
                                                               НА ДОПОМОГУ  МАЙСТРУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ  

 

Зразок оформлення плану уроку виробничого навчання 
 

СХЕМА ПЛАНУ УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 
 

Тема програми __________________________________________________________________________ 

Тема уроку _____________________________________________________________________________ 

Мета уроку: 

а) навчальна – які професійні знання, уміння, навички формуються, закріплюються і розвиваються;  

б) розвиваюча – які операції і прийоми розумової  діяльності учнів розвиваються на уроці; 

в) виховна – які якості особистості учнів формуються і розвиваються на уроці. 

Тип уроку ______________________________________________________________________________  

Вид уроку ______________________________________________________________________________ 

Дидактичне забезпечення (за допомогою якого здійснюється процес навчання) 

_______________________________________________________________________________________ 

Матеріально-технічне забезпечення (за допомогою якого всі учні здійснюють свою практичну 

діяльність) _____________________________________________________________________________ 

Міжпредметні зв’язки (назва предмета, теми) ________________________________________________ 

Методи навчання  _______________________________________________________________________ 

Форми організації навчальної діяльності учнів _______________________________________________ 

Перелік навчально-виробничих робіт  ______________________________________________________ 

Список основної і додаткової літератури ___________________________________________________ 

Перелік умінь та навичок ________________________________________________________________ 

* Методична мета – вказується тільки при проведенні відкритих уроків. 
 

ХІД УРОКУ 
І Організаційна частина: 
 

- перевірка наявності учнів; 

- перевірка готовності учнів до уроку; 

- інструктаж з охорони праці. 

ІІ Вступний інструктаж: 
 

1. Актуалізація знань: 

- повідомлення теми програми і уроку; 

- цільова установки проведення уроку; 

- перевірка опорних знань, умінь, навичок учнів, необхідних для подальшої роботи на уроці; 

- аналіз і доповнення відповідей учнів, підведення підсумків. 

2. Викладання нового матеріалу: 

- повідомлення нової навчальної інформації інструктивного характеру; 

- показ нових прийомів трудової діяльності; 

- пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці; 

- обговорення типових помилок; 

- повідомлення про передовий досвід за темою уроку; 

- опитування учнів і пробне виконання ними нових прийомів, показаних майстром, для перевірки 

доступності нового інструктивного матеріалу; 

- відповідь майстра на запитання учнів; 

- видача завдань для самостійної роботи учнів та пояснення порядку їх виконання; 

- розподіл учнів за робочими місцями; 

- повідомлення про критерії оцінювання виконуваних робіт; 

- підведення підсумків вступного інструктажу. 

ІІІ Поточний інструктаж (самостійна робота учнів): 
 

- самостійна робота учнів над виданими завданнями; 

- цільові обходи майстра робочих місць учнів; 

- прийом та оцінювання виконаних робіт; 

- прибирання робочих місць. 

IV Заключний інструктаж: 
 

- аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку; 

- оцінка роботи учнів, її об’єктивне обгрунтування; 

- аналіз причин помилок учні та пропозиції засобів по їх усуненню; 

- видача домашнього завдання.  

                                                                                                                          


