки подається теоретич-
ний матеріал уроку.

1. Рисунок конуса.
2.  Розгортка конуса.
3.  Формули для обчислення бічної та повної поверхні 

конуса.
                               
V. Етап перевірки первинного розуміння (5 хв.)

Мета етапу: Перевірити, як зрозуміли учні те, що є 
основним на уроці, тобто перевірити, чи засвоїли означення 
бічної та повної поверхні конуса, формули.

Виконати перевірку можна за допомогою інтерактивної 
вправи ”Мікрофон”.

 
Питання інтерактивної вправи „Мікрофон"
1.  Що таке круговий конус, вершина конуса, твірна кону-

са, основа конуса, бічна поверхня конуса?
2.  Який конус називається прямим?
3.  Що таке висота конуса, вісь конуса, осьовий переріз 

конуса?
4.  Назвіть тіла, поясніть свою думку (рис. 1).
5.  Яка фігура зайва і чому (рис.2)?

Рис. 1.                               Рис. 2. 

6. На рисунку 3 в першому рядку зображено вигляд тіл 
спереду, а в другому – вид тіла зверху. Які це тіла? 

Рис 3.
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7.  Якщо на конус подивитись зверху, то побачимо круг, 
а якщо збоку, то – трикутник. Знаючи це, розв'яжіть задачу: 
На круглому столі стоять три конуси різного кольору – чер-
воний, синій і зелений. За столом сидять діти: Маша, Ваня, 
Даша, Коля, Рая і Петя. Хто з дітей бачить таку картину, 
як зображено на рисунку 4 під цифрами 1, 2, 3?

 

Рис. 4.

VІ. Закріплення нових знань (5 хв.)

Мета етапу: Забезпечити закріплення в пам’яті учнів 
знань та способів дій, які їм необхідні для самостійної роботи 
за новим матеріалом.

Розв’язуємо задачу.
Задача. У конусі радіус основи дорівнює R, твірна L. 

Знайти центральний кут розгортки  його поверхні, яка за-
стосовується при виготовленні круглого зонта для вентиляції 
житлових та інших приміщень.

  VІІ. Етап застосування знань (5 хв.)

Мета етапу: Забезпечити засвоєння учнями знань і спо-
собів дій на рівні застосування їх у різноманітних ситуаціях.

Інтерактивна вправа “Робота в малих групах”

Робота в малих групах дає змогу набути навичок спілку-
вання та співпраці.

Після об’єднання у малі групи учні повинні за короткий 
час (3-5хв.) виконати завдання та представити результати 
роботи своєї групи.

Картка-завдання для учнів І групи

Дано конус, SO B пл. (MKN);
MS = MN = SN
PSMN = 3 см

Знайти: Sповн. кон. 

Картка-завдання для учнів ІІ групи

Дано конус, SO B пл. (MKN);

MS = MN = SN
PSMN = 3 см

Знайти: Sбічн. кон.

Картка-завдання для учнів ІІІ групи

Дано конус, SO B пл. (MKN);
MS = MN = SN
PSMN = 3 см

Знайти: Sосн. кон.

Картка-завдання для учнів ІV групи

Дано конус, SO B пл. (MKN);
MS = MN = SN
PSMN = 3 см

Знайти: Sповн. кон. / Sбічн. кон.

Перевірити правильність розв’язання можна за допомо-
гою мультимедійної дошки.

Учням, які не засвоїли матеріал, пропонується опрацюва-
ти картку-завдання з алгоритмом розв’язання.

Картка-завдання з алгоритмом розв’язування

Задача. Висота конуса до-
рівнює 7см, а діаметр осно-
ви – 8см. Знайдіть площу 
повної поверхні конуса.

Дано:  конус; 
            АВ = 8 см;
            SO = 7 см.

Знайти: Sповн..

Розв’язання:
1. Sповн. = pRL + pR2.
2. AB = 2·OB = 2R, R = 4(см).
3. SB = SA = L, з ΔSOB 
за теоремою Піфагора 

маємо: 
2 2SB SO OB= + , 

2 2SB 7 4 65= + =  (см).

4. Sповн.= 24 65 ( 65)

65(4 65)

π π

π

+ =

= +

(см2).

Відповідь: 

Sповн.= 65(4 65)π + см2.

Задача. Висота конуса до-
рівнює 8см, а діаметр осно-
ви – 10 см. Знайдіть площу 
повної поверхні конуса.

Дано:

Знайти: 

Розв’язання:
1.
2.
3.

4.

Відповідь: 
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VІІІ. Етап узагальнення і систематизації знань  
(6 хв.)

Мета етапу: Забезпечити формування цілосної системи 
провідних знань учнів, встановлення учнями внутрішньо-
предметних та міжпредметних зв’язків.

На даному етапі доцільно провести практичну роботу, 
яка поєднує знання двох тем: ”Циліндр” і ”Конус”, про-
демонструвати зв'язок матеріалу, який подається, з темами 
креслення.

Завдання для практичної роботи
На рисунках 5, 6 зображені креслення предметів (вид 

спереду), які складаються з циліндрів та зрізаних конусів.  
Розміри предметів подано в сантиметрах.

Визначити:
а)  площу бічної поверхні предмета; 
б)  площу повної поверхні предмета;      
в)  скільки оліфи потрібно, щоб пофарбувати зовнішню 

поверхню 10 однакових предметів;
г)  об'єм предмета;
д)  скільки квадратних метрів бляхи витрачено на виго-

товлення предметів, якщо на клепання треба додати 3%.

І варіант ІІ варіант

Рис.5                                   Рис.6

ІХ. Етап контролю й самоконтролю знань  
(5 хв.)

Мета етапу: Виявити рівень засвоєння знань і способів 
дій, недоліки в знаннях учнів. Розвивати в учнів здатність до 
оціночних дій.

На даному етапі можна запропонувати різнорівневу само-
стійну роботу. Кожний учень сам вибирає для себе рівень, 
який відповідає його знанням. 

Картка - тест

№
з/п Завдання Варіанти відповідей УРБ

І рівень

1 Конус – це тіло, одер-
жане в результаті 
обертання:

a) рівнобедреного три-
кутника навколо основи;
б) прямокутного трикут-
ника навколо катета;
в) прямокутного трикут-
ника навколо гіпотенузи;
г) рівнобедреного три-
кутника навколо бічної 
сторони;
д) рівностороннього 
трикутника навколо 
будь-якої сторони.

1

2 Якщо R і h – радіус 
і висота циліндра, 
то площа бічної 
поверхні циліндра 
дорівнює…

а) Rh ;
б) pRh;
в) 2pRh; 
г) pR2h. 

1

3 Якщо радіус і твірна 
конуса відповідно 
дорівнюють 2 см і 5 
см, то площа бічної  
поверхні конуса 
дорівнює…

а) 10 см2;
б) 10p см2; 
в) 20 см2; 
г) 20p см2. 

1

ІІ рівень
4 Якщо висота конуса 

дорівнює 3 см, а 
діаметр основи – 8 
см, то площа бічної 
поверхні конуса 
дорівнює…

а) 24p см2; 
б) 20p см2; 
в) 15p см2; 
г) 12p см2. 

1

5 Якщо довжина кола 
основи циліндра до-
рівнює 18 см, а висо-
та – 0,5 см, то площа 
бічної поверхні ци-
ліндра дорівнює…

а) 9 см2 ;
б) 6 см2 ;
в) 3 см2 ;
г) 9p см2. 

1

6 Площа основи кону-
са дорівнює 36p см2, 
а твірні нахилені до 
площини основи під 
кутом 30°. Знайдіть 
бічну поверхню ко- 
нуса…

а) 144p ;  
б) 48p ; 
в) 36p ; 
г) 24p 3 . 

1

ІІІ рівень
7 Якщо діагональ осьо- 

вого перерізу ци-
ліндра дорівнює d і 
утворює з площиною 
основи кут α, то пло-
ща бічної поверхні 
циліндра дорівнює…

а)
 

2d sin cos
2
π α α⋅ ;

б)
 

2d sin 2
2
π α ;

в)
 

21 d sin 2
2

α ;

г) pd2. 

1

8 Якщо твірна ко-
нуса дорівнює l і 
утворює з висотою  
кут α, то відношення 
бічної поверхні до 
площі основи конуса 
дорівнює…

а) sin a ; 
б) cos a ; 

в)
 

1
cosα

;
 

г)
  

1
sinα

;
 

2

ІV рівень
9 Якщо паралелограм 

зі сторонами 17 см 
і 28 см та сумою 
діагоналей 64 см 
обертається навколо 
більшої сторони, 
то площа поверхні 
тіла обертання 
дорівнюватиме…

а) 840p см2 ;
б) 510p см2 ;
в) 1350p см2 ;
г) 2700p см2 .

3
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Х. Етап корекції знань (2 хв.)

Мета етапу: Відкоректувати виявлені прогалини в зна-
ннях і способах дій у межах вивченої теми.

На даному етапі доречним буде розв’язування задач за 
схемою.

Задача. Через дві твірні зрізаного конуса, які складають 
кут β, проведена площина, яка перетинає основу конуса по 
хордах m і n (m > n). Кожна хорда стягує дугу α. Знайти пло-
щу бічної поверхні зрізаного конуса.

Схема розв'язування:
1. Позначити на рисунку і обгрунту-

вати кут α.
2. Позначити на рисунку і обгрунту-

вати кут (
2 2
π β
− ).

3. З ΔBO1C і ΔAOD знайти радіуси 
основ.

4. Із співвідношень у трапеції ABCD 
знайти L = AB = DC.

5. Знайти Sбічн.. 
 

ХІ. Етап інформації про домашнє завдання (2хв.)

Мета етапу: Забезпечити розуміння учнями цілей, змісту 
і способів виконання домашнього завдання.

Домашнє завдання: §32, №1043. Бевз Г.П. Математика: 
11кл. підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандар-
ту. – К.: Генеза, 2011. – 320с.

Можна запропонувати учням розв’язати задачу практич-
ної спрямованості. Розв’язати задачу можна з тими даними, 
які є в умові, а можна взяти дані, які використовувалися на 
уроках виробничого навчання. 

Задача. Скільки оліфи потрібно, щоб пофарбувати зо-
внішню поверхню 100 однакових відер, які мають форму 
зрізаного конуса, якщо діаметри їх основ 25 см і 30 см, твірна 
27,5 см, на 1 м2 витрачають 150 г оліфи?

ХІІ.  Етап підбиття підсумків уроку (2 хв.)

Мета етапу: Дати якісну оцінку роботи групи, окремих 
учнів.

На даному етапі уроку потрібно проаналізувати роботу 
групи, окремих учнів та виставити  оцінки.

ХІІІ. Етап рефлексії (2хв.)

Мета етапу: Ініціювати та інтенсифікувати рефлексію 
учнів з приводу свого психоемоційного стану, мотивації 
діяльності та взаємодії з викладачем, одногрупниками. 
Забезпечити засвоєння учнями принципів саморегуляції та 
співробітництва.

Учням пропонуються такі питання:
1. Порівняйте свої знання на початку уроку і в кінці.
2. Розвитку яких рис характеру сприяв урок (самостій-

ності, спостережливості, відповідальності)?
3. Які пізнавальні процеси були задіяні на уроці найбіль-

ше (мислення, пам’ять, увага, уява)?
4. Якого життєвого досвіду ви набули (володіти собою, 

захищати свої знання, бути впевненими в собі)?
5. Чи отримали ви задоволення від власної праці?

6. Чи вичерпали ви свої можливості?
7. Охарактеризуйте свій емоційний стан протягом уроку 

(хвилювались, дивувались, зосереджувались) та в 
кінці уроку (задоволені, виснажені, впевнені, раді, 
успішні).

Підготовка до уроку, розробка тактичного і передбачен-
ня стратегічного його плану – це творчий і ідивідуальний 
процес, більше того, однозначних поглядів на підготовку 
викладача до уроку не існує. Важливі моменти підготовки 
до уроку розкриває В.О.Сухомлинський, залишивши цінні 
поради: ”Справжній майстер педагогічного процесу, який 
знає незмірно більше, ніж вивчається в школі, не дає у по-
урочному плані  викладу нового матеріалу. Він продумує 
зміст розповіді, готує наочні посібники, приклади і задачі. 
Усе це не має потреби записувати в поурочний план. Його 
поурочний план – це не зміст розповіді (лекції, пояснення), а 
замітки про деталі педагогічного процесу на уроці, необхідні 
для керівництва розумовою працею учнів”.  

Мудрість цих тез підтверджена практикою. Не може бути 
ефективного уроку, якщо викладач недосконало володіє тео-
ретичним матеріалом, витрачає значні зусилля, аби уникнути 
помилок при поясненні.

Викладачу, особливо початківцю, слід дотримуватись 
певних етапів у підготовці до уроку:

1. Вивчення навчальної програми, що проводиться перед 
початком навчального року та перед вивченням нової теми.

2. Вивчення методичної літератури.
3. Аналіз матеріалу конкретного уроку в підручнику, 

співвіднесення його з рівнем підготовки та розвитку учнів, 
продумування методики викладу різних питань навчального 
матеріалу.

4. Підготовка засобів навчання відповідно до теми уроку.
5. Розробка плану уроку, в якому вказуються: тема уроку, 

мета і завдання уроку, структура уроку (послідовність на-
вчальних ситуацій, перелік і місце навчальних демонстрацій, 
час на кожний етап уроку, необхідне для проведення уроку 
обладнання та навчальні посібники, в тому числі електронні).

Ведучи мову про плани уроків, слід урахувати, що важливі 
не стільки плани, скільки процес моделювання завтрашнього 
уроку, процес прогнозування і його діагностики.

Щоб грамотно скласти поурочний план, викладач пови-
нен усвідомлювати концептуальну модель та визначальні 
ознаки ефективного уроку:

1)  високе наукове обгрунтування стратегії й тактики 
керування пізнавальною діяльністю учнів на основі законо-
мірностей і принципів навчання;

2)  напружена, посильна, досконало організована й ре-
зультативна пізнавальна праця всіх учнів;

3)  ретельна діагностика причин, що впливають на якість 
занять, прогнозування ходу й наслідків навчально-виховного 
процесу, вибір на цій основі досконалої технології досягнен-
ня запроектованих результатів;

4)  обгрунтований вибір, доцільне застосування необхід-
ного і достатнього для досягнення мети комплексу дидактич-
них засобів;

5)  диференційований підхід до окремих груп учнів, дієва 
індивідуалізація педагогічного впливу на основі діагностики 
реальних можливостей, проектування конкретних зрушень, 
контролю запланованих результатів;

6)  ефективне використання кожної робочої хвилини 
уроку;
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7)  атмосфера демократизму, змагання, діловитості, сти-
мулювання, дружнього спілкування, висока відповідальність 
усіх учасників навчально-виховного процесу за результати 
спільної праці.

Чи будуть у викладача всі такі уроки? Ні. На відкритих 
уроках, для проведення яких докладаються значні додаткові 
зусилля, маємо наближення до критеріїв ефективного уроку. 
А під час проведення звичайних буденних уроків до 50% 
робочого часу витрачається непродуктивно.

Як можна з’ясувати наскільки ефективний урок? Якщо 
викладач пояснював новий матеріал хвилин 25-30, то, за ви-
сновками психологів, учні сприймали це пояснення хвилин 
8-10. Який коефіцієнт корисної дії заняття? 

Інший варіант. Викладач ніби сам нічого на уроці не 
робив, але організував роботу учнів так, що жоден з них не 
байдикував, напружено працював протягом уроку. Який тут 
коефіцієнт корисної дії? Де кращий урок?

Це очевидно, адже за Коменським, ”… альфою та омегою 
нашої дидактики нехай буде пошук і відкриття способу, за 
якого б учителі менше навчали, а учні більше б училися“.

До речі, психологи твердять, що той, хто багато, напру-
жено й захоплено працює, стомлюється менше, ніж той, хто 
нудьгуючи, чекає дзвоника. Завантажувати учнів треба, а за-
вантажимо ми їх тоді, коли передбачимо це в плані-конспекті, 
продумаємо заздалегідь і творчі завдання для одержання 
нових знань, і фронтальні дослідження.

Підкреслимо ще один аспект, який не повинен випускати 
з поля зору викладач, працюючи над поурочним планом. Це 
планування самостійної роботи з підручником.

На основі відповідних психолого-педагогічних дослі-
джень і практичного досвіду можна виділити п’ять основних 
груп умінь учнів працювати з літературою:

1)  уміння добувати знання із прочитаного тексту, давати 
відповіді на запитання для самоконтролю, зіставляти новий 
матеріал з раніше вивченим (навчити відтворювати на основі 
прочитаного визначення, формули, наводити приклади, роз-
повідати про історію винаходів та відкриттів, складати план);

2)  уміння працювати з рисунком підручника, схемами, 
таблицями, графіками;

3)  уміння користуватись підручником під час 
розв’язування задач: знайти функціональну залежність між 
величинами, встановити одиниці їх вимірювання, добре 
орієнтуватися в довідковому апараті підручника, розібратись 
у прикладах розв’язування задач тощо;

4)  уміння швидко відшукати необхідну інформацію в 
підручнику, виділити головне у прочитаному тексті; скласти 
конспект прочитаного, знайти аналогію між вивченим;

5)  уміння виділити найважливіше з усього потоку інфор-
мації, яка постійно збільшується (книги, журнали, Інтернет 
тощо), оперативно її опрацювати. 

Наведена на схемі 1 (стор. 14) модель роботи викладача 
над планом-конспектом уроку чітко виділяє той факт, що ді-
яльність починається з аналізу змісту навчального посібника 
чи підручника, щоб правильно встановити мету уроку і кон-
кретизувати комплекс завдань. Далі обгрунтовується необхід-
ність вибору структурних елементів. Втілення мети і завдань 
уроку здійснюється на основі певного матеріалу, зміст якого 
уточнюється і деталізується під час розробки кожного етапу. 
Аналізуються знання і вміння, які неохідно обгрунтувати і 
відпрацювати, уточнюється за програмою зміст матеріалу, 
вибираються засоби для експерименту, дидактичний мате-
ріал, комп’ютерна підтримка.  

Для засвоєння матеріалу необхідно продумати організа-
цію діяльності учня на уроці. Виділити її мету, спланувати 
контроль за її виконанням. На цьому завершується плануван-
ня уроку (етап А).

Важливо врахувати особливості групи. Залежно від рівня 
розвитку учнів, їх нахилів, урок за тією самою темою, але в 
різних групах може бути побудований по-різному. Слід про-
водити корекцію плану як убік посилення, так і убік посла-
блення самостійності учнів (але слабших груп). Корекція має 
здійснюватись з огляду на конкретну ситуацію (поповнення 
кабінету різними дидактичними різнорівневими матеріалами, 
новими приладами та ін). Даний етап роботи представлений 
на моделі (етап Б).

Плануючи урок, викладач не завжди все може перед-
бачити. Тому проведений урок повинен аналізуватися без-
посередньо викладачем, що дозволить побачити приховані 
резерви, які слід використовувати на наступних уроках. Це 
завершальний етап В, який дає можливість відповісти на 
питання, наскільки були реалізовані завдання уроку.

На завершення згадаємо також про використання 
Інтернету під час підготовки викладача до уроку:

• використання викладачами Інтернет-ресурсів для під-
готовки навчальних занять;

• ознайомлення з новинами науки і техніки;
• знайомство з новими технологіями та засобами 

навчання;
• пошук матеріалу під час підготовки до різних типів 

занять і позакласних заходів;
• використання можливостей мережі для навчання 

викладачів, користування новими інформаційними 
технологіями;

• створення мультимедійних засобів навчання;
• оновлення засобів навчання, що використовуються у 

навчально-виховному процесі;
• створення банку даних мультимедійного супроводу 

уроків за допомогою ресурсів Інтернету.
Підсумовуючи вищезазначене, зробимо висновок, про 

що ж треба пам’ятати викладачу при підготовці до уроку:
1. За програмою визначити, які знання й уміння учні по-

винні отримати на уроці.
2. За підручником та іншими джерелами прочитати 

відповідний матеріал, визначити повноту розкриття 
питань програми.

3. За планом визначити місце уроку в системі уроків за 
темою, його основний зміст.

4. Визначити мету, що охоплює основні дидактичні цілі:
навчальну: які знання (уявлення, загальні й поодинокі 

поняття, закономірності) і вміння будуть формуватися чи 
вдосконалюватися;

розвивальну: якими прийомами навчальної роботи ово-
лодіватимуть учні, яка творча діяльність передбачається, як 
будуть формуватися навички самостійної роботи;

виховну: які завдання виховання учнів вирішуватимуться 
(формування світоглядних ідей, патріотичне, інтернаціональ-
не виховання, формування екологічної культури, мислення, 
естетичних смаків тощо).

5. Виходячи з мети уроку, визначити зміст і послідов-
ність вивчення нового матеріалу:

• основні поняття та ідеї уроку, в тому числі навчальний 
матеріал; 

• виховне значення, професійну спрямованість;
• питання для самостійної навчальної діяльності;



Вісник профосвіти №18-19  Грудень  2012 року14

• послідовність вивчення питань теми, час, необхідний 
для розкриття кожного з них.

6. Дібрати додатковий матеріал із методичної та іншої 
літератури, необхідний для поглибленого вивчення 
основного навчального матеріалу.

7. Підготувати необхідні засоби навчання.
8. Виходячи із змісту уроку, мети, засобів навчання,  

обрати методи навчання.
9. Визначити тип уроку.
10. Підготувати завдання для індивідуальної роботи.
11. Скласти план-конспект уроку:

а)  тема, дата, група;
б)  обладнання;
в)  тип уроку;
г)  схематичний запис кожного етапу уроку.

Головна ідея сучасної освіти – навчання протягом усього 
життя. Не лише учня, а й викладача. Тому на сьогодні акту-
альною є теза Коменського: “Школу можна вдосконалювати, 
тільки вдосконалюючи кваліфікацію вчителя.”
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Схема 1
Модель діяльності викладача під час розробки й аналізу уроку


