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В.О. Сухомлинський писав: «Урок – основна ділянка навчально-виховного процесу, на якій 

учитель щоденно здійснює освіту, виховання і всебічний розвиток учнів. Урок є тією головною 

сферою інтелектуального життя вихованців, у якій повсякденно відбувається духовне спілкування 

навченого життям наставника i його вихованцiв, якi вступають на першi щаблi життя. Кожен 

учитель повинен володiти вмiннями самоаналiзувати форми своєї основної дiяльностi, а також 

вiдвiдувати i аналiзувати уроки своїх досвiдчених колег з метою вивчення досвiду роботи i бiльш 

вдумливого ставлення до власної праці».Як відомо, урок є основною організаційною формою 

навчання у школі. Саме через урок реалізується найголовніша мета освіти – всебічне вдосконалення 

людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних 

здібностей, формування високих моральних рис, виховання громадян, здатних до свідомого 

суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу, 

підвищення освітнього рівня нації, забезпечення народного господарства кваліфікованими 

фахівцями. 

Для успiшностi процесу навчання передусiм необхiдно забезпечити природнi умови для 

біологічної життєдіяльності кожного учня, нормального функціонування фізіологічних процесiв, 

якi є важливою передумовою психічної діяльності особистостi. Тому на кожному уроцi під 

керiвництвом учителя мають бути забезпечені такi санiтарно-гігiєнiчні вимоги: оптимальний 

повiтряний режим, правильне освiтлення, належний тепловий режим, чергування рiзних видiв 

навчальної дiяльностi, відповідність меблів iндивiдуальним особливостям учнів. 

Варто пам’ятати, що значна частина життя дiтей 12 рокiв (з 9 до 18 рокiв) – припадає на 

навчальну роботу в межах класної кiмнати. Тому відсутність належних санiтарно-гiгiєнiчних умов 

може негативно впливати не лише на процес учiння, але й на здоров’я учнів. 

Існують певні вимоги до уроку, його відповідності психолого-педагогічним закономірностям і 

принципам навчання та виховання. З'ясування цієї відповідності - справа того, хто його проводить. 

Якщо систематизувати види аналізу уроку, то виділяють чотири типи аналізу: 

 повний; 

 комплексний; 

 короткий; 

 аспектний. 

Повний аналіз уроку проводиться для контролю за якістю організації навчально-виховного 

процесу і для вивчення стилю діяльності вчителя, досвіду його роботи. Це найскладніший тип, 

оскільки він включає аналіз усіх аспектів уроку – дидактичного, психологічного тощо. Саме він дає 

найповнішу картину уроку. 



Комплексний аналіз – усебічний розгляд організації уроку в єдності та взаємозв'язку цілей, 

змісту, форм і методів. Застосовується найчастіше при аналізі декількох уроків з однієї теми, а 

також у навчальних цілях (навчання студентів, керівників шкіл). 

Короткий аналіз уроку проводиться з метою оцінки науковості уроку. Він відображає тільки 

основні дидактичні категорії: чи досягнуті основні цілі уроку, чи вирішені пізнавальні завдання, чи 

виконаний план уроку тощо. 

Аспектний аналіз — це розгляд або виховної сторони уроку, або психологічної, або 

організаційної. Такий аналіз проводиться, якщо треба виявити прорахунки або встановити 

ефективність діяльності вчителя. 

Аспектний аналіз можливий у таких напрямах: 

– дидактичний – аналіз уроку за основними дидактичними категоріями (постановка цілей 

уроку, дотримання дидактичних принципів, логіки навчального матеріалу, процесу 

навчання, застосування засобів і методів навчання, питання активізації пізнавальної 

діяльності учнів тощо); 

– психологічний аналіз – вивчення психологічного клімату на уроці, стосунків між учителем і 

учнями, між учнями, питань педагогічного такту педагога, характер його взаємодії з дітьми, 

наявність інтересу в учнів; 

– виховний аналіз – вивчення виховного впливу на учнів; 

– методичний аналіз – вивчення діяльності вчителя й учнів, а точніше – взаємодії їхніх 

діяльностей в основних структурних компонентах уроку; 

– аналіз організаційного аспекту передбачає вивчення прийомів організації занять, 

раціональності використання часу уроку тощо. 

Нас насамперед цікавить психологічний аналіз уроку. 

У теорії і практиці педагогічної психології розроблені численні схеми психологічного аналізу 

уроку (Н. Добринін, І. Зімова, Н. Кузьміна, Л. Охітіна, С. Панченко, Л. Туріщева, М. Махмутов, О. 

Шатурська, Б. та Н. Волкови та ін.) 

Підчас спостереження й аналiзу уроку необхiдно дотримуватися певної програми, яка дає 

змогу досягти системностi у вивченнi змiсту і протiкання процесу навчання на уроцi. 

 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УРОКУ 

Дата: ______ 20 __ р.День тижня Номер уроку:Клас:  

П.І.Б. вчителя, предмет:  __________________________________  ______________  

Мета відвідування уроку:  ________________________________________________  

Тема уроку: ____________________________________________________________  

Психологічна (розвивальна) мета уроку: ____________________ _______________  

Тип уроку: _____________________________________________________________ 

 

Аспекти уроку Аналізспостережень. 
Висновки і рекомендації 

1. Навчальнадіяльність і емоційний стан учнів 

Рівень активності, працездатності на уроці  

Особливості уваги учнів: чи розвивається зосередженість 
розподіл переключення  

На якому рівні йде робота: сприймання (слова вчителя, 
підручник), розуміння (аналіз із учителем, самостійна робота), 
застосування (розвиток умінь) 

 

Співвідношення репродуктивної та творчої діяльності  

Рівень самоорганізації  



Які пізнавальні процеси домінують: пам'ять мислення уява 
 

Які види пам'яті домінують: образна, логічна, емоційна, 

механічна? 
 

Які форми запам'ятовування використовуються: логічна обробка, 
кілька разове повторення, асоціації, мнемотехніка, закріплення, 
використання декількох модальностей 

 

Які форми мислення використовуються: порівняння, зіставлення, 
аналіз, синтез, класифікація, систематизація, генералізація  

Мовлення: чи розвиваються емоційність, виразність, навички 
усної розповіді, володіння термінологією. Чи є слова-паразити  

Психологічний клімат уроку: позитивний, нейтральний, 

негативний 
 

Основні емоції на уроці: радість, упевненість, тривога, 
зацікавленість, нудьга, роздратованість, байдужість  

Взаємини учнів на уроці: кооперація, конкуренція, відчуження  

Емоційне ставлення до навчання: позитивне, негативне, 

нейтральне 
 

Ставлення до вчителя: повага, тривожність, залежність, агресія, 
доброзичливість, байдужість, неприязнь, зневага  

2. Структура та динаміка уроку 

Чи перевіряють домашнє завдання час  

Навчальна мотивація: постановка мети (майбутнє), формування 

асоціативного ряду (попередній досвід), побутова мотивація 

(зв'язок із життям) 

 

На який мотив спирається діяльність: навчальний, соціальний, 

позиційний, зовнішній, оцінки, ігровий? 
 

Озвучення мети уроку, чи пов'язана з минулими та наступними 

темами 
 

Основна частина, час  

Чи закріплюється матеріал, чи підбиваються підсумки час  

Чи роз'яснена домашня робота  

Темп уроку (відповідність можливостям учнів)  

Ритм уроку: паузи, зміна видів роботи, кульмінації, «емоційне 

закінчення» 
 

3. Аналіз діяльності вчителя 

Початок уроку, психологічна готовність до уроку  

Як організована перевірка домашнього завдання чи є перехід до 

нової теми 
 

Чи доведена важливість теми  

Застосування проблемно-евристичного навчання  

Опора на вивчений матеріал  

Які форми роботи були застосовані (різноманітність)  

Чи застосовуються на уроці спонукання (позитивні коментарі, 

жесту, стимул інтересу, вольові зусилля, ефект раптовості, зміна 

діяльності), заохочення (схвалення, подяки, позитивний приклад), 

примус (погрози оцінкою, різкі зауваження, нотації, 

пересаджування, запис у щоденник, фізичний вплив, фізична 

сила)? 

 

Яким чином проводиться контроль і оцінювання, чи є прояви 

самоконтролю 
 



Ставлення до помилок  

Дотримання правил, рівень дисципліни, реакція на порушення  

Яка модальність сприйняття є провідною: візуальна, аудіальна, 

кінестетична? Чи залучаються кілька модальностей 
 

Мова вчителя  

Рівень працездатності під час уроку: висока, середня, низька  

Психологічна позиція вчителя: над, під, поруч, разом, віддалік  

Стиль спілкування та керівництва  

Педагогічний такт  

Настрій учителя: позитивний (задоволеність, енергійність, 

оптимізм, гумор), негативний (незадоволеність, роздратування, 

гнів, байдужість) 

 

Емоційна стійкість, опанування своїх емоцій  

Урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів  

Які прийоми застосовувалися для досягнення розвивальної мети?  

Чи досягнута психологічна мета уроку?  

 

Аналізувати й оцінювати роботу вчителя на уроці не варто відразу після його відвідування. 

Потрібно ретельно, достатньою науковою аргументацією підготуватися до розмови з учителем: 

продумати хід і зміст уроку, дати психологічну, педагогічну та методичну оцінку діям вчителя, дати 

наукові рекомендації щодо поліпшення навчально-виховного процесу на уроці. 

 

Передусім варто сказати та дати психолого-педагогічне обґрунтування позитивним аспектам 

уроку. І лише потім проаналізувати труднощі і недоліки, які були на уроці, показати шляхи їх 

подолання. 

 

У підсумку варто запропонувати учителеві науково обґрунтовані рекомендації щодо 

удосконалення навчально-виховного процесу на уроці, порекомендувати літературу, опрацювання 

якої сприяло б підвищенню професіоналізму учителя. 
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