


Постановка мети уроку

Ознайомлення з новими вміннями, демонстрація зразка формування

Вправи на їх засвоєння

Вправи на перенесення у подібну ситуацію

Підсумок уроку

Повторення сформованих умінь і навичок, що є опорою

Проведення перевірних вправ

Вправи на їх закріплення

Тренувальні вправи за зразком, алгоритмом, інструкцією

Вправи творчого характеру

Завдання додому

 СТРУКТУРА УРОКУ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

Повідомлення мети майбутньої роботи

Виконання учнями різних завдань, задач, вправ

Обговорення помилок, яких припустилися учні, а також їх корекція

Відтворення учнями знань, умінь і навичок, 
що знадобляться для виконання запропонованих завдань

Перевірка виконаних робіт

Завдання додому (якщо це необхідно)

 СТРУКТУРА УРОКУ ЗАКРІПЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
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Повідомлення теми, мети й завдань уроку

Застосування учнями знань, практичні завдання

Підсумки уроку

Демонстрація використання набутих знань, умінь і навичок 
у життєвих ситуаціях

Перевірка знань фактичного матеріалу, фронтальна бесіда, 
індивідуальне опитування

Перевірка знань основних понять, законів і вміння пояснити їх сутність, 
письмова робота

Перевірка глибини осмислення знань і ступеня їх узагальнення, 
самостійне складання таблиць узагальнення, письмове опитування

Виконання комплексних творчих робіт

Домашнє завдання

 СТРУКТУРА УРОКУ КОНТРОЛЮ ТА КОРЕКЦІЇ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Організація початку уроку. Тут необхідно створити спокійну, ділову 
обстановку. Діти не повинні боятися перевірних і контрольних робіт 

або надмірно хвилюватися, тому що вчитель перевіряє готовність дітей 
до подальшого вивчення матеріалу

Постановка завдань уроку. Учитель повідомляє учням, який саме матеріал 
він перевірятиме або контролюватиме. Просить, щоб діти згадали 

відповідні правила й користувалися ними в роботі. 
Нагадує, що учні обов’язково самі перевіряють роботи

Викладання змісту контрольної або перевірної роботи 
(завдання, приклади, диктант, твір або відповіді на запитання та ін.). 

Завдання за обсягом або ступенем складності повинні відповідати 
програмі й бути посильними для кожного учня

 СТРУКТУРА УРОКУ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
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Підбиття підсумків уроку. Учитель обирає гарні роботи учнів, аналізує 
помилки, що їх було припущено в інших роботах, і організує роботу 

над помилками (іноді для цього призначається наступний урок)

Визначення типових помилок і прогалин у знаннях і вміннях, 
а також шляхів їх усунення. Удосконалювання знань і вмінь

Повідомлення теми, мети й завдань уроку

Повторення й узагальнення окремих фактів, подій, явищ

Повторення й узагальнення понять і засвоєння відповідної системи знань

Повторення й систематизація основних теоретичних положень 
і провідних ідей науки

 СТРУКТУРА УРОКУ УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ

Організація початку уроку

Узагальнення й систематизація знань і вмінь, 
зв’язок нових із раніше набутими й сформованими

Завдання додому

Перевірка домашнього завдання, постановка мети уроку

Підготовка учнів до сприйняття нового навчального матеріалу, 
тобто актуалізація знань і практичних та розумових умінь

Вивчення нового матеріалу, у тому числі й пояснення

Закріплення матеріалу, вивченого на цьому уроці й раніше вивченого, 
пов’язаного із новим

Підбиття підсумків і результатів уроку

Підготовка (попередня робота), 
необхідна учням для вивчення нової теми (не завжди)

 СТРУКТУРА КОМБІНОВАНОГО УРОКУ 
(ЗАЗВИЧАЙ МАЄ НЕ ОДНУ ДИДАКТИЧНУ МЕТУ)
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