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Вступ 

 

Учитель готується до хорошого уроку все життя.  

Така духовна і філософська основа професії і технології  

нашого труда: щоб дати учням іскорку знань,  

учителю потрібно увібрати ціле море світла. 

В. Сухомлинський 

     Посилення ролі професійно-технічної освіти як динамічної системи, 

що здійснює активний вплив на подальший розвиток економіки держави, 

підтверджується як вітчизняним, так і зарубіжним досвідом.  

 Високий рівень національної робітничої сили сприяє залученню іноземних 

інвестицій, розвиває можливості експортного виробництва з великою 

питомою вагою кваліфікованої праці.  

            У зв’язку з цим, одним із напрямків удосконалення змісту 

професійного навчання, що забезпечує конкурентоспроможність випускника 

на ринку праці, є впровадження нових методик навчання, інноваційних 

технологій, нових форм і методів професійної підготовки учнів, поширення 

ідей передового виробничого досвіду, зміцнення і вдосконалення навчальної 

бази, відповідного законодавчого та нормативно-правового забезпечення. 
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Не дивлячись на  різноманіття освітніх  технологій, найвищим ступенем 

їх розвитку і втілення, системним виявом ефективності і результативності, 

має бути урок як основна форма організації навчання у ПТНЗ . 

Тільки на уроці набувають цілеспрямованого вияву всі способи і форми 

взаємодії вчителя й учнів, що прогнозуються процесуальною частиною 

технології. 

З огляду на важливість і актуальність поширення та застосування 

освітніх інновацій, я обрала для себе тему роботи : «Урок – основна форма 

організації навчання в ПТНЗ. Вимоги до сучасного уроку теоретичного 

навчання» 

При реформуванні освітньої діяльності з поля зору їх ініціаторів та 

виконавців  часто випадають продуктивні зв’язки нового і традиційного. 

Останнім часом у педагогічній періодиці набули нав’язливого поширення 

порівняльні паралелі типу  “ традиційна система – інноваційна система ”, “ 

традиційний урок – сучасний урок ” тощо, де ні перше, ні друге поняття не 

означуються. Неупереджене вивчення їх змісту підводить до висновку, що 

традиційність ототожнюється з архаїчністю принаймні трьохсотлітньої 

давності.  

Сучасні нововведення в організацію  навчання і виховання насамперед 

вражають розмаїттям нових термінів і блиском дефініцій тих понять, назви 

яких запозичені з інших мов. Та навіть несміливі спроби вчителя - практика 

розібратися у цьому дивосвіті інноваційних педагогічних технологій 

змушують зробити несподіваний висновок: усі вдосконалення змісту, 

методів, засобів і організаційних форм навчання переважно зводяться до 

вічної проблеми – удосконалення класно-урочної системи, розширення 

обсягу цього поняття, уточнення його дидактичного змісту, з’ясування місця 

і ролі вчителя у процесі викладання, позиції учня у навчанні. Адже основні 

положення “ Великої дидактики ” Яна Амоса Коменського, як і сутність 

класно-урочної системи, ще не одержали категоричного заперечення в 

жодній інноваційній освітній системі, крім хіба що індивідуального 

комп’ютерного навчання, яке теж враховує і розвиває на якісно новому рівні 

здобутки своїх видатних попередників. 

Необхідно зазначити, що нові зміни не завжди викликані бажанням 

учителя осучаснити зміст власної роботи. Іноді вони продиктовані реальним 

станом освітньої справи і переважно не найкращим. 
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Отже, Мета роботи: теоретично обґрунтувати, розробити й 

експериментально перевірити  модель спільної роботи вчителя і учнів з 

планування, організації та проведення реального процесу навчання за умови 

забезпечення комфортності для всіх суб’єктів освітньої діяльності. 

Відповідно до поставленої мети визначено наступні завдання 

підсумкової роботи: 

 Проаналізувати типи та види уроків теоретичного навчання, вимоги до 

сучасного уроку  

 Розробити методичну розробку уроку використанням інформаційно - 

комунікаційних і виробничих технологій з професії « Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій 

 Здійснити експериментальну перевірку ефективності процесу навчання 

для всіх суб’єктів освітньої діяльності з використанням методів 

активного навчання 
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1 .Особистісно орієнтована освітня технологія 

"Чи думаю я про дітей?" - запитання із запитань,  

                                                  яке повинно виникати у педагога,  

                                                    перш ніж він починає справу... 

На сучасному етапі розвитку освіти до складу педагогічних технологій 

науковці включають особистісно орієнтовані педагогічні технології, під- 

креслюючи при цьому їх значення для системи професійно-технічної осві- 

ти. В. Г. Кремень серед пріоритетних напрямів дослідження педагогічних і 

психологічних проблем розвитку національної системи освіти визначає 

"формування змісту освіти на основі особистісно орієнтованих технологій 

навчання"  "Особистісно-розвивальні педагогічні технології можуть 

ефективно використовуватися за умови, що викладач, виконуючи свої про- 

фесійні обов'язки, народжується сам та існує своїми неповторними творчи- 

ми здобутками" (І. А. Зязюн)  

Сьогодні також виникає необхідність розуміння суті змісту особистісно 

орієнтованого підходу до професійної освіти. Необхідний перехід до 

формування варіативного змісту освіти, оскільки це надасть тому, хто 

навчається, можливість вибору в одному професійному полі. 

Багато відомих українських і російських учених вважають, що у межах 

як традиційної, так і особистісно орієнтованої парадигми професійної осві- 

ти акцентується увага на соціальному та індивідуально-особистісному 

смислах змісту освіти, оскільки в системі професійно-технічної освіти 

відбувається перехід від навчання предметно орієнтованого до навчання, 

спрямованого на всебічний розвиток особистості. Проблема формування 

особистості майбутнього професіонала - випускника закладів профтехосвіти - 

головна мета цілісного педагогічного процесу . 
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    Вище професійне училище № 7 м. Калуша  вже декілька років впроваджує 

в навчальний процес особистісно орієнтований підход до професійної освіти, 

інформаційно - комунікаційні і виробничі технології та випускає у галузь 

будівництва кваліфікованих робітників, що забезпечують 

конкурентоспроможність на ринку праці. 

Особистісно орієнтоване навчання будується за принципом варіативності, 

тобто визнання різноманітності змісту і форм навчального процесу, вибір 

яких здійснюється викладачем-предметником  з урахуванням мети розвитку 

кожної дитини, її педагогічної підтримки у пізнавальному процесі та 

життєвих обставинах. 

Я, Прокопів Валентина Василівна, викладач спеціальних дисциплін з 

професії, монтажник гіпсокартонних конструкцій; штукатур маляр», 

педагогічний стаж роботи 18 років, за освітою  інженер будівельник, працюю 

над методичною проблемою «Впровадження сучасних будівельних 

матеріалів та технологій за допомогою інформаційно - комунікаційних 

технологій у навчальний процес » 

Основний принцип, якого дотримуюсь в роботі з учнями-це  навчання 

і виховання - складові єдиного процесу, формування висококваліфікованого 

робітника. Як викладач, постійно працюю над вдосконаленням своєї 

педагогічної майстерності, голова методичної комісії, виступаю на 

педагогічних читаннях, проводжу відкриті уроки, тижні будівельних 

професій. 

Впроваджуючи сучасні матеріали і технології в навчальну  діяльність 

учнів, віддаю перевагу тим методам, які дозволяють в повній мірі донести до 

учнів зміст виробничого процесу, активізувати їх пізнавальну діяльність, 

реалізувати проблемно-розвиваючий, творчий характер навчання.        
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 Впровадження ігрових форм навчання як засобу активізації 

пізнавальної діяльності учнів, дають змогу на уроках теоретичного навчання 

повторити набуті вміння  учнів на уроках виробничого навчання та з добрим 

настроєм перейти до застосування цих знань на практиці. 

При впровадженні  особистісно орієнтованих технологій  на 

своїх уроках можу сформулювати головні вимоги: 

- навчальний матеріал повинен забезпечувати виявлення змісту 

суб’єктивного досвіду учня, включаючи досвід його попереднього 

навчання; 

- виклад знань викладачем повинен бути спрямованим не тільки на 

розширення обсягу, структурування, інтегрування, узагальнення 

предметного змісту, а також на постійне перетворення набутого 

суб’єктивного досвіду учнів з науковим змістом здобутих знань; 

- активне стимулювання учня до самооцінної освітньої діяльності, 

зміст і форми якої повинні забезпечувати учневі можливість 

самоосвіти, саморозвитку, самовираження в ході оволодіння 

знаннями; 

- необхідно забезпечувати контроль і оцінку не тільки результату, а 

й головним чином процесу учіння; 

Дані вимоги до освітніх технологій зумовлюють розробку 

інноваційних методик інтерактивного навчання, спрямованих на формування 

особистості, яка адаптована до конкретних соціальних умов. 

Традиційних уроків замало для раціональної організації 

навчання, зважаючи на обсяг навчального матеріалу, його об’єктивну 

складність. Тому урок, як і вся система навчання, останнім часом зазнає 

істотних змін. 

    Поряд з традиційними, все частіше  використовую  нетрадиційні тобто 

нестандартні уроки: робота в малих групах, дискусія, дидактичні ігри, такі 

форми роботи як “мікрофон”, “мозкова атака”, “акваріум”, “навчаючись-

учусь”. 

Інтерактивні методи  сприяють розвиткові комунікативних умінь і 

навичок учнів, їхньої пізнавальної  діяльності, установленню емоційних 

контактів між учасниками навчально-виховного процесу. Крім того, 

методично правильне використання інтерактивних методів дає змогу 

викладачеві створити умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою 

інтелектуальну спроможність, що робить урок продуктивним, дає можливість 
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висловити думки кожному учневі, відповідаючи  по черзі на поставлені 

запитання. 

Сучасна педагогіка визначила учня суб’єктом, рівноправним 

партнером процесу навчання. Нова педагогічна  теорія спрямовує викладача 

на діалог з учнем. Отже, є всі підстави говорити про необхідність розширити 

межі діалогового поля, залучення учнів до діалогу з автором підручника чи 

тексту, викладачем, однолітками. 

Близько 2,5 тис років тому Конфуцій сказав: 

           ТЕ, ЩО Я ЧУЮ, ЗАБУВАЮ, 

           ТЕ,ЩО Я БАЧУ, ПАМ´ЯТАЮ, 

           ТЕ,ЩО Я РОБЛЮ, Я РОЗУМІЮ. 

І тільки зараз ці три прості твердження обґрунтовують необхідність змін 

у системі навчання. За результатами дослідження проведеного Національним 

тренінговим центром у 90-х р.р. видно, що найменших результатів можна 

досягти за умови пасивного навчання (лекції – 5%, читання – 10%), а 

найбільших за умови інтерактивного (дискусійні групи – 75%, навчання 

інших і засвоєння отриманих знань відразу ж після засвоєння – 90%). 

Досягнення середнього рівня в процесі засвоєння відео-аудіо матеріалів – 20 

%, демонстрація 30%. 

Ці дані підтверджуються дослідженнями сучасних психологів. За їхніми 

оцінками учень, може, читаючи очима запам’ятати 10% інформації, 

слухаючи – 26%, розглядаючи – 30%, обговорюючи – 70%, спільна 

діяльність, діяльність з обговоренням – 90%, навчання інших – 95%. 

Отже, набагато важливіше навчити, ніж просто розповісти. Хоча, 

розповісти – набагато простіше, доступніше і безумовно, швидше. Ми 

можемо швидко повідомити учням те, що вони повинні знати, і вони 

забудуть це ще швидше. 

Процес навчання не автоматичне викладання навчального матеріалу в 

голову учня. Він потребує напруженої розумової роботи учня і його власної 

активної участі в цьому процесі. Пояснення і демонстрація, самі по собі, 

ніколи не дадуть справжніх стійких знань. Цього можні досягти тільки за 

допомогою інтерактивного навчання. 

Існує один аспект у системі освіти, якого сучасні зміни торкнулись 

несуттєво. Це провідна організаційна форма навчальної: діяльності - урок. Урок є 

основоположним елементом. освітньої системи. З яких би позицій не 
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розглядалась загальна освіта, будь-який її аспект так чи інакше націлений на 

організацію і проведення ефективного урок  .  

 
На жаль, в сучасних умовах у переважній більшості учні, продовжують 

одержувати готові знання, урок ведеться у формі монологу викладача. Якщо 

такий підхід здійснювати регулярно і протягом довгого часу, то ми отримуємо 

низку негативних наслідків: нездатність, учнів до аналізу, до самостійного 

осмислення інформації, до прийняття незалежних рішень та ін. 

На таких уроках наростає стомлюваність учнів. Вони стомлюються не 

стільки від великих об'ємів матеріалу, яким оволодівають ( так звані 

перевантаження, про які говорять)., скільки від недосконалості технології 

уроку, від методичної одноманітності й власної пасивності. 

Одноманітність і пасивність у навчальній діяльності формують в учнів 

безсилля при розв'язуванні проблем, які виникають у житті, безініціативність, 

утриманство. Дійсно, з часом вони звикають до того, що їм усе дається в 

готовому вигляді, думати не треба. Вони і не вчаться думати самі. З цим вони й 

виходять у життя.  

Таким чином, суспільно-економічна криза, яка виникла у нашій країні, 

втягнула в цей стан і систему освіти Однак, проблеми, що заявились в освіті 

сприяли "вибуху" творчої активності педколективів, наполегливому і часто 

результативному пошуку нових технологій навчання, які генеральною освітньою 

метою сучасної школи визначили збереження і розвиток індивідуальної 

своєрідності особистості учня. 

При інтерактивному навчанні процес відбувається за умов постійної, 

активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, 

групове), де учень і викладач є рівноправними, рівнозначними суб'єктами 

навчання. Педагог виступає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера 
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групи. Більшість педагогів і науковців у цілому світі сьогодні погоджуються з 

тим, що треба переходити від "передачі знань" до "навчання життю". Організація 

інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, 

використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем. Воно ефективно сприяє 

формуванню вмінь, навичок і цінностей, створенню атмосфери співробітництва, 

взаємодії, дозволяє педагогу стати справжнім лідером учнівського колективу.  

Тож, прості твердження Конфуція обґрунтовують необхідність 

використання в системі освіти активних методів навчання. Дещо змінивши 

слова великого філософа, можна сформулювати кредо інтерактивного 

навчання: 

Те, що я чую, я забуваю. 

Те, що я бачу і чую, я трохи пам'ятаю. 

Те, що я чую, бачу і обговорюю-я починаю розуміти. 

Коли я чую, бачу, обговорюю і роблю - я набуваю знань і навичок. 

Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром. 

Інтерактивні технології охоплюють чітко спланований очікуваний результат 

навчання, окремі інтерактивні методи й прийоми, що стимулюють процес 

пізнання, а також умови й процедури, за допомогою яких можна досягти 

запланованих результатів. Технологія інтерактивного навчання - така 

організація навчального процесу, за якої неможлива неучасть у процесі пізнання: 

або кожен учень має конкретне завдання, за виконання якою він повинен 

публічно відзвітуватись, або від його діяльності залежить якість виконання 

поставленого перед групою завдання. 

Однак, розглядаючи інтерактивні технології як інноваційні, слід пам'ятати, 

що будь-яка педагогічна технологія буде мертвою, якщо реальні люди, котрі її 

втілюють, не сприйматимуть її як цілісну систему в єдності компонентів і 

взаємозв'язків. Розроблена і описана технологія ~ це одне, а її реалізація на 

уроці - зовсім інше, бо несе відбиток особистості, інтелекту конкретного 

викладача. 
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2. Вимоги до сучасного уроку. 

Для того, щоби вивчення було найбільш ефективним,  

учень повинен самостійно відкрити настільки  

велику частину виучуваного матеріалу, 

 наскільки це за цих обставин можливо. 

Сказав видатний венгерський математик Д. Пойа 

 

 Що найперше ми маємо пам’ятати про урок? 

Сучасний урок — це далеко не одноманітна та єдина структурно-змістова 

схема. Тому кожний конкретний викладач визначає для себе ті форми роботи, які 

для нього найприйнятніші, відповідають тій методиці, якій він віддає перевагу в 

роботі. Саме урок — те місце, де відбуваються основні процеси навчання, 

виховання й розвитку особистості. 

Урок — це логічно закінчений, цілісний, обмежений певними рамками 

відрізок навчально-виховного процесу. Водночас — це дзеркало загальної 

педагогічної культури викладача, мірило його інтелектуального скарбу, показник 

його кругозору, ерудиції. 

За попередні роки змінилося багато педагогічних цінностей. З’явилися не 

тільки нові завдання, а й нові засоби навчання. Головне, що сьогодні урок  

розглядають не тільки як діяльність викладача чи як форму навчання, а й як 

діяльність учня. 

Урок — це жива клітина навчально-виховного процесу.  

Урок — не самоціль. Це лише інструмент виховання й розвитку особистості. 

Урок — система соціальна, що може існувати лише за взаємодії 

викладача з учнями та учнів одне з одним.  

Складність феномена під назвою «урок» полягає в тому, що він, 

відбуваючись у ПТНЗ, дуже міцно пов’язаний із педагогічними процесами 

під час оволодіння професією.  
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   2.1  Урок у системі особистісно орієнтованого навчання     

Урок був і залишається основним елементом навчального процесу, але в 

системі особистісно орієнтованого навчання суттєво змінюється його  

функція, форма організації. У цьому випадку урок підпорядкований не 

повідомленню та перевірці рівня знань (хоча й такі уроки потрібні), а 

виявленню досвіду учнів за ставленням до змісту матеріалу, який 

викладається. 

Відомо, що логічні суттєві ознаки, зафіксовані у понятті, не завжди 

особистісно значущі для учня. Часто учень і викладач по-різному 

сприймають один і той самий зміст. Виникає необхідність погодження  цих 

сприймань, перекладу того змісту, яким володіє учень, на науковий  зміст, 

тобто відбувається своєрідне «окультурювання» суб’єктного досвіду учня. 

Саме  таке завдання має вирішувати викладач за допомогою всієї групи на 

уроці. 

Робота на уроці з суб’єктним досвідом учня вимагає від викладача 

спеціальної підготовки: не  просто вміння викладати свій предмет, а вміння 

аналізувати зміст того, чим уже володіє учень із запропонованої теми. 

У цих умовах змінюється режисура уроку. Учні не просто слухають 

розповіді вчителя, а постійно співробітничають з ним у режимі діалогу, 

висловлюють свої думки, діляться своїм  розумінням змісту, обговорюють те, 

що пропонують одногрупники, за допомогою викладача ведуть відбір  змісту, 

закріпленого науковим знанням. Викладач постійно звертається до групи із 

запитанням типу: 

 що ви знаєте про це? 

 які ознаки властивості ви можете виділити  (назвати, перелічити тощо) 

 де ці ознаки, властивості, на вашу думку, можна використати? 

 з якими з них ви вже зустрічалися? тощо. 

У перебігу бесіди немає правильних (неправильних) відповідей, є різні 

позиції, точки зору, виділивши які, викладач потім починає обробляти їх з 

позиції свого предмета, дидактичної мети. Він повинен не примушувати, а 

переконувати учнів прийняти той зміст, який він пропонує з позиції  

наукового знання. Учні не просто засвоюють готові зразки, а й 

усвідомлюють, яким чином вони отримані, чому в їх основі лежить той чи 

інший зміст, якою мірою він відповідає не тільки науковому знанню, а й 

особистісно значущим цінностям (індивідуальній свідомості). Саме такий 

урок можна назвати особистісно орієнтованим. Під час його проведення 
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викладач не просто чуйний до учнів, а разом з ними здійснює рівноправну 

діяльність щодо пошуку та відбору наукового змісту знання, яке підлягає 

засвоєнню. За таких умов знання, які необхідно засвоїти, стають особистісно 

значущими. 

Основні вимоги до уроку 

Сформулюємо основні вимоги до особистісно орієнтованого уроку: 

 пріоритет особистості учня в організації  освітнього  процесу; 

 орієнтація  та процес  навчання; 

 орієнтація на особистісні досягнення  учнів; 

 створення емоційно-актуального фону уроку; 

 чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку; 

 раціональна єдність словесних, наукових і практичних  методів  

навчання; 

 використання активних  методів навчання; 

 зв’язок з раніше  вивченим, досвідом,  набутим учнем; 

 формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати 

їх на практиці; 

 заохочення прагнень учнів знаходити  свій  спосіб  роботи з 

навчальним матеріалом. 

Загально-педагогічні вимоги до уроку 

1. Пріоритет особистості учня в організації  освітнього  процесу. 

2. Врахування вікових та індивідуальних особливостей  учнів. 

3. Орієнтація  на процес  навчання. 

4. орієнтація на особистісні  досягнення  учнів. 

5. Тривимірне навчання. 

6. Створення емоційно-актуального фону уроку. 

7. Педагогічний такт і культура мови. 

8. Пізнавальна самостійність учнів. 

9. Чітке визначення освітніх, виховних і розвиваючих завдань уроку. 

10. Безперервний  поступ. 

Дидактичні вимоги до уроку 

1. Раціональне використання кожної хвилини уроку. 

2. Раціональна єдність словесних, наукових і практичних методів навчання. 

3. Використання активних методів навчання. 

4. Зв’язок  з раніше вивченим, досвідом, набутим учнем. 
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5. Формування  вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх 

на практиці. 

6. Індивідуалізація, диференціація  та інтенсифікація навчального процесу. 

7. Використання на рівні з предметами, що традиційно склалися, 

комплексних дисциплін. 

8. Використання сценарних варіантів уроків, які забезпечуються 

різноманітними носіями інформації. 

9. Заохочення  прагнень учнів знаходити свій спосіб роботи з навчальним 

матеріалом. 

10. Організоване закінчення  уроку. 

Психологічні вимоги 

1. Врахування психологічних особливостей кожного учня. 

2. Нормальний  психічний  стан і стійкий настрій вчителя і учнів. 

3. Розумна вимогливість і доброзичливість учителя до учнів. 

4. Педагогічна етика і психологічний такт. 

Гігієнічні вимоги 

1. Температурний  режим. 

2. Норми освітлення. 

3. Провітрювання. 

4. Відповідність нормативам шкільних меблів. 

5. Чергування видів навчальної роботи і різноманітність методів навчання. 

Самоаналіз уроку 

 Місце даного уроку в темі; 

 специфіка уроку; 

 тип  уроку; 

 реалізація навчальної, розвиваючої, виховної мети уроку; 

 розподіл навчального часу; 

 використані методи навчання; 

 використані форми навчання; 

 здійснення диференційованого підходу до навчання; 
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3. Типи та види уроків, методика підготовки та вибору 

Яким же має бути сучасний урок? Які його ознаки, чим він повинен 

відрізнятись від уроків, які ще  використовуються зараз у педагогічній 

практиці, але вже не задовольняють у повній мірі вимог щодо впровадження 

12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів? 

Чи може сучасний урок бути радісним і цікавим для учнів? Чи може він 

розкрити творчий потенціал особистості, поставивши її в ситуацію 

морального вибору й підготувати до самостійного рішення? Досвід 

викладачів ПТНЗ доводить, що може, однак лише за умови, якщо процес 

навчання перевести на інноваційну основу шляхом перебудови педагогічної 

технології самого викладача і навчальної технології учня, змінивши сам 

підхід до здобуття знань. 

Сучасним можна назвати той урок, що побудований на засадах 

розвиваючого навчання, а також сприяє розвитку в учнів розумових 

операцій: умінь аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, систематизації, 

класифікації, визначення причинно-наслідкових зв’язків та залежностей між 

різноманітними фактами, явищами,  а також виробленню навичок логічного 

структурування. 

Використання на уроках різних інноваційних технологій (як то тести чи 

розвиток критичного мислення) забезпечує позитивну мотивацію здобуття 

знань з предмета, дає відчуття потреби в самоосвіті, формує стійкий інтерес 

до матеріалу, що вивчається, сприяє розвитку творчої особистості. 

Але ж всі інноваційні процеси стосуються, насамперед, уроку, особливо 

його структури. 

Організаційну форму навчання викладач обирає, залежно від теми, яка 

вивчається, та на підставі системного підходу до викладання свого предмета. 

У сучасній дидактиці уроки класифікують залежно від провідної 

дидактичної мети: 

 уроки засвоєння нових знань; 

 уроки осмислення нових знань, формування умінь і навичок на основі 

знань, або уроки закріплення вивченого; 

 уроки повторення, узагальнення і систематизації вивченого; 

 уроки контролю і корекції знань; 
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 уроки аналізу контрольних робіт. 

Під структурою уроку слід розуміти певну послідовність дій викладача, 

спрямованих на досягнення виховної мети.  

Виходячи із загальної ідеї сучасних наукових уявлень про урок, його 

мета має триєдиний характер і складається з трьох взаємопов’язаних, 

взаємодійних аспектів: пізнавального, розвивального й виховного. Мета — 

це заздалегідь запрограмований результат, який людина має отримати в 

майбутньому в процесі здійснення тієї чи іншої діяльності. Чи не основна 

частина всіх помилок у навчанні, вихованні та управлінні ПТНЗ спричинена 

через нечітке уявлення мети діяльності, прорахунків у її формулюванні.  

Згадаємо: «Ніщо так гарно не запам’ятовують учні, як помилки своїх 

викладачів»?  

Тому тут треба проявити свій талант. А талант — це здатність робити те, 

чого нас ніхто не вчив.  

Краса — це все те, на що дивляться з любов’ю. Тож любов учня треба 

завоювати. Для цього треба використовувати хоч якусь «родзинку», якийсь 

«тік» для серця дитини на кожному уроці. І однією із таких родзинок і є  

мультимедіа і комп’ютери.  

Мета кожного уроку має три обов’язкові складові частини . 

Визначаючи виховну мету занять, необхідно враховувати її приоритетні 

напрямки: 

 формування національної свідомості, любові до рідної землі, поваги 

до культури та історії свого народу;  

 шанобливого ставлення до культури всіх народів, що проживають на 

території України; 

 формування творчої, працелюбної особистості; 

 розвиток духовної культури особистості; 

 формування екологічної культури; 

 розвиток індивідуальних здібностей і забезпечення умов їх реалізації. 

Навчальною метою може бути: 

 забезпечення під час уроку засвоєння (повторення закріплення) 

понять, законів, теорій; 

 формування ( продовжити формування, закріпити) певних вмінь; 

 формування системи знань з теми; 
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 контроль  рівня засвоєння знань, отриманих під час попередніх 

уроків; 

 узагальнення, систематизація та закріплення знань з теми; 

 навчання учнів використанню знань для вирішення практичних 

завдань тощо. 

Завдання розвитку мислення (розвиваюча мета) – розвиток 

пізнавальних інтересів і здібностей учнів: 

 формування загально-навчальних вмінь та навичок (робота з 

підручниками, узагальнення, планування, самоконтроль тощо); 

 сприяння розвитку волі, наполегливості під час навчання, розвитку 

пам’яті (уяви, технічного мислення, мови, самостійності тощо); 

 розвиток емоцій учнів шляхом створення ситуацій здивування, 

переживань тощо; 

 розвиток зацікавленості учнів у навчанні шляхом доведення 

важливості матеріалу, що вивчається (використання ігор, проблемних 

ситуацій тощо). 

Таким чином, проблемні уроки можна підвести під наступну схему: 

І.  Тема уроку: 

1) Мета (дидактична, виховна, розвиваюча). 

2) Тип уроку (вид). 

3) Методи навчання, викладання ( або їх поєднання на різних етапах 

уроку). 

4) Використання технічних та комп’ютерних засобів навчання, засобів 

наочності, джерел інформації ( підручники, періодичні видання, художня 

література та ін.). 

ІІ.  Актуалізація знань та активізація розумової діяльності: 

1) Опорні зв’язки  ( поняття та факти). 

2)  Зв’язок із попереднім уроком, з інформаційним матеріалом. 

3) Тип самостійної роботи. 

4) Засоби та способи індивідуалізації. 

5) Засоби збудження інтересу учнів до теми, до уроку та утворення 

емоційного середовища. 

6) Форма контролю за ходом уроку, оцінка навчальних досягнень.ІІІ. ІІІ. 

Засвоєння нових понять та засобів дії: 

1) Нові поняття та засоби їх засвоєння. 

2) Основні та другорядні проблеми. 
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3) Вид самостійної роботи, її зміст (індивідуальна робота). 

4) Проблемні та інформаційні питання (для утворення проблемних 

ситуацій та постановки проблем) і питання, що будуть запропоновані учням. 

5) Варіанти засобів розв’язання завдань, можливі підказки для 

вирішення складних проблем  у процесі сприймання й осмислення учнями 

нового навчального матеріалу. 

IV. Формування умінь та навичок: 

1) Вид самостійної роботи (фронтальна та диференційована). 

2) Конкретні вміння та навички для опрацювання навчального 

матеріалу (вміння  формулювати питання, знаходити причину за наслідком, 

вирішувати типові завдання та ін.). 

3) Засвоєння знань, зміцнення умінь у процесі узагальнення, 

систематизації, застосування знань, умінь і навичок на практиці. 

4) Засоби отримання зворотної інформації. 

V.  Домашнє завдання: 

1) Повторення, підведення підсумків уроку, повідомлення домашнього 

завдання. 

2) Вид самостійної роботи (диференційовані завдання творчого 

характеру, їх обсяг, джерела інформації) поради, як її краще виконати. 

Викладач використовує поєднання перелічених елементів структури 

уроку, визначаючи їх послідовність залежно від дидактичної мети уроку, 

змісту навчального матеріалу, рівня підготовки учнів, конкретних умов 

проведення уроку. 

З огляду на те, що урок є елементом педагогічної системи, його 

технологія  - це складова частина педагогічної технології, під якою 

розуміють систему дій, що підвищують ефективність навчання. Підготовка 

до уроку – один з головних обов’язків щоденної роботи викладача. Її 

необхідно починати з аналізу підсумків попередніх уроків за реалізацією 

поставлених цілей, а також відповідність їх щодо дидактичних, виховних і 

організаційних вимог. 

Підготовка до уроку складається з наступних елементів: 

1. Визначення змісту та відбір матеріалу запланованого на урок, з 

урахуванням його специфіки та складності. 

2. Уточнення теми заняття, чітке визначення навчальної, виховної 

та розвиваючої мети заняття і шляхів її реалізації. 



 

 

20 

 

3. Визначення форми та методу проведення уроку, типу уроку та 

його структури, з розподілом часу. 

4. Уточнення завдань для вправ і самостійних робіт, а також 

контрольних запитань. 

5. Складання плану уроку та конспекту викладання матеріалу. 

6. Підготовка матеріально-технічної бази, ТЗН, наочних посібників. 

Під час підготовки до уроку значне місце займає складання плану. 

Складати план уроку можна як текст, таблицю в зошиті або на бланках 

затвердженої у даному навчальному закладі форми. Але незалежно від 

форми, у плані повинні визначатись: 

 чітко і зрозуміло, по-можливості, коротко сформульована тема; 

 визначена триєдина мета у відповідності з вимогами програми; 

 вказане обладнання уроку (дидактичне, наочне, ТЗН); 

 розписаний хід уроку ( за планом структури уроку у 

відповідності з його типом). 

Велику роль у активізації інтелектуального розвитку учнів і 

забезпечення викладачеві можливості керувати їх пізнавальною діяльністю 

відіграють методи навчання, які визначаються як способи взаємопов’язаної 

діяльності викладача та учня. 

Методи навчання можна поділити за джерелами знань та формою 

викладу навчального матеріалу. 

Урок засвоєння нових знань 

Мета: оволодіння учнями новими навичками, матеріалом та новими 

способами діяльності. 

Структура 

1. Організаційний момент. 

2. Підготовка до сприйняття матеріалу або актуалізація опорних 

знань, умінь, уявлень та чуттєвого досвіду. 

3. Мотивація навчальної діяльності. 

4. Оголошення теми, мети, завдання уроку. 

5. Вивчення нового матеріалу (первинне засвоєння). 

6. Осмислення нових знань, умінь. 

7. Закріплення, систематизація та узагальнення. 

8. Контрольно-коригувальний етап. 

9. Підбиття підсумків уроку. 
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10. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання. 

Найчастіше таким уроком є вступний урок курсу (теми, розділи), коли 

він незначною мірою пов’язаний з темою попереднього уроку. Також 

доречного обрати цей тип у випадку, коли зміст матеріалу складний, 

об’ємний, містить значну кількість нових понять і положень. 

Може використовуватись пояснювально-ілюстративний, проблемний 

виклад. Заняття можна провести у формі бесіди, лекції, уявної подорожі чи 

екскурсії, відеоуроку, навчальної конференції з підготовленими 

доповіданнями (повідомленнями) учнів. Під час проведення уроку доречні 

конспектування, складання тез, опорних схем, робота з підручником, картою, 

довідниками тощо. Головне – щоб вивчення нового матеріалу учнями 

відбувалося не пасивно, а в ході різноманітної активної пізнавальної 

діяльності. 

 

Урок формування та вдосконалення вмінь і навичок  

Мета: закріплення й усвідомлення раніше засвоєного матеріалу (знань, 

умінь, навичок) і формування нових навичок та вмінь. 

Основою такого уроку можна назвати тренування в різних варіантах, яке 

вимагає від учня перенесення знань і вмінь у нові, нестандартні ситуації. Для 

проведення таких уроків використовується практична робота. Практичні 

роботи в значній кількості представленні у навчальних програмах, та й 

практичні завдання є невід’ємною складовою фактично кожного уроку.  

Структура 

1. Організаційний момент. 

2. Актуалізація опорних знань та їх коригування. Повідомлення 

теми й мети. 

3. Мотивація навчальної діяльності. 

4. Вступні вправи (можуть поєднуватись із поглибленням або 

вивченням невеликих порцій нового матеріалу та ознайомлення з правилами, 

алгоритмами виконання певних дій). 

5. Пробні та тренувальні вправи (використання вивченого в 

стандартних умовах). 

6. Творчі вправи. 

7. Підсумки уроку. 

8. Домашнє завдання. 
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Зміст уроків цього типу має значні можливості для великої варіативності 

і тому сприяє диференціації та індивідуалізації навчання. Уроки формування 

та вдосконалення вмінь і навичок можуть проводитись у вигляді ігор, 

змагань, уявних експедицій тощо та поєднувати й індивідуальні, і 

фронтальні, і групові методи роботи. 

Коли на практичну роботу відводиться ціле завдання, то може бути 

використаний такий тип уроку, як урок використання знань, умінь і 

навичок. 

Структура таких уроків складається з таких етапів: 

1. Перевірка домашнього завдання; коригування опорних знань, 

умінь, навичок. 

2. Повідомлення теми й мети уроку. 

3. Мотивація навчальної діяльності. 

4. Загальний інструктаж, усвідомлення учнями алгоритму дій. 

5. Самостійне виконання учнями завдань під контролем і за 

допомогою вчителя. 

6. Звіт про виконання роботи. Узагальнення й систематизація 

результатів роботи. 

7. Підсумки уроку. 

8. Домашнє завдання. 

Урок закріплення знань, умінь і навичок (уроки повторення) 

Мета: повторення та закріплення, уточнення та поглиблення попередньо 

засвоєних знань, умінь і навичок. 

Як правило, викладачі проводять наприкінці вивчення великих розділів, 

на початку навчального року або під час підготовки до іспитів. Значний обсяг 

матеріалу, що виноситься на повторення, дає змогу урізноманітнити форми 

роботи та сприяти підвищенню зацікавленості учнів до вивчення географії. 

Особливістю й одночасно складністю цього типу уроків є вміння 

визначати обсяг навчального матеріалу, виділяти головні ідеї, поняття, 

правила й добирати відповідні завдання. 

Структура 

1. Повідомлення теми, мети уроку. 

2. Мотивації навчальної діяльності. 

3. Повторення основних понять теми. 

4. Повторення основних закономірностей, правил теми. 
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5. Виконання практичних завдань на повторення й закріплення 

основних умінь і навичок. 

6. Підсумки уроку. 

7. Домашнє завдання. 

Урок систематизації й узагальнення знань 

Мета: встановлення рівня оволодіння учнями основними теоретичними 

знаннями, повторення, більш глибоке осмислення навчального матеріалу, 

приведення його до певної системи. 

Структура 

1. Повідомлення теми й мети уроку. 

2. Мотивація навчальної діяльності. 

3. Відтворення та коригування опорних знань. 

4. Узагальнення та систематизація понять. 

5. Засвоєння провідних ідей і теорій на основі широкої 

систематизації. 

6. Домашнє завдання. 

Для систематизації та узагальнення виділяються ключові питання 

відповідного курсу. Увага звертається на знаходження та розкриття в уже 

вченому матеріалі закономірностей, логічно-наслідкових зв’язків, глибокої 

сутності процесів та явищ; на перехід від окремих до більш широких 

узагальнень. Слід звернути увагу на те, що систематизація передбачає певну 

форму відображення окремих фактів у певній системі взаємозв’язків схему, 

узагальнюючу таблицю тощо. У жодному разі не можна вважати 

систематизацією просте відтворення окремих фактів або дій наприкінці 

вивчення теми. Це буде просте повторення. 

Урок такого типу може проходити у формі оглядової лекції, бесіди, 

опитування й виконання системи завдань та ін. 

Урок перевірки та коригування знань, умінь і навичок. 

Мета: перевірка якості та міцності засвоєного матеріалу, сформованості 

умінь і навичок; внесення коректив. 

Структура 

1. Повідомлення теми та мети уроку. 

2. Мотивація навчальної діяльності. 

3. Перевірка знання фактичного матеріалу та основних понять. 

4. Перевірка глибини усвідомлення знань. 

5. Використання знань у стандартних умовах. 
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6. Використання знань у змінених умовах. 

7. Збір виконання завдань (їх перевірка, оцінювання, аналіз, як 

правило, виконується до наступного уроку). 

8. Підсумки уроку . 

9. Домашнє завдання. 

Якщо робота проводиться письмово, то пункти 3-6 відображають логіку 

побудови завдань контрольної роботи. 

Такі уроки проводяться наприкінці вивчення теми, розділу й виконують 

цілу низку функцій: контролюючу, навчальну, виховну, діагностуючу та ін. 

Уроки перевірки можуть бути організовані досить різноманітно (у 

вигляді ігор-змагань, аукціонів, огляду знань тощо), мають широкі 

можливості для поєднання і індивідуальної, і групової роботи. 

При плануванні уроку викладачам необхідно пам’ятати, що сучасний 

урок має відрізнятись багатоваріантністю і форм навчальної роботи, і методів 

її організації, і прийомів реалізації мети уроку, що дає широкі можливості 

здійснювати індивідуальний підхід  у навчанні та вихованні учнів. 
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4.Уроки з комп’ютерною підтримкою 

Саме новітні розробки в 

навчанні із застосуванням 

комп’ютерних технологій і методів у 

сукупності називають мультимедіа. 

Арсенал мультимедіа-технологій  

складає анімаційну графіку, 

відеофільми, звук, інтерактивні 

можливості, використання 

віддаленого доступу і зовнішніх 

ресурсів, роботу з базами даних 

тощо.  

На своїх уроках часто 

використовую мультимедіа  з метою повторення, узагальнення та 

систематизації знань , це не тільки допомагає створити конкретне, 

наочно-образне уявлення про предмет, явище чи подію, які 

вивчаються, але й доповнити відоме новими даними. Особливо  на  

уроках технології монтажу гіпсокартонних конструкцій, де взагалі 

працюю з електронним підручником. 

Метою застосування відеоматеріалів та інших мультимедійних 

засобів є ліквідація прогалин у наочності викладання.  

Серед величезного різноманіття навчальних мультимедійних 

систем умовно можна відокремити засоби, які є найбільш 

ефективними на уроках: 

 комп’ютерні тренажери; 

 автоматизовані навчальні системи; 

 навчальні фільми; мультимедіа-презентації; 

 відеодемонстрації. 

Отже, застосування мультимедійних засобів навчання надає уроку 

специфічну новизну, яка за своїм змістом і формою викладення має 

можливість відтворити за короткий час значний за обсягом матеріал, а 

також подати його в незвичному аспекті, викликати в учнів нові 

образи, деталізувати нечітко сформовані уявлення, поглибити здобуті 

знання. 
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Методичні джерела пропонують деяку градацію викладачів, що 

використовують комп’ютер у своїй роботі. При цьому чітко можна виділити 

п’ять рівнів такого користувача (рисунок 1). 

 Рівень перший - ВИСОКИЙ СТАРТ. Використання комп’ютера в якості 

«друкарської машинки з пам’яттю»; більш-менш регулярна підготовка з 

його допомогою найпростіших дидактичних матеріалів, планів уроків, 

планування тощо; створення списків і картотек, шаблонових форм; 

формування адекватного відношення до робіт учнів, створених у 

комп’ютерному вигляді; елементарна систематизація документів у 

домашньому комп’ютері.  

 Рівень другий - ВІДКРИТТЯ МОЖЛИВОСТЕЙ. Досягнення даного 

рівня нерозривно пов’язане з виходом в Інтернет. Можливе виділення  

 

 

 

 

 

рис. 1 -  Градація викладачів, які 

використовують комп’ютер у своїй 

роботі 

проміжного етапу - знайомство з тематичним навчальним програмним 

забезпеченням. Використання комп’ютера на уроках і в позаурочній 

діяльності створює педагогу славу людини передової й прогресивної. 

Учні з більшою повагою відносяться до викладачів, які володіють 

комп’ютером, зростає авторитет такого викладача і в очах колег. Саме на 

цьому етапі викладач починає залучати своїх учнів до участі в 

дистанційних олімпіадах і конкурсах. 

 Рівень третій - НА ШЛЯХУ ДО ТВОРЧОСТІ. Викладач починає 

опановувати технології «творіння»: йому стають доступними основні 

елементи програм MS Power Point, MS FrontPage, MS Publisher. У руки 

педагога потрапляють інструменти, використовуючи анімаційні 
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можливості яких, він істотно може підсилити ефективність свого заняття. 

До застосування цих програм на уроці  викладач уже починає виступати 

авторитетним консультантом у внутрішньо-навчальних проектах. Для 

третього рівня характерні також спроби створення електронної бібліотеки 

викладача й проектів з написанням декількома педагогами загального 

навчального посібника.  

 Рівень четвертий - ПЕРШІ УРОКИ. Поступово нові інформаційні 

технології починають з’являтись  і на «його величності» уроці. Важливо, 

що для  викладача вже чи навряд можливий рух у зворотну сторону. 

Навпаки, виникає проблема систематизації створюваного матеріалу вже 

на якісно новому рівні. 

 Рівень п’ятий - ПОШУКИ СИСТЕМИ. Для педагога стає професійно 

необхідним навчитися сполучати власний викладацький стиль із тими 

технічними можливостями, які надають йому нові інформаційні 

технології. 
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5. Мультимедіа на уроці 

 

           У нашому навчальному закладі мультимедійні системи в  встановлено 

у двох  навчальних кабінетах.  Також є один переносний комплект 

комп’ютерного обладнання, який укомплектований педагогічно - 

програмними посібниками,  відео сюжетами  та навчальними фільмами до 

всіх професій. 

 Мультимедіа – сукупність програмно-апаратних засобів, що 

відображують інформацію в зоровому і звуковому вигляді. 

Урок з використанням мультимедійних технологій стає цікавішим для 

учня, а тому й ефективнішим для засвоєння знань, поліпшується рівень 

унаочнення навчального матеріалу на уроці. 

Кількість мультимедійної підтримки уроку може бути різною: від 

кількох хвилин до використання мультимедіа впродовж цілого уроку. Під час 

уроку з мультимедійною підтримкою істотно змінюється роль викладача, 

який виступає передусім організатором, координатором пізнавальної ді-
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яльності учнів. Проведення уроку з мультимедійною підтримкою зовсім не 

означає, що викладач позбавлений можливості маневрувати або 

імпровізувати. Можливо, досвідченіший викладач подібний урок проведе 

цікавіше й динамічніше, ніж його молодий колега, але урок з 

мультимедійною підтримкою зменшить кількість помилок у проведенні 

занять навіть викладачем-початківцем. 

 Які ж мінуси цього впровадження? 

Звісно  підготовка викладача до    такого уроку — це трудомісткий 

процес, який потребує навичок володіння комп’ютерною технікою, а також 

більше часу для підготовки. Враховуючи, що урок з використанням 

інформаційних технологій відрізняється від традиційного уроку, виникає 

запитання: як часто можна використовувати комп’ютер  на уроках інших 

предметів, крім інформатики? Відповісти на таке запитання  однозначно 

дуже складно. Мабуть, по – перше, це залежить від можливостей конкретного 

викладача, тобто від кількості уроків, які він зможе підготувати і провести з 

використанням інформаційних технологій. Це визначають специфіка 

предметної галузі  зміст конкретного уроку, дидактичні можливості 

програмних засобів, створені  для цього предмета, якості технічних засобів та 

володіння викладача цими засобами. 

По-друге, це залежить від необхідності проведення такого уроку. 

Можливо, що проведення уроку з конкретної теми буде ефективнішим у 

традиційній формі і тому не слід його перевантажувати технічними засобами. 

Аргументами дня проведення такого уроку можуть бути: дефіцит джерел 

навчального матеріалу, можливість демонстрування в мультимедійній формі 

унікальних інформаційних матеріалів (картин, рукописів, відеоматеріалів 

тощо), візуалізація досліджуваних явищ, процесів тощо. 

Підготовка мультимедійного уроку потребує ретельнішої підготовки, 

ніж традиційний урок.  Сценарій уроку, його режисура — важлива складова 

підготовки до такого заняття.  
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професії “ монтажник гіпсокартонних конструкцій; 
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Вступ 

Гіпсокартон - давно відомий вид продукції на вітчизняному ринку, в 

Україні його почали випускати ще на початку 50-х років. Проте тільки 

останніми роками, по мірі просування на український ринок технологій 

"сухого" будівництва, переваги 

гіпсокартону отримали належну 

оцінку, зробивши його одним з 

найбільш вживаних 

оздоблювальних матеріалів. Сьогодні 

гіпсокартон - це ключова позиція при 

внутрішньому оздобленні і плануванні 

простору приміщень. І якщо раніше 

його використовували в основному як "суху штукатурку", то зараз, завдяки 

постійному вдосконаленню асортименту і технічних характеристик, 

можливості застосування гіпсокартону значно розширилися. Сухе 

будівництво - це монтаж на будівельному майданчику вироблених 

промисловістю заготівок, будівельних виробів та матеріалів з виключенням 

так званих "мокрих" процесів (приготування кладочних, штукатурних роз-

чинів, бетону тощо). Сухе будівництво включає обмежуючі простір ненесучі 

конструкції (міжкімнатні перегородки), а також внутрішнє оздоблення та об-

шивку несучих стін, стелі  та реалізацію будь-якого архітектурно-

конструктивного задуму обмеження простору.  

Нині в Україні Київський завод "Кнауф Гіпс Київ" завдяки інвестиціям 

німецької фірми Кнауф, випускає 40 млн. м² на рік гіпсокартонних виробів 

високої якості, доступних для споживачів цієї продукції. 

Величезний асортимент будівельних матеріалів, що прийшов на зміну 

традиційному, потребує  фахівців цієї справи. Тому на 
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теперішньому етапі розвитку будівельного виробництва виникла необхідність 

випускати робітників за професією «Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій»  

Німецька фірма "Кнауф" 

зробила видатний внесок у 

розвиток індустрії будівельних 

матеріалів в Україні,  створила 

належні умови для навчання 

абітурієнтів у ПТНЗ, забезпечила 

відповідною літературою та 

укомплектувала необхідним 

інструментом. А Український 

науково - методичний центр 

професійного розвитку (УНМЦПР) 

сумісно із ДП « Кнауф - 

Маркетинг» розробили навчальні 

матеріали, комплекти роздаткових 

матеріалів для навчання за професією «Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій», а також педагогічний програмний засіб з курсу, який містить 

теоретичний матеріал  стосовно державних стандартів, відео фрагменти, 

комп’ютерні анімації, статичні та динамічні ілюстрації, схеми, моделі 

процесів, інтерактивні завдання.  

В програмі «Монтажник гіпсокартонних конструкцій  ІІІ розряду  

передбачена тема  «Технологія монтажу простих каркасів  гіпсокартонних 

перегородок» Кожна  тема доповнює одна одну, тому що побудовані за 

методом від «простого до складнішого». 

Завдяки використанню на уроках  програмного засобу з курсу «Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій», уроки стали для учнів більш доступнішими, 

зрозумілішими, яскравішими.  Адже технологія  монтажу ГКК включає в себе 

багато креслень, які пов’язані вже з простровою уявою учнів, а комп’ютерні 

анімації найкраще допомогають засвоїти матеріал. Тому на своїх уроках  

постійно використовую цей педагогічний програмний засіб, відео фрагменти, 

комп’ютерні анімації, статичні та динамічні ілюстрації, схеми, моделі 

процесів, інтерактивні завдання. На уроці  обираю групову форму роботи, 
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де учні обмінюються інформацією, вчаться підпорядковувати власні завдання 

колективній справі, що привчає їх поважати думки інших.   

Для досягнення позитивних результатів на уроці використовуються завдання, 

які активізують самостійне мислення учнів. Це захоплює їх, розвиває пам'ять 

та бажання розв'язувати поставлені завдання. 
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План уроку 

  Предмет:« Спецткхнологія  

гіпсокартонних конструкцій» 

професія:  монтажник ГКК 

група № 31, І курс 

Тема програми.  Технологія монтажу 

металевих каркасів перегородок 

середньої складності     

Тема уроку: Способи влаштування  

металевих каркасів середньої складності 

Мета уроку: 

навчальна: розширити кругозір учнів про  технології монтажу металевих 

каркасів перегородок W 115, W 116, вироблення вмінь і навичок із 

застосування монтажу металевих каркасів перегородок середньої складності  

розвиваюча: розвивати логічність та аналітичність мислення;                             

сприяти  розвитку   професійного  зацікавлення 

виховна:  виховувати творче відношення та відповідальне ставлення 

до своєї справи, охайність, спостережливість, бажання та 

прагнення бути конкурентоспроможними на сучасному 

ринку праці; 

Тип уроку: формування та вдосконалення знань, вмінь, навичок. 

Метода проведення: цифровий диктант, « шпаргалка»,  фрагменти навчальних 

фільмів, вивчення матеріалу в комп'ютерній грі.  

Міжпредметні зв'язки: 

- технологія монтажу ГКК «Технологія монтажу простих каркасів гіпсокартонних 

перегородок»; охорона праці «Загальні правила безпеки праці при роботі з 

електрофікованим інструментом»; основи галузевої економіки і підприємницької 

діяльності « Нормування та розрахунки»; матеріалознавство « Загальні відомості 

про типи та види ГКЛ »; будівельне креслення «Робочі креслення монтажних вузлів 

перегородок». 
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Методична мета: вдосконалення та поглиблення знань учнів при використанні 

інформаційних технологій 

Матеріально-технічне забезпечення: Дидактичні матеріали: сигнальні картки, 

тестові матеріали, відеоапаратура, відео проектор 

 

 Використана література: 

1. Остапченко Т.Є." Технологія опоряджувальних робіт " К., 2004 р. 

2. Захарченко П.В., Долгий Е. М «Технологія та товарознавство систем сухого 

будівництва» 

З. Старченко О.Ю. « Технології сухого будівництва» 

 

План  уроку: 

1.  Організаційна частина; 

  а) перевірка наявності учнів; 

  б) перевірка готовності учнів до уроку;   

2. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

3.Актуалізація опорних знань; 

  а) повідомлення теми програми і уроку; мети; 

  б) цільова установка проведення уроку; 

  в) пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці 

4.  Перевірка навчальних досягнень учнів: 

5. Викладення нового матеріалу. 

- показ відео фрагменту навчального фільму, коментарі; 

- самостійна робота учнів з кресленнями ( схематичне зображення вузлів 

примикань:  до стелі; кутове примикання; примикання до огороджуючої 

конструкції;  утворення отворів). 

- закріплення правил безпеки праці « Безпечний крос »  

6. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія. 

7. Інформація-інструктаж домашнього завдання 
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План-конспект уроку 

І.  Організаційна частина; 

 Перевірка наявності учнів; 

  Перевірка готовності учнів до уроку; 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

ПИТАННЯ: Розпочати урок мені б хотілося з того, щоб кожен з вас сам 

собі відповів на питання : ЧОМУ Я ТУТ? та висловився в слух. 

ВІДПОВІДЬ:  

 Щоб стати кваліфікованим робітником на сучасному ринку праці 

 Щоб орієнтуватися в асортименті сучасних будівельних матеріалів  

 Щоб застосовувати сучасні технології та матеріали у будівництві 

 Бути конкурентоспроможним, освіченим    майстром своєї справи  

 ………………………………………………………………………….. 

 

Девіз нашого уроку:  

 

«ОСВІТА – ЦЕ НАЙСИЛЬНІША ЗБРОЯ , ЯКУ ВИ МОЖЕТЕ 

ВИКОРИСТАТИ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЗМІНИТИ СВІТ» 

Нельсон Мандела 

 

ІІІ.  Актуалізація опорних знань; 

   повідомлення теми програми і уроку; мети; 

   цільова установка проведення уроку; 

   пояснення характеру і послідовності роботи учнів  
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      ІV. Перевірка раніше вивченого матеріалу:  

(Перевірка знань фактичного матеріалу ; перевірка основних понять і вміння  

самостійно пояснювати їх сутність, наводити аргументи , приклади; 

перевірка глибини осмислення знань та їх узагальнення.) 

а)  цифровий диктант   ( учні на листках паперу пишуть цифрову відповідь,  

       а потім перевіряють правильність відповіді) 

-  min  товщина ГКЛ – 6.5 мм  

- нормована  маса  ГКЛ -  36 кг 

- стандартний   розмір   ГКП 2500 х 1200 

- довжина   суцільної  стрічки ГКП на конвеєрі -  200м 

-  ГКЛ  пакують  штабелювачем  в пакети по – 50-60 шт. 

-  середня товщина  металевого профілю складає – 0.7 мм 

-  розмір СD -  60  х 27 

 - розмір UD -  28 х 27  

-  зеленим кольором  фарби маркують найбільш поширені профілі товщиною  

       - 1.0 мм 

-  відстань між дюбелями при закріпленні  напрямного профілю до підлоги   

    повинна бути – 0.8- 1м 

-  відстань між вісями  стояків металевого каркасу дорівнює -  600мм 

-  висота стінки металевого профілю CW  75– 75мм 

б) Кросворд ( поки два учня  працюють біля дошки, група відгадує кросворд 

на екрані мультимедійної дошки) 

П Е Р Е Г О Р О Д К  А 

С А П Г І П С О К А Р 

А Н Р О Ф І Л Ь Т Я Т 

М К А Н С А Р Д А Н О 

О Е М К А Р К А С Н Н 

 Р Р О Б Л И Ц Ю В А Ж 

 І З Р У Б А Н О К Н  І 
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1) Перегородка               5)  анкер                     9)  рубанок 

2) гіпсокартон                6) профіль                 10)  каркас 

3) ніж                              7) облицювання 

4) саморіз                       8) мансарда 

 

в) «Шпаргалка» ( Учням було видано завдання зібрати якомога більше 

інформації про перегородки середньої складності; на попередніх уроках учні 

вже знайомилися з  перегородками типу W 11, тому завдання не складне)  

виступ першої групи   ( див. ДОДАТОК 1) 

- виступ другої групи    (див. ДОДАТОК 2) 

Слово викладача: 

- Ви добре підготувалися до сьогоднішнього уроку,  досконало володієте 

основними положеннями  про перегородки середньої складності,  

технологічний процес  їх виконання. І наша задача на сьогоднішньому уроці 

заключається у вдосконаленні знань та навичок  при засвоєнні основних 

примикань та з´єднань у таких вузлах:  

-  перегородки з капітальною  стіною; 

- перетину перегородки х перегородкою; 

- утворення  кутового з´єднання. 
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V. Викладення нового матеріалу. 

- запишіть будь - ласка витрати  матеріалів на 1м², необхідних для 

монтажу  перегородок середньої складності : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

W 115                                                               W 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

- показ відео фрагменту навчального фільму « монтаж перегородки W 115,  

W 116»  коментарі; 

Кількість на 

 1м
2 

Назва 

6,0 м
2 

гкп 

1,0 м
2 

Звукоізоляційний матеріал 

1,5 пог. м Стрічка армувальна 

0,6 рул. Стрічка ущільнююча 

0,7 пог. м  UW- профіль 50/40 або 65/40 або75/40 

4,0 пог. м  CW- профіль 50/50; 65/50; 75/50 

3,2 шт Дюбель 6/35 

1 шт. Дюбель Кнауф 6/45 

24 шт. Шурупи: ТМ 25 

100 шт. ТМ  35 

0,2 кг Шпаклівка „Унифлотт" 

1,4 кг Шпаклівка „Фугенфюллер" 
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Монтаж перегородки W 116  

(Стіна з комунікаціями (50+ 50/250) 

 

 

 

- самостійна робота учнів з кресленнями ( схематичне зображення 

вузлів примикань:  до стелі; кутове примикання Г; примикання до 

огороджуючої конструкції А ;  утворення отворів В). 
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Перегородка  W 115                                                               

 

 

 

Перегородка       W 116 
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- закріплення вивченого матеріалу за допомогою  комп’ютерного 

інтерактивного завдання 

 

 

 

Правильні відповіді: 

 

А А Б С Д С Б Б Б С Б Д Б С А С А А С Д 
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- закріплення правил безпеки праці « Безпечний крос » 

( учням пропонуються листки - заготовки для закріплення правил безпеки 

праці 

 при виконанні монтажних робіт. Учням необхідно закінчити речення або 

вставити пропущені  слова.)  

1. Комплекс технічних і організаційних заходів, які спрямовано на 

попередження і відведення нещасних випадків – це техніка безпеки.  

2. До роботи з електрифікованим  і пневматичним інструментом 

допускаються особи - що пройшли спеціальне навчання. 

3. Корпуса електроінструментів що перебувають під напругою вище 36 В 

повинні бути заземлені. 

4. При обробці поверхонь ударним інструментом потрібно працювати в 

рукавицях та захисних окулярах 

5.  Перед початком роботи монтажник ГКК повинен видалити всі зайві 

предмети, організувати робоче місце 

6. Під час монтажу стель або робіт на висоті, забороняється виконувати 

монтажні роботи з розсувних або приставних драбин. 

7. До монтажу гіпсокартонних конструкцій стель, стін і перегородок 

допускаються особи не молодше 18 років, які отримали інструктаж на 

робочому місці. 

8.  Заборонено переходити з однієї ділянки роботи на іншу з не 

вимкненим електричним інструментом.  

 

VІ .   Підбиття підсумків уроку.  

        ( для більшого заохочення учнів до творчої роботи на уроці, оцінювання 

їх досягнень відбувається за рейтинговою таблицею)  див. ДОДАТОК 3     

VІІ .  Інформація  - інструктаж домашнього завдання 

 Повторити вивчений матеріал;  

 

Старченко О.Ю. « Технології сухого будівництва» ст.108 – 110 
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ДОДАТОК 1 

Перегородка W 115 

 

W 115- подвійний металевий каркас з двошаровим обшиванням з обох боків 

При високих вимогах до звукоізоляції паралельно встановлюються два ряди 

стояків, які ізолюються за допомогою ущільнюючих смуг. 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

Перегородка W115 у комплектних системах Кнауф представлена двома 

варіантами: 

 

 перегородка W 115.1 - має подвійний каркас, обшитий двома шарами 

ГКП з обох боків. Висота перегородки до 7,8 м, маса 1 м2 перегородки 

- приблизно 57 кг; 

 перегородка W 115.2 відрізняється від W 115.1 додатковим монтажем 

одного листа ГКП у середині перегородки, висота її 7,8 м, маса 1 м
2
 

перегородки приблизно 69 кг. Такі конструкції мають індекс 

звукоізоляції до 55 дБ, границю вогнестійкості 1,25 години. 

Теплоізоляція виконується з матеріалів щільністю 40 г/м
3
, завтовшки 

50 мм 

 

Для улаштування такої конструкції роботи виконуються  у такій 

послідовності: 

 

 за  допомогою рулетки та шнуровідбійного пристрою розмітити на 

підлозі положення двох напрямних профілів; 
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 за допомогою виска перенести розмічування двох напрямних профілів 

на стелю; 

 наклеїти ущільнюючу смугу на перший напрямний  UW - профіль; 

  укласти  його так, щоб розмічувальна лінія була перед ним, та закріпіть 

його дюбелями Кнауф К 6/45 з кроком не більше 1000 мм та не менше 

трьох на один профіль; 

 З метою підсилення анкерування напрямного профілю до підлоги в 

місцях кріплення використовувати накладки зі стрічкової сталі. 

 Встановити спочатку в один напрямний UW профіль стояковий CW - 

профіль та закріпіти його. 

 Слідкувати, щоб отвори на стоякових профілях були на одному рівні, 

для подальшого монтажу слабострумінної розводки; 

 Наклеїти  пружну самоклеючу стрічку довжиною 50 мм на стоякові 

профілі; 

 Наклеїти ущільнюючу смугу на другий напрямний UW- профіль;  

 Укласти  та закріпіти його так само як і перший; 

 Монтувати стоякові профілі у другий напрямний профіль; 
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ДОДАТОК 2 

Перегородка W116 

 

W116- подвійний металевий каркас з простором для комунікацій з подвійним 

обшиванням з обох боків. 

 

Конструкція перегородки -подвійний металевий каркас, який з'єднаний між 

собою смугами ГКП, з простором для проведення комунікацій, обшитий з 

обох сторін. 

Висота перегородки до 7,2 м.  

Маса 1 м
2
 перегородки  

-приблизно 61 кг. 

Межа вогнестійкості - 1,9 год. 

Індекс звукоізоляції до 49 дБ. 

Теплоізоляція виконується зматеріалів щільністю 40 кг/м
3
завтовшки 50 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Монтаж цієї перегородки виконується  у наступній послідовності: 

 

 виконати розмітку на підлозі положення двох напрямних UW - 

профілів 50/75/100 з ураху ванням параметрів комунікацій, які будуть 

прокладатися; 

 перенести розмітки напрямних профілів на стелю; 

 з а к р і п и т и  через пружну стрічку або герметик на підлозі та стелі 

UW профілі   д ю б елями з запроектованим кроком; 
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 встановити та закріпіти стоякові С W - профілі з заданим кроком 

спочатку  UW профілях одного каркасу, а потім другого. Слідкувати, 

щоб отвори  на 

           СW профілях знаходилися на одному рівні;  

 СW - профілі, які знаходяться один проти одного, з'єднати між собою 

відрізками ГКП спочатку на 1/3 висоти перегородки, а потім на 2/3 її 

висоти. Відрізки ГКП відрізати завширшки 300 мм і закріпіти чотирма 

саморізами до СW - профілю. По закінченню монтажу каркасу 

виконати перевірку якості 

            встановлення профілів. 

 виконати монтаж слабкострумінних розводок; 

 змонтувати  всередині каркасу закладні деталі для закріплення 

навісного обладнання; 

 встановити та закріпити на одній із сторін каркасу перший шар ГКП 

саморізами 3,5x25 з кроком 500 мм. Якщо перший шар виконується з 

ГКП з   витонченою закругленою чи напівкруглою витонченою 

кромками, то   стики першого  шару шпаклюються за технологією в 

залежності від кромок; 

 монтувати другий шар ГКП зі зміщенням на крок встановлення СW - 

профілю саморізами ТМ 3,5x35 через 250 мм. Так само зміщуючи  

торцеві стики відносно од одного не менш ніж на 400 мм у обох 

шарах; 

 укласти  у пазухи між стояками звуко-, теплоізоляцію (якщо 

передбачено проектом); 

 виконати ґрунтування поверхні під опорядження. 
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ДОДАТОК 3 

   

Облік навчальних досягнень учнів 

 

     П.І.П 

 

                                                   Види завдань 

Цифров. 

диктант  

Кросворд «Шпаргалка» «Безпечний 

крос» 

 Тестові 

завдання 

Загальний 

рейтинг 

Бригада 

W115 

      

Бригада 

W116 
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Висновок 

У процесі навчання, в результаті якого в учнів формується система знань, 

умінь і навичок, одночасно формуються пізнавальні здібності та мислення, 

які можуть бути ефективними тільки при умові їх пізнавальної самостійності, 

яка керується і спрямовується викладачами. 

Тому одним із шляхів удосконалення уроків теоретичного навчання є 

формування в учнів пізнавальної активності. 

Умовою високого рівня пізнавальної активності є глибоке розуміння 

навчального матеріалу, свідоме виконання дій, високий рівень самостійності, 

усвідомлення необхідності вивчення навчального матеріалу, виконання 

завдань високої складності, а також використання ІКТ. 

Способами підвищення пізнавальної активності учнів в процес 

теоретичного навчання можуть бути: 

- ситуації пізнавальних проблем перед вивченням нового матеріалу; 

- ув'язання навчального матеріалу з життям і досвідом учнів; 

- проблемне викладання нового навчального матеріалу; 

- проведення евристичних бесід; 

- створення для учнів умов, в яких їм необхідно самостійно набувати знання; 

- стимулювання і розвиток творчих інтересів і здібностей учнів; 

- широке застосування питань продуктивного характеру; 

- використання елементів програмованого навчання; 

- комплексне використання різноманітних форм і методів з врахуванням 

цілей і змісту навчання. 

Основними шляхами удосконалення уроків теоретичного навчання є 

посилення організаційної чіткості уроку, підвищення пізнавальної активності 

і самостійності учнів, формування у них мотивів навчання і мотивація 

навчальної діяльності, здійснення між- і внутріпредметних зв'язків, 

удосконалення технології та структури уроків. 

Навчання учнів прогнозуванню таких операцій дозволяє розкрити 

наукові аспекти таких ситуацій і конкретизувати загальнотехнічні і 

професійні знання. Це, в свою чергу, сприяє формуванню інтересу до 

вивчення всіх навчальних дисциплін. 

Отже,в своїй роботі я намагалась проаналізувати типи та види уроків 

теоретичного навчання, вимоги до сучасного уроку,   теоретично 

обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити  модель спільної 



 

 

51 

 

роботи вчителя і учнів з планування, організації та проведення уроків 

теоретичного навчання використанням методів активного навчання та 

інформаційно –комунікаційних технологій 

 Йти вперед – означає втратити душевний спокій  

Залишатися на місці – означає втратити себе. 

У найвищому сенсі рух вперед означає пізнання. 
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