
Міністерство освіти і науки України 
Житомирський державний університет імені  Івана  

Франка 

 

Є.М.Мисечко, Б.В.Свищ, М.В. Федьович, 

 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

КОМБІНОВАНОГО УРОКУ. 

 (Матеріали для семінарських занять із методики 

фізики) 

Житомир 2012 



МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ КОМБІНОВАНОГО УРОКУ. 
МЕТА. Поглибити розуміння особливостей сучасного комбінованого 

уроку. Оволодіти основними способами організації роботи учнів на уроках 
фізики комбіноваго типу. 

 Основні питання Форми роботи на семінарі Література 

Комбінований урок в 
системі уроків шкільного 
курсу фізики. 

Бесіда в поєднанні з 
невеликими повідомленнями 
студентів про структуру, місце 
і тенденції розвитку 
комбінованого уроку. Зведення 
повідомлень у певну систему. 
Підведення підсумків 
проведеної роботи. 

6,С.230-231 
8,С.19-21 
55,С.356-357  
3л,С.84-129 
5л,С.150-157  
10л,С.177-
181 

Організація навчально-
пізнавальної діяльності 
учнів на уроках 
комбінованого типу.  

Конкурс запропонованих 
варіантів педагогічного 
керівництва навчально-
пізнавальною діяльністю учнів 
при проведенні комбінованого 
уроку. Порівняльний аналіз 
запропонованих варіантів.  

21,С.104-136  
38,С.69-71  
3л,С.46-84 
4л,С.104-115  
7л,С. 14-58 
9л,С.108-118 
11л,С.105-
110 С.89-127  

Шляхи підвищення 
ефективності 
комбінованого уроку. 

Організація автором виступу 
обміну думками з питань, що 
стосуються усунення 
диспропорцій у структурі 
комбінованого уроку. 
Рецензування виступу.  

32,С.77-107 
56,С.6-14 
6л.С.58-100 
13л,С.5-14 

Структурно-логічна 
схема уроку 
«Властивості 
електромагнітних хвиль» 

Аргументований захист 
розробленої структурно-
логічної схеми уроку. Аналіз та 
критична оцінка 
запропонованої схеми. 

58,С.184-186 
59,С.216 
81.С.75-145 

КОНТЕКСТНІ ЗАВДАННЯ 
1. Які особливості структури традиційного і сучасного 

комбінованого уроку. Наведіть як ілюстрацію два-три приклади вдалих,на 
вашу думку, комбінованих уроків з педагогічної практики. 

2. В якому напрямі здійснюється пошук шляхів удосконалення 
комбінованого уроку в сучасній школі? 

3. Критикуючи шаблонну структуру комбінованого уроку, іноді 
вважають, що структура уроку має бути довільною, щоб не сковувати дій 
вчителя, його творчих пошуків. А яка ваша думка з цього приводу? 
Аргументуйте свою позицію. 



4. Спостереження за навчальним процесом показує, що 
комбінованому уроку часто властивий такий недолік: часу на вивчення 
нового матеріалу не вистачає тому, що він витрачається на перевірку 
домашнього завдання, а перевірка домашнього завдання потребує багато часу 
тому, що матеріал не досить добре вивчено. Запропонуйте шляхи подолання 
описаного протиріччя. 

5. На прикладі відвіданих під час педагогічної практики 
комбінованих уроків розкрити залежність між співвідношенням змістовної, 
методичної і організаційної сторін уроку та характером пізнавальної 
діяльності учнів. 

6. Взаємозв'язок яких компонентів дає змогу розглядати урок як 
цілісну систему? 

7. У посібнику [4л, С.106] сказано, що «деякі вчителі найбільш 
продуктивну початкову частину уроку використовують для вивчення нового 
навчального матеріалу, а усне опитування раніш вивченого матеріалу 
переносять з початку на кінець уроку». 

8. Викладіть своє розуміння висловленого і ставлення до такого 
підходу. 

9. Пояснивши новий матеріал один раз, учитель здебільшого 
пропонує якому-небудь учневі повторити його. І рідко сам учитель пояснює 
те саме вдруге. В.Ф.Шаталов з приводу пояснення нового матеріалу 
висловлюється так: «Найважчі місця я пояснюю, якщо потрібно, і третій і 
четвертий раз - коротше, схематичніше, поки всі не зрозуміють суть. 
Головне, щоб всі зрозуміли» [12л,С.15]. А як би ви поступили? Обґрунтуйте 
свою відповідь. 

10. Що мав на увазі М.І.Махмутов, коли стверджував, що не один 
методист не може врахувати всіх варіантів навчальних ситуацій, які 
виникають на уроці, і не може дати вчителю готових рецептів на всі випадки 
життя. Тільки знання викладачем загальних закономірностей, принципів і 
правил дидактики, змісту і сутності уроку як форми організації навчально-
виховного процесу може бути гарантією підвищення якості і ефективності 
навчання і виховання учнів [3 л,С.5-61.]. Обґрунтуйте своє особисте 
ставлення до цієї думки. 

ЗАВДАННЯ З НДРС 
1. 3а допомогою теоретичних і експериментальних досліджень 

виявити шляхи підвищення ефективності комбінованого уроку фізики в 
середній школі. 

2. Провести історико-педагогічне дослідження на тему 
«Становлення та розвиток структури і змісту комбінованого уроку». 

3. Виявити можливості методів наукового пізнання у вдосконаленні 
навчально-виховного процесу при проведенні уроків фізики. 

4. Встановити види навчальної діяльності, які при проведенні 
комбінованих уроків викликають в учнів інтерес, сприяють продуктивному 
засвоєнню знань. 



5. Вивчити методику проведення комбінованих уроків у школі, де 
ви проходили педпрактику. Проаналізувати одержані матеріали з позицій 
своєї майбутньої професійної діяльності. Дати методичні рекомендації щодо 
поліпшення якості навчально-виховної роботи на уроці. 

6. Провести експериментальне дослідження, яке б дало змогу 
виявити оптимальний варіант методики оволодіння навчальним матеріалом, 
зміст якого характеризується різними структурними компонентами. 
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