
УРОК У ЦИКЛІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Погляди на урок як основну форму організації навчального процесу (проце-

су навчання) і одиницю цього процесу в сучасній дидактиці не є загальноприйня-

тими. 

Так, вчений-педагог з Польщі В.Оконь підкреслює: "Наскільки прибічники 

формальних оцінок розглядали урок як ізольоване ціле, настільки сучасна дидак-

тика вважає його частиною всього циклу уроків, пов'язаного з іншими частинами, 

і таким, що вирішує разом з ними завдання всього циклу. Ці цикли можуть бути 

довшими або коротшими, можуть охоплювати від декількох до півтора десятка 

уроків у залежності від тематики циклу і цілей, які повинні бути реалізовані" (2, с. 

334). 

Отже, існує тенденція розглядати навчальний процес як системи уроків, які 

утворюють цикли цього процесу і відіграють роль його одиниць. Причому, новим 

є не просто наявність різних типів уроків, що використовуються під час вивчення 

певної порції навчального матеріалу, а наявність такого внутрішнього взаємозв'я-

зку між ними, який відображає загальну логіку і послідовність систем дій у циклі 

навчального процесу, одночасність процесів досягнення цілей, що раніше відно-

силися до цілей уроків певного типу. 

Щоб розкрити сутність такого погляду на планування і організацію навча-

льного процесу, треба виходити з наступного твердження Ю.К.Бабансь-кого: 

"Намагаючись глибше проникнути у структуру процесу навчання, вчені-педагоги 

в останні роки приділяють увагу характеристиці його основних ланок, виявленню 

складу і структури одиниці процесу навчання або його типовому кроку, в якому 

повинен відображатися увесь процес навчання як такий. Причому "крок" розгля-

дається як навчальний процес у мініатюрі" (1,с. 16). 

До ланок навчального процесу відносяться: постановка проблеми і усвідом-

лення пізнавальних завдань, що спрямована на виклик в учнів власної потреби у 

засвоєнні і застосуванні знань; сприйняття предметів і явищ, формування понять, 

розвиток спостережливості, уявлення, мислення учнів; закріплення і вдоскона-

лення знань, формування вмінь і навичок; застосування знань, умінь і навичок; 



аналіз досягнень учнів, перевірка й оцінка їх знань, виявлення рівня розумового 

розвитку. 

Враховуючи наявність цих ланок навчального процесу, структуру його цик-

лів можна подати у такому вигляді: 

1. Формулювання навчальної проблеми (навчальної задачі). 

2. Визначення послідовності введення істотних ознак одиниці навчального 

змісту, що вивчається у даному циклі. 

3. Розв'язування пізнавальних завдань (задач) з метою виділення істотних 

ознак одиниці навчального змісту. 

4. Узагальнення і систематизація істотних ознак, що були введені. 

5. Розв'язування навчальної проблеми. 

6. Робота з результатом, в яку входить розв'язування практичних задач. 

У цю структуру не входять такі елементи, як повторення раніше вивченого 

(актуалізація опорних знань), оцінка та облік знань учнів, первинне закріплення, 

тому що вони можуть бути пов'язані з усіма вказаними у структурі її елементами. 

Якщо за одиницю навчального змісту вибрати його компоненти (фізичні 

явища, величини, закони, теорії тощо), зміст кожного компонента подати у вигля-

ді систем тверджень про його істотні ознаки, врахувати Ієрархічність цих компо-

нентів, то можна прийти до висновку: вивчення окремих компонентів змісту шкі-

льного курсу фізики відбувається в циклах навчального процесу, які пов'язані між 

собою. 

Використання запропонованої структури циклу процесу навчання під час 

планування систем уроків дозволяє встановити особливості цих систем. 

Для цього співставимо окремим елементам структури тили уроків, що ма-

ють відповідні головні дидактичні цілі: формулюванню навчальної проблеми і ви-

значенню послідовності вивчення певної одиниці матеріалу відповідають вступні 

уроки; розв'язуванню пізнавальних завдань — уроки вивчення нового матеріалу; 

систематизації істотних ознак компонента уроки узагальнення і систематизації 

знань; роботі з результатом — уроки вдосконалення, закріплення знань і умінь; 

перевірці якості засвоєння компонента — контрольні уроки. 



Якщо у навчальному процесі під час уроку реалізуються всі елементи стру-

ктури циклу процесу навчання або, водночас, декілька його етапів, то такі уроки 

мають назву комбінованих. 

Під час вивчення компонента змісту шкільного курсу фізики повинні знайти 

відображення всі елементи структури циклу процесу навчання. 

Наприклад, можливі такі варіанти: 

1) вступний урок — комбінований урок (вивчення нового матеріалу, систе-

матизація істотних ознак компонента, розв'язування навчальної проблеми) — 

урок вдосконалення, закріплення знань і умінь - контрольний урок; 

2) вступний урок — урок вивчення нового матеріалу — комбінований урок 

(вміщує всі останні елементи структури циклу); 

3) комбінований урок, під час якого реалізується вся структура циклу, тощо. 

Отже, особливістю систем уроків, під час яких учні засвоюють зміст певно-

го компонента курсу фізики і формуються відповідні раціональні способи діяль-

ності, є міцний внутрішній зв'язок, що визначається структурою циклу процесу 

навчання. Крім того, формування практичних умінь щодо застосування матеріалу, 

що вивчається, до конкретних ситуацій відбувається протягом всього циклу про-

цесу навчання, а не тільки на його заключному етапі. Це пояснюється особливіс-

тю навчальної проблеми (навчальної задачі), яка має такі ознаки: інтелектуальне 

утруднення, що заважає у розв'язуванні пізнавальних або практичних задач, що 

потребує пошуку нових знань або нових способів дій, які дозволяють подолати ці 

труднощі; деяка модель практичної ситуації; з ситуації, яка описується під час ви-

сунення проблеми, можна виділити предмет наступної діяльності; спосіб розв'язу-

вання проблеми є узагальненим способом діяльності під час розв'язування цілого 

класу практичних завдань. 

Ці ознаки навчальної проблеми вказують на те, що формування практичних 

умінь щодо застосування матеріалу, що вивчається, до конкретних ситуацій від-

бувається протягом всього циклу. 

Ієрархічність компонентів змісту курсу фізики визначає зв'язки між окре-

мими циклами процесу навчання. 



Так, на першій ступені навчання фізики можна окремі питання, що розгля-

даються в певній темі курсу, згрупувати навколо одного або декількох понять, які 

визначають змістовні лінії розвитку змісту теми. 

Наприклад, у відповідності з рівневими програмами для 7-9 класів, у темі 

курсу фізики 8 класу "Теплові явища" всі питання групуються навколо поняття 

"внутрішня енергія": вивчення теплового руху з підставою введення поняття 

"внутрішня енергія"; вивчення видів теплопередачі конкретизує твердження про 

цей спосіб зміни внутрішньої енергії; вивчення кількості теплоти дозволяє вста-

новити, як обчислити зміну внутрішньої енергії в різних теплових процесах; вво-

диться поняття про роботу, як ще один із способів зміни внутрішньої енергії і т. п. 

Вивчення кожного з питань теми відбувається в циклах навчального проце-

су, які об'єднуються в єдиний цикл щодо формування поняття про внутрішню 

енергію. У цьому полягає сутність твердження В.Оконя про те, що цикли навча-

льного процесу можуть охоплювати від декількох до півтора десятка уроків. 

Таке розуміння загальної структури навчального процесу збігається з по-

няттям про циклічність процесу навчання, запропонованим В.Г.Розумовським (3). 

Він відмічає, що сучасний шкільний курс фізики на другій ступені базується 

на основі фундаментальних теорій. Кожна фундаментальна теорія містить теоре-

тичні узагальнення різних рівнів:основа теорії — дослідні факти, головні фізичні 

поняття, ідеалізовані моделі фізичних явищ; ядро теорії - принципи, закони; ви-

сновки теорії; застосування теорії. 

Ці види теоретичних узагальнень пов'язані між собою циклічно Тобто, ви-

вчення окремих питань об'єднується логікою теоретичних узагальнень. 

У зв'язку з таким розумінням систем уроків постає проблема пошуку і ство-

рення узагальнених планів діяльності з вивчення окремих компонентів змісту 

шкільного курсу фізики, що допоможуть учителям у плануванні й організації нав-

чального процесу. 
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