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Методична розробка уроку теоретичного навчання  
з предмету "Технічне креслення" 

на тему: 
 

" Прямокутне проекціювання. 
Комплексне креслення предмету" 

 
Сучасна організація виробництва і нова техніка вимагають глибоких різнобічних 

знань, а також високої виробничої кваліфікації робітників. 
 На професійну підготовку молодих робітників предмет "Креслення" має 
безпосередній вплив. Він формує в учнів знання і навички, необхідні для практичної 
діяльності. Креслення допомагає і в засвоєнні майбутньої технічної спеціальності, і далі, є 
необхідним для підвищення кваліфікації. 
 В умовах високомеханізованого та автоматизованого виробництва креслення є 
основним конструкторсько-технологічним документом. Креслення служить засобом 
вираження технічної думки, засобом передачі інформації про об'єкт виробничої діяльності 
людини, воно пояснює пристрій і роботу машин і механізмів, взаємозв'язок складових їх 
деталей і складальних одиниць. 
 При виготовленні окремих деталей машин і механізмів робочі креслення передають їх 
форму, характеристику цієї форми, містять відомості про матеріал, з якого зроблені деталі. 
 Тому рівень професійної підготовки кваліфікованого робітника значною мірою 
залежить від його уміння правильно виконувати і читати креслення. 
 Тема методичної розробки "Прямокутне проекціювання. Комплексне креслення 
предмету" займає важливе місце в загальній структурі професійно-теоретичної підготовки 
учнів з професій технічного профілю. 
 Тема уроку "Прямокутне проекціювання. Комплексне креслення предмету" належить 
до теми програми "Аксонометричні і прямокутні проекції". На засвоєння даної теми уроку 
відведена одна академічна година. 
 Тема програми "Аксонометричні і прямокутні проекції" є однією із основоположних в 
курсі креслення. 
 В свою чергу, тема уроку "Прямокутне проекціювання. Комплексне креслення 
предмету" є найважливішою серед всіх інших у даній темі програми. 
 У методичній розробці висвітлена суть методу прямокутного проекціювання 
предмету. 
 Метою уроку є не тільки перевірка знань, умінь та навичок учнів з попередніх тем, а й 
їх використання у ролі засобу пояснень прямокутних проекцій. При вивченні даної теми 
проводиться робота з розвитку в учнів здібностей до уявлення та аналізу форми об'ємного 
предмета за його плоским зображенням, тобто просторового представлення і просторової 
уяви. 
 У машинобудуванні всі креслення зазвичай виконують за методом прямокутного 
проекціювання, який дає повні відомості про форму предмета завдяки застосуванню кількох 
зображень (проекцій) (комплексне креслення предмету). Спосіб прямокутного 
проекціювання відрізняється простотою побудови, зручністю вимірювань, дозволяє точно 



 

передати всі розміри зображеного предмета, тобто без спотворення. За допомогою різних 
умовностей на такому кресленні можна показати й внутрішню форму деталі. 
Тому, комплексне креслення є основним графічним документом, за яким на виробництві 
виготовляють деталі і збирають з готових деталей складні верстати, машини та механізми. 
 Методика проведення даного уроку спрямована на розвиток вміння учнів читати 
робочі креслення деталей, а також просторового і технічного мислення учнів, пам’яті, уваги і 
спостережливості. 
 Виконання даної методики проведення уроку сприяє розвитку самостійності, 
працездатності та організованості учнів на уроках теоретичного навчання, підсилює їх 
інтерес до обраної професії.  
 Ця методична розробка може бути використана в процесі засвоєння учнями теми 
"Аксонометричні і прямокутні проекції" в курсах "Читання креслень", "Технічне креслення", 
які викладаються в ПТНЗ. 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ 

 
 Основна задача даної теми - навчити учнів представляти форму об'ємного предмета за 
його плоским зображенням. 
 Початок уроку доцільно присвятити огляду способів зображення предметів, відомим 
учням із попередніх уроків. За допомогою фронтального  
опитування необхідно повторити сутність методу проекціювання та відмінність між 
центральним та паралельним проекціюванням. Треба ще раз підкреслити, що аксонометричні 
проекції, які розглядалися на попередніх уроках, також утворюються за допомогою 
проекціювання. 
 В курсі креслення для професійно-технічних навчальних закладів самостійна роль 
наочних (аксонометричних) зображень втрачає своє значення. Достатньо цим проекціям 
відвести звичайну для них допоміжну роль. Поняття про способи побудови аксонометричних 
проекцій дається до ґрунтовного вивчення прямокутних і цим самим створюються умови, при 
яких аксонометричні проекції виступають в ролі засобу пояснення прямокутних проекцій. 
Оскільки аксонометричні і прямокутні проекції вивчаються в тісному поєднанні, вже на 
початку уроку учням пропонується порівняти наочне зображення деталі і її комплексне 
креслення. 
 Потім вводиться поняття прямокутного проекціювання і підкреслюється переваги цього 
способу зображення предметів. 
 Далі викладається суть методу прямокутного проекціювання. При вивченні креслення в 
професійно-технічних навчальних закладах, де потрібен тісний зв'язок теорії з практикою, 
розгляд абстрактних понять (точок, ліній, площин) і їх проекцій не сприяє успішному 
переходу до креслень реальних предметів. Тому, предмет розглядається як поєднання точок 
(вершин), ліній (ребер), площин (граней) і вже потім ставиться питання про необхідність 
вивчити проекції цих елементів. 
 Береться лист щільного паперу і розглядаються проекції цій площини, що є в той же час 
реальним предметом, а не абстрактним поняттям. Висвітлюючи цей плоский предмет 
паралельними променями світла, викладач має можливість показати учням (а не тільки 
розповісти), якою буде проекція плоскої фігури, коли вона паралельна і коли 
перпендикулярна площини проекцій. Більш того, процес вимірювання ширини проекції 
можна показати в динаміці. Потім розглядаються і аналізуються проекції ліній (ребер 
предмета) і точок (вершин предмета). При цьому учні бачать, як змінюються проекції ліній 
при різному положенні їх по відношенню до площин проекцій. Наочно в динаміці 
розглядаються проекції точок при різному взаємному розташуванні їх по відношенню до 
площин проекцій. 
 Тепер це вже не абстрактні поняття. Це реальні елементи предмета, які учні бачать 
перед собою і проекції яких змінюють свої форму і розміри на їх очах. При такому викладенні 
складне питання не тільки легко засвоюється, а й усвідомлюється необхідність вивчення 



 

даного матеріалу. Щоб пояснити все це, супроводжуючи розповідь показом, викладачеві 
досить мати аркуш паперу формату А4, який поміщається біля стіни, протилежної вікну. 
Розповідаючи, як зображують об'ємні предмети, викладач показує, що різні за формою 
предмети можуть давати однакові зображення на одній площині проекцій. Для цього 
розглядаються проекції об'ємного предмета на дві і три площини проекцій. Зазвичай це 
робиться за допомогою вмонтованого в тригранний кут макета, який зображує деталь 
найпростішої форми. 
 Далі викладач переходить до показу процесу перетворення просторового комплексу 
проекцій предмета в плоский і пояснює недоцільність зображення кордонів площин проекцій. 
Таким чином, креслення поступово наближається графічно до реального робочого креслення. 
Відбувається подальше "очищення" теоретичного креслення від осей проекцій і ліній зв'язку. 
Переходити до безосної системи потрібно поступово, переконавшись, що учні розуміють 
взаємний зв'язок між окремими виглядами і вміють образно уявити положення предмета 
щодо площин проекцій. Слід проаналізувати за допомогою учнів проекції ребер і граней , 
підкреслюючи характерні випадки їх розташування відносно площин проекцій . 
 Навчання з включенням елементів проблемних ситуацій надає засвоєнню програмного 
матеріалу якісно новий зміст : у процесі продуктивної розумової роботи учні з тих, кого 
навчають переходять у категорію тих, які навчаються. Наприклад, викладач може створити 
навчальну проблемну ситуацію таким чином. У ході викладу нового матеріалу він пояснює 
учням, що при отриманні зображень на фронтальній площині проекцій (показує на плакаті і 
макеті тригранного кута) проекційні промені йдуть спереду. Для отримання зображень на 
горизонтальній площині промені повинні бути спрямовані ... (учні підказують: "Зверху"), для 
отримання зображення на профільній площині промені повинні йти ... (учні підказують: 
"Зліва"). Потім, завершуючи формування навчальної проблеми і підводячи учнів до її 
вирішення, викладач ставить запитання: "Як називаються зображення, отримане на 
відповідних площинах проекцій, і від чого залежить ця назва?" 
 У процесі рішення навчальної проблеми про назви виглядів йде виділення суттєвого 
просторового признака поняття: назва видів зв'язується з напрямком проекційних променів. 
Викладач рекомендує учням подумки уявити в просторі проходження проекційних променів 
при отриманні спочатку проекції точки, а потім і всього об'ємного предмета.При цьому 
викладачеві необхідно підкреслити просторовий признак понять "Вигляд спереду" (головний 
вигляд, головне зображення), "Вигляд зверху", "Вигляд зліва". Досвід показує, що при 
вивченні матеріалу про розташування виглядів на кресленнях найбільші труднощі в учнів 
виникають при запам'ятовуванні назв зображень, так як не завжди у учнів одразу формується 
і закріплюється уявна послідовність перетворень, якими визначаються назви виглядів. 
 Не слід пов'язувати назву вигляду з його розташуванням на кресленні, наприклад: " 
Вигляд ліворуч розташовується праворуч від вигляду попереду". Це плутає учнів, змушує їх 
заучувати без розуміння суті уявних перетворень, які необхідно здійснити при побудові 
виглядів. Учням пояснюють, що вивчення цього розділу програми креслення пов'язано з 
необхідністю навчитися створювати образи в уяві. Проектуючи точку А простору на три 
площини проекцій , необхідно представити подумки точку простору, начебто б вона існувала 
реально, пропустити через неї відповідні промені і в місцях перетину проекційних променів з 
відповідними площинами проекцій отримати проекції точки. Подумки поєднуючи площині 
тригранного кута в одну площину, учні отримують комплексне креслення точки і всього 
об'ємного предмета. 
 Послідовність складних розумових дій при вивченні цієї частини теми учнями 
засвоюється не відразу. Тому на етапі виділення характерних просторових ознак понять 
необхідна опора на наочність. Наочність, застосовувана викладачами креслення, 
різноманітна. Однією з них є об'ємний динамічний макет тригранного кута із вбудованими в 
площині і проекції предмета магнітами. 
 Велика роль мультимедійних проектів, які полегшують засвоєння матеріалу. Завдяки 
специфічним можливостям презентації можна виділити суттєві деталі, відтворити зорово-
відчутні аналогії між явищами, показати розглянутий процес в динаміці. 



 

 При вивченні даної теми можна: 
1) наочно порівняти аксонометричну проекцію деталі і її комплексне креслення; 
2) продемонструвати різні комплексні креслення машинобудівних деталей; 
3) показати різноманітні елементи предмета; 
4) вказати на особливості проекціювання елементів предмета і всієї деталі цілому; 
5) простежити процес отримання комплексного креслення предмета. 
 В деяких випадках використання презентації заміняє роздатковий матеріал із наочністю 
з теми уроку. 
 Особливу увагу треба звернути на вправи для закріплення нового матеріалу. Доцільно 
запропонувати завдання, на виконання яких потрібен нетривалий час. Досягається це 
використанням принципів програмованого навчання. Допомагає в цьому знову ж презентація, 
де на екрані наочно показані завдання з теми уроку (додаток № 2.3.1). Дані вправи 
викликають активну роботу думки учнів. 
 Такий підхід дозволяє виконати на уроці велика кількість різноманітних вправ і 
підготувати таким чином учнів до свідомого швидкому виконанню робіт вже графічного 
характеру, чому будуть присвячені наступні уроки даної теми. 
 Закріпити новий матеріал можна і виконанням вправ на визначення виглядів предмета 
за його наочним зображенням, працюючи в командах (малих групах) (додаток № 2.3.2) 
 В останні роки широке поширення одержало навчання у співробітництві ("метод малих 
груп"), як альтернатива традиційному навчанню. Метою такого навчання є не тільки 
опанування знаннями, вміннями і навичками кожним учнем на запланованому рівні, але й 
формування соціально значущих і комунікативних умінь. Переваги такої форми організації 
навчальної діяльності слідуючи: 
 - її просто планувати; 
 - це придбання особистого досвіду учнями; 
 - її просто оцінювати. 
 Урок закінчується оцінюванням відповідей учнів у ході фронтальної бесіди та 
самостійних завдань, а також наданням домашнього завдання. 
 
 

ПЛАН УРОКУ 
 

Тема програми:Аксонометричні і прямокутні проекції 
Професія:"Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування" 
Тема уроку:"Прямокутне проекціювання. Комплексне креслення предмету." 
Мета уроку: 

а) навчальна:дати поняттяпропрямокутнепроекціювання, викласти сутьметоду 
зображення предметів в прямокутних проекціях, познайомити учнів 
зпоняттям"комплекснекресленняпредмету";навчитиучнів читати креслення в 
прямокутнихпроекціях, підготувати їх до більш складнихпроекційнихзавдань; 

б) розвиваюча:розвиватипросторову уявуі мислення учнів, їх вміння 
представлятиформувиробу запрямокутнимзображенням, здатність аналізувати та 
порівнювати; 

в) виховна:виховувати у учнів культуру навчального процесу, спостережливість, 
ініціативу, відповідальність, точність, уміння застосовуватиотриманізнаннянапрактиці. 

Тип уроку:комбінований: урок засвоєння нового матеріалу та урок закріплення і 
удосконалення нових знань, умінь, навичок. 

Вид уроку:опитування, розповідь-викладення із використанням наочного сприйняття і 
практичне заняття. 

Методи та прийоми:словесні (викладення інформації, активізація уваги, логічне порівняння, 
виділення головного), наочні (наочні об’єкти використовуються як підтвердження словесного 
викладення), пояснювально-ілюстративні, практичні (постановка задачі, планування її виконання, 
регулювання і контроль, коректування практичної діяльності). 



 

Форми організації практичної діяльності учнів:групова, робота в малих групах. 
Дидактичне забезпечення: 

1. Плакати "Проецирование на три плоскости","Основныевиды". 
2. Креслення на дошці. 
3. Модель тригранного кута. 
4. Модель деталі "Опора". 
5. Комплексне креслення деталі "Опора". 
6. Макети геометричних тіл. 
7. Прямокутні проекції циліндра, паралелепіпеда та деталі "Опора". 
8. Мультимедійний проект: презентація "Наглядний посібник "Прямокутне проекціювання. 
Комплексне креслення предмету"". 

9. Олівець, частина площини. 
10. Картки з практичними завданнями. 
Матеріально-технічне забезпечення:картки з практичними завданнями. 
Міжпредметні зв’язки:геометрія, спеціальні дисципліни.  

 
ХІД УРОКУ: 

1.Організаційна частина: 
- привітання; 
- перевірка наявності учнів; 
- перевірка готовності учнів до уроку. 

 
2. Актуалізація опорних знань учнів: 
2.1. Повідомлення теми програми і уроку. 
2.2. Цільова установка уроку (мета + мотивація): 

креслення, виконане впрямокутнихпроекціях, є основним способомзображення, яким 
користуються 
втехніці.Зображеннядеталейнаробочихкресленняхвиконуютьметодомпрямокутногопроекцію
вання. Аксонометричним проекціямвідводитьсядопоміжнарольвпроцесі вирішенняголовного 
завданнякурсукреслення-отриманняумінь, знань і навичок щодо виконаннята 
читаннятехнічнихкреслень. 

Кресленнявсистеміпрямокутнихпроекційдаютьповнівідомостіпро предмет,такяк 
вінзображується здекількохсторін.Креслення, що виконуються 
методомпрямокутногопроекціюваннялегшебудувати,ніжаксонометричнізображення.Прямок
утніпроекціїдаютьчітке уявленняпро формуі розмірипредмета.Тому,у 
виробничійпрактицікористуються кресленнями, що містять два,три і 
більшезображень,отриманихврезультатіпрямокутногопроекціювання(комплексним 
кресленнямпредмета). 

Крім того, при читанні креслень важливий процес уявлення просторової форми 
предмета за його плоским зображенням. Оскільки форми деталей, що зустрічаються в 
техніці, являють собою поєднання різних геометричних тіл або їх частин, необхідно знати, як 
вони зображуються. 

Отже, мета уроку – ознайомити учнів із методом прямокутного проекціювання та навчити 
їх читати креслення предметів в прямокутних проекціях. 

2.3. Перевірка знань, умінь, навичок учнів за матеріалом попередніх уроків: 
Учням пропонується відповісти на питання: 

1. У чому полягає процес проекціювання точки? 
2. Що називають проекцією і як вона утворюється? 
3. Які способи зображення предметів на папері ви знаєте? 
4. Що таке аксонометрична проекція? 

 
 
 



 

 
3. Формування нових знань, умінь, навичок: 
3.1. Запис дати та теми уроку: "Комплексне креслення предмету". 
3.2. Прямокутне проекціювання – основний спосіб зображення предметів (записати до 

конспекту). 
 
Наочність: 

1. Креслення на шкільній дошці. 
2. Презентація. 

 
3.3. Поверхня предмета як сукупність його елементів – вершин, ребер, граней. 
Наочність: 

1. Макет геометричного тіла "Шестикутна призма". 
2. Презентація. 
 

3.4. Вибір трьох основних площин проекцій для точного уявлення форми предмета: 
назви площин, розташування, позначення (записати до конспекту). 
Наочність: 

1. Макети геометричних тіл "Циліндр" 
"Паралелепіпед" 
2. Модель тригранного кута. 
3. Презентація. 
3.5. Проекціювання точки (вершини), відрізка прямої (ребра), плоскої фігури (грані) та 

об’ємної деталі на три площини проекцій. 
Наочність: 

1. Модель тригранного кута. 
2. Олівець, частина площини. 
3. Модель деталі "Опора". 
4. Презентація. 
 
3.6. Процес суміщення трьох площин проекцій в одну площину. 

Наочність: 
1. Модель тригранного кута. 
2. Презентація. 
 
3.7. Поняття про вигляд; основні три вигляди: назви, утворення, розташування. Лінії 

зв’язку, проекційний зв'язок. Визначення комплексного креслення предмету (записати до 
конспекту). 
Наочність: 

1. Плакати "Проецирование на три плоскости" 
"Основныевиды" 
2. Модель тригранного кута. 
3. Комплексне креслення деталі "Опора". 
4. Презентація. 
 
3.8. ГаспарМонж – основоположник методу прямокутного проекціювання. 
 

4. Закріплення нового матеріалу: 
4.1. Дати відповіді на запитання (фронтальне опитування): 

а) Який метод проекціювання взято за основу побудови зображень на кресленнях? 
б) Коли паралельні проекції називають прямокутними? 
в) Для чого здійснюють проекціювання на три площини проекцій? 
г) Як розташовані у просторі площини проекцій: 



 

- фронтальна; 
- горизонтальна; 
- профільна? 
д) Як називаються проекції, утворені проекціюванням на три площини проекцій? 
е) Як суміщають проекції, утворені на трьох взаємно перпендикулярних площинах проекцій? 
ж) Як повинні розміщуватися на кресленні одна відносно іншої проекції: 
- фронтальна; 
- горизонтальна; 
- профільна? 
з) Що означає вираз "проекційний зв'язок"? 
и) Яке зображення предмета називають виглядом? 
к) Як взаємно розміщають вигляди на кресленні? 
л) Який вигляд на кресленні називають головним і чому? 
м) Що називають комплексним кресленням предмету? 
 
4.2. Виконати практичні завдання карток з теми уроку. 

 
 5. Підведення підсумків уроку:  

Аналіз та оцінювання діяльності учнів в процесі всього уроку. 
 

6. Домашнє завдання: 1. Вивчити конспект. 
2. Підручник: В.К. Сидоренко " Технічне креслення " § 1.2, 1.3, 4.1, 4.3, 4.4. 
3. Креслярські інструменти. 



 

Додаток 1 

 
ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 
Аксонометричні проекції як засіб пояснення прямокутних проекцій 

 
 Один із засобів, за допомогою якого можна зобразити об'ємний предмет на плоскій 
поверхні, тобто на аркуші паперу (форматі) - це аксонометричні проекції або наочне 
зображення предмета (рис.1). 
У просторі вибирається точка, через яку проводять осі X, Y, Z. На них відкладають розміри 
предмета: на осі X  - довжину, на осі Y - ширину, на осі Z - висоту. Потім, всі точки 
з'єднують і отримують наочне зображення предмета. Але, це не єдиний метод зображення 
предметів на плоскій поверхні. Інший спосіб має назву комплексне креслення предмета 
(рис.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Наочне зображення деталі.                         Рис.2. Комплексне креслення деталі. 
 

Прямокутне проекціювання – основний спосіб зображення об’ємних предметів 
 Основою побудови зображення предметів на кресленнях є метод проекціювання. За 
допомогою цього методу одержують і аксонометричні проекції і комплексне креслення 
предмету. 
 Проекціювання – це утворення зображення предмета на кресленні уявними 
проекційними променями. Утворене методом проекціювання зображення предмета на 
площині називають проекцією. Площина, на якій одержано проекцію, називається площиною 
проекцій (рис.3). 
 Проекціювання називається центральним, якщо проекційні промені виходять з однієї 
точки (рис.4). Якщо проекційні промені паралельні між собою, то проекціювання 
називається паралельним, а одержана проекція – паралельною (рис.5). 
 Паралельні проекції називають прямокутними, якщо проеційні промені становлять кут 
90° з площиною проекцій. Проекція при цьому називається прямокутною (рис.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.3. Проекціювання точки.                                          Рис.4. Центральне проекціювання. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5. Паралельне проекціювання.                                Рис.6. Прямокутне проекціювання. 
 
 Прямокутне проектування є основним способом зображення предметів, так як 
креслення в системі прямокутних проекцій дають повні відомості про предмет, тому що він 
зображується з різних сторін. 
 Креслення, виконані методом прямокутного проектування, легше будувати, ніж 
аксонометричні зображення. 
 Як правило , прямокутні проекції дають чітке уявлення про форму та розміри предмета 
, причому передаються вони без спотворення. Крім того, за допомогою різних умовностей на 
такому кресленні можна показати внутрішній устрій деталі. 
 Тому, у виробничій практиці (у машинобудуванні) користуються кресленнями, що 
містять одне, два, три і більше зображень, отриманих методом прямокутного проекціювання. 
Причому, таке креслення є основним графічним документом, за яким на виробництві 
збирають із готових деталей складні верстати, машини та механізми. 
 Отже, тема уроку "Комплексне креслення предмета" є однією з найголовніших і 
важливих тем всього предмета "Машинобудівне креслення". 
 Що ж потрібно знати для успішного виконання і читання таких креслень? 
 

Предмет як сукупність вершин, ребер, граней 
 Будь-який предмет з плоскими поверхнями обмежується вершинами, ребрами і 
гранями. Значить, щоб навчитися зображувати на кресленнях різні предмети, необхідно 
знати, як в прямокутних проекціях зображуються вершини, тобто точки, ребра, тобто 
відрізки прямих ліній і грані, тобто частини площин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.7. Елементи предмета. 
 
 Іншими словами, якщо навчитися проектувати всі елементи предмета на площину 
проекцій або на кілька площин проекцій, то можна спроектувати на них предмет в цілому. 
 



 

Площини проекцій 
Виберемо площини проекцій. Виникає питання: скільки площин вибирати? 
 Наприклад, виберемо одну площину проекцій. Проекціюванням на одну площину 
проекцій одержують проекції плоских предметів. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.8. Проекція та креслення плоского предмета. 
 

 Але одна проекція не завжди однозначно визначає форму зображуваного предмета. 
Різні за формою предмети (прямокутна пластина, трикутна призма, частина циліндра) 
утворюють однакові проекції (прямокутник). Маємо уяву про два виміри предмету – 
довжину та висоту, а товщину не бачимо. Це називається невизначеністю форми об’ємного 
предмета за однією проекцією. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.9. Невизначеність форми об’ємного предмета за однією проекцією. 

 
 Виберемо дві площини проекцій. Одержуємо дві проекції об’ємного предмету. Вони 
досить повно та однозначно визначають на кресленнях форму багатьох предметів, але не 
всіх. Наприклад, на рис. 10. показано дві проекції, які відповідають одночасно декільком 
предметам. Або, якщо спроекціювати циліндр та правильний паралелепіпед на дві різні 
вертикальні площини (при цьому дані геометричні тіла розташовані уздовж цих площин), 
отримаємо однакові проекції по формі прямокутника, які не дадуть нам відповідь, про які 
предмети йде мова (рис.11). 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис.10. Невизначеність форми об’ємного предмета за двома проекціями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.11. Проекціювання циліндра та паралелепіпеда. 
 

 Отже, і за двома проекціями не завжди можна точно уявити форму предмета. 
 Виберемо три площини проекцій. 
При проекціюванні циліндра на третю площину отримаємо круг, а паралелепіпеда – квадрат. 
Тепер вже не можливо переплутати ці геометричні тіла по їх зображенням (рис.11). 
 Таким чином, досвід показує, що для того, щоб отримати повне уявлення про форму та 
розміри предмета, його потрібно спроектувати на дві, а при необхідності на три і більше 
площин проекцій. 
 Треба відзначити. що ми живемо в тривимірному просторі і сприймаємо тривимірний 
вимір. 
 Отже, в просторі вибирають три площини проекцій. Для того, щоб процес 
проекціювання здійснювався простіше, площини проекцій розташовують взаємно 
перпендикулярно. При цьому вони утворюють тригранний кут. 
 Кожній площині проекцій дається своя назва і позначення. 
 1) Вертикальна площина проекцій, розташована перед нами, називається фронтальною 
площиною проекцій, позначається латинською літерою V (від французького слова 
"фронталь", що означає "обличчям до глядача"); 
 2) Під прямим кутом до фронтальної площини проекцій розташовується горизонтальна 
площина проекцій, позначається латинською літерою H; 



 

 3) перпендикулярно до цих двох площин розташовують профільну площинупроекцій, 
позначається латинською літерою W (від французького слова "профіль", що означає "вид 
збоку"). 
 При попарному перетині площин тригранного кута утворюються прямі лінії - осі 
проекцій X, Y, Z, які виходять з точки О. 
 а) при перетині фронтальної та горизонтальної площин проекцій – ось x; 
 б) при перетині фронтальної та профільної площин проекцій – ось z; 
 в) при перетині горизонтальної та профільної площин проекцій – ось y(рис.12). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.12. Взаємне розміщення трьох площин проекцій у просторі. 
 

Проекціювання елементів предмета 
 Розглянемо. як об'ємний предмет і його елементи в різних положеннях зображуються 
на одній із площин проекцій. 
 Проекціювання граней предмета (частини площини). 
 Помістимо лист щільного паперу паралельно стіні навпроти вікна у класі. Цю стіну 
приймемо за площину проекцій. Паралельні промені світла з вікна падають на стіну і 
предмет перпендикулярно. Від аркуша паперу на стіні утворюється тінь, яку можна 
прийняти за його проекцію. Проекція в цьому випадку по контуру і розмірам відповідає 
об'єкту проекціювання - аркушу паперу. Якщо лист повертати навколо його висоти, то 
можна помітити, як тінь буде все більш скорочуватися по ширині. Коли аркуш паперу займе 
положення, перпендикулярне стіні, його зображення перетвориться на лінію. При цьому 
висота предмета весь час зображувалася в натуральну величину (рис.13). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.13. Проекціювання плоскої фігури. 
 Висновки: 
 1) плоска фігура, паралельна площині проекцій, зображується на ній в натуральну 
величину; 
 2) плоска фігура, похила до площині проекцій, зображується на ній із спотворенням 
розмірів; 
 3) плоска фігура, перпендикулярна до площині проекцій, зображується на ній у 
вигляді відрізка прямої лінії. 



 

 Проекціювання ребер предмета (відрізків). 
 Перед фронтальною площиною проекцій розташуємо олівець - наш відрізок і 
поспостерігаємо. як він проекціюється на площину проекцій. Якщо олівець розташований 
паралельно площині, то розміри його проекції відповідають об'єкту проекції (олівцю). Якщо 
олівець розташований під кутом до площини, то довжина його проекції скоротиться. І, 
нарешті, при розміщенні олівця перпендикулярно площині його проекція буде - точка. 
 Висновки: 
 1) відрізок прямої, паралельної площині проекцій, зображується на ній в натуральну 
величину; 
 2) відрізок прямої, похилої до площині проекцій, зображується на ній із спотворенням 
розмірів; 
 3) відрізок прямої, перпендикулярної до площині проекцій, зображується на ній 
точкою. 
 Проекціювання вершин предмета (точок). 
Розташуємо точку перед однією з площин проекцій, опустимо із неї перпендикуляр на 
площину. Основа цього перпендикуляра і буде проекцією нашої точки - це точка (рис.3). 
 Якщо поспостерігати проекціювання елементів предмета не на одну площину, а на всі 
три площини, тобто на горизонтальну площину проекцій та на профільну площину проекцій, 
то результати будуть такі ж: 
 1) Вершинана всі три площини проекцій проекціюється у вигляді точки. 
 2) Ребропроекціюється у вигляді такого ж відрізка (ребро розташоване паралельно 
площині проекцій) або відрізка з спотворенням розмірів (ребро розташоване під кутом до 
площини проекцій) або у вигляді точки (ребро розташоване перпендикулярно до площини 
проекцій). 
 3) Граньпроекціюється у вигляді такої ж площині (площина розташована паралельно 
площині проекцій) або із спотворенням розмірів (площина розташована під кутом до 
площини проекцій) або у вигляді відрізка (площина розташована під кутом до площини 
проекцій). 
 Розглянемо, як предмет проекціюєтьсяв цілому. 
 Предмет, що зображується, розташовують перед площинами тригранного кута так, щоб 
можливо більше число його граней було паралельно площинам. Це значно полегшує процес 
проекціювання. 
 Щоб отримати прямокутні проекції предмета, необхідно провести проекційні промені 
перпендикулярно площинам проекцій. Точки їх перетину з площинами проекцій дадуть 
проекції вершин предмета. З’єднавши відповідним чином ці точки, отримаємо прямокутні 
проекції, тобто зображення, які називають виглядами (рис.14). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.14. Проекціювання предмета на три площини проекцій. 
 
 
 
 



 

Вигляди предмета 
 У машинобудівельному креслення виглядом називають зображення повернутої до 
спостерігача частини поверхні предмета. 
 Кожен з виглядів має свої назви, які залежать від того, з якого боку розглядають 
предмет при проекціюванні (тобто від напрямку проекційних променів, а значить від 
напрямку погляду). 
 1) При проекціюванні предмета на фронтальну площину проекцій виходить фронтальна 
проекція, яку називають виглядом спереду або головним виглядом. Він є вихідним і він 
повинен давати найповніше уявлення про форму та розміри предмета. 
 2) При проекціюванні предмета на горизонтальну площину проекцій виходить 
горизонтальна проекція, яку називають виглядом зверху. 
 3) При проекціюванні предмета на профільну площину проекцій виходить профільна 
проекція, яку називають виглядом зліва. 
 При порівнянні деталі з її проекціями потрібно взяти до уваги те, що на горизонтальній 
та профільній проекціях штриховими лініями показаний невидимий зверху і зліва контур 
деталі. 
 

Комплексне креслення предмету 
 Ми отримали три зображення, але розташовані вони в різних площинах, а метою теми 
нашого уроку є - отримання зображення об'ємного предмета на одній плоскій поверхні. 
 Тому, для того , щоб зображення, отримані на сторонах тригранного кута опинилися в 
одній площині, дві грані цього кута розгортають до суміщення з третьою, тобто до такого 
стану, коли всі три площини кута опиняться в одній площині (кут розривають по осі Y). При 
цьому, фронтальна площина проекцій залишається на місці, горизонтальна площина 
проекцій повертається на 90° навколо осі X вниз, профільна площина проекцій повертається 
на 90° навколо осі Z вправо. Всі три площини виявляються розташованими в одній площині. 
При цьому горизонтальна площина проекцій розташовується під фронтальною площиною 
проекцій, а профільна площина проекцій - праворуч від неї. Ось Y розпадається на дві осі: Y 
– уздовж горизонтальної плоскості проекцій, Y1 – уздовж профільної плоскості проекцій 
(рис.15). 
 Що ж відбувається з виглядами при суміщенні площин? 
 1) Головний вигляд - залишився нерухомим. Решта видів розташовуються залежно від 
головного. 
 2) Вигляд зверху - розташувався під головним виглядом. 
 3) Вигляд зліва - розташувався праворуч від головного вигляду і на його рівні. 
Таке розташування проекцій називають проекційним зв'язком. Порушувати це правило 
розташування проекцій не можна (рис.16). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.15. Взаємне розміщення трьох площин      Рис.16. Утворення комплексного креслення. 

проекцій у просторі. 



 

Вигляд спереду ( головний ) на кресленні присутній завжди, двох інших виглядів 
може не бути в залежності від складності геометричної форми предмета на кресленні. Тобто, 
якщо на машинобудівельному кресленні зустрічається один вигляд, то це вигляд спереду. 
 Фронтальні та горизонтальні проекції однойменних точок знаходяться на одних 
перпендикулярах до осі X, а їх фронтальні та профільні проекції розташовані на одних 
перпендикулярах до осі Z. Ці перпендикуляри, які проводять із точок предмета на площину 
проекцій, називають лініями зв’язку. 
Таким чином, всі три проекції предмета виявляються пов'язаними між собою. 
Лінії, що обмежують площини проекцій квадратами накреслені умовно і значення не мають, 
тому їх на кресленні не проводять. Лінії зв'язку також зазвичай на кресленні не проводять. 
Якщо їх видалити та нанести розміри, то виходить комплексне креслення предмету (рис.17). 
 

 Комплексне креслення предмету - це зображення предмета на суміщених площинах. 
Комплексним він називається тому , що дає відомості про форму та розміри предмету 
завдяки застосуванню в загальному випадку декількох (комплексу) зображень предмету 
(рис.18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.17. Комплексне креслення.              Рис. 18. Комплексне креслення деталі із розмірами. 
  

 Поряд з виглядами спереду, зверху і зліва для зображення предмета використовують і 
види праворуч, знизу і ззаду. Але завжди прагнуть до того, щоб на кресленні кількість 
виглядів була найменшою, але достатньою для повного виявлення форми і розмірів предмета. 
Для зменшення кількості виглядів на них дозволяється показувати при необхідності невидимі 
частини поверхні предмету штриховими лініями. Крім того, використовують різноманітні 
умовності (знаки) на кресленні, щоб показати внутрішню форму деталі. 
 Використовуючи розташування проекцій у проекційному зв’язку, виконують 
креслення у прямокутних проекціях. Але, дуже важливо вміти читати машинобудівельні 
креслення, тобто навчитися уявляти просторову форму предмета за його плоским 
зображенням. Для того, щоб прочитати креслення, необхідно уявити собі, чому на ньому 
вийшло те чи інше зображення, тобто зрозуміти яке геометричне тіло могло дати таку 
проекцію. При цьому, не можна розглядати проекції окремо одну від одної. Необхідно, 
подумки об'єднати уявлення про всі проекції, які надані на кресленні. Досягненню цієї мети 
сприяють вправи з читання креслень. 

 

ГаспарМонж– основоположник методу прямокутного проекціювання 
 Спосіб прямокутного проеціювання на взаємно перпендикулярні площини був 
розроблений французьким математиком, геометром, державним діячем Гаспаром Монжем 
(1746 – 1818 р. р.) наприкінці ХVІІІ століття. 
 Тому, такий спосіб зображення предметів часто називають способом (методом ) 
Монжа. Г. Монж поклав початок розвитку науки про зображення предметів - нарисної 
геометрії, яка є теоретичною основою предмета "Креслення".



 

 

Додаток 2Індивідуальні картки-завдання з теми 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 
КОМАНДА 1 

 

 Знайти вигляди спереду, зверху, зліва, позначені 
цифрами 1-15, для наочного зображення деталі, 
позначеного літерою А (стрілка вказує напрям погляду 
на вигляд спереду). 
Відповіді запишіть у таблицю. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямокутні проекції Наочне 
зображення 

деталі 
Вигляд 
спереду 

Вигляд 
зверху 

Вигляд 
зліва 

А    



 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

КОМАНДА 2 
 

 Знайти вигляди спереду, зверху, зліва, позначені 
цифрами 1-15, для наочного зображення деталі, 
позначеного літерою Б (стрілка вказує напрям погляду 
на вигляд спереду). 
Відповіді запишіть у таблицю. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямокутні проекції Наочне 
зображення 

деталі 
Вигляд 
спереду 

Вигляд 
зверху 

Вигляд 
зліва 

Б    



 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 
КОМАНДА 3 

 

 Знайти вигляди спереду, зверху, зліва, позначені 
цифрами 1-15, для наочного зображення деталі, 
позначеного літерою В (стрілка вказує напрям погляду 
на вигляд спереду). 
Відповіді запишіть у таблицю. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямокутні проекції Наочне 
зображення 

деталі 
Вигляд 
спереду 

Вигляд 
зверху 

Вигляд 
зліва 

В    



 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

КОМАНДА 4 
 

 Знайти вигляди спереду, зверху, зліва, позначені 
цифрами 1-15, для наочного зображення деталі, 
позначеного літерою Г (стрілка вказує напрям погляду 
на вигляд спереду). 
Відповіді запишіть у таблицю. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямокутні проекції Наочне 
зображення 

деталі 
Вигляд 
спереду 

Вигляд 
зверху 

Вигляд 
зліва 

Г    



 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 
КОМАНДА 5 

 

 

 Знайти вигляди спереду, зверху, зліва, позначені 
цифрами 1-15, для наочного зображення деталі, 
позначеного літерою Д (стрілка вказує напрям погляду 
на вигляд спереду). 
Відповіді запишіть у таблицю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямокутні проекції Наочне 
зображення 

деталі 
Вигляд 
спереду 

Вигляд 
зверху 

Вигляд 
зліва 

Д    



 

ВИСНОВКИ 
 

 Методичні матеріали цієї розробки свідчать про те, що основою теоретичного 
навчання з предмету є комплексна система, суть якої полягає в тому, що перші знання, уміння 
та навички учень отримує при засвоєнні нового теоретичного матеріалу та удосконалює їх 
при виконанні спочатку простих, а потім більш складних робіт з теми уроку. 
 Виконання в командах вправ карток-завдань наприкінці уроку допомагає виявити 
ступінь засвоєння учнями нових знань з теми "Аксонометричні та прямокутні проекції". 
 Урок "Прямокутне проекціювання. Комплексне креслення предмету" є проміжним 
етапом у вирішенні основної задачі курсу предмета "Технічне креслення" - отримання 
необхідних умінь щодо правильного виконання, оформлення та читання технічних креслень. 
Від цього залежить рівень професійної підготовки кваліфікованого робітника з професій 
технічного профілю. 
 Проведення даного уроку дає можливість уміло пов’язати його з технологією, 
матеріалознавством, виробничим навчанням та іншими спеціальними предметами 
професійно-технічного профілю, посилює інтерес учнів до обраної професії. 
 Завдяки даному уроку учні показують знання із значної кількості матеріалу, що ще 
більше розширює їх технічний  та практичний кругозір, розвиває їх здатність до об’ємного 
сприйняття машинобудівельних деталей. 
 В основі планування теоретичного заняття повинні бути основні елементи сучасного 
теоретичного уроку, серед яких акцент слід робити на аналізі, дослідженні, пошуку, а також 
практичній діяльності учнів. 
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виробничого навчання з професії "Кухар" 
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МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 
 

Професія – "Кухар" 
Код – 5122 
Кваліфікація – 3-й розряд 
 
Тема програми: Ознайомлення із закладом ресторанного 
господарства. 
Інструктажі з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві 
(в кухні-лабораторії.) 
Тема уроку: Ознайомлення з рестораном. Інструктажі з безпеки 
праці та пожежної безпеки на виробництві (в кухні-лабораторії.) 

     
 
Дана методична розробка призначена для ознайомлення учнів із закладом ресторанного 

господарства, щоб дати їм поняття, що значить ця галузь в житті людини. 
Методична розробка дає можливість досконаліше зрозуміти учням значення приміщень 

закладів, їх санітарні вимоги та особиста гігієна працівників закладу. Яку роль грає спецодяг  
працівників, і чому особливе значення поділяють інструктажам з безпеки праці та пожежної 
безпеки. Ця методрозробка корисна в досягненні високо кваліфікаційних робітників у галузі 
в закладах ресторанного господарства.           

 
Вступ 

 
Надана  тема: "Ознайомлення із закладом ресторанного господарства. Інструктажі з 

безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві." 
Ця тема надає можливість сприяти учням поняття про заклади ресторанного господарства, і 
ознайомлення з їх приміщеннями та санітарно гігієнічними вимогами до них. Зрозуміти учням 
поняття про особисту гігієну кухаря та правилами використання спецодягу, а також головне з 
охорони праці кухаря, це інструктажі безпеки праці та пожежної безпеки на підприємстві.  

Заклади ресторанного господарства направлені на забезпечення гарячою їжею населення 
усіх рівнів, що підвищує працездатність та зберігає здоров’я, а також здатні для культурного 
відпочинку людини. Тому ця галузь має поширене значення для усіх галузей. 

При ознайомленні із закладом ресторанного господарства та з їх приміщеннями, велике 
значення мають взаємозв’язки їх розташування. Виробничі приміщення повинні 
розташовуватися по ходу технологічного процесу, щоб виключити стрічні потоки поступної 
сировини напівфабрикатів і готової продукції. Найголовнішу роль грає у закладах 
ресторанного господарства – санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень. Від даних вимог 
залежить якість роботи підприємства.  



 

Не мало важливе значення в закладах громадського харчування мають медичні огляди та 
особиста гігієна працівників. На підприємстві повинні працювати тільки здорові люди. 
Дотримання правил особистої гігієни працівниками харчових підприємств, є важливою 
умовою для профілактики ряду інфекційних захворювань та харчових отруєнь. Також в 
особистій гігієні працівників велике значення має санітарний одяг, який захищає харчові 
продукти від забруднень. Всі працівники повинні стежити за чистотою одягу. 
Особливе значення на підприємствах ресторанного господарства для охорони і зберігання 
життя працівників та матеріально - технічних засобів мають інструкції з безпеки праці і 
пожежної безпеки, де їх ретельно слід використовувати в роботі з обладнанням та 
теплоносіями для приготування їжі. 

Роль даної методичної розробки полягає в тому, щоб дати учням поняття про заклади 
ресторанного господарства на прикладі смт. Тарутине – ресторан "Южний". 

Ця тема є основою в обраній професії, від чого починаються поняття про  професію 
кухар. 

Ознайомлюючись з даною темою слід сформувати поняття учнів, що надана тема має 
конкретні зв’язки з такими предметами, як "Організація виробництва," яке вивчає 
приміщення закладу, їх розташування та взаємозв’язки між ними; предмет "Санітарія та 
гігієна"  вивчає санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень та особисту гігієну кухаря; предмет 
"Охорона праці"  вивчає інструктажі з техніки безпеки праці та пожежної безпеки. 

 
ПЛАН УРОКУ: 

 
Тема програми:"Ознайомлення із закладом ресторанного господарства. Інструктажі з 

безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві (в кухні-лабораторії.) 
 Тема уроку: "Ознайомлення з рестораном "Южний"".Інструктажі з безпеки праці та 
пожежної безпеки на виробництві (в кухні лабораторії.) 

Мета уроку:  
 Навчальна мета –сприяти формуванню готовності учнів до ознайомлення з 
рестораном "Южний", та з його приміщеннями, і засвоєнням знань із безпечної праці за 
обраної професією, закріплення у учнів знань, щодо правила поведінки в навчальній 
майстерні, безпеки праці, пожежної безпеки, поняття умов праці, засвоєння особливості 
робочої пози робітника кухаря. 

Розвиваюча мета – сприяти формуванню в учнів пізнавальної діяльності до галузі 
ресторанного господарства ,та розвиток у учнів аналітичного мислення в процесі 
ознайомлення з історією професією кухар, розвиток уяви та пам’яті, професійних умінь та 
навичок при розгляді видів робіт, які пов’язані з високою безпекою праці. 

Виховна мета –сприяти у учнів культури до навчального процесу  та формуванню, 
таких якостей, як охайність при виконанні завдань і при прибиранні робочого місця, 
ввічливість, уміння спілкуватися та працювати в колективі. 
Тип уроку –  урок формування первинних знань. 
Вид уроку – екскурсія, інструктажі. 
Методи навчання словесний 
 
Дидактичне забезпечення: 

- підручники, посібники, плакати, схеми, стенди, конспект уроку, інструкції з безпеки 
праці, інструкції з пожежної  праці; таблиці, малюнки. 

Матеріально-технічне забезпечення: 
- інвентар протипожежної безпеки, вогнегасники; 
- медична аптечка; 
- засоби запобігання можливого травматизму; 
- спецодяг кухаря.   

Міжпредметні зв’язки: 
- устаткуванняпідприємствгромадськогохарчування"Технікабезпеки при роботі з 



 

електричним та газовим і холодильнимобладнанням"; 
- організація виробництва підприємств громадського харчування "Характеристика 

приміщень підприємств"; 
- основи санітарії та гігієни "Санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень закладів", 

"Особиста гігієна кухаря"; 
- основи охорони праці "Основи безпеки праці в галузі", "Основи пожежної безпеки". 

Місто проведення: ресторан "Южний", кухня-лабораторія. 
 

Хід   уроку: 
ІОрганізаційна частина (5 хв.) 

- Перевірка наявності учнів. 
- Перевірка готовності учнів до уроку. 

 
ІІ Вступний інструктаж (40 хв.) 

Повідомлення теми уроку.  
Зайняття складається з трьох основних частин : 

УПершій частині ви познайомитесь у нашому місті з рестораном "Южний," з його історією 
розвитку, та  його приміщеннями. 
Друга частина буде  присвячена ознайомленню з кухнею - лабораторією, з  обладнанням, її 
оформленням, робочим місцем, правилами поведінки в навчальній майстерні. 
У третій частині ви ознайомитесь з санітарними вимогами, з особистою гігієною, та з 
основами безпеки праці, й пожежної безпеки у закладах ресторанного господарства. 

1. Викладання нового матеріалу 
- повідомлення нової навчальної інформації; 
- повідомлення про передовий досвід за темою уроку; 
- пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці; 
- виділити основні питання, які учні повинні міцно засвоїти; 
- проаналізувати виховні можливості учбового матеріалу вживаної методики; 
- інформація про типові помилки та засоби їх попередження; 
- опитування учнів з метою перевірки засвоєння матеріалу вступного інструктажу; 
- відповідь на запитання учнів; 
-  підведення підсумків вступного інструктажу; 

 
ІІІ Поточний інструктаж (270 хв.) 

- видання завдань для самостійної роботи учнів та пояснення порядку їх виконання; 
- розподіл учнів за робочими місцями; 
- повідомлення про критерії оцінювання виконуваних робіт. 
3.1. Обхід робітничих місць, мета обходу: 
- перевірка знань та умінь по виконанню робіт; 
- перевірка правильності виконання завдань; 
- перевірка правильності організації робітничих місць, дотримання правил безпеки 

праці та пожежної безпеки; 
- додання допомоги учням; 
- прийом майстром виконання робіт. 
ІV Заключний інструктаж (30 хв.) 
- аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку; 
- оцінка знань учнів, її об’єктивне обґрунтування; 
- аналіз причин помилок учнів та засоби їх усунення; 
- повідомлення та обґрунтування оцінок. 
Домашнє завдання:  
- закріплення, удосконалення і систематизація набутих на уроці знань. 
 



 

Додаток 1 
 

Конспект уроку. 
 

Діти, у нас сьогодні перший вступний урок – це ознайомлення із закладами 
ресторанного господарства, рестораном  "Южний", де ви зможете врозуміти, що собою існує 
ця галузь обраної вами професії. На даному підприємстві ви ознайомитесь з приміщеннями 
закладу ресторанного господарства, взаємозв’язком між цехами та підсобниками 
приміщеннями. Тепер, коли ми знаходимося на підприємстві, ви бачите, як розташовуване 
дане підприємство у багатолюдному місці, коли ми зайшли з парадної сторони, тобто з 
вулиці, то побачили відразу гардеробну, далі, з лівої сторони – туалети, душові. На 
нижньому поверсі – складські приміщення, які розташовані на північній стороні – це 
холодильна камера, комори для сипких продуктів, заготівельні цехи (овочевий, м’ясо-
рибний, борошняний).  

На другому поверсі – адміністративно-побутові (кабінет завідуючого підприємством, 
бухгалтерія, кімната відпочинку), також на північній стороні розташовані гарячий, холодний 
цех; цех для миття посуду.  

На південній стороні розташовані – торгівельний зал та роздавальна. 
Діти, після ознайомлення з закладом ресторану "Южний", та його приміщень, ми 

продовжуємо свій урок у кухні-лабораторії. Я вам зараз розповім про санітарно-гігієнічні 
вимоги до приміщень, про особисту гігієну кухаря, та правилами використання санітарного 
одягу, і з найголовнішим у вашій обраній професії – це інструктажі з безпеки праці та 
пожежної безпеки, де ми з цими інструктажами будемо зустрічатися на протязі всього курсу 
навчання.  

Зараз ми познайомимося з санітарно-гігієнічними вимогами до приміщень закладів 
ресторанного господарства.  

 
Санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень закладів ресторанногогосподарства. 

 
З цим  матеріалом ви будете зустрічатися на уроці санітаріята гігієна. 
Для ознайомлення з цими вимогами, існують "Санітарні норми і правила для 

підприємства громадського харчування". 
Насамперед санітарія – це сукупність заходів, спрямованих на втілення в життя 

гігієнічних норм і правил, тому діти вам слід врозуміти, що приміщення харчового блоку 
слід утримувати в чистоті, дотримуючись встановлених санітарних норм. Стелі, стіни 
необхідно побілити вапном, а панелі пофарбувати олійними фарбами світлого кольору на 
висоті 1,8-2 м, або обкласти облицювальною плиткою. Поли роблять водонепроникними, 
викладають метлахською плиткою або цементують. У вологих приміщеннях, де втрачається 
багато води, роблять водостійкі трапи, які  з’єднуються із каналізацією. 

У заготівельних цехах біля обробних столів для розробки окремих видів продуктів 
вивішують таблички, на яких вказують призначення столу, наприклад: "Стіл для сирого 
м’яса", "Стіл для сирої риби" і т.д. де я вам показувала у ресторані 

Усі дошки і ножі для розробки маркують. Повинно бути не менше 8 дощок і 8 ножів 
(окремо для сирих і варених м’яса, риби, овочів, холодних закусок і хліба). В усіх 
приміщеннях має бути природне та штучне освітлення, яке відповідає санітарно-гігієнічним 
вимогам, причому всі електролампи треба закрити плафонами. Для освітлення їдалень та 
інших приміщень рекомендуються люмінесцентні лампи білого кольору. 

Гарячий цех та інші приміщення повинні мати центральну систему опалення і 
припливно-витяжну вентиляцію. 

Харчовий блок забезпечують гарячою і холодною водою, каналізацією.  
Не рідше 1 разу на тиждень у приміщеннях громадського харчування роблять 

генеральне прибирання з використовуванням дозволених МОЗ України мийних і 



 

дезінфікуючих засобів. Наявність мух, тарганів та гризунів свідчить про незадовільний 
санітарний стан підприємства. 

Розповів вам про санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень, вам слід знати, що важливе 
значення також має особиста гігієна кухаря. 

 
Особиста гігієна кухаря. 

При роботі на підприємствах ресторанного господарства, так як, маючи повний контакт 
з сировиною, та з відвідувачами, ви повинні знати, що кухар може стати причиною 
забруднення харчових продуктів різними інфекційними збудниками; це кишкових інфекцій, 
харчових токсикоінфекцій, а також яйцями глистів, отже, тому ви повинні дотримуватись 
правил особистої гігієни. Тому особливе значення при цьому має догляд за шкірою, 
порожниною рота, нігтями. 

По перш шкіра людини виконує захисні функції. Шкіра людини повинна бути чистою. 
На брудній шкірі можуть виникати дерматити, грибкові та гнійничкові захворювання, які 
можуть призвести до стафілококових захворювань. Тому, вам будучи кухарями, слід знати, 
що перед початком роботи слід приймати душ та одягати спеціальний одяг, якщо відсутні 
умови для прийняття душу, то слід вимити руки до ліктів з мочалкою та милом. У чоловіків 
волосся коротко стрижені, обличчя ретельно поголене. Уявіть собі, що саме з немитих рук на 
їжу можуть потрапить хвороботворні мікроби. Під брудними нігтями можуть 
накопичуватися сальмонели, яйця глистів, кишкові палички, тому слід нігті коротко 
обстригати. Для цього слід перед роботою, після відвідування туалету руки необхідно мити 
теплою водою з милом і щіткою (до ліктів) і сполоснути 0,1% розчином хлораміну. На руках 
не повинно бути подряпин, порізів, опіків, нагнивань. Не слід носити прикраси, годинники. 
Якщо під час роботи ви поранили руки, їх слід обробити розчином окису воднію, закрити 
стерильною пов’язкою і одягнути на них гумові пальчики. 

Після кожної виробничої операції треба мити руки з милом, на ряду з цим важливе 
значення має догляд за порожниною рота: захворювання зубів, хворі на грип та ангіну, під 
час розмови, кашлю, різні мікроорганізми можуть потрапити на продукти і викликати 
отруєння чи інфекційні захворювання, а щоб цього уникнути, необхідно з ранку і увечері 
чистити зуби, а хвороби вилікувати.  

 

 
                       Санітарний одяг кухаря. 

 
Тепер, діти поговоримо про санітарний одяг кухаря, який шиється, як правило з білою 

бавовняної тканини, яка легко преться. Косинки та ковпаки, які теж ви бачити, повинні 
щільно закривати волосся. Давайте усі одягніть свій одяг та правильно підберіть волосся. 
Санітарний одяг захищає харчові продукти від забруднень, тому слід уявити, що ваш спец 
одяг повинен бути чистим, тому при забруднені одяг слід змінювати. Для цього потрібно 
мати не менш трьох комплектів санітарного одягу. Робоче взуття має бути легким і зручним, 



 

так як робота кухаря є стоячою. В санітарному одязі забороняється виходити із підприємства 
масового харчування, категорично забороняється заходити в ньому у туалет. Зберігати 
санітарний одяг потрібно окремо від верхнього одягу у спеціальних шафах, які регулярно 
миються і дезінфікуються. 

 
Ви повинні знати діти, що всі робітники, учні, хто влаштовується на роботу чи 

виробничу практику у сфері масового харчування проходять медичні огляди. До роботи 
не допускаються особи, які хворі на туберкульоз, кишкові інфекції, екзему, гнійничкові 
захворювання шкіри та венеричні захворювання. 

 
Інструктажі з охорони  праці та пожежної безпеки. 
І останнє з нашої теми уроку, є найважливіше у роботі кухаря – це інструктажі з 

охорони праці та пожежної безпеки, які грають важливу роль у роботі кухарів для 
охорони і здоров’я та зберігання матеріальних цінностей підприємства. На ряду з цим, 
існують інструкції з видами інструктажів: вступний, первинний, повторний, 
позаплановий і цільовий. 

Вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які приймаються на 
постійну або тимчасову роботу. З учнями та студентами, які прибули на підприємства для 
проходження виробничої практики, чи у разі екскурсії на підприємстві. 

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому 
місці з працівником. З учнями до початку виробничого навчання з використанням різних 
механізмів, інструментів, матеріалів тощо. 

Повторний інструктаж на робочому місці зі всіма працівниками за програмою 
первинного інструктажу в повному обсязі, на роботі з підвищеною безпекою один раз в 

квартал; на інших роботах – один раз на півріччя. 
Позаплановий інструктаж проводиться :  

- при введені в дію нового обладнання. 
- при зміні технологічного процесу. 
- при порушенні працівниками вимог нормативних правил по безпеки праці. 
- з учнями в кухнях-лабораторіях при порушені вимог техніки безпеки. 

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками при виконанні разових робіт, 
щойно пов’язані з безпосереднім обов’язком за фахом, при ліквідації аварії або 
стихійного лиха. 

Результати інструктажів заносяться до "Журналу реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці" на робочому місці, в журналі після проходження інструктажу повинні 
бути підписи особи яка інструктує, та особи яку інструктують. В разі пошкодження 
здоров’я з вини власника, кухар має право на відшкодування заподіяної йому шкоди. 
За не виконання даної інструкції кухар несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну 
та кримінальну відповідальність.  

Також діти, крім безпеки праці на підприємстві важливе значення мають інструктажі 
пожежної безпеки, котрі проводяться один раз на рік і при вступі перший раз на роботу. 



 

На кожному підприємстві установлюють щит захисту проти пожежної безпеки, це ви 
бачили на підприємстві. У кожному приміщенні повинні бути протипожежні 
вогнегасники, з метою запобігання виникнення пожежі, її поширенню та боротьби з нею. 
Всі працівники проходять інструктажі і навчання за спеціальними програмами.  

Види протипожежних інструктажів: вступний, первинний, повторний, позаплановий. 
Вступний інструктаж проходять усі робітники перед допуском їх до роботи. При 

проведенні цього інструктажу працівників знайомлять з основними вимогами Закону 
України (про пожежну безпеку), з установленим на підприємстві протипожежним 
режимом, з можливими причинами виникнення пожеж і вибухів та заходами щодо їх 
запобігання. 

Первинний інструктаж проводиться з новоприйнятим робітником на робочому місці 
перед початком роботи, а також при переміщенні з одного цеху до іншого, або виробничу 
операцію. Під час первинного інструктажу: 
- знайомлять з пожежною безпекою цеху, з правилами та інструкціями з пожежної 

безпеки; 
- показують запасні виходи, оповіщувачі пожежної сигналізації, вогнегасники, засоби 

пожежегасіння; 
- перевіряють практичні дії особи що інструктується, на випадок пожежі. 

Повторний інструктаж проводять безпосередньо в цеху двічі на рік у строки 
встановлені керівником підприємства, згідно з програмою первинного інструктажу на 
робочому місці. 

Позаплановий інструктаж проводиться при зміні пожежної безпеки технологічного 
процесу, при використанні нових пожеженебезпечних матеріалів, при самозайманні, 
загоранні та пожежі. 

Навчання правил пожежної безпеки з робітниками проводиться на виробництві раз 
на два роки з метою підвищення рівня і знань. 

Ви повинні знати, що на підприємстві обов’язково повинна бути медична аптечка у 
випадку порушень правил техніки безпеки. У медичній аптечці повинні знаходитись самі 
необхідні медикаменти.  

. 
Склад медичної аптечки 

Найменування медичних 
засобів і препаратів 

 
Призначення 

 
Кількість 

Індивідуальний 
перев’язочний 

антисептичний пакет 

Для накладання пов’язок 3 шт. 

Бинти Те саме 3 шт. 
Вата (в пакетах) Те саме 2 шт. 

Джгут Для зупинки кровотечі 1 шт. 
Настоянка йоду Для обробки ран, поранень на шкірі 1 флакон 

або 10 
ампул 

Нашатирний спирт Застосувати при знепритомнінні, накапати на 
ватку 2-3 краплі й піднести до носа потерпілого 

1 флакон 
або 10 
ампул 

Розчин (2-4%) борної 
кислоти 

Для промивання очей, для примочок на очі при 
їх опіках електродугою, для полоскання рота 

при опіках лужними сполуками 

1 флакон 
або 250 

мл 
Вазелін Для обробки шкіри при опіках 1 ступеня 1 тюб. 
Валідол Застосовувати при серцевому болі по одній табл. 

під язик до повного розсмоктування 
1 тюб. 

 
 



 

Закон України "Про пожежнубезпеку" 
 
Закон визначає правові, економічні та соціальніоснови забезпечення пожежної безпеки 

на території України. Забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною частиною державної 
діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього 
природного середовища. Цей Закон наголошує, що забезпечення пожежної безпеки 
підприємств покладається на їх керівників. 

Власники підприємств зобов'язані: 
- розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки; 
- забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також 

виконання вимог приписів і постанов державного пожежного нагляду; 
- організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки. 
 

У загальноосвітніх, професійних і вищих навчально-виховних закладах організовується 
вивчення правил пожежної безпеки на виробництві та в побуті, а також дій на випадок 
пожежі. 

Державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в населених пунктах і на 
об'єктах незалежно від форм власності здійснюється державною пожежною охороною. 

Усі працівники при прийнятті на роботу і щорічно за місцем роботи проходять 
інструктажі з питань пожежної безпеки. 

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань 
пожежної безпеки, забороняється. 

На підприємствах з метою проведення профілактики пожеж, організації їх гасіння 
створюються добровільні пожежні дружини. 

За порушення вимог пожежної безпеки до службових осіб застосовуються штрафні 
санкції. 

Громадський контроль за виконанням вимог законодавства з пожежної безпеки 
здійснюють добровільні пожежні дружини. 

Нагляд за додержанням законності в діяльності пожежної охорони здійснює 
Генеральний прокурор України. 



 

 
 

Схема виробничих приміщень ресторану "Южний" 
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Тести 

 
№ Запитання Да Ні 

Які приміщення не відносять до складських:   
охолоджувальна камера   
камера для сухих продуктів   
склад для овочів   

1 

овочевий цех   
Які приміщення не відносять до виробничих:   

овочевий цех   
м’ясо-рибний цех   
борошняний цех   

2 

комора для інвентарю, посуду, білизни   
Які приміщення не відносять до торговельних:   

банкетний зал   
роздавальна   
аванзал   

3 

холодний цех   
Які приміщення не відносять до адміністративно-побутових:   

кабінет завідуючого підприємства   
душеві, туалетні кімнати   
бухгалтерія   

4 

цех для миття посуду   
Якою висотою стіни приміщень білять вапном, чи красять чи 

обклеюють плиткою: 
  

1,5 - 1,7м   
1,8 - 2 м   
1,0 - 1,20м   

5 

2,20 - 2,30м   
Які дошки не відносять до обробки овочів:   

О.С.   
Р.В.   
Р.С.   

6 

М.В.   
  Які дошки не відносять для роботи з рибою:   

Р.С.   
М.В.   
О.С.   

7 

О.В.   
Що не відносять до особистої гігієни кухаря:   

шкіра   
ротова порожнина   
нігті   

8 

очі   
Яким відсотковим розчином хлораміну миють руки:   

0,3%   
0,5%   
0,2%   

9 

0,1%   



 

 
 

Яку тканину використовують для пошиву санітарного одягу 
кухаря: 

  

ситець   
шерстяну   
бавовняну   

10 

трикотажну   
Скільки комплектів спецодягу повинен мати кухар:   

4 комплекти   
2 комплекти   
3 комплекти   

11 

1 комплект   
Куди категорично забороняється ходити у спецодягу:   

в торгівельний зал   
в складські приміщення   
в туалети   

12 

в кабінет директора   
До роботи допускаються хворі:   

на туберкульоз   
венеричні захворювання   
кишкові інфекції   

13 

захворювання підшлункової залози   
Вимоги безпеки праці під час виконання робіт:   

запуск та зупинення обладнання, завантаженого продуктами 
забороняється 

  

не допускається робота обладнання з несправною 
автоматикою безпеки та регулювання 

  

категорично забороняється мити та чистити обладнання, яке 
включене в електромережу 

  

14 

впевнитись, що робоче місце достатньо освітлене   
Вимоги безпеки після закінчення роботи:   

при роботі на електроплитах, щоб уникнути опіку рук, 
необхідно користуватися рукавицями 

  

перевірити наявність захисного заземлення    
почистити, помити інвентар, інструмент, скласти його у 
відведене для нього місце 

  

15 

одягти спецодяг і упорядкувати його   
Вимоги до безпеки при виникненні аварійної ситуації:   

надання першої допомоги при ураженні електричним 
струмом 

  

установлювати на плитні котли на плиту і знімати їх повинні 
два робітники використовуючи для цього сухий рушник 

  

не допускається робота обладнання з несправною 
автоматикою безпеки та регулювання 

  

16 

доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під 
час роботи 

  

 
 



 

 
 

Критерії оцінювання учнів з теми: 
Ознайомлення із закладом ресторанного господарства. Інструктажі з безпеки праці та 

пожежної безпеки на виробництві (в кухні-лабораторії). 
 

Професія 5122 "Кухар"  
Кваліфікація ІІІ розряд 

 
Бали Уміє 

1 Учень повинен розрізняти приміщення у закладах ресторанного 
господарства 

2 Учень розуміє значення санітарно-гігієнічних вимог до приміщень 
закладу, про інструктажі безпеки праці на виробництві 

3 Учень знає про взаємозв’язок між цехами та підсобниками приміщень 
4 Учень має поняття про особисту гігієну кухаря, про інструктажі безпеки 

праці і пожежної безпеки 
5 Учень має вміти показати на прикладі о правилах використання 

спецодягу кухаря 
6 Учень має вміти оказати першу допомогу при травматизмі, знати 

інструктаж перед початком, при виконанні та після закінчення робіт 
7 Учень повинен усвідомити значення всіх інструктажів з безпеки праці та 

пожежної безпеки, особистої гігієни і санітарно-гігієнічних  вимог на 
підприємстві. 

8 Учень повинен знати про особисту гігієну кухаря, роль підприємства 
ресторанного господарства, про розташування приміщень 

9 Учень повинен  вміти розбиратись у між зв’язках між приміщеннями, та 
про їх значення, використовуючи правила безпеки праці та пожежної 
безпеки 

10 Учень має знати, як правильно користуватися протипожежним 
інвентарем, вогнегасниками, та дотримуватися санітарно - гігієнічних 
вимог до приміщень закладів 

11 Учень має уяву про заклади ресторанного господарства, про 
розташування їх приміщень про санітарно гігієнічні вимоги до приміщень 
та особисту гігієну  кухаря і інструктажі безпеки праці та пожежної 
безпеки 

12 Учень має уяву про заклади ресторанного господарства, про їх 
приміщення та взаємозв’язок між ними, про санітарно-гігієнічні вимоги 
про них, та особисту гігієну працівників, о правилах використання 
спецодягу ними, про інструктажі безпеки праці,  пожежної безпеки та при 
аварійних ситуаціях 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

СПИСОК      ЛІТЕРАТУРИ 
 

1. Благодатский Б.Т. Подготовкамастера к занятиям.  К.: Вища шк. Головне видавництво, 
1987. 

2. .Вінокурова Л.Е, Васильчук М .В. Гаман М .В., "Основи охорони праці" 
3. .Васильчук М. В., Винокурова Л. Е., Тесленко М. Я. "Основи охорони праці" 
4. Заславська С.О. Підготовка майстра виробничого навчання до занять: Методичні 

рекомендації.  Донецьк, ДІПО ІПП, 2003. 
5. Концепція професійного розвитку професійної освіти в Україні / Проект АПНУ. - "Освіта 

України", № 62-63, 19.08.2003р. 
6. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного 

обучения/ВНИИ ПТО.  М.: Высш. шк., 1990. 
7. Лопатина Т.С. Педагогические требования к аналізу урока /Методические рекомендации. 

–М.: ВНМЦ ПТО. –1989.-50с. 
8. Махмутов М.И., Шакирьянов А.З. Учебный процесс с использованием межпредметных 

связей в среднем ПТУ.-М.: Высш. шк., 1985. 
9. Нічкало Н.Г. та інш. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навчальний 

посібник.  К.: Вища шк., 1992. 
10. Педагогічна книга майстра виробничого навчання // За ред. Н.Г. Нічкало – Київ, Вища 

школа, 1992.  
11. Педагогічний досвід Ненько Г.І./Методична розробка уроку в/н.  Нововолинськ, ПТУ 

№1, 2000. 
12. .Олійник О. М. "Основи фізіології, санітарії та гігієни харчування" 
13. Про затвердження 12-ти бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів 

(слухачів) з професійної підготовки у ПТНЗ (наказ Міносвіти №495 від 14.06.2001). 
14. Радченко Л .А." Організація виробництва на  п. г.х. " 
15. Скрипник М. Інтерактивне навчання: основні поняття. - К.: Бібліотека "Шкільного світу", 

2003. - С.30-43. 
 



 

 
 
Жильцова Ніна Іванівна –  
викладач  спеціальних дисциплін  
ДНЗ "Одеське  професійно-технічне  
училище машинобудування" 

 
 

Методична розробка уроку 
 

 

Виробництво, перетворення, розподіл і споживання  
електричної енергії 

 
Тема уроку: " Виробництво, перетворення, розподіл і споживання електричної 

енергії"  
Тема програми: "Загальні відомості про електричні установки"  
Мета уроку: 

• навчальна: ознайомити учнів з виробництвом, розподілом, перетворенням і 
споживанням електричної енергії;  

• розвиваюча: розвивати навички самостійної роботи, логічного мислення та уваги;  
• виховна: виховувати наполегливість при вивчені предмету, культуру мови, любов до 

своєї професії;  
• дидактична мета: усвідомлення нового навчального матеріалу шляхом відтворення 

та застосування набутих знань у практичній діяльності та їх міцності.  
Тип уроку: вивчення нового матеріалу (урок засвоєння нових знань), урок контролю 

нових знань. 
Вид уроку: комбінований (бесіда, опитування, вивчення нового матеріалу). 
Методи та прийоми: репродуктивний з елементами бесіди; наглядний (метод 

демонстрацій); метод розвитку самостійної активності учнів: тестування; евристична бесіда, 
постановка питань під час пояснення навчального матеріалу, застосування наочних 
посібників. 

Дидактичне забезпечення: презентація уроку, наочні зразки. 
Матеріально-технічне забезпечення: плакати, кінофільм, презентація, тестове 

завдання, комп’ютер. 
Міжпредметні зв’язки:  електротехніка, електроматеріалознавство, фізика, 

виробниче навчання.  
Форми організації навчальної діяльності учнів: фронтальна, індивідуальна. 
Література: М.В. Принц "Електричні мережі. Монтаж, обслуговування та ремонт". 

 
Хід уроку 

І. Організаційна частина  
Налаштування психологічного настрою учнів на продуктивну роботу:  

1.  Взаємне вітання. 
2.  Перевірка наявності учнів в аудиторії. 
3. Організація готовності уваги учнів до уроку. 

 
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів 
Підготовчий етап:  



 

1. Повідомлення теми уроку: "Виробництво, перетворення, розподіл і споживання 
електричної енергії" 

2. Повідомлення мети уроку: ознайомлення учнів з виробництвом, розподілом, 
перетворенням і споживанням електричної енергії; усвідомлення учнями нового 
навчального матеріалу шляхом відтворення та застосування набутих знань у 
практичній діяльності та їх міцності.  

 
Актуалізація мотиваційних резервів учнів шляхом фронтального опитування  з 
пройденого раніше матеріалу: 

1. Наведіть приклади використання електричної енергії. 
2. Які переваги має електрична енергія? 
3. Де виробляється електрична енергія? 
4. Які типи електростанцій ви знаєте? 
5. Розкажіть принцип роботи ТЕС. 
6. Розкажіть принцип роботи АЕС. 
7. Які альтернативні види електричної енергії ви знаєте? 
8. Яка проблема стоїть з використанням електричної енергії у наш час? 

 
ІІІ. Формування нових знань 
1.Використання електричної енергії. 
2.Виробництво електричної енергії. 
3.Типи електричних станцій. 
4.Енергетична система. 
5.Електрична мережа. 
6.Трансформаторна підстанція. 
7.Підключення трансформаторної станції до мережі. 
8. Правила будови  електроустановок. 
9.Розподіл електричної енергії. 
 
IV. Закріплення нового матеріалу  

1. Демонстрація відеофільму "Електрика". 
2. Самостійна роботи учнів – розв’язання тестового завдання для закріплення знань . 
 

V. Систематизація та узагальнення знань: 
Викладач: 
- підводить підсумки уроку коротким оглядом його змісту; 
- проводить оцінювання знань учнів, які відповідали на уроці, оголошує оцінки. 
Підсумок уроку та повідомлення домашнього завдання. 
 
V. Домашнє завдання 
1. Закріпити тему за матеріалом підручника М.В Принц "Електричні мережі.  
Монтаж, обслуговування та ремонт"стор. 4-6 
2. Опрацювати матеріал конспекту. 
 



 

Додаток 1 
Теоретичний матеріал 

 
Найважливішу роль на промисловому підприємстві відіграє електрична енергія - 

універсальний вид енергії, що є основним джерелом отримання механічної енергії.  
Перетворення енергії різних видів в електричну відбувається на електростанціях.  
Електростанціями називаються підприємства або установки, призначені для 

виробництва електроенергії. Залежно від виду перетвореної енергії електростанції можуть 
бути розділені на наступні основні типи: теплові, атомні, гідроелектростанції, 
гідроакумулюючі, газотурбінні, а також малопотужні електричні станції місцевого значення 
– вітряні, сонячні, геотермальні, морських припливів і відливів, дизельні та ін.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Всього в Україні 23 електростанції, з них на електростанціях виробляється :  

• ТЕС и ТЕЦ – 57,5 % (25472 МВт); 
• АЕС – 29,6 % (13107 МВт); 
• ГЕС и ГААС (гідроакумулюючі  електростанції) – 12,4 % (5500 МВт); 
• сонячні ЕС – 0,3 % (130 МВт); 
• повітряні ЕС – 0,2 % (86 МВт). 

Повітряні електростанції в місті Одесі не встановлюються, тому що для встановлення 
повітряної електростанції, треба,щоб швидкість повітря була 5м/с , а  в Одесі  4-4,5 м/с. 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Наземна повітряна електростанція 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 2. Сонячна електростанція 

 
Альтернативними видами електричної енергії являються електроенергія, добута на 

сонячних та повітряних електростанціях. Альтернативні види електричної енергії 
називаються зеленим тарифом, не забруднюють  навколишнє середовище. 

У нас в Одесі на підприємствах виробляються сонячні батареї, за допомогою яких 
можна опалювати помешкання до 100м2. Такі батареї ми з вами бачили на виставці. 

Особливістю роботи електростанцій є те, що вони повинні виробляти стільки енергії, 
скільки її потрібно в даний момент для покриття навантаження споживачів, власних потреб 
станцій і втрат в мережах.  



 

Більшість електростанцій об'єднані в енергетичні системи. В енергетичних системах: 
• Обладнання станцій повинне бути завжди готове до періодичної зміни навантаження 

споживачів в перебігу дня чи року.  
• Забезпечення безперебійного електропостачання при високій якості енергії.  
• Економічність, безпека і зручність в експлуатації.  
Особливістю процесу виробництва, передачі та споживання електроенергії є його 

безперервність. Процес виробництва електроенергії збігається в часі з процесом її 
споживання, тому електростанції, електричні мережі і електроприймачі споживачів пов'язані 
спільністю режиму. Спільність режиму викликає необхідність організації енергетичних 
систем.  

Енергетична система (енергосистема) являє собою сукупність електростанцій, ліній 
електропередачі, підстанцій і теплових мереж, пов'язаних в одне ціле спільністю режиму і 
безперервністю процесу виробництва, перетворення і розподілу електричної і теплової 
енергії при загальному управлінні цим режимом. Частиною енергетичної системи є 
електрична система, що є сукупністю електроустановок електричних станцій та електричних 
мереж енергосистеми.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Для забезпечення зазначених вимог енергосистеми обладнують спеціальними 

диспетчерськими пунктами, оснащеними засобами контролю, управління, зв'язку та 
спеціальними схемами розташування електростанцій, ліній передач і понижувальних 
підстанцій. Диспетчерський пункт отримує необхідні дані та відомості про стани 
технологічного процесу на електростанціях (витрати води і палива, параметрах пари, 
швидкості обертання турбін і т.д.); про роботу системи - які елементи системи (лінії, 
трансформатори, генератори, навантаження, котли, паропроводи) в даний момент 
відключені, які знаходяться в роботі, в резерві тощо.; про електричні параметри режиму 
(напруженнях, струмах, активних і реактивних потужностях, частоті і т.д.).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА  
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Електричні схеми 
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ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ПУНКТ 



 

Робота електростанцій в системі дає можливість роботи великої кількості паралельно 
працюючих генераторів, підвищити надійність електропостачання споживачів, повністю 
завантажити найбільш економічні агрегати електростанцій, знизити вартість виробленої 
електроенергії. Крім того, в енергосистемі знижується встановлена потужність резервного 
устаткування; забезпечується більш висока якість електроенергії, що відпускається 
споживачам; збільшується одинична потужність агрегатів, які можуть бути встановлені в 
системі.  

Електрична мережа – це сукупність електроустановок для передачі та розподілу 
електричної енергії, складається з підстанцій, розподільних пристроїв, струмопроводів, 
повітряних і кабельних ліній електропередачі, що працюють на визначеній території. В 
Україні, як і в багатьох інших країнах, для виробництва та розподілення електроенергії 
застосовується трифазний змінний струм частотою 50Гц (в США і низці інших країн 60Гц). 
Поряд з трифазним струмом в деяких галузях промисловості застосовують постійний струм, 
який отримують випрямленням змінного струму (електроліз в хімічній промисловості та 
кольорової металургії, електрифікований транспорт та ін.).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Електричну енергію, яка виробляться на електростанціях, необхідно передати в місця 

її споживання, насамперед у великі промислові центри країни, які віддалені від потужних 
електростанцій на багато сотень, а іноді і тисячі кілометрів. Але електроенергію недостатньо 
передати. Її необхідно розподілити серед безлічі різноманітних споживачів – промислових 
підприємств, транспорту, житлових будівель і т.д. Передачу електроенергії на великі відстані 
здійснюють при високій напрузі (до 750кВт і більше), чим забезпечуються мінімальні 
електричні втрати в лініях електропередачі і виходить велика економія матеріалів за рахунок 
скорочення перетинів проводів. Тому в процесі передачі і розподілу електричної енергії 
доводиться підвищувати і знижувати напругу. Цей процес виконується за допомогою 
електромагнітних пристроїв, званих трансформаторами. Трансформатор перетворює змінний 
струм однієї напруги в іншу. Підвищення напруги здійснюється за допомогою 
підвищувальних трансформаторів на електростанціях, а пониження – за допомогою 
понижуючих трансформаторів на підстанціях у споживачів.  

ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЖА 

Трансформаторна 
підстанція 

Розподільні 
 пункти 

Лінії електропередач 
(кабельні та 
повітряні) 

Однофазний 
струм 

Трифазний 
струм 

Постійний стум 



 

 

 
Рис. 3.Передача електричної енергії на відстань. 

 
Проміжною ланкою для передачі електроенергії від трансформаторних підстанцій до 

приймачів електроенергії є електричні мережі.  
Трансформаторна підстанція – це електроустановка, призначена для перетворення і 

розподілу електроенергії. Підстанції можуть бути закритими або відкритими залежно від 
розташування її основного обладнання. Якщо обладнання знаходиться в будівлі, то 
підстанція вважається закритою; якщо на відкритому повітрі, то - відкритою.  

 
Рис. 4. Закрита трансформаторна підстанція 

 

 
Відкрита трансформаторна підстанція 

Устаткування підстанцій може бути змонтовано з окремих елементів пристроїв або з 
блоків, що поставляються в зібраному для установки вигляді. Підстанції блокової 
конструкції називаються комплектними.  



 

В устаткування підстанцій входять апарати, що здійснюють комутацію і захист 
електричних ланцюгів.  

Основний елемент підстанцій – силовий трансформатор. Конструктивно силові 
трансформатори виконуються так, щоб максимально відвести тепло, що виділяється ними 
при роботі від обмоток і осердя в навколишнє середовище. Для цього, наприклад, осердя з 
обмотками занурюють в бак з маслом, роблять поверхню бака ребристою, з трубчастими 
радіаторами.  

Комплектні трансформаторні підстанції, що встановлюються безпосередньо у 
виробничих приміщеннях потужністю до 1000 кВА, можуть оснащуватися сухими 
трансформаторами.  

 
Рис. 6. Комплектні трансформаторні підстанції 

 
Рис. 7. Закриті трансформаторні підстанції. 

 
Для збільшення коефіцієнта потужності електроустановки на підстанціях 

встановлюють статичні конденсатори, які компенсують реактивну потужність навантаження.  
Автоматична система контролю і управління апаратами підстанції стежить за 

процесами, що відбуваються в навантаженні, в мережах електропостачання. Вона виконує 
функції захисту трансформатора і мереж, відключає при посередництві вимикача ділянки 
при аварійних режимах, здійснює повторне включення , автоматичне включення резерву.  

Трансформаторні підстанції промислових підприємств підключаються до мережі 
живлення різними способами в залежності від вимог надійності безперебійного 
електропостачання споживачів.  

Типовими схемами, які здійснюють безперебійне електропостачання, є радіальна, 
магістральна або кільцева.  



 

 
Рис. 8. Схема розподілу електричної енергії 

 
В радіальних схемах від розподільного щита трансформаторної підстанції відходять 

лінії, що живлять великі електроприймачі: двигуни, групові розподільні пункти, до яких 
приєднані дрібніші приймачі. Радіальні схеми застосовуються в компресорних, насосних 
станціях, цехах вибухопожежонебезпечних, запорошених виробництв. Вони забезпечують 
високу надійність електропостачання, дозволяють широко використовувати автоматичну 
апаратуру управління і захисту, але вимагають великих витрат на спорудження розподільних 
щитів, прокладку кабелю і проводів.  

Магістральні схеми застосовуються при рівномірному розподілі навантаження по 
площі цеху, коли не потрібно споруджувати розподільний щит на підстанції, що здешевлює 
об'єкт; можна використовувати збірні шинопроводи, що прискорюють монтаж. При цьому 
переміщення технологічного обладнання не вимагає переробки мережі.  

Недоліком магістральної схеми є низька надійність електропостачання, так як при 
пошкодженні магістралі відключаються всі електроприймачі, приєднані до неї. Однак 
установка перемичок між магістралями і застосування захисту істотно підвищує надійність 
електропостачання при мінімальних затратах на резервування.  

Від підстанцій струм зниженої напруги промислової частоти розподіляється цехами за 
допомогою кабелів, проводів, шинопроводів від цехового розподільного пристрою до 
пристроїв електроприводів окремих машин.  

Перерви в електропостачанні підприємств, навіть короткочасні, призводять до 
порушень технологічного процесу, псуванню продукції, пошкодженню обладнання та 
непоправних збитків. В деяких випадках перерва в електропостачанні може створити 
вибухопожежонебезпечну обстановку на підприємствах.  

Правилами улаштування електроустановок усі приймачі електричної енергії за 
надійністю електропостачання підрозділяються на три категорії:  

• приймачі енергії, для яких неприпустима перерва в електропостачанні, оскільки він 
може призвести до пошкодження обладнання, масовому браку продукції, порушенню 



 

складного технологічного процесу, порушенню роботи особливо важливих елементів 
міського господарства і в кінцевому рахунку - загрожувати життю людей;  

• приймачі енергії, перерва в електропостачанні яких призводить до невиконання 
плану випуску продукції, простою робочих, механізмів і промислового транспорту; 

• решта – приймачі електричної енергії, наприклад, цехи несерійного і допоміжного 
виробництва, склади.  

Електропостачання приймачів електричної енергії першої категорії в будь-яких 
випадках має бути забезпечене і при порушенні його автоматично відновлено. Тому такі 
приймачі повинні мати два незалежних джерела живлення, кожен з яких може повністю 
забезпечити їх електроенергією.  

Приймачі електроенергії другої категорії можуть мати резервне джерело 
електропостачання, підключення якого проводиться черговим персоналом через деякий 
проміжок часу після відмови основного джерела.  

Для приймачів третьої категорії резервне джерело живлення, як правило, не 
передбачається.  

Електропостачання підприємств підрозділяється на зовнішнє і внутрішнє. Зовнішнє 
електропостачання - це система мереж і підстанцій від джерела електроживлення 
(енергосистеми або електростанції) до трансформаторної підстанції підприємства. Передача 
енергії в цьому випадку здійснюється кабельними або повітряними лініями номінальною 
напругою 6, 10, 20, 35, 110 і 220 кВ. До внутрішнього електропостачання відноситься 
система розподілу енергії всередині цехів підприємства і на його території.  

До силового навантаження (електродвигуни, електропечі) підводиться напруга 380 
або 660 В, до освітлювального - 220 В. Двигуни потужністю200 кВт і більше в цілях 
зниження втрат доцільно підключати до напруги 6 або 10 кВ.  

Найбільш поширеною на промислових підприємствах є напруга 380 В. Широко 
впроваджується напруга 660 В, що дозволяє знизити втрати енергії і витрати кольорових 
металів в мережах нижчої напруги, збільшити радіус дії цехових підстанцій і потужність 
кожного трансформатора до 2500 кВА. У ряді випадків при напрузі 660 В економічно 
виправданим є застосування асинхронних двигунів потужністю до 630 кВт.  

Розподіл електроенергії проходить з допомогою електропроводок - сукупності 
проводів та кабелів, кріпленнями, підтримуючими і захисними конструкціями.  

На уроках виробничого навчання та практиці на підприємстві ви будете мати діло з 
проводами , кабелями та шинопроводами. 

Внутрішня проводка - це електропроводка, прокладена всередині будівлі; зовнішня - 
поза ним, по зовнішніх стінах будівлі, під навісами, на опорах. Залежно від способу 
прокладки, внутрішня проводка може бути відкритою, якщо вона прокладена по поверхні 
стін, стель і тощо, і прихованої, якщо вона прокладена в конструктивних елементах будівель.  

Проводка може бути прокладена ізольованим проводом або неброньованим кабелем 
перетином до 16 мм2. У місцях можливого механічного впливу електропроводку укладають в 
сталеві труби, герметизують, якщо середовище приміщення вибухонебезпечне, агресивне. На 
верстатах, поліграфічних машинах проводка виконується в трубах, в металевих рукавах 
проводом з поліхлорвініловою ізоляцією, яка не руйнується від впливу на неї машинних 
масел. Велика кількість проводів системи управління електропроводів машини укладається в 
лотки. Для передачі електроенергії в цехах з великою кількістю виробничих машин 
застосовуються  шинопроводи.  

Для передачі і розподілу електроенергії широко застосовуються силові кабелі в 
гумовій, свинцевій оболонці; неброньовані і броньовані. Кабелі можуть укладатися в 
кабельні канали, розташовуватися на стінах, в земляних траншеях , кріпитися в стіни. 

Задача нашої країни – це навчитися корисно та економно використовувати електричну 
енергію. 
 

 
 



 

Додаток №2 
 
Тестове завдання з теми "Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії" 

1. Електростанцією називається підприємство, яке  
А) виробляє електричну енергію; 
Б) виробляє магнітну енергію. 

2. Що включає в себе енергетична система? 
А) Електростанції, споживачі електроенергії; 
Б) Електростанції, електричну мережу, споживачі електроенергії,пункт диспетчера. 

3.Який електричний струм використовується у електромережах? 
А) однофазний, трифазний, постійний струм; 
Б)  однофазний, трифазний. 

4.Як  розшифрувати  скорочення ТП 
А) трансформаторна підстанція; 
Б) трансформаторне підприємство. 

5.Як  розшифрувати  скорочення РП 
А) розподільне підприємство; 
Б)  розподільний пункт . 

6.  Який саме головний елемент знаходиться у трансформаторній підстанції ? 
А) шинопровід; 
Б) трансформатор. 

7. Що входить у будову електричної мережі? 
А) ТП,РП, ЛЕП. 
Б) ТП, РП. 

8. З допомогою чого проходить розподіл електричної енергії від РП до цехів? 
А) проводів, кабелів, шинопроводів; 
Б) кабелів, шинопроводів. 

 
9.Що значить споживач електричної енергії  І–шої  категорії ? 

А) він повинен відключатися від електромережі у першу чергу; 
Б) ніколи не повинен відключитися від електромережі. 

10. Яка є важлива особливість електростанцій?      
А) Вони повинні виробляти стільки електричної енергії, скільки потрібно       

споживачам у даний момент;     
Б) Вони повинні виробляти стільки електричної енергії, скільки потрібно  

споживачам, на свої потреби та втрати у мережі  у даний момент. 
11.  Яка напруга  енергетичної  системи України? 

А) 500 кВ; 
Б) 750 кВ. 

 



 

 
 

Мітрова Алла Григорівна, методист 
викладач спеціальних дисциплін з професії  
" Адміністратор" Ізмаїльського вищого 
професійного училища Київської державної 
академії водного транспорту  

 
Методична розробка  

 
уроку з елементами  професійно-рольової гри з предмета  

 
"ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІДВІДУВАЧІВ" 

 
за темою: 

 

" Вчинки і ситуації" 
 

Адміністратор – це особа, яка здійснює роботу з якісного і ефективного 
обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які 
надає підприємство, організація, фірма.  

Професія адміністратора стала відома порівняно недавно, але вже досить щільно 
увійшла до нашого життя. Сьогодні без адміністратора не обходиться жоден серйозний 
заклад, будь то ресторан або магазин, комп'ютерна фірма або склад. Необхідність в 
адміністраторові виникла із зростанням кількості магазинів, торгівельних точок, кафе і 
ресторанів тощо. На сьогоднішній день неможливо уявити собі роботу якого-небудь 
підприємства без адміністратора.  

В ході навчальної діяльності перед нами, викладачами, стоїть нелегка задача –  
розвити та сформувати у майбутніх адміністраторів наступне:  

- організаторські здібності (здатність керувати); 
- комунікативні здібності (уміння входити в контакт, налагоджувати взаємини); 
-здатність керувати собою та іншими людьми; 
-здатність впливати на навколишніх; 
-здатність формувати і розвивати ефективні робочі групи; 
- здатність вирішувати проблемні ситуації в короткий термін; 
-аналітичні здібності; 
-понятійне мислення. 
Особливу увагу при навчанні учнів слід акцентувати на вихованні їх особистісних 

якостей, інтересів і схильностей. Таких, як: 
1. уміння прогнозувати, передбачати ситуацію; 
2.  впевненість у собі, у прийнятих рішеннях; 
3. енергійність; 
4. чіткі особисті цілі (знає, чого хоче від своєї роботи); 
5. уміння підкорятися вимогам, нормам організації; 
6. ерудованість; 
7.   прагнення до постійного особистісного росту. 
Тому, до Дня професії, як зразок професійної спрямованості у навчанні майбутніх 

адміністраторів офісів, магазинів, та з метою виховання ввічливих, культурних і 



 

комунікабельних офісних менеджерів, громадян-професіоналів,  мною було обрано 
нестандартний  урок з елементами  професійно-рольової  гри.  І це не випадково, оскільки 
педагогічні можливості гри були помічені давно -  ще в працях Платона і Монтеня. Значення 
гри у навчанні відмічав і Ян Амос Коменський. Сьогодні вчені стверджують: 

1. Гра – це діяльність, яка полягає в інтеракції між окремими учнями або групами 
учасників, об’єднаними для реалізації певних цілей. 

2. До основних понять, що характеризують дидактичні ігри, належать: об’єкт, який 
моделюється; процес, що моделюється; сценарій, у якому описуються правила гри, об’єкт і 
предмет; засоби гри; регламент, учасники ігрового процесу. 

3. Підготовка рольових, імітаційних, стимуляційних ігор має: 
• Відбуватися на основі логіки виробничої діяльності, вид і сфера якої 

відображається у грі. В нашому випадку (для професії "Адміністратор") – це різні професійні 
та етичні ситуації в офісі. 

• Ураховувати не всю різноманітність факторів, що впливають на її 
перебіг, а лише основних. 

• Включати методичної інструкції для проведення гри, рольових 
інструкцій для учасників, необхідного роздаткового матеріалу. 

• Будуватися таким чином, щоб не вимагалося постійне втручання 
керуючого, а саме, викладача предмета. 

• Передбачати систему стимулюючих, заохочувальних і караючих 
заходів. 
 

4. Професійно-рольову гру варто обирати для розв’язання таких педагогічних 
завдань, як:   

• Формування в учнів цілісного розуміння про професійну діяльність та її динаміку. 
• Набуття проблемно-професійного й соціального досвіду, зокрема у прийнятті 

індивідуальних і колективних рішень. 
• Розвиток теоретичного й практичного мислення в професійній сфері. 
• Формування пізнавальної мотивації, забезпечення умов появи професійної 

мотивації. 
 

Звичайно, урок-гра має свої переваги: 
• Учні відчувають насолоду від навчання в грі; у процесі навчання — висока 

мотивація, емоційна насиченість. 
• Відбувається підготовка до професійної діяльності; формуються знання, уміння, 

тобто учні вчаться застосовувати свої знання. Після гри відбувається обговорення, що сприяє 
закріпленню знань. 

• Досягається комплексна педагогічна мета: пізнавальна, виховна, розвивальна. 
• Учні ознайомлюються із методами дослідження питання (проблеми), поглиблюють 

свої знання. 
• Учні засвоюють професійні функції на особистому досвіді. 
• Формується усвідомлення приналежності до колективу. 
• Закріплюються взаємозв’язки під час розв’язання колективних завдань. 
• Колективне обговорення загальних питань формує критичність, стриманість, 

повагу до іншої думки, увагу до колег. 
• В учнів розвиваються: 

— логічне мислення; 
— здатність до пошуку відповідей на поставлені запитання; 
— мовлення іі мовленнєвий етикет; 
— уміння брати участь у дискусії й ефективно спілкуватися. 

 
 Але у використанні в навчальній діяльності уроків-ігор є і певні недоліки. 

• Підвищена трудомісткість підготовки до заняття (для викладача). 



 

• Не всі педагоги здатні до проведення ділових ігор. 
• Підвищена напруженість для викладача, тому що він зосереджений на 

безперервному творчому процесі й повинен бути одночасно актором (мати акторські дані) і 
режисером протягом усієї гри. 

• Учні можуть виявитися не готовими до роботи з використанням ділової гри. 
• Ділові ігри вимагають багато часу й інколи зміни розкладу занять. 

 
 Ділова гра вимагає предметної й соціальної компетентності учасників, тому варто 
починати підготовку до неї з аналізу конкретних виробничих ситуацій і розігрування ролей. 
Необхідно також до початку гри формувати в учнів культуру дискусії. Із цих причин 
необхідно використовувати  на уроках не ігри, а ігрові ситуації. 
 Сучасна педагогіка вбачає цінності гри як педагогічного методу перш за все у 
комплексі з іншими методами впливу, пов’язує її з управлінням з боку викладача. Тому на 
моєму уроці   використовуються  демонстрації електронних презентацій, проведення   
тестування на ПК, бліц-опитування, дискусійні моменти тощо.  
 Урок за темою "Вчинки і ситуації" проводиться як підсумкове практичне заняття та 
має за мету  висвітлити й оцінити рівень засвоєння  учнями теоретичного  матеріалу. 
 

ПЛАН УРОКУ 
 
Професія:"Адміністратор" 
Курс: ІІ 
Тема програми:"Фактори впливу на людей у процесі вирішення виробничих проблем" 
Тема  уроку:"Вчинки і ситуації" 
Тип уроку:  закріплення, удосконалення та практичне застосування знань, умінь і навичок.  
Вид уроку:урок з елементами  професійно-рольової гри 
Мета уроку:  

Навчальна – виявити та оцінити рівень знань учнів,отриманий за часи теоретичного 
навчання. 

Розвивальна – розвивати комунікабельність  при спілкуванні,  вміння самостійно,  
швидко, правильно орієнтуватися в різних виробничих ситуаціях; 

Виховна – виховувати інтерес до  діяльності адміністратора офісу, магазина; сумлінне 
ставлення до професійних обов’язків за даною професією.  

Методична - використання інформаційних технологій у розв’язанні тестових 
практичних завдань; організація самостійної роботи учнів у групах; використання елементів  
професійно-рольової гри та колективної роботи у процесі оцінювання навчальних досягнень 
учнів.  
Матеріально-технічне забезпечення: Комп’ютери, інтерактивна дошка.  
Дидактичне забезпечення: презентація теми, мети уроку на інтерактивній дошці, тестові 
завдання на ПК, відеоролики. 
Міжпредметні зв'язки:"Інформатика і комп’ютерна техніка", "Ділова етика і культура 
спілкування". 
Час проведення: 2 години. 
 

ХІД УРОКУ:  
 

1. Організаційна частина.  
Привітання учнів. Рапорт старшини групи про присутність учнів. (3 хв.) 
 
2. Повідомлення теми, мети  уроку та форми проведення уроку (одночасно учні 

бачать  це  на інтерактивній дошці – слайд № 1) (3 хв.). 
 
 



 

3. Актуалізація знань.  (30 хв.) 
3.1. Вибіркова перевірка домашнього завдання – викладачем викликаються декілька 

учнів для демонстрації та коментування створених ними електронних презентацій 
(тривалість кожної презентації не більше 3 хв.) на теми "Що таке конфлікт",  "Толерантність 
адміністратора під час обслуговування відвідувачів", "Конфліктні ситуації і вихід з них".  
Презентації оцінюються за таким критерієм: "Стислість – сестра таланту"  - але не в збиток 
інформативності. 
 

3.2.  Питання для узагальнення вивченого раніше матеріалу. 
 Викладач: Дані фрази поділить на два стовпчики: конструктивні та деструктивні 
функції конфлікту, поясніть Ваш вибір на прикладах. (На інтерактивній дошці  слайд № 2): 
 

1. Безпечний прояв емоцій  
2. Створення напружених взаємин в колективі 
3. Зростання самосвідомості учасників конфлікту 
4. Невиконання безпосередніх обов’язків 
5. Творче піднесення в роботі 
6. З’ясування стосунків 
7. Об’єднання однодумців 
8. Покращення партнерських взаємин 
9. Напруження нервово-психічного стану працівників 
10. Поліпшення умов праці 
11. Розвиток  технологій в роботі  
12. Формування та встановлення нових цінностей 

 
4. Професійно-рольова гра "Вчинки та ситуації"  (45 хв.) 

 
Хід гри: 

На початку гри викладач пояснює учням  зміст і мету гри – виявити та оцінити рівень знань 
учнів  через розв’язання  проблематичних завдань  у  виробничих ситуаціях, наближених до 
реальності, найкращі три учня будуть прийняті (віртуально) на посади адміністраторів  відділів 
купівлі, продажу  та укладання контрактів даної  фірми.   

 Для здійснення контролю знань учнів викладач призначає "раду керівництва фірми":  
• директор фірми (веде оціночну статистику за командними рахунками),  
• перший заступник (веде оціночну статистику за особовими рахунками першої команди),  
• другий заступник (веде оціночну статистику за особовими рахунками другої команди). 
Оцінювання учнів ведеться за 12-бальною системою, нарахування балів командам – за 5-

бальною системою. В плані оцінювання рівня знань учнів викладач має право "вето", тобто частково 
може не погодитися  з  "радою керівництва фірми" і внести свої корективи. 
 

Навчальна група ділиться за списком в журналі на 2 команди (назви команд учні обирають 
самостійно). 

Перше завдання:  Проведення на комп’ютерах  тестування за профспрямуванням - 10 хв. 
Підведення підсумків конкурсного завдання – 5 хв.   
 

Перша команда  сідає  за ПК ліворуч,  друга – праворуч. "Заступники директора фірми" пильно 
стежать за проходженням тестування. Завдяки комп’ютерній програмі учні по закінченні тестування 
відразу бачать кількість набраних балів. "Рада керівництва фірми"  отримує роздруківку результатів 
тестування (прізвища учнів та кількість балів) та підводить підсумки (команда, яка набрала 
найбільше балів -  отримує 2 бали, команда, яка швидше справилася з завданням – отримує бонус – 1 
бал,  відмічаються учні, які набрали найвищу кількість балів).  "Заступниками директора фірми"  
ведеться ретельний контроль за особистими досягненнями учнів. 

 



 

 
Тести з правильними відповідями та поясненнями – додаток 1 

 
Друге завдання: " Знайди помилку" (30 хв.) 

Кожна команда отримує віртуальні проблемні ситуації з правильними та невірними 
варіантами  їх вирішень. На  обговорення даних ситуацій командам дається 5 хв. Далі, по черзі,  
команди моделюють або зачитують дану ситуацію та демонструють заздалегідь невірне вирішення 
проблеми. Задача команди-соперниці:   за 5 хв.  знайти та виправити помилки.  
Оцінюється максимальна кількість правильних рішень ситуації (за кожне правильне рішення – 1 
бал), швидкість та активність розв’язання задачі (бонус – 1 бал). 
Ситуаційні завдання для команд та правильні відповіді – Додаток  2. 
 

4. Підведення підсумків уроку: оголошення "радою керівництва фірми" команду-
переможницю та учнів, що зайняли 1, 2, 3 місця за особистими рахунками. Саме ці учні 
успішно пройшли відбірковий кастинг і  прийняті (віртуально) на посади адміністраторів 
комерційних відділів  фірми. 
Вручення призів – набори канцтоварів для майбутніх  адміністраторів.  (9 хв.) 
 
Використана література 
 
1. Шарко В.Д.. Сучасний урок. Технологічний аспект/ Посібник для вчителів і студентів. -  
К.: СПД Богданова А.М.,  2007. – 220 с. 
2. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. — М., 1994. 
3. Тимошенко Н.Л. Корпоративна культура. Діловий етикет/ Посібник для викладачів і 
студентів. -  К.: 2006.  
 
 
 
 



 

 
Додаток 1 

 
Тести  професійно-рольової гри "Вчинки та ситуації" 

для учнів за професією "Адміністратор" 
 
А. Визначте, яка поведінка є ввічливою, а яка — ні. 
1. Підійшовши до ліфтів, нажати кнопки "Вверх" (або "Вниз") усіх ліфтів. 
2. Притримати руками двері ліфта для того, щоб усі бажаючі мали можливість вийти або 
зайти. 
3. На прохання когось із пасажирів нажати кнопку потрібного йому поверху. 
4. Попередити бажаючих зайти у ліфт: "Ліфт переповнений. Зачекайте, будь ласка, 
наступний ". 
5. Увійти до ліфта, як тільки відчиняться двері, до того, як пасажири вийдуть з нього. 
6. Пройти до стіни або вглиб ліфта, звільняючи місце для інших пасажирів. 
 
Правильні відповіді:  
А 
Ввічливою є поведінка у ситуаціях: 2; 3; 4; 6. 
Неввічливою є поведінка у ситуаціях: 1; 5. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Б. Дайте відповіді "Так" чи "Ні". 
1. Через двері, які обертаються, гість проходить першим. 
2. Колеги починають рух по сходах незалежно під статі, у даній ситуації це не мас ніякого 
значення. 
3. Досить поширене правило ділового етикету - "Першим у двері проходить той, хто 
підійшов до них першим - працює також і утому випадку, коли до дверей наближаються 
гість та господар офісу. 
4. Домовляючись про лілову зустріч, господарю не варто пояснювати гостю, як дістатися до 
офісу: гість - не маленька дитина, сам розбереться. 
5. Зайшовши до кабінету господаря, гість без запрошення сідає на те місце, яке йому 
сподобалося. 
6. Неформальна бесіда на початку діловоїзустрічіможетривати як завгоднодовго. 
Правильнівідповіді:  
Б 
 
1. Ні. Першим через двері, що обертаються, проходить не гість, а хазяїн офісу. Вийшовши із 
дверей, він чекає на гостя, а потім вказує йому напрямок подальшого руху. 
2. Так. Колеги починають рух по сходах незалежно від статі. Уданому випадку значення має, 
хто першим підійшов до них. 
3. Ні. Господар має відчинити двері і, притримавши їх, дати можливість гостю пройти 
першим. 
4. Ні. Домовляючись про ділову зустріч, господар має пояснити, як дістатися до 
офісу/визначеного місця, назвавши при цьому оптимальний маршрут. 
5. Ні. Гість чекає, поки хазяїн офісу не запропонує сісти і вкаже відповідне місце. 
6. Ні. Неформальна бесіда, як правило, триває 3—5 хвилин, потім присутні переходять до 
обговорення ділових питань. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
В. Дайте відповіді "Так" чи "Ні". 
1. Неформальні ділові засідання необов'язково проводити згідно з відповідними правилами 
та встановленою процедурою і з урахуванням норм етикету. 
2. При проведенні ділового засідання підбір учасників не має важливого значення; у його 
роботі можуть брати участь усі бажаючі. 



 

3. Ділове засідання — найефективніший спосіб вирішення питань та досягнення результату. 
4. Місце проведення засідання певною мірою визначає атмосферу усього заходу. 
5. При плануванні засідання, тривалість якого перевищуватиме 1,5 год., необхідно приблизно 
посередині заходу передбачити перерву на 15 хвилин. 
Правильні відповіді:  
В 
 

1. Ні. Ділові засідання будь-якого роду, як формальні, так і неформальні, необхідно 
проводити відповідно до існуючих правил, встановленої процедури та з урахуванням норм 
етикету. Це допоможе чіткіше і організованіше провести захід: учасники зможуть без 
відволікань сконцентруватися на обговоренні робочих питань і тим самим ефективніше 
використати відведений час. Результативність засідання при цьому очевидно підвищиться. 

2. Ні. Підбір учасників є одним з основних елементів підготовки будь-якого ділового 
засідання. Він проводиться, виходячи з необхідності досягнути визначених цілей 
(запрошуються ті, хто може зробити реальний внесок у вирішення існуючих проблем, 
висловитися по суті питань, внесених до порядку денного). Надавши всім бажаючим 
можливість прийти на засідання, організатори у такий спосіб створять умови для марної 
трати часу практично всіма учасниками. З одного боку, гаяти час будуть ті співробітники, 
робота яких не пов'язана з тематикою заходу. Тому вони реально не можуть сприяти 
вирішенню визначених проблем, брати участь в обговоренні. Це так звані "пасивні" 
учасники, які прийшли, тому що їм просто цікаво і хочеться бути у курсі загальних справ. З 
іншого боку, "активні" учасники також будуть змушені гаяти час, відволікаючись на можливі 
питання та зауваження непідготовлених "пасивних" учасників. 

3. Ні. Ділове засідання далеко не завжди є найбільш ефективним способом досягнення 
бажаних результатів. Залежно від ситуації більш зручним та дієвим способом може бути 
телефонний дзвінок, вивішена об'ява, надісланий меморандум, зустріч з конкретним колегою 
— виконавцем. 

4. Так. Місце проведення ділового засідання, безумовно, впливає на загальну 
атмосферу заходу. Те саме рішення, прийняте у різних приміщеннях (кабінет 
керівника/кафетерій установи) буде сприйматися по-різному. 

5. Так, Виходячи з того, що людям важко висидіти без перерви більше 90 хвилин, при 
плануванні засідання обов'язково слід передбачити короткий відпочинок приблизно 
посередині заходу. 

6. Ні. Перерва у діловому засіданні має бути досить короткою (5— 7 хв.), але 
достатньою для того, щоб учасники могли за необхідності зробити якісь термінові справи 
(подзвонити по телефону, привести себе у порядок). Довша перерва дасть присутнім 
можливість зайнятися іншими справами, і тому організаторам буде досить важко зібрати їх 
знову для продовження роботи. 
 
 

Додаток 2  
 

Ситуаційні завдання для команд професійно-рольової гри  з теми "Вчинки та ситуації" 
(друге завдання: " Знайди помилку") 

І. Виберіть правильний (найбільш підходящий) варіант відповіді та поясніть 
Ваш вибір. 

1. У робочому кабінеті/індивідуальному робочому місці можуть знаходитись: а) 
фотографія дітей/сімейна фотографія — на робочому столі; б) спортивні нагороди, отримані 
у шкільні та студентські роки — на відкритих полицях; в) диплом про закінчення 
міжнародних курсів менеджерів — на стіні; г) ікони — на стіні; д) підшивка літературного 
журналу за останні 5 років — на відкритих полицях або у шафі; е) коробка цукерок — на 
робочому столі. 

 



 

 
2. У тому випадку, коли ви бачите, що не встигаєте виконати дане вам завдання 

вчасно, ви: 
а) нікому нічого не говорите до встановленої дати, а на запланованій діловій зустрічі 

повідомляєте про затримку; 
б) заздалегідь повідомляєте про затримку всіх зацікавлених осіб, пояснюєте причину і 

називаєте новий, реальний, на вашпогляд, строк виконання завдання; 
в) заздалегідь повідомляєте про затримку всіх зацікавлених осіб і очікуєте від 

начальника/керівника, щоб він визначив новий 
строк виконання завдання. 

3. Берегти та ефективно використовувати робочий час допомагають: 
а) впорядкований кейс/портфель; 
б) наявність кількох робочих щоденників; 
в) накопичення та зберігання усіх ділових паперів, з якими колись доводилось 

працювати; 
г) вміння чітко організувати та направляти ділову бесіду з колегою; 
д) планування заходів один за одним, без певного проміжку часу між ними: так можна 

встигнути зробити більше. 
 

Правильні відповіді: І 
1. а); в). Не варто виставляти у робочому кабінеті нагороди, отримані багато років 

тому, які, до того ж, ніяк не стосуються вашої теперішньої діяльності. Предмети, пов'язані з 
релігією, краще за все тримати вдома: ваші релігійні погляди — ваша власна справа. Так 
само вдома тримайте і старі журнали, якщо ви не можете змусити себе викинути їх або до 
цього просто не доходять руки: захаращуючи кабінет, ви втрачаєте необхідне місце для 
ваших робочих паперів. До цього додається можливість втратити час, розшукуючи серед 
журналів документи, які, ви думаєте, можливо там лежать (і яких там швидше за все немає). 
Наявність старих літературних журналів у вашому кабінеті буде виправдана лише у тому 
випадку, коли ваша робота передбачає їх постійне використання. Коробку цукерок краще за 
все тримати у закритому місці, наприклад у шухляді: у такий спосіб вона не буде постійно 
спокушати вас. 

2. б). У тому випадку, коли ви не встигаєте з виконанням певної роботи, варто 
заздалегідь попередити про це всі зацікавлені сторони, обов'язково пояснити причину 
затримки і назвати новий, на ваш погляд, реальний, термін виконання роботи. І зробити все 
можливе і неможливе, щоб вкластися у визначені вами строки. 

3. а); г). Велика кількість ділових щоденників тільки забиратиме час: вам доведеться 
перегортати сторінки не одного, а кількох записників. Наявність усіх старих паперів ніколи 
не допомагала у роботі: вони забирають місце і, як правило, не розкладені по файлах, а тому 
їх практично не можна використовувати. Навіть у тому випадку, коли старі папери 
впорядковані, переважна частина їх, очевидно, застаріла, а отже, вам не потрібна. Плануючи 
справи без необхідного додаткового проміжку часу між ними, ви наражаєте себе на 
небезпеку: у разі однієї — двох непередбачених затримок, запізнюватися на всі подальші 
заходи або просто бути змушеним відміняти чи переносити їх на інший день. 
____________________________________________________________________ 
 
СИТУАЦІЇ 
А 

Чоловік і жінка, які мають рівне службове становище, ідуть по коридору. 
Співробітниця підходить до дверей першою, при цьому чоловік поквапливо обходить її, щоб 
відкрити двері для неї. Співробітниця заперечує. 
Де допущено помилку? 
 
Б 



 

До вашого кабінету зайшов колега, який не має дозволу на роботу з конфіденційними 
матеріалами. Він — ваш хороший приятель. Незважаючи нате, що у вас на столі лежить 
документ, який містить закриту інформацію, ви пропонуєте колезі присісти до столу та 
випити з вами кави. Він погоджується і починає розмову про плани на наступні вихідні. 
Де було допущено помилку? 
 
 
Правильні розв’язання  ситуацій 
А 

Помилкою було заперечення з боку співробітниці на бажання колеги-чоловіка 
відчинити їй двері. Чоловік продемонстрував традиційні манери, які тепер все частіше 
поступаються місцем більш практичному діловому підходу до взаємовідносин між колегами 
різної статі. Та навіть думаючи, що співробітниця була права, вважаючи, що двері відчиняє 
той, хто першим до них підходить, слід визнати її неввічливість у тому, що вона звернула 
увагу на поведінку чоловіка (його бажання відчинити двері), але при цьому не дала йому 
можливості проявити себе джентльменом. 
Б 

У даному випадку співробітниками було допущено кілька помилок. Перша і 
найсерйозніша — незважаючи на те, що ваш колега не має доступу до закритих документів, 
ви залишили конфіденційні матеріали відкритими на столі, до якого запросили його підсісти. 
Необхідно було, як мінімум, перегорнути документ чистою стороною догори, а краще — 
заховати у шухляду чи сейф, адже ви не збираєтесь у найближчий час працювати з ним. До 
того ж, є вірогідність зіпсувати важливі папери кавою, яку ви з приятелем зараз зібралися 
пити і яку випадково можна розлити на стіл. 
Інша помилка, можливо, не така очевидна — ви перериваєте свою роботу (думки, що були у 
вас, можуть загубитися під час незапланованої перерви), збираєтесь пити каву і у такий 
спосіб втрачаєте свій час. Гає свій робочий час і ваш колега: плани на вихідні можна 
обговорити пізніше — протягом ланчу, у заплановані малі перерви або ж після роботи. 
Запрошення на каву не матиме ніяких зауважень лише у тому випадку, коли колега зайшов 
до вас у встановлений в офісі час відпочинку/ланчу. 
___________________________________________________________________ 
 

В. Виберіть правильний (найбільш підходящий) варіант відповіді. 
1. У ході дискусії на засіданні було підняте нове питання, не пов'язане з тематикою 

заходу. Ви як головуючий: 
а) пропонуєте розглянути нове питання наприкінці засідання (після того, як буде 

вичерпаний порядок денний); 
б) пропонуєте внести це питання до порядку денного наступного засідання; 
в) надаєте учасникам можливість зразу ж розпочати обговорення нового питання. 
2. Після прийому на роботу ви вперше присутні на діловому засіданні. Головуючий 

представляє вас присутнім та бажає успіхів. Ви: 
а) піднявшись зі свого місця, коротко дякуєте; 
б) залишаючись сидіти, киваєте головою; 
в) піднявшись зі свого місця, коротко розповідаєте про себе, досвід попередньої 

роботи та висловлюєте свої плани на майбутнє. 
3. Ви вперше присутні на діловому засіданні у даній організації/фірмі/установі. 

Зайшовши до приміщення, де заплановано провести захід, ви: 
а) сідаєте на місце, яке вам сподобалося; 
б) дочекавшись, поки керівник/головуючий та старші співробітники сядуть, займаєте 

одне з вільних місць; 
в) залишаєтесь стояти під стіною ("Я новий співробітник/я вперше на такому 

засіданні, можна і постояти"). 



 

4. Вам необхідно піти раніше з формального засідання вашої 
установи/фірми/організації. Ви: 

а) у відповідний час піднімаєтеся з місця і виходите з приміщення, попросивши перед 
цим свого колегу після закінченнязаходу пояснити організатору/головуючому причину 
вашого виходу; 

б) у потрібний вам час тихенько піднімаєтесь та виходите з приміщення, залишивши 
усі пояснення головуючому/організатору на завтра; 

в) заздалегідь/напередодні засідання попереджаєте організатора/головуючого про 
вашу необхідність піти раніше. 
 

Правильні відповіді 
В 
1. б). У тому випадку, коли під час дискусії піднімається нове, ніяк не пов'язане з 

темою засідання питання, головуючий має запропонувати внести його до порядку денного 
наступного заходу. 
Надавши можливість учасникам зразу почати обговорення нового питання, головуючий 
порушує запланований порядок і, по суті, руйнує хід засідання. Пропозиція розглянути нове 
питання наприкінці засідання може підштовхнути присутніх до поспішного (внаслідок 
обмеженості часу) розгляду запланованих пунктів порядку денного і тим самим до 
прийняття не найкращих можливих рішень. 

2. а). Після представлення вас головуючим слід, підвівшись, коротко подякувати за 
побажання успіху і знову сісти. Довгі промови у подібних випадках (якщо не було 
відповідного прохання з боку головуючого) не передбачені і не вітаються. Ви проявите 
більший такт і професіоналізм, якщо максимально сприятимете роботі засідання, у цьому 
випадку — не забиратимете час, відведений для роботи. 

3. б). Залишитися стояти біля стіни — хіба не найгірший із можливих варіантів. У 
такий спосіб ви очевидно продемонструєте свою невпевненість та низьку самооцінку. А це 
ніколи не буває корисним. Кожна установа/організація/ фірма має свою ієрархію, яка 
проявляється, у тому числі, і при розміщенні за столом/столами під час ділових засідань. 
Тому варто займати місце, виходячи саме з такої ієрархії. У тому випадку, коли ви ще не 
добре знаєте існуючий порядок, краще за все не поспішати, а дочекавшись, поки розсядуться 
всі старші співробітники, керівники та головуючий, зайняти одне з вільних місць. 

4. в). У тому випадку, коли ви не можете бути присутнім до кінця засідання, 
обов'язково заздалегідь попередьте про це організатора/головуючого, назвавши при цьому 
причину (вона має бути справді вагомою!). 

Пішовши з засідання без попередження, ви у такий спосіб наражаєте себе на очевидно 
можливі неприємності у майбутньому, а до того ж, демонструєте неповагу до інших 
учасників заходу, в першу чергу організатора/головуючого. Ваші пояснення, дані наступного 
дня, очевидно, мало кого будуть цікавити, до того ж, вислуховування їх забере робочий час у 
головуючого/ організатора. 

Ваше прохання до колеги пояснити головуючому/організатору ваш раптовий (для 
нього) вихід із залу засідання має свої слабкі місця. По-перше, своїм проханням ви можете 
поставити (і, очевидно, поставите) у незручне становище колегу, якому доведеться 
"віддуватися" за вас. По-друге, завжди є імовірність того, що колега не матиме можливості 
(часу) викласти причину вашого відходу, або просто не зможе це зробити адекватно. 

 



 

 

 
 

ДумитрашкоІринаВ'ячеславівна–- 
викладач іноземної мови ДНЗ 
" Фрунзівський професійний ліцей" 

 
 

Методична розробка уроку  
 

з англійської мови  
 

Тема програми:Моє майбутнє - моя професія 
Тема уроку:Моя  майбутня професія 

 
План уроку: 

 
Тема уроку: Моя майбутня професія 
Мета уроку: 
Навчальна:активізувати вживання в мові учнів лексику по темі "Моя майбутня професія" 
через різні види мовленнєвої діяльності; удосконалювати вміння робити висновки за 
допомогою технології  роботи в малих  групах; 
Розвиваюча:сприяти розвитку вміння визначати професійні якості  особистості;   
Виховна:сприяти вихованню розуміння в учнів важливості і необхідності реалізації своїх 
умінь і здібностей через обрану професію; розширювати кругозір, виховувати любов до 
знань та бажання дізнаватися більше нового. 
Тип уроку: комбінований. 
Комплексно-методичне забезпечення:Дидактичне: підручник, англо-український словник, 
презентація"Our professions", роздатковий матеріал. 
Наочність:  фотографії  тракториста, водія,єгеря, кухаря, слюсаря, водія вантажівки, кравця. 
 
Міжпредметні зв’язки : 
1. Виробниче навчання 
 

Хід уроку: 
I. Організаційний частина: перевірка присутніх на уроці, перевірка готовності       
     учнів до уроку. 
 
II. Актуалізація знань: 
1. Повідомлення теми програми 
2. Повідомлення теми та мети уроку. 
3. Перевірка знань попереднього матеріалу. 
Teacher: Goodmorning, studentsandguests. I amvery happytoseeyou here.  Dear children! Look at 
theblackboard.  
 
1) You can see many words at the blackboard. Look at them very attentively.  
2) What do you think unites all of these words? What association does it arouse in your mind?  
3) Take the exercise-books and pens, choose some words, key-words only and write them.  
 



 

 

4) Let us choose the main key- word from these words.  
 
A tractor-drivera dress-maker 
 
 
 
A driver                                                           a mechanic 
 
 
 
 
         A huntsmanan engineera cook 
 
(Pupils answer that the main key-word is "a profession". Teacher will show the presentation"Our 
professions".) 
 
Teacher:  The oneofthemostdifficultproblemsforyouistochooseyourfutureprofession. 
Youshoulddecidewhattodoafterfinishingform: toleavelyceumand work 
intechnicalsphereortocontinueeducationatuniversity.It is not easytasktomake a rightchoice. 
 
III. Викладення нового матеріалу. 
Teacher:So, students, let's revise all the professions you know.Write down the names of 
professions in your exercise-books.  
Pupil 1:  A teacher, a driver, a tractor-driver, a bus driver,  
Pupil 2: A mechanic, a dressmaker, a cook, a hunter,  
Pupil 3: A teacher, an engineer, a policeman, a secretary, a painter, a musician  
Teacher: There are a lot of classifications of professions. Now we'll classify them in 6 groups. 
Students listen to the definitions of each group and think over about the examples of professions: 
  

WE MAY DIVIDE THE PROFESSIONS IN 6 GROUPS 
 
Clerical - the jobs are done in offices and deal with people or simple office machinery. 
Scientific - the jobs that need a background of interest in one sort of science. 
Practical - the biggest group of all, it depends on skills other than those needed in exams. 
Outdoor - these jobs are easier to find in the country than in the town. 
Creative - these jobs need flair, skill and lots of luck. 
Social- jobs are ones where you help other people. 
Teacher:Itisimportantforyoutoknowhowtousetheword"job ", "profession" and"career". 
Let'sreadthedefinition( Supplement 1 ) 
A jobistheworkthat a persondoesregularlyinordertoearnmoney. 
A careeristheseriesofjobsthat a persondoesinhis / herlife. 
A professionis a jobthatrequiresspecialtrainingandbrings a ratherhighsocialstatus. 
Teacher: Answer the question. 
Which of the jobs: 
- are done indoors/outdoors? 
- require qualifications? 
- have career prospects? 
- offer perks and bonuses? 
- are well paid/poorly-paid? 
- need the most training? 
- is the hardest? 
- have flexible hours? 
- need a degree? 

 



 

 

 
Which of the jobs do you personally find: 
-rewarding? 
-dead-end? 
-secure? repetitive? Creative? Stressful? 
Use the following phrases to discuss in pairs. 
Expressing opinions: I think… I believe….In my opinion…To my mind…. 
Asking for opinion:  What do you think about….? What's your opinion….? 
Agreeing: I couldn't agree more…; I quite agree with you…That's true… 
Disagreeing: I don't think so…; I don't agree…; I see what you mean, but… 
The task. Look at the blackboard. Your task is to find 10 jobs in the word square.  
R  B K M F P A Y G S P L 

F E D I R E C T O R O J 

B N D D S A H E T F L X 

E G D R I I E A U V I O 

R I J I C G I C A N T W 

L N V v H U E H R W I A 

D E D E M R O E T W C I 

T E X R U D G R I H I T 

Y R M Q O A I B S J A E 

S C I E N T I S T Y N R 

C C L A K Z S I N G E R 

N B M O M O D E L A P A 

 
Pupil 1: An  engineer, a director, a teacher, a scientist, a singer,  
Pupil 2: A model, a policeman, a waiter, a driver, a guard. 
Teacher.  I think it was very interesting to guess the job.  Your future profession is a driver. A 
skilled driver must know the structure of a car. And now let’s revise the names of the parts of a car. 
Look at the picture of a car and translate the names of different parts.   Pupils are divided into 3 
groups. The first group will work only with the first picture, the second group will work with the 
second and third pictures and third group will work with the fourth picture. 
Group № 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Rear window 
bbacklight (AE) 
number plate 
license plate (AE) 
boots (BE) 
trunk (AE) 
bumpers 
stop light 
brake light (AE) 
reversing 
back-up light (AE) 
front wheel; front tier 
front tire (AE) 
(out) side mirror, 
side-view mirror, outside rear-view mirror 
doors 
door handle 
side window 
exhaust (pipe) 
 
Group № 2 

.  

 
 
 



 

 

Fog-light 
headlights 
windscreens 
windshield (AE) 
rear-view mirror 
bonnets (BE) 
hood (AE) 
indicators 
turn signal (AE)  
 blinker (informal) 
 
 
Group № 3 
 

 
 
 
Trunk,                   License plate 
Bumper                 Brake light 
Hubcap                  Door 
Wheel                    Seat 
Seat belt                Buckle 
Oor  mat               Gas can 
Jumper cables      spark plug  
Motor oil            Funnel,  
Dip stick            exhaust pipe,  
muffler,             jack tread  
speedometer,     hom,  
steering wheel   fuel gauge  
pedals               clutch brake  
Accelerator       stick shift/ gear shift 



 

 

 
 
IV. Закріплення нового матеріалу. 
 Task 1: Do you think you know cars well? Try to match nameplates’ emblems to their names. 
(Supplement№ 2)  
Task 2: Find the right word 
1. Another word for 'car' is (wagon, cartoon, and automobile) 
2. A person who fixes a car is a (carman, mechanic, jockey) 
3. At night, when you drive, you must switch on your (rear light, lampers, and lights) 
4. When you make a turn, you must switch on your (turners, indications, indicators) 
5. Car fuel is called 'gas' in America and (paper, oil, petrol) in England. 
6. Your car starts by using electric power from the (battery, fuel tank, and energizer)  
7. When you drive, you hold the (steering wheel, steers, styrofoam)  
8. When you add power to speed up, you change your (belt, gear, and wheel) 
9. A car that has no gears is called an (autobahn, automatic, autocrat) 
10. The front and back parts of a car are the (bumps, bumpers, and bumpies) 
 
Task №3: Here is the list of job requirements. Choose some the most necessary from your 
point of view and explain your choice.  
-top wages 
-opportunity to use your own ideas 
-on-the-job training when you begin 
-further training 
-chance to help other people 
-opportunity to become well-known 
-outdoors work 
-no special qualifications needed 
-regular working hours 
-flexible working hours 
-work in a team with friendly people 
-opportunity to become self-employed 
 
V.Підведення підсумків. 
I Want to Ве 
Some people often say to mе:  
"Have уоu decided what уоu want to bе?"  
I usually answer, "I don't know,"  
But it isn't really so.  
I want to win аn Olympic race,  
I want to see the Earth from space,  
 I want to travel to Katmandu  
I want to bе rich and famous, too.  
I want to bеоn Hollywood's screen, 
I want to invent а new machine,  
I want to bе very clever and wise,  
I want to win the Nobel prize, 
But most of all, I want to bе 
Healthy and strong, and nice. 



 

 

 
Thankyouforyourwork, children, you’ve done it perfectly. I’m satisfied with the results of our 
lesson. I wonder if you are as satisfied as I am. Just on this occasion, I’ve prepared these cards of 
different colours. If you are pleased with the results of our work, you’ll raise red cards. If you have 
some doubts about your satisfaction it will be a yellow card. And if everything wasn’t as good as 
might be, you’ll show me brown cards. Please do it. 
  The analysis students’ work during the lesson and students’ evaluation with comments. 
 
VI. Домашнє завдання. 
Learn by heart new words; write   composition "My future profession". 
Thank you for your work during a lesson. Have a nice day. Good-bye. 
 

Список використаної літератури: 
 1.Карпюк О.Д. Англійська мова:Підручник для 10-го класу загальноосвітніх   
                навчальних закладів Рівень стандарту - Тернопіль: Астон, 2010.- 224с.: іл. 
2. Калініна Л.В. Englishafterclasses.(Старший етап  загальноосвітньої школи. 
Методичний посібник для позакласної роботи.).- Харків: Ранок, 2012.- 192 с. 
3. Жлуктенко Ю.О.New English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary.- К.: А.С.К., 2005. 
– 880 с. 
4. Попов Э.Ф. Великий  англо-український словник. - К.: Чумацький Шлях, 2012.- 704 с. 
5. http://vk.com/English_is_fun 
6. http://vk.com/eng007 
7. http://www.lingvo.ua/ 

Supplement № 1 
 
A jobistheworkthat a persondoesregularlyinordertoearnmoney. 
A careeristheseriesofjobsthat a persondoesinhis / herlife. 
A professionis a jobthatrequiresspecialtrainingandbrings a ratherhighsocialstatus. 



 

 

 
Supplement  № 2 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
Гербалі Марія Георгіївна – викладач матеріалознавства;  

Табанова Марія Володимирівна – викладач хімії  
ДНЗ "Тарутинський професійний аграрний ліцей" 

 
 
 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА  
 

НА ТЕМУ: 
 

" ВОЛОКНА" 
 
 

Інтегрований урок-салон 
(хімія та матеріалознавство) 

з професії "Кравець" 
 
 

Главная цель образовательной области "Материаловедения" и "Химии" – подготовка 
учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Это предполагает формирование у учащихся качество творчески думающей, активно 
действующей и легко адаптирующейся личности, что необходимо для деятельности в новых 
социально-экономических условиях. 

Разработанный учебно-методический продукт способствует успешной социальной 
адаптации учащихся. 

Знание свойств волокон и умение распознавать их позволяет сделать правильный 
выбор ткани или готового изделия. 

Знание трудоемкого процесса их производства убеждает в необходимости экономного 
и бережного отношения к тканям любого происхождения. 

Обзор профессий, связанных с производством шерсти и шелка имеет значение для 
профессионального самоопределения учащихся. 

Урок по теме: "волокна" разработан для учащихся II курса по профессии "Портной". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Структурная карта урока 

 
№ 
п\п 

Учебные задачи этапа Содержание этапа Методы и приёмы  

1 2 3 4 
1 Организационный момент 
 1. Приветствие, фиксация 

отсутствующих. 
2. Проверка готовности 

уч-ся к занятию. 
3. Организация внимания 

уч-ся. 

 1. Приветствие, 
пожелания хорошего 
настроения. 

2. Упражнение 
"Личики". 

3. Вступительное слово 
преподавателя. 

2 Мотивация учащихся 
 1. Обеспечение 

мотивации обучения, 
восприятие уч-ся целей 
урока. 

2. Актуализация, 
субъективный опыт. 

1. Оглашение темы урока. 
2. Формирование целей 

урока вместе с уч-ся. 
3. Социальное и 

практическое значение, 
изучаемого материала. 

1. Оглашение целей 
урока вместе с темой. 

2. Упражнение 
"Пальцы" 

3. Упражнение "Лавка 
возможностей" 

3 Усвоение новых знаний и способов действий 
 1. Обеспечить 

восприятие, 
осмысление и 
запоминание уч-ся 
изучаемый материал. 

2. Способствовать 
усвоению способов, 
методов, которые 
привели к 
определенному 
выводу. 

 

1. Организация внимания 
учащихся. 

2. Сообщение основной 
идеи материала, который 
излагается. 

3. Обеспечение осмысления 
метода исследования 
знаний, которые 
изучаются, способов и 
средств, которые привели 
к сделанным выводам. 

4. Обеспечение усвоения 
методики отображения 
изученного материала. 

1. Вступительное слово 
хозяйки салона. 
2. Выступление группы 
"Ученые". 
3. Выступление группы 
"Технологи". 
4. Выступление группы 
"Модельеры". 
5. Остальные учащиеся 
работают с таблицами, 
где записывают новые 
данные по теме 

4 Закрепление новых знаний и способов действий 
 1. Обеспечить 

закрепление в 
памяти учащихся 
знаний и способов 
действий, которые 
им необходимы для 
самостоятельной 
работы по новому 
материалу. 

2. Обеспечить в ходе 
закрепления уровня 
усвоения нового 
материала. 

1. Организация 
деятельности 
учащихся  по 
отработке нового 
материала через 
применение их по 
образцу и в 
измененных 
ситуациях. 

2. Отработка логики 
алгоритма 
полученных знаний. 

1. Упражнение 
"Черный ящик". 

2. Упражнение 
"Швейный салон". 



 

 

 
 

5 Рефлексия  
 1. Инициировать и 

интенсифицировать 
рефлексию 
учащихся по 
поводу своего 
психоэмоционально
го состояния, 
мотивации своей 
деятельности и 
взаимодействия с 
учителем и 
однокурсниками. 

2. Обеспечить 
усвоение 
принципов 
саморегуляции и 
сотрудничества.  

1. Мотивация учащихся 
на рефлексию своего 
поведения. 

1. Упражнение 
"Радуга". 

2. Упражнение 
"Корзинка". 

6 Информация о домашнем задании 
 1. Обеспечить 

понимание 
учащимися целей, 
содержания и 
способов 
выполнения 
домашнего задания. 

1. Информация о 
домашнем задании. 

2. Мотивирование к 
выполнению 
домашнего задания. 

3. Инструктаж по 
выполнению 
домашнего задания. 

1. Материаловеден
ие: подготовить 
лоскуток любой 
ткани с узором и 
определить: 
лицевую и 
изнаночную 
стороны данного 
образца; угол 
450градусов; 
применение 
образца данной 
ткани. 

2. Химия: §16,17, 
упр. № 1-7, стр. 
178 

7 Подведение итогов 
 1. Дать качественную 

оценку группе и 
отдельным 
учащимся. 

1. Подведение итогов 
занятия. 

1. Подведение 
итогов учителем. 

2. Подведение 
итогов самими 
учащимися 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Конспект урока химии и материаловедения 
по теме: " Волокна". 

ЦЕЛИ: 
Обучающие цели: 

� актуализировать личностный смысл учащихся к изучению темы; 
� помочь учащимся осознать социальную, практическую и личную значимость 

учебного материала; 
� создать содержательные и организационные условия для развития умений 

различать волокна по своему составу. 
Цель, ориентированная на развитие личности учащегося: 

� развивать у учащихся потребность в творческой деятельности, в 
самоактуализации через различные виды работы; 

� развивать у учащихся кругозор о мире профессий, связанных с производством 
шелка и шерсти. 

Воспитательные цели: 
� содействовать развитию умения общаться между собой; 
� помочь учащимся осознать ценность совместной деятельности. 

 
Тип урока: Закрепление раздела "Материаловедение" и "Химии" - химические 

волокна. 
Методы обучения: информационный, репродуктивный, частично- поисковый. 
Форма урока: урок-салон. 
Межпредметные связи: природоведение, география, технология 
Оборудование: коллекции "Волокна", тесты, таблицы, мультимедийная установка. 

 
 
 

Ход урока 
1. Организационный момент.  
Здравствуйте, садитесь! Кто сегодня отсутствует? (Ответ дежурного) 
 
Упражнение "Личики". 
Учащиеся отмечают на карте урока " барометр настроения". 
 
          -нравилось работать. Много узнаю. 
 
          -неинтересно. Все, достали. Ничего делать не буду. 
 
          -мне все равно, если проверят, выполню задание, если нет,  то не буду его     
           выполнять. 
 

Сегодня мы с вами повторим пройденные темы из разделов "Материаловедение и 
химии""Химические волокна" и "Натуральные волокна". Это даст вам возможность: 

- научиться, лучше распознавать ткани; 
- закрепить полученные знания о происхождении волокон; 
- научиться ухаживать за изделиями, которые носите, и учитывать их особенности 

при стирке и сушке. 
Таким образом, у вас будут формироваться жизненные навыки перед поставленной 

задачей, а также вы поймете, что природные ресурсы не безграничны. 
На уроках географии вы узнали о полезных ископаемых, о том, где их добывают и с 

каким трудом, это большой и опасный труд человека. Наша тема урока также связана с 



 

 

предметом "Химия", т.к. волокна, из которых производят ткани, получают химическим 
путем. 

Итак, урок наш называется "Королевство цветных лоскутков". 
 

2. Мотивация учащихся. 
Прежде чем мы перейдем непосредственно к нашей теме ответе на несколько вопросов: 

• Что изучает материаловедение? (ответ: материаловедение изучает структуру, 
происхождение и применение тканей). 

• На какие классы делятся волокна?  (ответ: Волокна делятся на: природные, 
искусственные и синтетические). 

 
Упражнение "Лавка возможностей" 
Однажды мужчине приснилось, будто он идет по городу и зашел в лавку. Долго ходил 

он между полок, где лежали различные экзотические фрукты и овощи. Они ошеломили его 
своим необычайным видом, яркими цветами, изысканными запахами.  

Но стоило ему взять их с полки, как плоды сразу, же превращались в крохотные семена. 
Тогда он решил обратиться к продавцу: 
- Дайте мне, пожалуйста, вот этот фрукт. 
 На что продавец ответил: 
- Мы не продаем плоды, мы торгуем семенами. 
Как вы думаете, можно ли связать эту притчу с вашей профессией и  почему?  
(Возможный ответ учащихся: имея маленький лоскуток ткани, приложив труд и 
фантазию можно изготовить изделие подстать всемирным произведениям искусства.) 

 
3. Усвоение новых знаний и способов действия. 
Мы рады приветствовать вас в швейном салоне "Королевство цветных лоскутков",  

расположенный на территории Тарутинского аграрного лицея, который радушно согласился 
нас принять.  
Нашу сегодняшнюю встречу  можно считать открытой.  

Преподаватель 1. Долгие столетия люди использовали при производстве те волокна, 
которые им давала природа – волокна диких растений, шерсть животных, волокна льна и 
конопли.  С развитием земледелия люди начали выращивать хлопчатник, дающий очень 
хорошее и прочное волокно. 
 Преподаватель 2. Но природное сырьё имеет свои недостатки. Натуральные волокна, 
например, слишком коротки, недостаточно прочны, требуют сложной технологической 
обработки. И люди стали искать сырьё, из которого можно было бы дешёвым способом 
получать ткань тёплую, как шерсть, лёгкую и красивую, как шёлк, дешёвую и практичную, 
как хлопок. 

Преподаватель1. Успехи современной химии позволили создать такое химическое 
волокно из природных материалов, главным образом целлюлозы, получаемой из дерева, 
соломы. Такое волокно называется искусственным, а волокно, а волокно из синтетических 
полимеров – синтетическим. Ни одному специалисту сейчас не под силу перечислить всё 
необъятное множество химических волокон, которые используются для производства 
тканей. А в лабораториях синтезируются всё новые и новые их виды. 
 

Итак, мы начнем непосредственно с выступления наших любимых "Ученых", которые 
прольют свет на научную сторону нашей темы. 
Выступление группы "Ученые". 

Группа "Ученые" 
Учащийся 1. Долгие столетия люди использовали при производстве те волокна, 

которые им давала природа – волокна диких растений, шерсть животных, волокна льна и 
конопли.  С развитием земледелия люди начали выращивать хлопчатник, дающий очень 
хорошее и прочное волокно. 



 

 

Волокна растительного происхождения: 
ХЛОПОК, волокна, покрывающие семена хлопчатника. При его созревании плоды 

(коробочки) раскрываются, и из них собирают т. н. хлопок-сырец (волокно с неотделенными 
семенами). При переработке от семян отделяют хлопок-волокно (волокна длиной более 20 
мм), пух (менее 20 мм) и подпушек (менее 5 мм). Из хлопка вырабатывают ткани, трикотаж, 
нити, вату и др. Пух и подпушек хлопка применяют в химической промышленности как 
сырье для изготовления искусственного волокна и нитей, пленки, лаков и т. п. 

ЛЕН. Наибольшие посевные площади льна-долгунца — в европейских странах, а 
также в Египте, Турции и др., льна масличного — в Индии, Аргентине, США. 

ПЕНЬКА, грубое лубяное волокно, полученное из стеблей конопли. Из пеньки делают 
канаты, веревки, шпагат и т. п. 

Волокна животного происхождения: 
ШЕРСТЬ, волосяной покров животных (овец, коз, верблюдов и др.). Основную массу 

перерабатываемой в промышленности шерсти составляет овечья шерсть. Виды волокон 
шерсти: пух (наиболее ценное тонкое, мягкое извитое волокно), переходный волос, ость 
(более толстое, жесткое и менее извитое, чем пух, волокно) и "мертвый волос" (малопрочный 
и жесткий). Из шерсти вырабатывают пряжу, ткани, трикотаж, валяльно-войлочные изделия 
и др. 

Шелк – продукт выделения желез насекомых, из которых основное промышленное 
значение имеет тутовый шелкопряд. 
 

Учащийся 2. Вискозное волокно. 
 Химические волокна – это волокна, созданные искусственным путём с помощью 

физических и химических процессов. 
 Сырьём для получения вискозного волокна служат древесная целлюлоза (еловая 
щепа, опилки) и химические вещества. Вискозное волокно очень похоже на волокно 
натурального шёлка. Длина и толщина (тонина)  волокон могут быть любыми, цвет зависит 
от добавленных в раствор красителей. 
 Вискозные волокна мягкие, гладкие, прямые, с сильным блеском, менее прочные, чем 
волокна натурального шёлка, имеют малую упругость, поэтому ткани из этих волокон 
сильно мнутся. Вискозное волокно хорошо впитывает влагу и быстро сохнет. Горит 
вискозное волокно, как хлопок, жёлтым быстро бегущим пламенем. После сгорания остаётся 
пепел серого цвета и запах жжёной бумаги. 
 Ацетатное волокно. 
 Ацетатное волокно получают путём соединения отходов от хлопка с химическими 
веществами. Ацетатные волокна также имеют произвольную длину. Они прямые, тонкие, 
мягкие, прочные, стойкие к износу, упругие, поэтому ткани из них почти не мнутся, имеют 
резкий блеск или совсем не имеют блеска. Ацетатные волокна плохо впитывают влагу. Цвет 
волокон зависит от добавленных в раствор красителей. 
 Горит ацетатное волокно медленно, жёлтым пламенем, на конце образуется 
оплавленный шарик, и чувствуется особый кислый запах. 
 Свойства тканей из искусственного шёлка зависят от свойств волокна. Эти ткани – гладкие, 
с резким блеском или матовые, более тяжёлые, толстые, жёсткие, чем ткани из натурального 
шёлка, имеют малую усадку и теплозащитность. Эти ткани прочные, но в мокром состоянии 
их прочность  снижается, хорошо драпируются, плохо пропускают воздух и впитывают 
влагу. Хорошо стираются в мыльных растворах. Дают небольшую усадку, имеют большую 
прорубаемость при пошиве изделий, раздвижку нитей в швах при носке. Утюжить ткани из 
искусственного шёлка надо очень осторожно, особенно из ацетатного шёлка, - от сильного 
нагрева ткань желтеет. 
 Полиэфирные волокна (лавсан, кримплен и др.) 
 Эти волокна имеют гладкую, матовую поверхность. Они прочные, стойкие к износу, 
не мнутся. В пламени сначала плавятся, затем медленно горят желтоватым пламенем, 
выделяя чёрную копоть. После остывания образуется твёрдый чёрный шарик. 



 

 

 Существенный недостаток полиэфирных волокон – низкие гигиенические свойства. 
 

Учащийся3. Полиамидные волокна (капрон, нейлон, дедерон). 
 Эти волокна имеют гладкую блестящую поверхность, хорошо смачиваются водой, но 
быстро сохнут. Полиамидные волокна чувствительны к действию тепла, уже при 
температуре 65 градусов он теряет прочность, поэтому утюжить изделие из этих волокон 
надо осторожно. 
 Полиамидные волокна прочные, стойкие к износу. 
 Гигиенические свойства – низкие. 
 Волокно горит слабым голубовато – жёлтым  пламенем с выделением белого дымка. 
При остывании на конце образуется твёрдый  тёмный шарик. 
 Полиакрилонитрильные волокна (нитрон, акрил, перлон и др.). 
 Эти волокна пушистые, матовые, по виду напоминают шерсть, поэтому их часто 
называют "искусственной шерстью". Прочность и стойкость к износу у 
полиакрилонитрильных волокон ниже, чем у полиамидных и полиэфирных волокон. 
 Гигиенические свойства волокна также невысокие. 
 Горит волокно вспышками, выделяя большое количества копоти. После остывания 
образуется наплыв, который можно раздавить пальцами. 
 Эластановое волокно. 

К эластановому волокну относятся лайкра, дорластан. Эти волокна чаще всего 
используют в смеси  с другими волокнами. Эластановые волокна очень эластичны, способны 
увеличивать свою длину при растяжении в 7 раз, а затем сокращаться до первоначального 
состояния. 

 Ткани из синтетических волокон отличаются гладкостью,  блеском, высокой 
прочностью. После стирки часто не требуют утюжки. 

 Недостатки тканей: низкие гигиенические свойства, скольжение, осыпаемость, 
раздвигаемость нитей. 
Наши ученые, своим выступлением, смогли нас убедить  в необходимости не только 
практических навыков, но и теоретических знаний. Надеюсь, выступление "Технологов" 
будет таким же захватывающим и интересным. Прошу вас продолжить нашу эстафету. 

 
Группа "Технологи" 

Учащийся1. Как было сказано до нас, учеными, волокна можно разделить на такие 
виды в зависимости от вида исходного материала. 

o В основе органических волокон лежит растительный и животный мир. 
o В основе неорганических волокон лежат минералы. 
o В основе искусственных волокон лежат природные полимеры. 
o В основе синтетических волокон лежат синтетически полимеры. 

Химические волокна имеют ряд существенных преимуществ над натуральными 
волокнами: 

- Производство химических волокон требует значительно меньших затрат усилий и 
труда; 

- Производство химических волокон не зависит от природных, географических и 
климатических условий, может быстро наращивать свою мощность.  

Существуют два способа формирования волокна: мокрый и сухой. И четыре основных 
стадии их производства. 
При выборе любой  ткани необходимо обращать внимание на следующие свойства: 
� Механические: прочность, драпируемость, сминаемость. 
� Гигиенические: гигроскопичность, воздухопроницаемость. 
� Физические: пылеемкость, теплозащитность 
� Технологические: скольжение, осыпаемость, усадка.  
Определяя лицевую и изнаночную сторону необходимо обратить внимание на 
следующие признаки: 



 

 

�  По краям ткани имеются проколы, с лицевой стороны они более выпуклые. 
� В гладких тканях изнаночная сторона более пушистая. 
� Отличаются по рисунку ткацкого переплетения. 
� В смешанных тканях наиболее дорогие нити выводят на лицевую сторону. 
� В дорогих тканях ворс располагается упорядоченно на лицевой стороне, а с 

изнаночной стороны выглядит менее аккуратно. 
Учащийся 2.Ткани из искусственных волокон. 
Вискозное волокно - наиболее распространенное химическое волокно. Исходным сырьем 

для него служит древесная целлюлоза, получаемая из древесины ели или сосны. В 
зависимости от назначения вискоза может иметь блестящую или матовую поверхность. 
Изменяя блеск, толщину и извитость волокон, вискозной ткани можно придать вид шелка, 
хлопка или шерсти. Применяя утолщенные вискозные нити, можно добиться имитации 
льняного полотна. 

Вискозные ткани уступают по прочности натуральному шелку, хотя вырабатываются и 
сверхпрочные вискозные ткани.  В мокром состоянии прочность значительно снижается - на  
50 - 60%. Вискоза лучше, чем хлопок, впитывает влагу, но уступает ему в 
износоустойчивости. 

Горят волокна вискозы так же, как льняные и хлопковые: быстро, ровно, ярким 
пламенем, пахнут жженой бумагой, оставляют легко рассыпающуюся золу светло-серого 
цвета. Волокна вискозы, в отличие от растительных волокон, чувствительны к  действию 
щелочей и кислот. 

Ацетатное и триацетатное волокна состоят не из чистой целлюлозы, а из 
ацетилцеллюлозы. Сырьем служат отходы древесины и хлопка. Шелковые ткани из 
ацетатного и триацетатного волокон внешне очень похожи на натуральный шелк, имеют 
блестящую  поверхность. 

Ацетат и триацетат плохо впитывают влагу, но быстро сохнут. Они обладают меньшей 
прочностью, чем вискоза, но большей упругостью и жесткостью, поэтому ткани из них почти 
не мнутся, хорошо сохраняют форму при плиссировке. Ацетат не переносит сильный нагрев 
и плавится при температуре 210*С., триацетат обладает большей теплостойкостью, 
температура его плавления 300*С. 
 

Учащийся 3.Свойства искусственных волокон 
 

Свойства синтетических волокон 

Название Блеск Поверхность Прочность Сминаемость Горение 

Капрон Есть Блестящая Большая Нет 
Оплавляется, спек не 

растирается 

Лавсан Нет Матовая Большая Малая 
Пламяжелтоватое, 

выделяетчернуюкопать 

Нитрон Нет Лучистая Средняя Малая 
Горитвспышками, 
выделяеткопать 

 



 

 

Да, вы превзошли самих ученых. То, что я сейчас услышала, для  меня это – ново. Я в 
предвкушении выступления модельеров. Что же они нам расскажут. 

 
Группа "Модельеры" 

Учащийся 1. Где бы мы ни находились: дома, в школе или на улице,  - наша одежда 
впитывает загрязнения как от окружающей среды, так и непосредственно от тела. Человек 
через поры кожи выделяет значительное количество пота и других веществ, следы которых 
мы можем увидеть, к примеру, на воротнике и манжетах своей одежды. 

Каким образом следует ухаживать за нашими платьями, костюмами и куртками, в 
первую очередь, зависит от материала, из которого они сшиты. А точнее – от сырьевого 
состава ткани. 

Изделия из вискозы можно стирать вручную или в стиральной машине при щадящем 
режиме и невысокой температуре (30-40 градусов). Для стирки используют моющие 
средства для тонких тканей. Вещи из вискозы нельзя отжимать, выкручивать и сушить в 
центрифуге. После стирки изделие, не отжимая, развешивают или раскладывают на чистой 
простыне или полотенце, скатывают трубочкой вместе с подложенной тканью и осторожно 
отжимают. Гладят вискозу тёплым утюгом (положение терморегулятора – "шёлк") во 
влажном состоянии или через влажный проутюжильник. При этом изделие нельзя 
пересушивать. Вещи из вискозы можно подвергать химической чистке. 

Изделия из ацетата стирают вручную или в стиральной машине при температуре 30 
градусов и щадящем режиме. Для просушивания развешивают. Ацетат быстро сохнет и не 
требует глаженья. При необходимости изделия гладят с изнаночной стороны через сухой 
проутюжильник при слабом нагреве утюга. Пользоваться сушильными устройствами не 
рекомендуется.  

Учащийся 2. Триацетат можно стирать в стиральной машине при температуре 70 
градусов и гладить горячим утюгом (положение терморегулятора – "шёлк – шерсть"). 

Изделия из полиэфирных волокон стирают в стиральной машине при температуре 40-
60 градусов. Для стирки изделий из белых тканей применяют универсальные моющие 
средства, для цветных – моющие средства для тонких или цветных тканей.  

Полиэстер можно отжимать в стиральной машине при щадящем режиме и досушивать 
на воздухе. Пользоваться программой для сушки нельзя, так как пересушенный полиэстер 
плохо гладится. Утюжат изделия из этой ткани умеренно нагретым утюгом (положение 
терморегулятора – "шёлк") и через влажный проутюжильник. Вещи из полиэстера хорошо 
переносят химическую чистку. 

Изделия из полиамида стирают и сушат так же, как и изделия из полиэстера, но нужно 
иметь в виду, что температура воды при стирке не должна превышать 40 градусов. Гладят 
изделия из полиамидных волокон при минимальной температуре без увлажнения. 

Изделия из акрила стирают при температуре воды, не превышающей 30 градусов. Не 
допускается использование автоматической сушки. 
   В гардеробе современного человека редко можно найти вещь, изготовленную из 
натурального волокна. Сегодня почти все натуральные ткани содержат добавки, которые 
улучшают их свойства. Чтобы правильно ухаживать за вещью, очень важно знать сырьевой 
состав и свойства данного материала. 

Преподаватель. Вы меня просветили, прежде чем  "закинуть" вещи в стиральную 
машинку, я их только  делила их на белое и цветное. Да, а теперь буду читать этикетки. 

 
Закрепление новых знаний и способов действий 

А теперь мы проверим, как внимательно вы умеете слушать друг друга. 
 

Упражнение "Черный ящик" 
Вам будут заданы три наводящих вопроса, на которые вы должны ответить. 

И так внесите черный ящик. 
Вопросы: 



 

 

1. Эту ткань можно использовать для пошива платья. 
2. Эта ткань не любит высокие температуры, легко плавится и на лицевой стороне 

появляется блеск. 
3. Исходным материалом для получения волокон этой ткани используют целлюлозу. 
Ответ: ацетатный шелк. 
Ну как слушать друг друга вы показали. А если, в недалеком будущем, в ваше 

собственное ателье залетает девушка в расстроенных чувствах и просит вас помочь. Что вы 
будете делать? Мне очень интересно было бы на это посмотреть. 

 
Упражнение "Ситуация в швейном салоне" 

При выполнении данного задания вам необходимо обратить внимание на следующее: 
подумайте над заданием – выберите образец ткани – вспомните все о выбранной ткани – 
нарисуйте эскиз изделия – проанализируйте соответствие фасона изделия и образца ткани – 
обоснуйте свой выбор. 

 
Рефлексия  

Упражнение "Радуга" перед вами все цвета  радуги выберите тот,  который 
соответствует вашему настроению. 

 
ЦВЕТ НАСТРОЕНИЕ 

КРАСНЫЙ, 
 ЖЕЛТЫЙ 

ХОРОШЕЕ 
 НАСТРОЕНИЕ 

ЗЕЛЕНЫЙ, 
 ОРАНЖЕВЫЙ 

ТЯЖЕЛО 
 ОПРЕДЕЛИТЬ 

ГОЛУБОЙ, СИНИЙ,  
ФИОЛЕТОВЫЙ 

ПЛОХОЕ 
 НАСТРОЕНИЕ 

 
 Упражнение "Корзинка" 
Запиши свои мысли на листочке и поставь в корзинку, прочитав его. 

Информация о домашнем задании 
Материаловедение: подготовить лоскуток любой ткани с узором и определить: 

1. лицевую и изнаночную стороны данного образца; 
2. угол 450градусов; 
3. применение образца данной ткани. 

Химия: §16,17, упр. № 1-7, стр. 178 
 Подведение итогов 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Додаток 

 
 

Групповаяработа 
Ф.И. __________________________________________ 

 
Определениевидаткани 

 
 

Ткани 

Хлопчатобумажная Ацетатныйшелк Капроновые Полушерстяная 

    

 
Додаток 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ВВіісснниикк  ННММЦЦ  ППТТОО  ззааппрроошшууєє  ааввттоорріівв  ддоо  ааккттииввннооггоо  

ссппііввррооббііттннииццттвваа!!   
  
У Віснику НМЦ ПТО в Одеський області друкуються статті, проблемні та дискусійні 

нариси, спостереження з практики, методичні та педагогічні розробки, що відображають 
широке коло питань професійно-технічної освіти, а також суміжних освітянських проблем.  
 Оригінал роботи подається до НМЦ ПТО в електронному вигляді. Рукопис повинен 
бути українською мовою, набраний в редакторі  Word (версія після 97). Обсяг матеріалів (з 
урахуванням малюнків, таблиць і підписів до них, списку літератури) не повинен 
перевищувати 8-10 сторінок та 5-ти малюнків для статей; 15-20 сторінок та 8 малюнків для 
методичних розробок. Матеріали надсилаються на електронну пошту НМЦ ПТО за адресою: 
nmcpto@ukr.net з позначкою "Матеріали у Вісник НМЦ ПТО". 
 Перед основним текстом статті обов'язково вказуються прізвище, ім'я, по-батькові 
автора або співавторів (повністю), повна назва установи, в якій автор працює, посада, 
контактні телефони для зв'язку. До матеріалу додається письмова згода автора на друк 
матеріалу. 
 Тексти статей та всі матеріали до них повинні бути ретельно відредаговані, перевірені 
та підписані авторами. Всі представлені матеріали рецензуються й обговорюються 
методичною радою. Редакційна колегія НМЦ ПТО залишає за собою право скорочення та 
виправлення надісланих статей. Рукописи статей, що прийняті до публікування, авторам не 
повертаються.  
 
 


