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Анотація  

В роботі розкриваються наукові основи розробки і методика проведення 

уроків виробничого навчання у навчальних майстернях. Теоретично 

обґрунтовано сутність та специфіку проведення  уроків виробничого 

навчання. Подано приклади проведення та розробки уроків, розкрито 

методичні основи проведення уроків виробничого навчання з учнями ПТНЗ. 

Матеріали допоможуть педагогам, що прагнуть до змін та оновлення 

педагогічного процесу в інноваційній діяльності і можуть бути використані 

майстрами виробничого навчання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вступ 

 

«Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури 

майстра виробничого навчання, мірило його 

 інтелектуального багатства, 

показник його світогляду, ерудиції» 

В.О. Сухомлинський 

 

Серед багатьох педагогічних професій є одна особлива – майстер 

виробничого навчання. Адже майстер у професійному закладі – це передусім 

педагог, основний організатор виробничого навчання учнів, їхній наставник, 

вихователь. Під впливом майстра виробничого навчання в учнів 

виробляється професійна самостійність, розвиток творчого мислення. 

Зі змінами в суспільстві змінилися вимоги до майстра виробничого 

навчання. Велика роль в організації навчально-виховного процесу 

відводиться майстру виробничого навчання, адже якість підготовки 

висококваліфікованих робітників залежить від його професійного рівня.  

Роль майстра виробничого навчання на уроці є особливою – на уроках 

він показує учням виробничі прийоми, які формують в них точні й конкретні 

способи виконання трудових дій, учні відпрацьовують трудові прийоми, 

характерні їх поєднання, оволодівають сучасними способами виконання 

робіт, засвоюючи професійні знання та вміння під час виконання виробничих 

завдань, у процесі підготовки до іспитів, до письмово-екзаменаційної роботи 

(дипломної), творчої роботи. 

 

 

 

 

 



 

Урок в навчальній майстерні 
 

Методика та організація виробничого навчання дуже залежить від мети 

цього навчання на відповідному етапі (операційний етап, етап виконання 

комплексних робіт). Це дуже важливе методичне положення, яким постійно 

повинен користуватися майстер. Мета навчання, тобто, що повинні досягти, 

визначає і зміст, і форми, і методи, і засоби навчання.  

Основною метою виробничого навчання в операційний період – 

навчити учнів правильно та якісно виконувати основні трудові прийми і їх 

складові, які складають операцію, в усіх її різновидах. 

На базі вже вивчених операцій учні виконують послідовно комплексні 

роботи, що ускладнюються, шляхом застосовування цих операцій в різній 

технологічній послідовності. Тут вже трошки інша мета: наряду з 

правильністю виконання трудових прийомів та операцій в цілому головними 

цілями при цьому є: навчити учнів складати вивчені операції в конкретному 

технологічному процесі виконання учбово-виробничих робіт: навчити учнів 

робити швидко й точно, тобто на цьому етапі навчання у учнів формуються 

швидкісні й точнісні навички, а також навички планування праці, виконання 

технічних вимог (якість роботи). 

Урок виробничого навчання включає слідуючи структурні елементи: 

вступний інструктаж, самостійна робота учнів та поточний інструктаж 

майстрам, заключний інструктаж. 

Вступний інструктаж. 

Ознайомлення учнів з темою та метою уроку. Дуже важливо правильно 

розкрити учням мету уроку, тобто дати їм цільову установку на урок. Цільова 

установка – це не просто інформація, яка записана у вас в плані, не стільки 

повідомлення, що повинні зробити учні, скільки роз’яснення, для чого вони 

будуть це робити, чому навчаться, яке значення має це для позитивного 

оволодіння професією. 



Перевірка знань учнів по матеріалу, який вже вивчений на уроках 

теорії, а також на попередніх уроках виробничого навчання, пов’язаних з 

матеріалом даного уроку. 

Перекликання матеріалу наступного уроку зі знаннями та виробничим 

досвідом учнів – основа для виконання учнями вправ та самостійної роботи. 

Шляхом такого перекликання в розумі учнів „наводяться мости” між тим, що 

вони знають і вміють, і тим, що вони будуть вивчати на уроці. 

Таке перекликання проводиться шляхом опитування учнів на початку 

вступного інструктажу. Мета опитування не стільки в тому, щоб перевірити 

знання учнів (хоча і це важливо), скільки в забезпеченні можливості 

застосування цих знань на практиці, пов’язати теорію з практикою. Тому 

питання повинні носити сугубо практичну направленість. При формулюванні 

питань слід мати на увазі, що найбільш ліпше ставити такі питання, для 

відповіді на які необхідні не тільки при поминання, але й активне мислення 

учнів. Такі „продуктивні” питання починаються словами: „Чому?”; 

„Поясніть”; „Порівняйте і зробить висновок”. 

На уроках, де учні будуть виконувати роботи комплексного характеру 

питання повинні бути направлені на самостійне вивчення учнями креслень, 

схем, технологічних карт, вибір раціональних режимів. 

Дуже важливо також ставити перед учнями такі питання, які 

потребують застосування знань загальноосвітніх предметів. Важливо також 

активізувати всю групу. Способи можуть бути різні: 

задається питання всій групі, а потім викликається один; 

відповідь на бажання; 

варіювання питань по складності, в залежності від індивідуальних 

особливостей учнів; 

оцінка відповіді одногрупника; 

виправити помилку у відповіді. 



Якщо в результаті опитування Вам стане зрозуміло, що більшість учнів 

не знають матеріал. Майстер сам повинен дати необхідні пояснення , 

добитися чіткого розуміння та первинного засвоєння їх учнями. 

Пояснення та показ прийомів та способів виконання виробничих 

завдань – при вивченні операцій та розбір технологічної послідовності та 

способів і виконання наступної роботи – при виконанні робіт комплексного 

характеру. 

Головна задача майстра на цьому етапі уроку – закласти в пізнання 

учнів основу для успішного виконання вправ та самостійних робіт. Особливе 

значення це має при першо-початковому вивченні прийомів, операцій, 

функцій. 

Готуючись до показу трудових прийомів та способів, важливо 

правильно відібрати, що демонструвати учням. Показувати слід тільки ті 

прийоми та способи роботи, які для учнів на даному уроці є новими. Раніше 

вивчені прийоми та способи, які будуть застосовувати в процесі вправ, 

показувати нема необхідності, потрібно тільки перевірити, чи вміють учні їх 

виконувати. Ефективність показу прийомів та способів праці залежить від 

притримування ряду правил та умов. Основні з них зводяться до наступного:  

Важливо зуміти переконати учнів в практичній значущості і важливості 

вивчаємих прийомів та способів, в необхідності якісного їх засвоєння для 

успішного засвоєння професії. 

Необхідно забезпечити добру видимість прийомів, які показує майстер. 

Велике значення для ефективності показу має правильне співвідношення 

демонстрації та слова майстра. Не можна показувати прийоми мовчки. 

Майстер повинен пояснити задачі, сутність та значимість показуємих 

прийомів та способів роботи; давати попутні пояснення, звертаючи увагу 

учнів на найбільш суттєві і позбуджувати учнів до аналізування; підводити 

висновки показу. 

Демонстрацію прийому слід урізноманітнювати демонстрацією 

наочних посібників, на яких зображено прийоми, а також з замальованими на 



дошці. Значно полегшує показ та його засвоєння учнями, якщо у майстра на 

робочому місці є інструкційна карта, яка розкриває найбільш раціональну 

послідовність трудових прийомів, яка містить необхідні інструктивні 

вказівки про правила їх виконання. 

Слід широко практикувати контроль засвоєння учнями, позбуджувати 

учнів задавати питання майстрам. 

Закріплення та перевірка засвоєння учнями матеріалу ВІ; додаткові 

повторні пояснення та показ прийомів та способів роботи. 

Методика та організація проведення цієї частини інструктажу 

визначається головною метою ВІ – підготувати учнів до успішного 

виконання учбово-виробничих завдань на уроці. В кінці ВІ ви не повинні 

обмежуватися питанням: „Все зрозуміло? Всі зрозуміли, як потрібно 

зробити?”. 

Тут опитування повинно носити сугубо практичний характер. 

Наприклад: повторити правила виконання операцій, показати способи 

контролю праці, повторити правила т/б. При виконанні робіт комплексного 

характеру слід запропонувати розбір схем, креслень, розбір технічних вимог 

до якісних робіт. На таку перевірку не слід жаліти часу, особливо при першо-

початковому вивченні нових прийомів та операцій. В заключну бесіду 

потрібно заохотити якомога більше учнів, особливо „слабких”.І тільки 

переконавшись, що більшість учнів зможуть почати роботу, можна роздавати 

завдання.Якщо такого переконання немає, ВІ не можна рахувати закінченим. 

Майстер не має педагогічного права обрікати учнів на засвоєння трудового 

процесу методом „проб та помилок”. Тому майстер повинен ще раз пояснити 

та показати те, що не засвоєно учнями. 

Поточний інструктаж (П І). 

Основна дидактична мета П І – добитися, щоб учні виконували учбово-

виробничі завдання з найменшою кількістю помилок та недоліків. П І учнів 

майстром проводиться, як правило, індивідуально. Основною організаційною 

формою індивідуального П І є цільові обходи майстром робочих місць учнів 



(роз’яснення, вказівки, зауваження, поради для коректування дій учнів та 

пробудження їх до самостійних дій; вимоги та вказівки, які сприяють 

вихованню у учнів обережності, акуратності, уваги, відповідальності). 

Великий вплив на успішність навчання справляє оцінка. При визначені 

оцінки за вивчену операцію є:     правильність виконання прийомів та 

способів роботи; 

якість роботи, підтримання технічних вимог; 

раціональність організації праці та робочого місця; 

підтримання правил безпеки праці. 

Майстер повинен вміло використовувати „політику оцінки” для 

підвищення зацікавленістю учнів до учбової роботи, стимулювання їх. 

Заключний інструктаж (ЗІ). 

Основна дидактична мета ЗІ – на основі аналізу успіхів та недоліків 

уроку показати учням чому вони навчились, наскільки продвинулись в 

оволодінні професією, що і як потрібно робити, щоб не допускати недоліків 

та закріпити успіхи. На ЗІ виносяться наступні основні питання: 

повідомлення про досягнення мети уроку; 

підведення підсумків та аналізу виконаних учбово-виробничих завдань 

групою; 

розбір типових помилок та характерних недоліків, розгляд шляхів їх 

попередження та усунення; 

аналіз виконання учнями правил т/б, використання робочого часу; 

підведення підсумків змагання, повідомлення оцінок; 

повідомлення теми слідую чого уроку, видача домашнього завдання. 

 

 

 

 

 

 



Методи виробничого навчання 

 

Під методами навчання розуміють способи сумісної діяльності майстра 

виробничого навчання та учнів, за допомогою яких досягається 

оволодіння учнями знань, навичок та вмінь, професійної майстерності, 

розвиваються розумові та фізичні сили, творчі здібності. 

Методи навчання класифікують в залежності від джерел інформації, на 

основі якої формують знання, навички, вміння, а також від характеру та 

співвідношення діяльності майстра та учнів при використанні цих джерел. 

Тому загальні методи виробничого навчання можна розділити на три групи: 

словесні, наочні та практичні. 

Словесні    Наочні    Практичні 

 

усне викладання 

(розповідь, лекція) 

Демонстрація наочних 

посібників 

Вправи по виконанню, 

операцій і комплексних 

робіт 

   

Бесіда-пояснення Показ трудових 

прийомів 

Самостійні роботи 

   

Самостійна робота 

Учнів з технічною 

літературою 

Самостійні 

спостереження учнів 

Тренажери 

   

Письмові 

інструктування 

Виробничі екскурсії ЛПР 

 

Окремо специфічну групу утворюють методи перевірки знань, навичок та 

вмінь, застосованих у виробничому навчанні. До них відносять поточні 

спостереження, усне та письмове опитування, виконання та аналіз 

перевірочних практичних завдань, кваліфікаційних пробних робіт. 



Словесні методи. 

До словесних методів відносять: 

- Усне викладання матеріалу (розповідь-лекція) – використовуються для 

систематичного, логічно послідовного, відносно тривалого викладання 

майстром учбового матеріалу. В процесі викладання, як правило, 

розповідь супроводжується демонстрацією плакатів, діаграм, зразків, 

інструментів і т.ін. 

В залежності від дидактичної мети лекції можуть бути вступними, 

 оглядовими та узагальнюючими. 

- Бесіда-пояснення – спосіб викладання учбового матеріалу, при якому 

використовуються питання до учнів, їх відповіді. Бесіда-пояснення 

починається з короткого вступу, в якому дається представлення про тему та 

ставляться питання, щоб організувати та направити учнів. Викладання 

повинно бути логічним, тобто передчасне приводило до розуміння 

наступного. Однак повинен бути перехід від відомого до невідомого, від 

мети до засобів. Періодично в процесі бесіди майстер має ставити 

риторичні запитання. Закінчуючи бесіду-пояснення майстер підкреслює 

важливі моменти викладаємого матеріалу. 

- Самостійна робота учнів з технічною літературою. Знання учнів та 

виробничі вміння поповнюються та закріплюється в процесі 

самостійної роботи учнів з технічною літературою (самостійне читання 

підручників, робота з довідниками, вивчення правил та інструкцій з 

т/б). Майстер даючи домашнє завдання, пов’язане з роботою над 

книжкою, повинен чітко сформулювати мету завдання, розкрити 

задачі, які потрібно розв’язати учневі. 

Для ліпшої підготовки учнів до роботи в учбовій майстерні потрібно вводити 

домашні завдання. Кількість завдань та їх об’єм залежить від теми. 

Найбільш ефективно давати учням давати учням в тиждень одне завдання, 

яке складається з двох-трьох питань, необхідно зауважити, що більшість тем 

учбовою програми складають не одне, а два-три завдання різного змісту. Це 

дасть можливість майстру диференціювати завдання в залежності від 

виробничих умов, індивідуальних особливостей учнів групи, їх загально 

освітнього рівня, їх можливостей, успішності. В завдання можна включати: 

складання технологічної послідовності, графічні роботи, складання карток-

дефектів, написання рефератів. При видачі домашніх завдань майстер 

пояснює учню їх сутність, практичне значення та найбільш раціональні 

способи їх виконання. 



З досвідом своєї роботи вас ознайомлять майстри виробничого навчання: 

Старішко Т.О., Третяк Л.П. – графічні роботи, складання технологічної 

послідовності, Філіпенко Т.В. – написання рефератів. 

Письмове інструктування. 

Письмовими інструкціями є інструкційні, технологічні картки. Що дає змогу 

створювати у учнів правильне представлення про сучасні технології, зв’язки 

між виробничим та теоретичним навчанням. За цих умов інструкційна 

картка, в якій все описане та проілюстровано кожний прийом роботи та 

викладена послідовність (більш детально ми зупинимось на наступному 

занятті). 

Методист (М): Ми розглянули сутність та методичні прийоми словесних 

методів. Давайте зупинимось на прийомі пояснення. Які, за вашою думкою, 

основні недоліки цього методу? 

Слухачі (С): Низька активність учнів. Активно діючим є майстер, увага учнів 

не зберігається. 

М: Які шляхи підвищення ступеню активності учнів при вивченні нового 

матеріалу? 

С: Потрібно заволікати учнів в обговорення вивчаємих фактів, явищ, 

процесів. Заставити їх не тільки слухати, але самих думати в процесі 

сприйняття нового матеріалу. 

М: Так. Одним з ефективних засобів такої активізації учнів є застосування 

питанньо-відповідного методу спілкування майстра з учнями. Майстер 

шляхом постановки запитань перед учнями і сумісних з ними логічних 

розсудів підводить учнів до певних висновків, які складають сутність 

вивченого матеріалу. Як на Вашу думку: чи весь матеріал можна вивчати 

методом бесіди? 

С: Ні, щоб мислити, робити висновки, потрібно мати певний запас знань, 

тому бесіду потрібно будувати на базі знань, які учень вже має, або з досвіду 

учнів. 

М: Якщо порівняти пояснення та бесіду, який з цих методів вивчення нового 

учбового матеріалу, за вашою думкою, більш економний за часом? 

С: Пояснення. Тому що при проведенні бесіди гається час на виправлення 

невірних відповідей. На підведення учнів до правильних відповідей. Бесіду 



потрібно застосовувати при вивчені важливого матеріалу, на який потрібно 

більше часу. 

М: Коли, за вашою думкою, найбільш суттєво застосовувати бесіду в процесі 

в/н? 

С: Під час вступного інструктажу. Коли потрібно ґрунтовно розібратися, 

уточнити, зв’язати з вже набутими знаннями учнів та їх досвідом. Н-д, розбір 

схем, розбір технічної та технологічної документації, розв’язування 

виробничих проблем. 

М: Тепер давайте поговоримо про організацію евристичної бесіди. Питання – 

основні інструменти бесіди. Які, на вашу думку, повинні бути вимоги до 

питань бесіди? 

С: Питання повинні стимулювати мислення: на порівняння, на пояснення, на 

доведення. 

Таким чином, ми й провели з вами – евристичну бесіду. 

Наочні методи. 

Демонстрація 

 

наочних посібників    трудових прийомів 

  

натуральні зразки  ізопосібники 

 

  

обладнання  плакати макети 

          ↓ ↓                    ↓ 

механізми  таблиці моделі 

          ↓          ↓                    ↓ 

 пристосування схеми  діафільми 

          ↓                     ↓         

 інструменти  діаграми 

          ↓ 

 матеріали 



 

Демонстрація наочних посібників – метод, за допомогою якого у учнів 

формується певний зразок трудових дій. Використання наочних посібників 

дає можливість учневі ліпше сприймати та засвоювати матеріал. При 

використанні наочних посібників майстер видержує наступні вимоги: 

 Учнів попередньо інформують про те, що вони будуть спостерігати і з 

якою метою; 

 Демонстраційний наочний посібник повинен стояти на видному місці; 

 У сприйнятті наочності повинно приймати участь більшість органів 

почуттів (зір, слух, осязання). 

Показ трудових прийомів є особливо-важливим методом інструктажу, 

демонстрація їх повинна носити навчальний характер. Відомо, що учні мало 

запам’ятовують при спостеріганні нової для них роботи, яку виконують в 

денному темпі. 

В процесі показу майстер повідомляє учням про те, що він хоче показати; 

пояснює кожен свій рух та дію; підкреслює його значення; супроводжує 

показ демонстрацією відповідних плакатів та інших наочних посібників. 

Більшість прийомів спочатку повинно виконуватися майстром в повільному 

темпі. Це допомагає учням розібратися, з яких трудових рухів складається 

прийом, вловити способи їх виконання. 

Іноді, майстер припускається помилки, яка значно знижує ефективність 

демонстрації, наприклад: 

 Майстер звертає увагу учнів на багато моментів одночасно; потрібно в 

певній логічній послідовності переключати увагу з одного моменту на 

інший; 

 Пояснення майстра не відповідають тому, що в даний час він показує; 

 Розповідь майстра під час показу не повинна бути багатослівною. 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендована схема плану уроку виробничого навчання 

  «Затверджую» 

                 Старший майстер  

                                                                                   _____________ П.І.Б. 

 

ПЛАН УРОКУ №_____  

 

Професія:  __________________________________________________ 

____________________________________________________________Група:_

_________      Kypc: _________                  на «___»_____20__ р. 

Урок веде майстер в/н: _______________________________________ 

Тема програми: _____________________________________________ 

Тема уроку: _________________________________________________ 

Тип уроку: _________________________________________________ 

Форма проведення: _________________________________________ 

Форма організації виробничого навчання:  ____________________. 

Мета уроку: 

1. Навчальна мета:  закріпити уміння, вдосконалити прийоми, 

сформувати уміння і  навички, навчити учнів, закріплення знань, 

конкретизація важливих положень теми, залучення учнів до поглибленого 

осмислення поставлених на опрацювання завдань 

2. Розвиваюча мета: Розвивати навики обертових рухів; розвивати 

навики самоконтролю; розвивати професійне мислення; розвивати свідому 

трудову дисципліну; розвиток здібностей самостійного і колективного 

аналізу нової інформації; розвиток умінь аналізувати, зіставляти; розвиток 

мови учнів під час вивчення нової термінології  тощо. 

3. Виховна мета:  Формування в учнів виховання трудової і робочої 

дисципліни, створення умов для морального, естетичного і фізичного 

виховання. Виховувати в учнів творче ставлення до трудового процесу, 

акуратність в роботі, бережливе ставлення до обладнання, інструменту і 

економії матеріалів та електроенергії. 

Матеріально-технічне і дидактичне оснащення уроку: 

Обладнання, інструменти, пристосування, технічна документація, 

інструкційно-технологічні карти, матеріали, плакати; технічні засоби 

навчання (ТЗН);     роздатковий матеріал; література. 



ХІД УРОКУ 

І. Організаційна частина: (5 хв.) 

1.1. Привітання і призначення чергових; 

1.2. Перевірити наявність учнів (по журналу, візуально). 

1.3. Перевірити готовність учнів до уроку, їх зовнішній вигляд 

(спецодяг). 

 

II. Вступний інструктаж (40 хв.).  

1. Повідомити тему програми.  

2. Повідомити тему уроку. Підкреслити  значущість даної теми. 

3. Повідомити мету уроку.  

4. Актуалізація опорних знань. Перевірити знання по вивченому 

матеріалу (поставити запитання та вказати прізвища учнів) 

4.1. ________________________________________________________ 

4.2. _________________________________________________________ 

4.3. _________________________________________________________ 

4.4. ________________________________________________________ 

4.5. _________________________________________________________ 

Підведення підсумків опитування. 

5. Пояснення нового матеріалу:  

5.1. Розкрити значення даної теми (завдання). План викладу  

матеріалу. 

5.2. Розповісти про інструменти, матеріали, пристосування, що будуть 

застосовуватись при виконанні практичних завдань. 

5.3. Показати прийоми роботи в робочому, повільному, знову в  робочому 

темпі. 

5.4. Розповісти про самоконтроль і показати прийоми самоконтролю. 

5.5. Розповісти про передові методи роботи передовиків, новаторів 

виробництва. 

  5.6. Попередження можливих помилок і браку, розгляд типових помилок, 

пояснення і показ способів раціональної організації робочого місця при 

виконання завдань. 



 5.7. Пояснити правила безпеки праці. 

 5.8. Закріплення нового матеріалу (запитання для опитування, бесіда 

тощо). 

III. Поточний інструктаж:  (самостійна робота учнів — 195 хв.) 

1. Контроль за діяльністю учнів (раціональне використання робочого 

інструменту, дотримання правил безпеки праці). 

2. Цільові обходи майстра виробничого навчання: 

-  перевірка організації робочих місць учнів; 

-  перевірка правильності виконання трудових прийомів, операцій; 

      - перевірка застосування учнями прийомів самоконтролю; 

самостійність учнів при виконанні робіт; 

-  правильність дотримання технічних умов; 

   -  дотримання правил безпеки праці; 

   -  прийняття та оцінювання робіт учнів. 

3. Індивідуальна робота з учнями (допомога невстигаючим учням, 

додаткові завдання тим, хто успішно виконав всі обов’язкові завдання). 

4. При потребі додатковий фронтальний інструктаж для групи. 

IV. Заключний інструктаж (30 хв.). 

1. Підведення підсумків роботи за день.  

2. Відзначити кращі роботи учнів, зупинитись на допущених  

помилках, вказати на причини і способи їх усунення. 

3. Аналіз виконання правил і вимог безпеки праці та організації 

робочого місця. 

4. Повідомлення і обґрунтованість оцінки учня. 

5. Домашнє завдання. 

6. Прибирання індивідуальних робочих місць учнів, перевірка 

 обладнання, техніки та інструменту. 

7. Повідомити тему наступного уроку. 

V. Домашнє завдання: _________________________________ 

Майстер виробничого навчання  ______________ (П.І.Б.) 



 

Вимоги до структурних елементів уроку виробничого навчання 

 

Вступний інструктаж  сукупність методів і прийомів виробничого 

навчання, які використовуються на початку занять з метою підготовки учнів 

до активного, безпомилкового і свідомого виконання практичних завдань. 

В процесі вступного інструктажу майстер конкретизує і поглиблює 

теоретичні знання, набуті учнями на уроках спецтехнології, демонструє нові 

операції і прийоми трудової діяльності, організовує тренувальні вправи для 

перевірки доступності і посильності нової навчальної інформації. 

Алгоритм проведення вступного інструктажу 

- повідомлення теми і мети уроку; 

- цільова установка учнів; 

- перевірка знань, умінь і навичок за матеріалами уроків, взаємопов'язаних з 

метою уроку і необхідних для його проведення; 

- пояснення характеру і призначення запланованої на уроці роботи; 

- пояснення нової теоретичної навчальної інформації; 

- демонстрація нових операцій і прийомів трудової діяльності (рекомендації 

щодо проведення показу трудових дій наведені в табл.); 

- ознайомлення учнів з матеріалами, інструментами і приладами, які 

вперше будуть застосовуватися на уроці, та з правилами техніки безпеки 

при роботі з ними; 

- вивчення інструкційної та інстукційно-технічної (технологічної) 

документації; 

- пояснення та показ способів раціональної організації робочих місць учнів 

при виконанні завдань; 

- інформація про типові помилки та способи їх попередження; 

- опитування учнів та пробне виконання ними нових прийомів роботи з 

метою перевірки засвоєння матеріалу вступного інструктажу; 

- відповіді на запитання учнів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця  

Рекомендації щодо проведення показу трудових дій 

 

№п/

п 

Діяльність майстра Діяльність учнів 

1 2 3 

1 
Пояснити призначення сформованих 

умінь 

- Уяснення значущості 

трудового процесу 

професійній діяльності 

2 
Показати весь трудовий процес у  

нормальному темпі 

- Спостереження, цілісне 

сприй-мання трудового 

процесу. 

3 
Виділити операції, прийоми та 

основні дії в трудовому процесі 

- Аналіз складу та структури 

трудової діяльності. 

4 

Показати окремі операції, прийоми та 

пояснити способи їх виконання за 

інструкційною картою 

- Уяснення способів 

виконання кожної операції, 

прийомів роботи згідно з 

інструкційною картою 

5 
Сформувати питання, для аналізу 

інструкційної карти 

- Відповіді на питання 

6 
Показати весь трудовий процес в 

сповільненому темпі 

- Сприйняття трудового 

процесу 

7 
Запропонувати декільком учням 

відтворити показані операції 

- Спостереження, 

усвідомлення, аналіз, 

відтворення 

8 Проаналізувати помилки учнів - Аналіз прийомів роботи 

9 
Повторити весь трудовий процес в 

нормальному темпі 

- Уявне відтворення всього 

трудового процесу 

 

Типові недоліки проведення вступного інструктажу: 

- неправильно визначено структуру інструктажу; 

- матеріал інструктажу не ув'язаний з матеріалом загальнотехнічних та 

спеціальних дисциплін та попередніх уроків виробничого навчання; 

- дублювання навчального матеріалу спецпредметів; 



- не проводиться або проводиться методично та технічно неправильно показ 

трудових прийомів, дій, рухів та пояснення технологічного процесу в цілому; 

- не використовується або використовується методично неправильно 

навчально-інструкційна та технологічна документація; 

- не використовується або використовується педагогічно і технічно 

неправильно наочні прилади, технічні засоби навчання; 

- не використовуються або недостатньо використовуються новинки техніки, 

технології, передового досвіду; 

- не проводиться або проводиться тільки шляхом усного опитування 

перевірка доступності і посильності нового навчального матеріалу; 

- не демонструється раціональна організація робочих місць під час 

виконання трудової діяльності; 

- не проводиться відповідь на запитання учнів. 

 

Поточний інструктаж  сукупність методів виробничого навчання, при 

використані яких інструктивна діяльність майстра орієнтована на 

диференційний та індивідуальний підхід до учнів під час закріплення ними 

нової навчальної інформації шляхом її застосування у самостійній практичній 

діяльності. 

Основна мета цього структурного елементу уроку виробничого 

навчання  формування, закріплення та удосконалення умінь і навичок 

трудової діяльності. 

Реалізація поточного інструктажу передбачає: 

- видача завдань для самостійної роботи учнів; 

- пояснення послідовності виконання завдань; 

- закріплення учнів за робочими місцями; 

- повідомлення про критерії оцінювання практичної діяльності учнів; 

- індивідуальний поточний інструктаж шляхом проведення цільових 

обходів робочих місць учнів. 

 

Приблизні цілі обходів робочих місць: 

- перевірка правильності організації робочих місць учнів та додержання 

ними правил техніки безпеки; 

- перевірка правильності виконання учнями нових прийомів та 

технологічного процесу виконання робіт; 

- перевірка умінь користування кресленнями, інструкційними та 

технологічними картами; 

- надання допомоги учням; 

- перевірка ходу виконання робіт (міжопераційний контроль); 



- перевірка якості роботи учнів та виконання ними норм часу; 

- приймання та оцінка робіт. 

Рекомендації майстру при проведенні поточного інструктажу: 

- вникати у роботу кожного учня, не випускаючи с поля зору роботу всієї групи; 

- розвивати в учнів здібності аналізувати свою роботу; 

- заохочувати учнів до самостійності та свідомої активності; 

- спостерігати за раціональним використанням учнями робочого часу; 

- заохочувати учнів до самоконтролю, формувати уміння знаходити 

причини помилок та засоби їх усунення; 

- виховувати в учнів звичку правильної організації робочого місця та 

забезпечення безпечних умов праці. 

Типові недоліки проведення поточного інструктажу: 

- немає чіткої системи практичної діяльності учнів; 

- немає чіткої системи в організації поточного інструктування учнів; 

- не застосовується або недостатньо застосовуються методичні засоби 

розвитку в учнів самостійності та технічного мислення; 

- не враховується відсутність умінь і навичок учнів у користуванні 

навчально-інструктивною і технологічною документацією; 

- не береться майстром до уваги порушення учнями правил організації 

робочих місць та техніки безпеки; 

- формально проводяться цільові обходи; 

- не робиться міжопераційний контроль якості виконуваних робіт; 

- не оголошуються критерії оцінювання виконаних робіт. 

 

Заключний інструктаж  підведення підсумків виконання учнями 

трудових завдань з використанням сукупності методів виробничого навчання, 

які застосовувались на уроці; об’єктивне оцінювання підсумків їх практичної 

діяльності. 

Основна мета цього інструктажу  на основі фіксації досягнень і 

недоліків показати учням, чому вони навчилися на уроці, оцінити рівень їх 

досягнень і творчої активності. 

Проведення заключного інструктажу передбачає: 

- аналіз уміння учнів застосовувати нову навчальну інформацію, яку 

отримали на уроці; 

- аналіз причин помилок учнів та застосування засобів їх усунення; 

- повідомлення та обґрунтування оцінок, отриманих учнями на уроці; 

- аналіз додержання правил безпеки праці, організації робочих місць учнів; 

- розглядання випадків нераціонального використання урочного часу; 

- видача домашнього завдання з інструкцією про способи його виконання. 



Методика видачі домашнього завдання. 

Мета домашньої навчальної роботи учнів: 

- закріплення, удосконалення і систематизація набутих на уроці знань, 

умінь; 

- осмислення та узагальнення виробничого досвіду; 

- підготовка до наступного заняття; 

- знайомство з варіативними джерелами знань для отримання додаткової 

інформації за темою наступного уроку. 

Вимоги до змісту домашніх завдань: 

- практична спрямованість; 

- реальний та творчий характер змісту; 

- зв'язок змісту практичних завдань з теоретичними знаннями та раніше 

надбаним досвідом; 

- постійне підвищення складності; 

- диференціація за складністю залежно від інтелекту учнів та рівня їх 

підготовленості. 

Рекомендації щодо підвищення ефективності заключного інструктажу: 

- завжди на перший план виносити підведення підсумків виконання 

навчальних завдань уроку на підставі аналізу успіхів та недоліків діяльності 

учнів; 

- не акцентувати увагу на помилках учнів, якщо їх причиною є недосвідченість; 

- починати аналіз діяльності учнів на прикладі їх досягнень; 

- всебічно залучати учнів до активного обговорення підсумків уроку; 

- аналіз підсумків уроку проводити об'єктивно та аргументовано; 

- додержуватись педагогічного такту; 

- широко практикувати порівняння робіт, виконаних учнями, із зразками-

еталонами; 

- практикувати доручати проведення аналізу підсумків діяльності учнів 

відмінникам з професійної підготовки як метод стимулювання; 

- практикувати виставлення комплексних оцінок (за знання теорії та уміння 

застосовувати їх на практиці). 

Типові недоліки проведення заключного інструктажу: 

- підведення підсумків не проводяться взагалі або проводяться формально; 

- аналіз підсумків уроку починається з помилок, які допускали учні під час 

уроку; 

- не видається домашнє завдання або не пояснюються способи його виконання; 

- не обґрунтовується оцінка роботи учнів на уроці; 

- аналіз підсумків уроку не орієнтований на усунення причин недоліків в 

діяльності учнів; 



- зауваження майстра під час аналізу не носять педагогічного та виховного 

характеру. 

 

Аналіз уроку та його значення для мотивації діяльності педагога 

 

Засобом, який дозволяє робити висновки про якість і ефективність 

уроку, є педагогічний аналіз. Важлива умова ефективності аналізу  його 

комплексний підхід, який полягає в об'єднанні оцінювання організації та 

методики проведення уроку з урахуванням оцінки якості З, У, Н, набутих 

учнями на уроці. Тому при педагогічному аналізі уроку необхідно 

поєднувати аспекти  методичний і результативний. 

 

Значення аналізу уроку для мотивації діяльності педагога 

1. Педагогічний аналіз є основним інструментом індивідуального психолого-

педагогічного управління і надає великі можливості педагогу для 

продуктивної діяльності та підвищення педагогічної майстерності. 

2. Зміст аналізу уроку повинен завжди служити задачам розвитку, задачам 

включення педагога у процес творчості. 

3. Педагогічний аналіз  це джерело мотивації педагога для самореалізації у 

своїй професійній діяльності, саморозвитку особистості, розвитку здібностей, 

освоєння нових методик і технологій, поліпшення співпраці з учнями тощо. 

4. Педагогічний аналіз  найефективніший засіб індивідуальної методичної 

роботи. 

5. Педагогічний аналіз є основою для розповсюдження передового 

педагогічного досвіду. 

6. Педагогічний аналіз формує і розвиває спадкоємні зв'язки у педагогіці. 

7. Виявляє найбільше активний та безпосередній вплив на кінцеві результати 

навчально-виховного процесу. 

8. Педагогічний аналіз  найефективніший інструмент у вивченні 

індивідуальних особливостей учнів. 

9. Педагогічний аналіз є основою для конструювання єдності педагогічних 

позицій і педагогічного колективу в цілому. 

10. Постійно націлює педагога на самоаналіз. 

11. Глибокий і кваліфікований аналіз уроку  найліпший засіб виховання 

свідомого відношення педагога до своєї діяльності. 

12. Педагогічний аналіз завжди повинен будуватися на почутті поваги і 

довіри до людини. 

13. Весь процес педагогічного аналізу повинен проводитися задля істинної 

віри в успіх педагога, формувати почуття успіху. 



Після проведення педагогічного аналізу важливо показати і відмітити те, 

що може бути рекомендовано для подальшого використання педагогами в їх 

діяльності. 

 

 Аналіз уроків  виробничого навчання в ПТНЗ 

Аналіз уроків виробничого навчання - це один із важливих видів 

педагогічної діяльності керівників ПТНЗ в системі внутрішньоучилищного 

управління, який свідчить про рівень професійної компетентності, сприяє 

підвищенню ефективності навчально-виробничого процесу та педагогічної 

майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання. 

Основне призначення педагогічного аналізу уроку - з’ясування причин 

неузгодженості між цілями та результатами уроку, визначення на цій основі 

конкретних практичних рекомендацій з його вдосконалення. Аналіз уроку 

можна розглядати, як передумову та підставу для конструювання моделі 

уроку, яка відповідає вимогам сучасної освітньої парадигми. 

У педагогічній практиці існують різні методики педагогічного аналізу, 

які відображають взаємодію діяльнісних компонентів в структурі уроку. Для 

кожного з цих компонентів визначаються критерії (параметри) оцінювання, 

що дозволяє об’єктивно з’ясувати характеристику педагогічної діяльності. 

Методика аналізу має дві сторони: 

- змістовну, яка визначає відповідність уроку сучасним вимогам; 

- процедурну, що відповідає на питання, яким чином установити цю 

відповідність. 

Найпростішим методом аналізу уроку можна вважати поетапний, що 

полягає в розподілі уроку на етапи, які відповідають основним ланкам 

навчального процесу, і почергове їхнє вивчення (наприклад, опитування, 

викладання нового матеріалу, закріплення нового матеріалу тощо). 

Однак поетапний аналіз у ряді випадків виявляється неефективним, тому 

що розглядається тільки структура, а не логічна побудова заняття. Це  не 

відповідає визначенню уроку як цілісної системи, а тому можливості 

поетапного аналізу обмежені. 

Методика поелементного аналізу припускає розподіл заняття на основні 

елементи (зміст, методи та прийоми навчання, форма організації занять 

тощо) і почергове їх вивчення з точки зору викладача і  педагога, який 

аналізує. 



Методика поелементного аналізу глибше й ефективніше поетапного, однак 

не розглядає урок як цілісне явище. З його допомогою можна визначити 

досягнення і недоліки уроку, але такий аналіз не пояснює їх причин, 

оскільки не враховує взаємозв'язок структурних етапів уроку і його 

результативності. 

Комплексний аналіз уроку передбачає всебічний розгляд цілей, змісту, 

форм та методів організації уроку. 

Аналіз проблемних уроків припускає аналіз етапів розумової діяльності 

учнів на уроці: якість актуалізації опорних знань, умінь і навичок; 

формування нових понять і способів дій; формування умінь і навичок. 

Застосування цієї методики також пов’язано з розподілом уроку на 

структурні компоненти – етапи інтенсифікації розумової діяльності учнів, 

однак кожен наступний етап зв'язаний з попереднім, тому урок вивчається 

як цілісне явище. 

Методика системного аналізу розглядає два види структурних 

компонентів: етапи уроку та елементи уроку, які трактуються так само, як 

при поетапному і поелементному аналізі. Додатково досліджується два 

види функціональних компонентів: 

- взаємодія між елементами у середині кожного етапу уроку; 

- зв'язки між етапами. 

При системному аналізі після з'ясування основної дидактичної мети і задач 

уроку спочатку вивчаються елементи всередині кожного етапу і їхній 

взаємозв'язок. Подальше просліджуються причинно-наслідкові зв'язки між 

етапами, що дозволяє розглядати урок як цілісну систему. 

Недоліком системного аналізу можна вважати його трудомісткість. 

Складності, що виникають при аналізі окремих етапів уроку, вимагають 

високої кваліфікації аналізуючих для того, щоб зробити науково 

обґрунтовані висновки  і рекомендації з уроку. При проведенні аспектного 

аналізу зосереджують увагу на окремих сторонах уроку: виховної, 

методичної, організаційної, дидактичної, психологічної тощо. 

Вибір методики аналізу уроку залежить від його типу, виду, фахової 

спеціалізації, педагогічної майстерності автора уроку та професійної 

компетентності того, хто аналізує. 

Наприклад, досвід використання системного аналізу свідчить про його 

ефективність при аналізі уроків з вираженим зворотнім зв’язком, отже його 



недоцільно застосовувати при аналізі контрольно-перевірочних уроків, 

лекціях, уроках-екскурсіях. 

Якщо проводиться загальний аналіз уроку, метою якого є контроль 

результативності навчально-виробничого процесу, вивчення стилю 

діяльності педагогічного працівника, передового педагогічного досвіду, 

розглядаються усі аспекти уроку: змістовний, дидактичний, науково-

методичний, виховний, психологічний тощо. 

Обов’язкову і універсальну методику аналізу уроків теоретичного та 

виробничого навчання запропонувати важко, оскільки вона залежить від 

реального ходу уроку, цілей і задач, періоду і місця навчання, змісту 

навчального матеріалу, досвіду викладача тощо. Тому можна 

запропонувати методики, які є результатом узагальнення багатьох різних 

рекомендацій при аналізі уроків. Вони також не претендують на 

універсальність, їх мета – надати допомогу відвідувачам уроків в 

проведенні розгорнутого і об’єктивного оцінювання уроків. 

Рекомендована схема загального аналізу уроку виробничого навчання 

 

Загальні відомості 

 

Професія________________Курс_________________Група____________

_______ 

Мета відвідування 

уроку________________________________________________ 

Місце проведення 

уроку_________________________________________________ 

Тема програми, тема уроку, їх відповідність поурочно-тематичному  

плану._________________________________________________________

_______ 

Прізвище, ім’я та по батькові майстра виробничого 

навчання________________ 

Дата_________ 

 

 



Матеріально-технічне і дидактичне забезпечення уроку 

 

- Відповідність дидактичного і матеріально-технічного забезпечення цілям і 

змісту уроку. 

- Забезпеченість учнів навчально-технічною документацією: її технічна 

грамотність і методична ефективність.  

- Наявність плану уроку і конспекту вступного інструктажу.  

- Організація робочих місць учнів і їх відповідність ТБ та ОП. 

 

Характеристика ходу уроку 

- Правильність (і відхилення) у визначенні теми, цілей і задач уроку. 

- Обґрунтованість вибору типу і виду уроку. 

- Прийоми, які використовувались майстром для мотивації майбутньої 

роботи. 

- Методика опитування учнів за попереднім матеріалом. Відповідність 

опитування цілям уроку. 

- Методика показу трудових прийомів. 

- Системність, логічність і доступність пояснення нового матеріалу. 

- Як реалізовані міжпредметні зв'язки на вступному інструктажі? 

- Які прийоми використовував майстер для попередження типових помилок 

за темою уроку? 

- Відповідність методики проведення вступного інструктажу виду 

виконуваних робіт (операційних, комплексних). 

- Методи і прийоми, які застосовувались майстром для активізації 

розумової і професійної діяльності учнів у процесі вступного інструктажу.  

- Методи закріплення навчального матеріалу вступного інструктажу. 

Обґрунтованість їх вибору.  

- Самостійність і активність учнів на вступному інструктажі. 

- Чи використовував майстер диференційований підхід до учнів різної 

успішності на вступному інструктажі, у чому це виявлялося? 

- Відповідність змісту вступного інструктажу його задачам.  

- Зміст цільових обходів.  

- Форми і методи роботи майстра в процесі поточного інструктажу, їх 

особливості. 

- Організація поточного міжопераційного контролю роботи учнів. 

- Методика проведення підсумкового контролю. 

- Відповідність критеріїв оцінювання роботи учнів сучасним вимогам. 

- Якість роботи учнів. Самостійність і усвідомленість їх дій. 

- Відношення учнів до роботи. Увага, активність, дисципліна, 

організованість. 



- Правильність відповідей учнів. 

- Прийоми і способи, що використовував майстер у процесі 

індивідуального поточного інструктажу з учнями різної успішності. 

- Зміст зауважень майстра, їх педагогічна значимість. 

- Методи проведення заключного інструктажу, їх відповідність цілям, 

задачам і ходу уроку. 

- Якими методами проводився аналіз помилок, їх причин і пояснення 

способів попередження? 

- Зміст домашнього завдання, його диференційованість для учнів різної 

успішності. Чи був проведений інструктаж для пояснення виконання 

домашнього завдання? 

Загальні висновки 

- Як реалізуються дидактичні принципи на уроці? 

- Якою мірою реалізовані цілі уроку? 

- Що цінного з педагогічного досвіду майстра представлено на уроці? Що 

заслуговує поширення в педагогічній практиці? 

- Недоліки уроку. У чому їх причина?  

- Рекомендації майстру. 

 

Загальний аналіз уроку є містким та потребує ретельного спостереження 

ходу уроку. При використанні методики загального аналізу оцінку 

ефективності уроку можна розглядати як суму стану реалізації кожного з 

основних аспектів уроку. Загальний аналіз доцільно проводити з метою 

визначення системи педагогічної діяльності викладача (майстра виробничого 

навчання) при проведенні відкритих уроків теоретичного або виробничого 

навчання, при вивченні передового педагогічного досвіду авторів уроків. При 

проведенні аналізу уроків рекомендується враховувати наступні принципи: 

- принцип науковості, який спирається на науково обґрунтовані психолого-

педагогічні вимоги до організації і методики проведення уроку; 

- принцип відомості викладачу вимог до його навчально-виховної 

діяльності на уроці знання вимогою до навчання вихідної діяльності 

викладачах; 

- принцип доцільності вимог до навчально-виробничого процесу; 

- принцип системності і систематичності при відвідуванні й аналізі уроку. 

Значну частину в галузі педагогічної та інструктивно-методичної 

діяльності керівників професійних навчальних закладів займають контрольні 

відвідування уроків згідно з вимогами системи внутрішньоучилищного 

управління, метою яких є, як правило, вивчення окремих аспектів навчально-

виробничого процесу. До таких аспектів, наприклад, можна віднести: 



- зміст навчального матеріалу; 

- раціональність організації педагогічної діяльності викладача (майстра 

виробничого навчання) та навчально-пізнавальної діяльності учнів; 

- організація матеріально-технічного та дидактичного забезпечення уроку; 

- раціональність використання часу на уроці; 

- аналіз окремих етапів структури уроку тощо. 

 

Висновки 

 

Підбиваючи підсумки, хотілося б навести ще один вагомий аргумент на 

користь необхідності найактивнішого використання на уроках виробничого 

навчання елементів гри. Подивіться в очі учнів, які виходять з ігрового 

уроку, і майстра. Перед вами - люди, які отримали радість від  спільної праці. 

Що тоді - щастя, якщо не це?! 

 Ігрові технології є з видів педагогічних технологій, методом навчання у 

якого є гра. Гру як засіб навчання, передачі досвіду старших поколінь 

молодшим люди використовували з давнини. Широке застосування гра 

знаходять у народної педагогіці. Існує безліч класифікацій ігор, у цьому 

дослідженні особливо виділено класифікаційна модель по структурним 

елементам уроку: гри вивчення нового матеріалу, гри закріплення, гри для 

перевірки знань, узагальнюючі гри Ігри є цінним засобом виховання 

розумової активності учнів, активізують психічні процеси, але у тому 

випадку, якщо проводить її тлумачний організатор. 

Тож уроки виробничого навчання повинні бути цікавими.  
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