
класифікація типів уроків

вступний урок; ♦
урок первинного ознайомлення  ♦
з матеріалом;
урок засвоєння нових знань; ♦
урок застосування отриманих  ♦
знань на прак тиці;
урок закріплення, повторення та  ♦
узагальнення;
контрольний урок; ♦
змішаний або комбінований урок ♦

уроки вивчення нового мате- ♦
ріалу;
уроки удосконалення знань,  ♦
умінь та навичок;
уроки узагальнення і система- ♦
тизації;
комбіновані уроки; ♦
уроки контролю і корекції знань,  ♦
умінь, навичок

урок ознайомлення учнів з новим  ♦
матеріалом або повідомлення 
(вивчення) нових знань;
урок закріплення знань; ♦
уроки вироблення і закріплення  ♦
вмінь та навичок;
узагальнювальний урок; ♦
урок перевірки знань, умінь та  ♦
навичок (конт рольний урок)

1

2

3

4

За логічним змістом 
роботи та основними 
етапами навчального 

процесу.
(С. В. Іванов)

За переважаючим 
компонентом уроку.

(В. І. Журавльов)

За метою організації 
матеріалу, що вивча-

ється, та рівнем навче-
ності учнів.

(М. І. Махмутов)

За дидактичною 
метою.

(Б. П. Єсипов, 
І. Т. Огородников, 
Г. І. Щукіна та ін.)

Уроки

Комбіновані Спеціальні
урок засвоєння  ♦
нового матеріалу;
урок закріплення; ♦
урок повторення; ♦
урок контролю та  ♦
перевірки знань
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вимоги до сучасного уроку

температурний режим; ♦
норми освітлення; ♦
провітрювання; ♦
відповідність шкільних меблів нор- ♦
мативам;
чергування видів навчальної роботи  ♦
і різноманітність методів навчання

урахування вікових та індивіду- ♦
альних особливостей учнів;
пріоритет особистості учня  ♦
в організації освітнього процесу;
орієнтація на процес навчання; ♦
орієнтація на особистісні до- ♦
сягнення учнів;
створення емоційного фону  ♦
уроку;
педагогічний такт і культура  ♦
мовлення;
пізнавальна самостійність учнів; ♦
чітке визначення освітніх, ви- ♦
ховних і розвивальних завдань 
уроку

раціональне використання кожної хвили- ♦
ни уроку;
раціональна єдність словесних, наукових  ♦
і практичних методів навчання;
використання активних методів навчання; ♦
зв’язок з досвідом, раніше набутим учнем; ♦
формування вмінь учнів самостійно  ♦
здобувати знання і застосовувати їх на 
практиці;
індивідуалізація, диференціація та інтен- ♦
сифікація процесу;
заохочення прагнень учнів знаходити  ♦
свій спосіб роботи з навчальним мате-
ріалом;
організоване закінчення уроку ♦

урахування психологічних особливо- ♦
стей кожного учня;
нормальний психічний стан і стійкий  ♦
настрій вчителя й учнів;
розумна вимогливість і доброзичли- ♦
вість учителя по відношенню до учнів;
педагогічна етика і педагогічний такт ♦

 ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНІ

 ГІГІЄНІЧНІ

 ДИДАКТИЧНІ

 ПСИХОЛОГІЧНІ

Вимоги 
до сучасного 

уроку

спрощена схема послідовності уроку

Актуалізація опорних знань, способів дій, чуттєвого досвіду

Формування нових знань і способів дій

Застосування, закріплення знань і способів дій
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розгорнута структура комбінованого уроку

 ЕТАПИ  ФОРМИ, ПРИЙОМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ

Перевірка 
домашнього 

завдання

використання тексту підручника, довідників тощо; ♦
схеми, малюнки та ін.; ♦
бесіда; ♦
використання методів «мозкового штурму»,  ♦
«асоціювання» та ін.

Актуалізація 
опорних 

знань

Організацій-
ний момент

тестові завдання; ♦
самоперевірка за еталоном; ♦
програмоване опитування; ♦
індивідуальне опитування; ♦
фронтальна бесіда ♦

психологічна, практична підготовка учнів  ♦
до навчальної роботи

Мотивація 
навчальної 
діяльності

Вивчення 
нового 

матеріалу

Формулюван-
ня мети і зав-

дань уроку

зв’язок навчального матеріалу з реаліями життя,  ♦
показ його практичного значення;
створення проблемної ситуації, для розв’язання  ♦
якої потрібно засвоїти нове;
вплив на емоційну сферу; ♦
використання яскравих афоризмів, порівнянь,  ♦
образів;
рольові ігри та ін. ♦

методи словесного навчання; ♦
методи наочного навчання; ♦
методи практичного навчання; ♦
методи дослідження ♦

визначення мети через формулювання очікуваних  ♦
результатів уроку;
чітке формулювання мети і завдань уроку учите- ♦
лем, учнями або учителем і учнями разом

42 Довідник педагога-початківця



Закінчення схеми «Розгорнута структура комбінованого уроку»

 ЕТАПИ  ФОРМИ, ПРИЙОМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ

Закріплення 
нового 

матеріалу

Підсумки 
уроку

Домашнє 
завдання

творчі роботи; ♦
тестування; ♦
вправи; ♦
бесіда; ♦
робота з підручником; ♦
повторення дослідів та ін. ♦

вправи, письмові роботи; ♦
робота з текстом підручника; ♦
вивчення документів; ♦
робота зі словником, із довідником; ♦
проведення дослідів; ♦
читання творів та ін. ♦

висновки і пропозиції щодо досягнення мети; ♦
само- і взаємоконтроль; ♦
рефлексивна діяльність ♦

Основні етапи сучасного уроку
Організаційний момент • , що характеризує зовнішню і внут-
рішню (психологічну) готовність учня до уроку.
Перевірка домашнього завдання •  (перевірка пройденого мате-
ріалу є марною, якщо не стосується нового матеріалу).
Перевірка знань, умінь і навичок •  учнів, необхідних для сприй-
няття нового матеріалу.
Постановка мети й завдань  • уроку перед учнями.
Організація сприйняття й осмислення нової інформації • , тобто 
засвоєння вихідних, первинних знань — це центральна ланка 
уроку.
Первинна перевірка розуміння нового матеріалу • .
Організація засвоєння способів діяльності •  шляхом відтворен-
ня інформації та вправ у її застосуванні за зразком (можлива 
зміна варіантів).
Творче застосування й набуття знань • , засвоєння способів 
діяльності шляхом розв’язання проблемних завдань, що їх 
побудовано на основі раніше засвоєних знань і вмінь.
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