
ННАА  ДДООППООММООГГУУ  ММААЙЙССТТРРУУ  ВВИИРРООББННИИЧЧООГГОО  ННААВВЧЧААННННЯЯ  

  

Алгоритм та особливості проведення уроку виробничого навчання 
 

Хід уроку 
 

Характерні особливості Можливі недоліки 

І. Організаційна частина: 
- перевірка наявності учнів; 
- перевірка готовності учнів до уроку; 
- допуск з техніки безпеки. 

Організація і психологічне на лаштування учнів на психологічну 
працю. 
Важливо: 
зовнішній вигляд майстра, психологічна готовність його до уроку, 
до співпраці з учнями. 

 

ІІ. Вступний інструктаж: 
1. Актуалізація знань: 
- повідомлення теми програми і уроку; 
- цільова установка проведення уроку; 
- перевірка опорних З, У, Н учнів, 
необхідних для проведення наступних 
структурних елементів уроку; 
- пояснення характеру і послідовності 
роботи учнів на уроці; 
2. Викладання нового матеріалу: 
- повідомлення нової навчальної 
інформації; 
- показ нових прийомів трудової 
діяльності; 
- повідомлення про передовий досвід за 
темою уроку; 
- опитування учнів і пробне виконання 
ними нових прийомів, показаних 
майстром; 
- відповідь майстра на запитання учнів. 

 
 
Призначення наступної роботи, цільова настановка 
 ( створення ситуації нового, організація бесіди , дискусії, 
демонстрація кращих зразків навчально-вир. робіт 

 
 
- неточно сформульована мета, не 
оголошується тема 

Актуалізація (використання методів пошукового характеру, а не 
репродуктивних – питання чому?, поясніть?, порівняйте?), практична 
спрямованість повтору матеріалу 

- не вміння слухати учня, 
дублювання теорії. 
Активізація всієї групи, випущені з 
поля зору кожен учень 

Вивчення технічних вимог, еталонів робіт, документів письмового 
інструктування 

 

Інструктування з позицій попередження помилок. Аналіз зроблених 
помилок учнями та способи їх попередження 

- взагалі не визначені типові 
помилки 

Пояснення і показ раціональної організації робочого місця  

Пояснення і показ найбільш раціональних прийомів виконання 
трудових операцій із залученням учнів до пояснення нового 
матеріалу. Показувати  потрібно лише нові прийоми, раніше невідомі 
учням. Спочатку показати у нормальному темпі, потім в 
уповільненому, виділити основні операції. Показ передових, 
високопродуктивних прийомів праці (розкривати умови та особливості 
максимально наближені до робочих) 

- дублювання теорії, технічно 
неправильно показані прийоми. 
Майстер не залучає до співпраці 
учнів, демонструє всі прийоми в т.ч. 
відомі учням. 
 
Не використовуються ДЗН 

Використання методів контролю та самоконтролю  

Перевірка засвоєння учнями матеріалу (пробне відтворення учнями 
прийомів роботи) 

- не має закріплення матеріалу, або 
воно носить теоретичний характер 
(усне опитування) 
Немає співпраці з учнями 

Залучення учнів до самостійної роботи (планування, розбір 
технічної документації) 

- майстер все пояснює сам, 
перенасичення інформацією, і учні 
не вміють пояснювати хід роботи 

Пояснення ходу подальшої роботи, порядок виконання вправ.  

Дотримання правил охорони праці  

До роботи учні приступають тільки тоді, коли майстер впевнився в 
тому, що всі зрозуміли матеріал 

 

ІІІ. Поточний інструктаж: 
- видання завдань для самостійної роботи 
та пояснення алгоритму їх виконання; 
- розподіл учнів по робочих місцях; 
- повідомлення про критерії оцінювання 
виконаних робіт; 
- цільові обходи майстра робочих місць 
учнів; 
- прийом та оцінювання виконаних робіт; 
- прибирання робочих місць. 

Чітке визначення навчальної діяльності учнів на уроці, усвідомлення 
їх кожним учнем 

- немає системи поточного 
інструктування, не оголошені 
критерії оцінювання 

Включення кожного учня в роботу всієї групи - вникає в роботу кожного учня і 
випускає з поля зору всю групу 

Розвиток вміння самостійного планування та аналізу роботи - майстер дає готові вказівки по 
виправленню помилок 

 Заохочення творчого підходу до вирішення виробничих завдань  

Виховування культури праці  

Раціональне використання часу, надання уваги якості роботи - учні виконують роботу, а майстер 
не встигає її перевірити 

Розвиток в учнів вміння самостійно визначати помилки, знаходити 
способи їх виправлення 

 

Дотримання правил техніки безпеки  

Цільові обходи (треба знати індивідуальні особливості учнів) - носять формальний характер 

Якщо учні роблять1 і ту ж помилку, зупинити виконання вправ та 
пояснити ще раз матеріал  

- не слідкують за правильністю 
виконання робіт 

ІV. Заключний інструктаж: 
- аналіз діяльності учнів у процесі всього 
уроку; 
- аналіз причин помилок учнів та пропозиція 
засобів по їх усуненню; 
- повідомлення та обґрунтування оцінок; 
- видача домашнього завдання. 

Підведення підсумків, аналіз виконаних робіт, аналіз кращих робіт у 
відповідності з вимогами кваліфікаційної характеристики та в 
порівнянні з еталонами робіт. Аналіз помилок. Залучення учнів до 
обговорення 

- не залучені учні до обговорення і 
оцінювання робіт. Аналіз носить 
формальний характер і не усуває 
недоліки. Майстер не показує , а 
чого навчились учні. 

Заохочення учнів, які вносять пропозиції.  

Оцінювання повинне бути об’єктивним. - зауваження не носять 
педагогічний  та виховний  характер 

Видача д/з  диференційованого характеру - немає пояснення алгоритму 
виконання 

 


