
                                     Аналіз етапів уроку 

 

І. Самовизначення до навчальної діяльності.(2 хв) 

Цілі: 1)дидактичні: скласти умови для виникнення внутрішньої потреби 

включення у діяльність; визначення змістової області матеріалу, який буде 

вивчатись; 

2)психологічні: забезпечити психологічний настрій на роботу. 

Можливі прийоми: 

 1.Привітання, побажання хорошого настрою 

2. Долонька до долоньки 

3. Рапортичка 

4. Привітання учнів, які прийшли 

 після тривалої відсутності 

5. Дерево очікувань 

 

Використання віршів, девізів, висловів, аналізу результатів навчальної 

діяльності учнів: 

А) Ось дзвінок нам дав сигнал - 

Працювати час настав. 

Тож і ми часу не гаймо, 

Урок мови починаймо. 

Б) Щоб розумним і мудрим стати, треба рідну мову (знати). 

А щоб вміти говорити, треба рідну мову (вчити), 

Знає кожен з нас чудово – не прожити нам без (мови). 

В) Вчитель відзначає успіхи учнів у писемному мовленні. 

- Що потрібно робити, щоб і надалі удосконалювати своє грамотне письмо?  

Г) Учні передають один одному чарівну паличку і говорять “чарівні” слова. 

 Ґ)Як ви розумієте зміст гасла уроку? 

 І там, де звучить рідна мова, живе український народ. (В. Сосюра) 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.(5хв) 

Мета. Мотивувати учнів до навчальної діяльності. 

Організувати для навчального процесу. У “Ростку”  

важливо показати мотивацію перед виконанням будь-якого завдання.  

                                     Форми роботи 

   1. Прослуховування чи  інсценізація казки, обговорення  

з метою хочу, можу, потрібно,  колективне обговорення і прийняття 
рішення. 

    Тема. Мова і мовлення (за підручником)                           
- (2 клас, 1 частина ). Чому Зайчик проміняв свою іграшку на уміння 

говорити?  
- Як почував себе після цієї ситуації? 



 - Виступіть в ролі Журавлика і поясніть Зайчику про значення уміння 
говорити. 

2. Обговоріть в групах таке питання: яке було б життя людей, якби вони не 

 навчилися розмовляти? Придумайте про це історію. 
3. Допишіть твердження про мову. 

4. Діти, а ви б хотіли спробувати себе в ролі редакторів журналу. Хто знає, 

яку роботу виконують редактори? 

Отже, уявіть, що ви присутні на засіданні редакційної ради журналу “Хочу 

все знати”. Нам надіслали матеріали, які потрібно відредагувати. 

 

5. Мене порадували ваші твори про квіти.  

(Учні зачитують кращі твори). 

- Виберіть кращий твір і віддайте свій голос у вигляді квіточки. Обгрунтуйте 

свій вибір  на основі використання мовних засобів. 

 

6. Пригадайте, що ми вивчили на уроках читання про казку. 

 Що таке казка?  Чим особливі казки? 

Як  саме казки допомагають вам вивчати українську мову? В чому саме 

полягає їх допомога? 

 

 

ІІІ. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності. (6 хв) 

Мета. Актуалізувати (повторити) навчальний зміст, необхідний для 

сприйняття нового матеріалу.  Зафіксувати ситуацію, яка показує 

недостатність наявних знань (учні самі повинні  їх побачити, відчути). 

 Цілі:    1)дидактичні: актуалізувати знання про...; 

2)психологічні: створити ситуацію утруднення під час виконання завдання. 

Можливі прийоми:   

1.Виконання учнями завдань, подібних до домашніх 

2.Постановка додаткових запитань 

3.Перевірка д/з за допомогою “еталону” 

4.Відповідь “ланцюжком”. 

5.Різнорівневі самостійні роботи 

6. Ключове питання (завдання) 



Приклади  завдань, вправ із практики. 

1. Тема. Частини мови  

• (2 клас, 3 частина) Визначте  значення слів: бджілка, поле, прокинулась, 

 полетіла, працелюбна, маленька,  під, у. 

• Поділіть слова на групи, які однакові  за значенням. 

 

2.  Робота за змістом  підручника.  

- З чим автор порівнює казку? 

- З яких складових частин складається казка?  

- Які варіанти цих складових частин можуть бути? 

 

ІV. Виявлення причин утруднення і постановка навчальної задачі. (3 хв) 

Цілі: 1)дидактичні: виявити і зафіксувати причину утруднення; 

сформулювати задачі й тему уроку; 

                2)психологічні: створення умов для аналізу учнями повноти своїх 

знань. 

 

Форми роботи: 

 - аналіз завдання та визначення проблеми; 

- формулювання теми уроку. 

 

 

V. Побудова проекту виходу з утруднення. (5 хв) 

  

Цілі: 1)дидактичні: підібрати варіант виходу з утруднення  (будувати еталон, 

прочитати або вивести правило, алгоритм); 

2)психологічні: активізувати розумову діяльність учнів. 

 

 

Можливі прийоми:  

- висунення гіпотез – мозковий штурм, групова робота; 

- пошук можливих варіантів рішення;  

- добір матеріалу – робота з літературою, опитування, експеримент, 

дослідження; 

- узагальнення отриманих даних; 

- формування висновків (алгоритму рішення завдання, рішення проблеми 

тощо). 

 

 

 

VІ. Проблемне пояснення нового змісту (або постановка проблеми і її 

відкриття). 



 

Мета. Зафіксувати невідомий матеріал, проблему.  

Сформувати тему і мету уроку. Підвести дітей 

 до самостійного ”відкриття” 

 нового.  
•  Учні колективно шукають  

шлях вирішення проблеми. 
             Тема. Частини мови 

• (2клас. 3 частина) “ Слова довго  

думали, як їм розселитися у цих будинках  

і вирішили: у хатинці повинні знаходитися 

 схожі між собою слова. 

- Розселіть слова пливе, квіти,  під, 

 веселі, світить, небо, сонечко, над, 

  вчаться, на у будиночки на основі 

 схожості їх значень і придумайте назву              

для кожного будиночку.                                     
Проблемна ситуація – обставина, коли перед учнями постають нові умови й 

інформація, за яких вони не можуть прийняти рішення на основі своїх 

власних знань і досвіду, а тому мають відшуковувати нову інформацію і 

набувати новий досвід. 

 

Можливі способи створення проблемної ситуації 

 

 Зіткнення учнів з  суперечливими фактами: о, це так, а це не так. Чому? 

(Букву И ми  пишемо ось так, а чому  букву ось таку: Ц ми не можемо 

назвати так ) 

 Показ помилок до яких призводить незнання даної теми. (Одного разу 

вовчик захотів помістити слово писати  у будиночок Іменників. Воно 

туди не захотіло йти. Чому?). 

 Постановка перед учнями дослідницьких завдань. (Простежте і зробіть 

висновок яка різниця між буквами Б і В або письмовою і та ї). 

 Спонукання до узагальнення фактів. ( Тема: частини мови. Придивіться 

до слів, порівняйте і зробіть висновок про поділ їх на  смислові групи). 

 Спонукання до аналізу фактів і явищ, які логічно суперечать 

учнівському життєвому досвіду: це так, а чому це не так. (Іменник 

квітка відповідає на питання що? А чому іменник учень не відповідає 

на питання що?). 

 Постановка проблемного питання на основі елементів дискусії. 

 Створення ситуації, коли учні переконані в недостатності своїх знань і 

відчувають потребу набути нових, щоб відповісти на поставлене 

запитання (Чи зможете ви назвати пропущене слово у реченні із казки? 



Ось перед вами будиночки, де “проживають” слова, розмістіть їх у 

власні домівки). 

 

VІІ. Первинне закріплення вивченого (7 хв) 

 

Мета:  дидактичні: зафіксувати вивчений матеріал у зовнішній мові; 

• психологічні: первинне формування умінь в умовах використання 

нового знання 

Можливі прийоми: Асоціативний ряд 

- Бджолиний вулик 

- Використання завдань на впізнання визначених об’єктів 

- Опитування експертів 

- Наведення учнями своїх прикладів за новим матеріалом 

Для зосередження уваги кодується матеріал у власну схему-малюнок. Потім 

виконується творча робота на його запам’ятовування за допомогою 

методів ейдетики. 

      (Це є картазнань, інтелект-карта, карта розуму)                     

-                 Теми: правопис слів, частини мови. 

-  Запишіть “відкрите”  

вами правило 

 на листочку. 

 

VІІІ. Самоконтроль і самоперевірка за еталоном (6 хв) 

Мета: застосування нового матеріалу за зразком схеми. 

Цілі: дидактичні: організувати самостійне виконання завдання на новий 

спосіб дій; 

психологічні: розвивати увагу, вміння критично оцінювати свою роботу. 

Можливі прийоми: Складання взаємообернених  завдань. 

- Робота за алгоритмом. Спілкування “питання-відповідь”. “що було б, 

якби…”.  Придумай свої завдання.  

• Учні самостійно виконують завдання на застосування  вивчених 

правил, перевіряють їх у класі та виправляють допущені помилки. 

• Створення ситуації успіху: “я можу”, “у мене виходить”. 

• Учитель сам повинен визначитись, які саме вправи підійдуть на 

даному етапі для конкретних учнів. 

               Тема. Частини мови 

Поділіть  слова на 3 групи: іменники, 

 прикметники, дієслова. 



Сонечко, сонячний, світить,  хмара,  

хмарний, пропливає, день, трав’яний… 

ІХ. Включення в систему знань і повторення (6 хв) 

    Мета: тренувати навички вивченого матеріалу, включивши його в раніше 

вивчений. Повторити вивчений матеріал, який потрібен буде на 

наступному уроці. 

 

Цілі: 1)дидактичні: включити використання нового знання у виконання 

творчого завдання; 

2)психологічні: організувати роботу в групах. 

Знання відпрацьовуються, закріплюються як в індивідуальній так і в груповій 

формі роботи. 

- Виконання творчих завдань (створення міні-книжечок з складеними 

казками про теоретичний матеріал). 

                                                  

Знайдіть і випишіть іменники. Доберіть…. Змініть…. Замініть…. 

Можливі прийоми: Різнорівневі самосійні завдання 

- Лабіринт дій 

- Ділова гра 

- Групова робота 

- Завдання по колу 

 

Х. Рефлексія навчальної діяльності (4 хв) 

Мета: зафіксувати вивчений матеріал. Оцінити власну  діяльність  та  

діяльність однокласників на уроці. Відзначити наявні труднощі у вивченні 

нового матеріалу.  Вияснити домашнє завдання.  

Цілі: дидактичні: визначити, чи досягли цілей уроку; повідомити завдання 

для домашньої роботи; 

• психологічні: дати самооцінку діяльності кожного учня. 

 Завдання:  співставити мету і результат. 

- Яку мету ставили перед собою і чи досягли її? 

Вчитель: 

1. Повертає учнів до початку уроку, їх думок. 

2. Спонукає співвідносити нову й стару інформацію. 

3. Організовує колективні обговорення. 

4. Сприяє самооцінці. 

5. Створює ситуацію, у якій учні аналізують власний процес пізнання й 

мисленнєву  діяльність.    

Учні: 



Аналізують виконання завдань і цілей, заявлених на початку уроку. 

Учні з  учителем: 

Встановлюють причинно-наслідкові зв’язки між різною інформацією. 

 

                 Рефлексія навчальної діяльності:  

Можливі прийоми: Незакінчені речення 

-"сонечко” - Барометр настрою 

- “Листок зворотного зв’язку” 

- Інтерпретація зображень на листівках 

• Дає можливість контролювати клас: чому навчилися. 

- Що  я можу вже зробити…. 

- Що нового дізналися? 

- Де знадобляться знання? 

- Які завдання  викликали у вас труднощі? 

Вправа «Дерево знань», «Зробіть букет» та ін.: Домовляються про колір 

предметів(червоний – все знають, жовтий-ще не все зрозумів/ла, синій - 

потребую допомоги) і прикріплюють, промовляючи: Я сьогодні на уроці 

дізналася/вся…..   

• Особисто-ціннісні почуття. 

- Кому я б хотів подякувати  і за що? 

- Як працювалося на уроці? Як клас працював? 

- Оцініть кожен свою власну діяльність. 

З цією метою введена позначка ,,сонечко”. .  

 

 

 

 

 


