
Семінарське заняття №6 
Тема: Урок - дзеркало душі вчителя іноземної мови 

Мета: Поглибити знання про сутність, специфіку і структуру уроку як основної форми 

навчання  в сучасній школі. 

Завдання: 1. Ознайомити студентів з глосарієм сучасної теорії уроку, їх типами і видами. 

2. Познайомити їх із передовим педагогічним досвідом щодо вдосконалення 

структури і підвищення ефективності уроку. 

3. Розвивати педагогічне мислення, проектувальні здібності.  

            4. Виховувати педагогічну культуру й інноваційний підхід до конструювання уроку 

              іноземної мови. 

План 
I етап: Конкретизація  схеми аналізу сучасного уроку. 

1. Загальні відомості: дата, школа, клас, прізвище, ім’я, по батькові учителя, учні. 

Підготовленість приміщення, учителя та учнів до заняття. Тема і мета уроку.  

2. Тип і структура уроку: відповідність типу і структури уроку його меті; організаційна і 

структурна чіткість уроку; розподіл часу. 

3. Оцінка змісту навчального матеріалу: його відповідність навчальній програмі, 

основним дидактичним вимогам, співвідношення теоретичного і фактичного матеріалу. 

4. Оцінка методів, прийомів і засобів навчання: доцільність їх вибору; активізація 

пізнавальної діяльності учнів; використання проблемних методів навчання; самостійна 

робота учнів на уроці. 

5. Оцінка ефективності окремих етапів уроку: початок уроку, перевірка домашнього 

завдання, актуалізація опорних знань, вивчення нового навчального матеріалу, 

закріплення вивченого, підведення підсумків уроку. 

6. Розвиток учнів на уроці: їх самостійності, творчих сил, пізнавальних інтересів, 

образного та логічного мислення, пам’яті, уваги, емоційно-вольової сфери тощо. 

7. Виховна робота на уроці: формування елементів наукового світогляду, моральне, 

трудове, естетичне, фізичне та ін. напрями виховання; здійснення індивідуального підходу 

у вихованні. 

8. Педагогічна майстерність учителя: керівництво пізнавальною діяльністю учнів; 

культура педагогічного спілкування, педагогічна техніка (зовнішній вигляд, володіння 

собою, культура і техніка мовлення, постава, міміка, жестикуляція тощо), авторитет 

учителя в учнів. 

9. Морально-психологічний клімат на уроці: поведінка учнів, стиль роботи вчителя, 

взаємини вчителя та учнів, педагогічний такт, настрій учителя та учнів на уроці, 

емоційність уроку. 

10. Загальна оцінка уроку: позитивні моменти уроку, досягнення його мети і завдань, 

недоліки, помилки, аналіз їх причин; поради і рекомендації на майбутнє. 

II етап: Перегляд і аналіз відеозапису уроку іноземної мови. 

III етап: Презентація структури і планів-конспектів різних типів уроку іноземної мови.  

Завдання для підготовки: 
1. Опрацюйте рекомендовану літературу з теорії сучасного уроку. 

2. Оберіть тип і структуру уроку, складіть відповідний план-конспект уроку іноземної 

мови (за вибором) з конкретизацією етапів та способів педвзаємодії. 

3. Підготуйтесь до самопрезентації (міні-викладання) в ролі вчителя як проектувальника, 

організатора і учасника уроку іноземної мови. 

Дидактичні засоби навчання  
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