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мета керування діяльністю школярів полягає 
в забезпеченні засвоєння єдиного програмного ма
теріалу кожним учнем на рівні, що відповідає його 
можливостям, але не менше того, що вимагає про
грама. усі учні повинні отримати повні відомості 
з будьякої теми та первинно закріпити матеріал, 
що найкраще здійснюється в умовах спілкування 
школярів з учителем та однокласниками, а подаль
ше оцінювання відбувається в диференційованих 
режимах. 

Процес конструювання навчального заняття 
в загальному вигляді можна уявити як установлен
ня різноманітних зв’язків між етапами в структурі 
заняття і зв’язків усередині кожного етапу. логіку 
засвоєння учнями знань в основному охоплюють 
наступні етапи навчального заняття:

1) організаційний етап;
2) етап перевірки домашнього завдання;
3) етап актуалізації суб’єктного досвіду учнів;
4) етап вивчення нових знань і способів діяльності;
5) етап первинної перевірки розуміння вивченого;
6) етап закріплення вивченого;
7) етап застосування вивченого;
8) етап узагальнення і систематизації;
9) етап контролю і самоконтролю;

10) етап корекції;
11) етап інформації про домашнє завдання;
12) етап підведення підсумків навчального заняття;
13) рефлексія.

При необхідності кілька етапів можуть бути 
об’єднані в один. водночас деякі етапи носять ін
варіантний характер, вони повинні бути на кож
ному уроці:

етап організації навчального заняття; 8
етап підготовки учнів до активної основної  8
навчальнопізнавальної діяльності (етап акту
алізації суб’єктного досвіду учнів);
основний етап (етап вивчення нових знань  8
і способів діяльності);
етап підведення підсумків навчального заняття; 8
рефлексія. 8
основний етап залежить від навчальних цілей, 

що, у свою чергу, визначає тип навчального заняття.
робота учнів на уроці може здійснюватися як 

індивідуально за відповідними завданнями, так 
і в парах або групах.

групи формуються за кооперувальногруповою 
формою. завдання диференціюються за принципом 

індивідуального підходу. склад груп учнів не пови
нен бути постійним: з ростом можливостей учня 
його переводять до іншої групи.

Поділ учнів на групи можна здійснити відпо
відно до рівня їх компетентності:
і група — учні з низьким рівнем компетентності;
іі група — учні з середнім рівнем компетентності;
ііі група — учні з достатнім рівнем компетентності;
IV група — учні з високим рівнем компетентності.

розглянемо особливості організації і керування 
навчальним процесом в умовах диференційованого 
навчання.

Етап перевірки домашнього завдання
розпочати цей етап доцільно з фронтальної пе

ревірки наявності домашнього завдання в усіх учнів 
із метою визначення тих, хто його не виконав, та 
організації виконання цими учнями хоча б частини 
домашнього завдання найнижчого рівня і повто
рення теоретичного матеріалу підручника за опо
середкованої або безпосередньої допомоги вчителя.

Перевірка якості виконання домашнього за
вдання проводиться не завжди, але якщо завдання 
складне, то доцільно організувати диференційовану 
перевірку з послідовним «відключенням» груп, на
приклад, на самостійну роботу з підручником.

Підготовка до активної навчально-пізнавальної діяльності
Підбивши підсумки попереднього етапу уроку, 

учитель проводить мотивацію навчальної діяльнос
ті всього класу і починає усне опитування за темою 
попереднього уроку з учнів IV групи, яким після 
цього дається індивідуальне завдання творчого рів
ня. Потім відповідають учні ііі групи і теж отриму
ють завдання для самостійної роботи. опитування 
учнів і і іі груп відбувається індивідуально на фоні 
самостійно працюючого класу. 

Етап засвоєння нових знань
найсприятливіший, на нашу думку, спосіб для 

вирівнювання умов сприйняття нового матеріалу 
запропонував а. о. бударний. він полягає в біль
шій кількості повторювань пояснення нового ма
теріалу для учнів і і іі груп. Повторювальні пояс
нення вчителя мають носити варіативний характер 
і проводитись на тлі груп учнів, які самостійно 
працюють.

Зайцева І. І., м. Харків

технологічна карта УрокУ. 
 методичні рекомендації
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Первинна перевірка розуміння нового матеріалу
цей етап проводиться фронтально. диферен

ційований підхід до учнів різних типологічних 
груп полягає в «адресності» запитань різного типу 
в умовах фронтальної роботи.

Первинне закріплення знань

Закріплення знань

Узагальнення та систематизація
ці етапи уроку будуються за одним принци

пом і їх не можна розглядати окремо, тому що за 
технологією диференційованого навчання між ними 
немає чітких спільних для всіх типологічних груп 
«кордонів». основний метод на цьому етапі — ме
тод керованої самостійної роботи.

учні і групи для закріплення знань, формуван
ня навичок та вмінь потребують не тільки більшої 
допомоги вчителя, а й більшої кількості завдань 
репродуктивного характеру (відтворювальна само
стійна робота за зразком).

учні кожної групи можуть виконувати незнач
ну кількість завдань для іншого (більш високого 
рівня) типу самостійної роботи.

Контроль і систематизація
особливості керування навчальним процесом 

в умовах диференційованого навчання на цьому 
етапі уроку полягають у загальній контрольова
ності результатів роботи кожної типологічної гру
пи і кожного учня в її складі на кожному етапі 
уроку.

до кожної типологічної групи застосовуються 
різні види контролю:

і група — контроль учителя, взаємоконтроль;
іі група — контроль учителя, взаємоконтроль;
ііі група — контроль учителя, взаємоконтроль, 

самоконтроль;

IV група — контроль учителя, взаємоконтроль, 
самоконтроль, внутрішній самоконтроль.

Підведення підсумків уроку

Інформація про виконання домашнього завдання
домашнє завдання обов’язково диференціюєть

ся відповідно до індивідуальнотипологічних особ
ливостей учнів. 

учитель може зробити навчальний процес від
критим і пояснювати учням, чому на уроці вико
ристовуються саме ці форми навчання, які вони 
мають переваги.

широке використання методів мотивації до
зволяє зробити навчальну діяльність учнів свідо
мою та ефективною. При плануванні й організації 
навчальної діяльності слід спиратися на прагнен
ня учнів до самовизначення, самовдосконалення, 
прагнення проявляти інтелектуальну активність, 
пізнавати нові факти, соціальні мотиви навчаль
ної діяльності (пошук контактів і співпраця; за
цікавленість у результатах колективної роботи; 
обов’язок і відповідальність перед суспільством, 
класом, учителями, батьками; прагнення до схва
лення, бажання бути першим), створюючи ситуації 
взаємодопомоги, взаємо навчання, взаємоперевірки, 
рецензування. тоді учень буде свідомо ставитися до 
своєї навчальної діяльності. важливо, щоб учень 
оволодів умінням здійснювати рефлексію і само
управлінням навчанням. здійснення цих умов буде 
сприяти ефективній реалізації спільної діяльності 
вчителя і учня у навчальному процесі.

технологічна карта доповнюється додатковими 
матеріалами: довідниковою інформацією, інструк
ціями, алгоритмами й опорними схемами, завдан
нями для індивідуальної або групової роботи, тес
товими завданнями різних типів, питаннями для 
самоконтролю учнів у відповідності до рівнів засво
єння ними знань, критеріями оцінювання тощо.

освітянський калейдоскоп
у ХмельницькОму Батькам  
відПравляють sMs З Оцінками дітей

у Хмельницькому батьки 340 учнів гімназії № 1 
дізнаються про успішність дітей за допомогою sms. 
у Хмельницькому експериментують зі шкільними 
щоденниками: оператор систематизує інформацію 
зі шкільного журналу й за допомогою UsBмодему 
розсилає її батькам. «сподіваюся, що послуга ста
не масовою, але це — вирішувати батькам», — 
сказав начальник міськоуправління освіти юрій 
курманський. За інформацією видання, планується, 

що ціна на цю послугу становитиме 15 грн на мі
сяць. Подібна практика існує й у києві. у школі 
«домінанта» уже четвертий рік поспіль діє система 
інтернетжурналу. «кожен викладач заносить туди 
оцінки зі свого предмета, а батьки, маючи персо
нальний код, можуть подивитися на сайті оцінки 
своєї дитини. Послуга безкоштовна. Батьки задо
волені. а от діти в перший рік після введення си
стеми навіть намагалися зламувати її. але ми вдо
сконалили захист», — повідомив директор школи 
світлана уфімцева.

liga.net
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Приклад технологічної карти

Основи здоров’я. 8 клас 
Урок № 9

дата_________________
Тема. Безпека на дорогах. Правила для мотоциклістів. Перевезення пасажирів на мотоциклі
Цілі
освітні: сформувати знання про правила для мотоциклістів та правила перевезення пасажирів на мотоциклі; 
розвивальні: розвивати вміння застосовувати контроль і самоконтроль й оцінювати ситуацію та власні дії, розуміння послідовності 

та причинно-наслідкових зв’язків;
виховні: продовжити формувати розуміння необхідності виконання правил безпечної поведінки на дорогах; продовжити виховувати 

відповідальність за особисте життя та життя і здоров’я оточуючих.
Місце уроку в системі уроків даного розділу: розділ 4. «Безпека в сучасному суспільстві». Урок 3.
Тип уроку: комбінований.
Основні терміни і поняття: «правила безпеки на дорогах».
Міжпредметні зв’язки: екологія, правознавство.
Наочність: схеми, таблиці, малюнки, сигнальні картки «Світлофор», слайди, фото.
Обладнання: 1. Основи здоров’я: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ О. В. Тагліна, І. Ю. Кузьміна.— Х. : 

Веста, 2008. — 160 с. : іл. 2. Тагліна О. В. Основи здоров’я. Робочий зошит. 8 клас.— Х. : Веста, 2007.— 64 с. 
Форми роботи: бесіда, тестові завдання, взаємоперевірка, рольова гра «Безпека руху», розповідь або повідомлення вчителя (учня), 

робота в групах за підручником, ілюструвавання правил, самостійна робота, гра «Світлофор».
Девіз уроку: «Знати необхідно не тому, щоб тільки знати, але для того, щоб навчитися робити» (Максим Горький).

Хід уроку

Етап уроку Методи, 
прийоми Зміст 

І. Організаційний Бесіда. 
Взаємоперевірка

1. Привітання учнів, створення позитивного настрою.
2. Перевірка готовності до уроку.
3. Перевірка наявності виконаного домашнього завдання

ІІ. Усебічна перевірка сту-
пеня засвоєння змісту 
навчального матеріалу

Тестові завдання*
Взаємоперевірка

Див. після таблиці.
Учні обмінюються зошитами і перевіряють роботи один одного

ІІІ. Підготовка учнів до 
активного й усвідом-
леного засвоєння на-
вчального матеріалу

Розповідь учителя

Запитання 

Одним з видів НС є аварії. Найчастіше цей термін ми асоціюємо з дорожньо-
транспортними пригодами (ДТП), тобто з транспортними аваріями.
А чи знаєте ви, який вид транспорту є найнебезпечнішим? Проаналізуймо статис-
тичні дані.

Вид транспорту Кількість нещасних  
випадків на 1 млн людей

автобус 0,03
залізниця 0,05

приватний транспорт 0,6
літаки 1,0

мотоцикл 9,0
— Який вид транспорту є найнебезпечнішим?
— Який вид транспорту є найбезпечнішим?
— Як ви думаєте, чому?

ІV. Постановка пізнаваль-
ного завдання

Повідомлення учнів 
(слайди, фото)

1. Загальна будова та види мотоциклів.
2. Активна та пасивна безпека конструкції мотоцикла.
3. Що потрібно мати, щоб можна було водити мотоцикл?

V. Засвоєння нових знань 
і способів дій

Рольова гра «Без-
пека руху»

1. Об’єднання в групи за принципом «Пасажири — Водії (2 групи) — Працівники 
ДПС»

2. Робота в групах за підручником відповідно до ролі
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Етап уроку Методи, 
прийоми Зміст 

VІ. Первинна перевірка 
розуміння і корекція 
засвоєння учнями но-
вого матеріалу

Повідомлення учнів, 
корекція знань учи-
телем

Захист роботи груп за темами:
• «Пасажири»: поведінка пасажира мотоцикла;
• «Водії»: правила їзди на мотоциклі, мопеді, велосипеді;
• «Водії»: особливості їзди на скутері.

Група «Працівники ДПС» задають запитання щодо зазначених вище тем
VІІ. Фізкультхвилинка Виконання вправ із 

читанням вірша
Кожен з нас є учнем школи, 
Знає знаки світлофору,
Рух дорожній поважає 
І дотримується правил.

VІІІ. Закріплення знань 
і способів дій, само-
перевірка знань

Творча групова ро-
бота 

Проілюструвати знаками, схематичними малюнками правила, які щойно опрацюва-
ла група, з урахуванням зауважень «Працівників ДПС»

ІХ. Узагальнення і систе-
матизація знань

Демонстрація ре-
зультатів роботи.
Складання схеми

1. Кожна група демонструє свій ілюстративний матеріал. Інші групи вгадують від-
повідні правила. 

2. «Правила перевезення пасажирів на мотоциклі»**
Х. Рефлексія Гра «Світлофор»

Запитання 
вчителя

Учні сигнальними картками відповідають на запитання: зелений — «так», черво-
ний — «ні».

1) На велосипеді можна їздити на подвір’ї;
2) керування мотоциклом не вимагає навиків водіння;
3) пасажир може розмовляти з водієм під час їзди;
4) якщо у велосипеда несправні гальма, можна гальмувати ногами;
5) під час зупинки мотоцикла на червоний сигнал світлофора пасажир не повинен 

ставити ноги на землю;
6) під час їзди на скутері треба обов’язково захищати очі герметичними окулярами;
7) рухатись по дорогах на велосипеді можна з 12 років;
8) під час їзди на велосипеді можна рухатись по тротуарах;
9) під час їзди на велосипеді можна триматись за інший транспортний засіб;

10) керувати мотоциклом можна з 16 років за наявності посвідчення водія
ХІ. Підбиття підсумків Повідомлення 

вчителя
1. Аргументоване виставлення оцінок.
2. Загальні зауваження щодо роботи груп, класу на уроці

ХІІ. Інформація про до-
машнє завдання

Повідомлення 
вчителя

(1) § 9 — читати до с. 84, РЗ (2) — с. 37–38

Тестові завдання до пункту ІІ �

Варіант І Варіант ІІ
1. Дружба — це:
А використання однією людиною іншої задля власних цілей;
Б стосунки між людьми, зумовлені духовною близькістю;
В глибоке почуття, спрямоване на якусь ідею;
Г звичка спілкуватися з однією і тією самою людиною

1. Кохання — це:
А використання однієї людини іншою задля власних цілей:
Б стосунки між людьми, зумовлені духовною близькістю;
В глибоке почуття, спрямоване на якусь ідею;
Г звичка спілкуватися з однією і тією самою людиною

2. Вагітність у дівчат часто зумовлена:
А легковажним ставленням до власних учинків;
Б розумінням того, що рання вагітність шкідлива для організму;
В умінням приймати відповідальні рішення;
Г знанням особливостей свого організму

2. Статеве дозрівання підлітка відбувається:
А швидко й непомітно;
Б поступово;
В упродовж одного року;
Г упродовж одного місяця

3. Оберіть правильне твердження:
А організм підлітка готовий до відтворення потомства;
Б сексуальність людини обмежується фізичними бажаннями;
В завжди слід попередньо обдумувати свої вчинки;
Г сексуальний потяг не притаманний зрілим людям

3. При вагітності неповнолітніх:
А організм підлітка страждає від надмірного фізіологічного 

і психічного навантаження;
Б лікарі не приділяють підліткам уваги;
В їхні батьки радо чекають онуків;
Г життю і здоров’ю підлітків немає загрози
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Скарбниця доСвідУ

Варіант І Варіант ІІ
4. Людина відрізняється від тварин тим, що вона:
А окультурює фізіологічні процеси;
Б дихає легенями;
В має опорно-руховий апарат;
Г уміє їсти

4. На статеве дозрівання позитивно впливає:
А куріння;
Б уживання алкоголю;
В уживання наркотиків;
Г раціональне харчування і дотримання режиму дня

5. Оберіть правильне твердження:
А сексуальні стосунки не мають відношення до культури:
Б не існує правил, які регламентують стосунки між статями;
В сексуальна культура людини не виявляється в дрібницях;
Г сексуальна культура людини виявляється навіть у дрібницях

5. Оберіть правильне твердження:
А сексуальність визначається особистістю людини (не тільки її 

біологічними особливостями);
Б сексуальність не визначається особистістю людини;
В сексуальність визначається тільки біологічними особливостями;
Г сексуальність людини визначається датою її народження

6. Цироз печінки може виникнути в підлітків унаслідок:
А уживання алкоголю;
Б куріння;
В недотримання режиму дня;
Г регулярного прослуховування гучної музики

6. Головним органом, що страждає від шкідливої дії нікотину, є:
А шкіра;
Б нирки;
В печінка;
Г легені

7. До ІПСШ належать:
А венеричні;
Б карієс зубів;
В хламідіоз;
Г цироз печінки

7. До ІПСШ не належать:
А венеричні;
Б карієс зубів;
В хламідіоз;
Г цироз печінки

8. До наслідків ІПСШ належать:
А часті і болючі сечовипускання;
Б головний біль;
В болі в області живота чи в паху;
Г незвичайні виділення зі статевих органів

8. До причин зараження ІПСШ належать:
А безвідповідальність;
Б недотримання режиму дня;
В легковажність;
Г неспроможність відповідати за наслідки своєї поведінки

9. ВІЛ передається через:
А незахищений статевий акт;
Б рукостискання;
В гроші, папери, книжки;
Г від ВІЛ-інфікованої матері до дитини під час вагітності

9. ВІЛ не передається через:
А незахищений статевий акт;
Б рукостискання;
В гроші, папери, книжки;
Г від ВІЛ-інфікованої матері до дитини під час вагітності

10. Правила безпечної поведінки:
А дотримання особистої гігієни;
Б можливе раннє статеве життя;
В можна курити тільки в компанії друзів;
Г уникання небезпечних компаній

10. Правила безпечної поведінки:
А дотримання особистої гігієни;
Б можливе раннє статеве життя;
В можна випити пива в компанії знайомих;
Г уникання необдуманих учинків

**Правила перевезення пасажирів на мотоциклі �

ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ НА МОТОЦИКЛІ

Водіння з 16 років Захисний шолом, екіпірування Дотримання всіх правил 
водіння мотоциклу

Пасажир сидить позаду  
чи в колясці

Заборонено розмови  
під час руху

Не зістрибувати з мотоциклу 
на ходу


