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На сторінках Вісника навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти в Одеській області друкуються нормативні, розпорядчі та 
інструктивні матеріали; методичні розробки і рекомендації, статті, 
присвячені актуальним питанням системи професійно-технічної освіти 

Одеської області; педагогічний досвід працівників професійно-технічних 

навчальних закладів Одеської області.  
 За достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей 

відповідають автори публікацій. 

Інформаційно-методичний збірник призначений для керівників, 

методистів, педагогічних працівників професійно-технічних навчальних 

закладів. 

 

 

 

Вісник навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в 

Одеській області розглянуто і схвалено на засіданні навчально-методичної 
ради НМЦ ПТО в Одеській області  
 

Відповідальний за випуск: 

 

Богданович Г.О., зав. кабінетом методики менеджменту в ПТО. 
 

 

 

 

 

Наші реквізити: 

 

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти  

в Одеській області  
 

65045, м. Одеса, вул. Новосельского, 86 

 

Тел/факс 715-04-88,  

Тел: 715-04-75; 726-52-34 

 

www.nmc.od.ua 
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ННааккаазз  ММііннііссттееррссттвваа  ооссввііттии  іі  ннааууккии  УУккррааїїннии  ввіідд  1100..0077..22001155  

№№  774466  ""ППрроо  ззааттввееррдджжеенннняя  ЗЗмміінн  ддоо  ннааккааззуу  ММііннііссттееррссттвваа  

ооссввііттии  іі  ннааууккии  УУккррааїїннии    ввіідд  3300  ттррааввнняя  22000066  ррооккуу  №№  441199""  

 

ННааккаазз  ММііннііссттееррссттвваа  ооссввііттии  іі  ннааууккии  УУккррааїїннии  ввіідд  3300..0055..22000066  

№№  441199  ""ППрроо  ззааттввееррдджжеенннняя  ППооллоожжеенннняя  ппрроо  ооррггааннііззааццііюю  

ннааввччааллььнноо--ввииррооббннииччооггоо  ппррооццеессуу  уу  ппррооффеессііййнноо--ттееххннііччнниихх  

ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддаахх""  ((іізз  ззммііннааммии))  

 

   

 

ШШааппооввааллееннккоо  ІІггоорр  ООллееккссааннддррооввиичч  ((""ААннааннььїїввссььккиийй  

ппррооффеессііййнниийй  ааггррааррнниийй  ллііццеейй""))  ––  ммееттооддииччннаа  ррооззррооббккаа  ннаа  

ттееммуу::  ""РРееккооммееннддааццііїї    щщооддоо  ввииккооррииссттаанннняя  ііннффооррммааццііййнноо--

ккооммууннііккааццііййнниихх  ттееххннооллооггіійй  ддлляя  ввііззууааллііззааццііїї  ннааввччааллььннооггоо  

ммааттееррііааллуу  ннаа  ппррииккллааддіі    ввііддккррииттооггоо  ууррооккуу  зз  ффііззииккии  ззаа  ттееммооюю  

""ООссннооввнніі  ппооллоожжеенннняя  ммооллееккуулляяррнноо--ккііннееттииччннооїї  ттееооррііїї  ттаа  їїїї  

ддооссллііддннее  ооббґґррууннттуувваанннняя""  

 

ММеерржжаанн  ММааррііяя  ООппааннаассііввннаа  ((""ААррццииззььккиийй  ппррооффеессііййнниийй  

ааггррааррнниийй  ллііццеейй""))  ––  ммееттооддииччннаа  ррооззррооббккаа  ннаа  ттееммуу::  

""ТТееххннооллооггііяя  ппррииггооттуувваанннняя  їїжжіі  зз  ооссннооввааммии  ттооввааррооззннааввссттвваа""    

 

ММооллооддччаа  ЛЛююббоовв  ФФееддооррііввннаа  ((ВВССПП  ""ООддеессььккее  ввиищщее  

ппррооффеессііййннее  ууччииллиищщее  ссффееррии  ппооссллуугг  ННУУ  ""ООддеессььккаа  ююррииддииччннаа  

ааккааддееммііяя""))  ММееттооддииччннаа  ррооззррооббккаа  ууррооккуу  ввииррооббннииччооггоо  

ннааввччаанннняя  ннаа  ттееммуу::  ""ООссооббллииввооссттіі  ппооббууддооввии  ккооннссттррууккццііїї  

ппіідджжааккаа  зз  ввіідднноосснноо  шшииррооккииммии  ссттееггннааммии  ппоо  ввіідднноошшееннннюю  ддоо  

ооббххввааттуу  ггррууддеейй""      

 

ГГееооррггііуу  ППееттрроо  ВВаассииллььооввиичч  ((""ІІззммааїїллььссььккиийй  ццееннттрр  

ппррооффеессііййнноо--ттееххннііччннооїї  ооссввііттии""))  ––  ммееттооддииччннаа  ррооззррооббккаа  ууррооккуу  

ввииррооббннииччооггоо  ннааввччаанннняя  ннаа  ттееммуу::  ""ППііддггооттооввккаа  ддоо  ррооббооттии  

ммаашшиинннноо--ттррааккттооррнниихх  ааггррееггааттіівв  ддлляя  ппооссііввуу  ззееррннооввиихх,,  

ззееррннооббооббооввиихх  ккууллььттуурр""  
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З  

м. Київ 
10.07.2015                                                                                                                            № 746 

 

 Проект 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції  

29.07.2015 за № 913/27358 

 
 

 
 

 

Про затвердження Змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України  

від 30 травня 2006 року № 419 

 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 

2014 року № 630, та у зв’язку з послідовним спрямуванням державної політики 

в галузі освіти до принципів державно-громадської моделі управління та 

гарантування свободи педагогічної діяльності  
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Зміни до Положення про організацію навчально-

виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України                               

від 30 травня 2006 року № 419, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

15 червня 2006 року за № 711/12585, що додаються.  

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) забезпечити 

державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України. 

3. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності 
Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю. А.) в установленому порядку 

зробити відмітку у справах архіву. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника  
Міністра Полянського П. Б. 

 

Міністр                                                                                                   С. М. Квіт 
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                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                           Наказ Міністерства освіти і науки України  

                                               10 липня 2015 року № 746 

 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

 29.07.2015 за № 913/27358 

 

 ЗМІНИ 

до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у 

професійно-технічних навчальних закладах 

 

1. У главі 2: 

в абзаці другому пункту 2.1 слово "включає" замінити словами "може 
включати"; 

у пункті 2.2: 

абзац шостий виключити. 

У зв’язку з цим абзаци сьомий – дев’ятий вважати відповідно абзацами 

шостим – восьмим; 

у підпункті 2.2.1:   

абзац перший викласти в такій редакції: 
"2.2.1. Робочі навчальні плани за професіями для певного ступеня 

професійно-технічної освіти (далі – робочі навчальні плани) – це документи, 

розроблені відповідно до типових навчальних планів підготовки 

кваліфікованих робітників з кожної професії (далі – типові навчальні плани), 

що містять код і професійну назву роботи (спеціальності) згідно із 
затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного 

регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327 "Про 

затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів" 

Національним класифікатором України "Класифікатор професій" ДК 003:2010, 

освітній рівень вступника до ПТНЗ, строк навчання, графік навчально-

виробничого процесу, зведені дані загального фонду навчального часу в 

тижнях, перелік навчальних предметів та кількість годин, відведених на них, 

послідовність їх вивчення, загальний фонд навчального часу, терміни контролю 

знань, умінь і навичок учнів, слухачів, планований рівень професійної 
кваліфікації випускника."; 

абзаци другий –  четвертий виключити. 

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати відповідно абзацом другим; 

в абзаці другому після слова "влади" доповнити словами ", що 

забезпечує формування державної політики"; 

у підпункті 2.2.2: 

абзац перший викласти в такій редакції: 
"2.2.2. Робоча навчальна програма з навчального предмета (далі – робоча 

навчальна програма) – це документ, що визначає зміст і обсяг знань та умінь 

учнів, слухачів, розроблений викладачем ПТНЗ, погоджується відповідною 
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методичною комісією. Викладач має право на розроблення власної (авторської) 
робочої навчальної програми або її створення відповідно до типової з 
урахуванням варіативного компонента. Головним критерієм якості робочої 
навчальної програми з навчального предмета є досягнення запланованого 

результату вивчення теми та предмета шляхом реалізації змісту. Робочі 
навчальні програми із загальноосвітніх предметів розробляються на основі 
типових навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з 
урахуванням специфіки професії та регіональної компоненти."; 

у першому реченні абзацу другого слова "включає завдання особистісно-

орієнтованого навчання" замінити словами "розроблений майстром 

виробничого навчання ПТНЗ, погоджений відповідною методичною комісією"; 

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту: 

"Майстер виробничого навчання має право на розроблення власної 
(авторської) робочої навчальної програми або її створення відповідно до 

типової з урахуванням варіативного компонента, що включає зміни в техніці та 

технологіях, притаманні відповідній галузі виробництва чи сфері послуг, 
пропозиції замовників кадрів. 

Головним критерієм якості робочої навчальної програми з професійно-

практичної підготовки є створення передумов для досягнення запланованого 

результату в опануванні практичними уміннями та навичками."; 

підпункт 2.2.3 доповнити новим абзацом такого змісту: 

"Викладач має право змінювати розподіл годин між темами, що 

зазначені в типових навчальних планах."; 

підпункт 2.2.5 виключити. 

У зв’язку з цим підпункти 2.2.6 – 2.2.8 вважати відповідно підпунктами 

2.2.5 – 2.2.7;  

у підпункту 2.2.5: 

в абзаці першому: 

після абревіатури "ПТНЗ" доповнити словами "не є обов’язковим 

документом"; 

після слова "розробляється" доповнити словами "за умови економічних 

обґрунтувань"; 

слова "переліку навчально-виробничих робіт відповідного тарифно-

кваліфікаційного розряду," виключити; 

абзац четвертий виключити; 

у підпункті 2.2.7: 

абзац четвертий викласти в такій редакції: 
"Зміни в розкладі занять затверджуються заступником керівника 

ПТНЗ."; 

абзац п’ятий виключити. 

У главі 3: 

в абзаці другому пункту 3.9 слово "оплачуваних" виключити; 
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в абзаці першому пункту 3.10 слова "забезпечують їм оплату праці 
згідно з встановленими умовами оплати праці" замінити словами "здійснюють 

оплату праці відповідно до укладених із ПТНЗ договорів про навчально-

виробничу практику за фактично виконаний обсяг робіт". 

У главі 4: 

у пункті 4.1: 

в абзаці першому слова "рівень їхньої кваліфікаційної атестації" 

замінити словами "їх кваліфікаційну атестацію"; 

в абзаці сьомому слова "Форми і періодичність" замінити словами 

"Періодичність і форми"; 

абзац восьмий виключити; 

у пункті 4.2: 

в абзаці першому слова "обирають форми контролю за якістю 

здійснення педагогічними працівниками навчально-виробничого процесу 

відповідно до їх функціональних обов'язків, робочих навчальних планів та 
робочих навчальних програм" замінити словами "здійснюють заходи щодо 

забезпечення якості освіти у професійно-технічних навчальних закладах". 

У главі 6: 

у назві слово "загальнотехнічної" замінити словом 

"загальнопрофесійної"; 

пункт 6.6 виключити. 

У зв’язку з цим пункти 6.7 – 6.23 вважати відповідно пунктами                               

6.6 – 6.22; 

пункт 6.7 виключити. 

У зв’язку з цим пункти 6.8 – 6.22 вважати відповідно пунктами                                

6.7 – 6.21. 

2. У главі 9: 

абзац перший пункту 9.3 після слова "предметів" доповнити словами 

"професійно-теоретичної підготовки"; 

пункт 9.7 доповнити новим  абзацом такого змісту: 

"Особи, що завершили курс навчання у ПТНЗ і не пройшли 

кваліфікаційну атестацію, мають право протягом року після закінчення строку 

навчання подати заяву на повторну кваліфікаційну атестацію. Навчальний 

заклад на підставі поданої заяви організовує повторну кваліфікаційну 

атестацію.". 

 

Директор департаменту   

професійно-технічної освіти                                            В. В. Супрун 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

 

Н А К А З  

 

30.05.2006  N 419  

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві  
                                      юстиції України  

                                      15 червня 2006 р.  

                                      за N 711/12585  

 

Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого  

                  процесу у професійно-технічних навчальних закладах  

 

      { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки  

        N  731 ( z0770-08 ) від 05.08.2008  

        N 1019 ( z1131-08 ) від 10.11.2008  

       N 746 (z0711-06 ) від 10.07.2015 }  

 

     Відповідно до ст. 11 Закону України "Про  професійно-технічну освіту" ( 

103/98-ВР ) Н А К А З У Ю:  

 

     1. Затвердити Положення про організацію навчально-виробничого процесу у 

професійно-технічних навчальних закладах (додається).  

     2. Визнати таким,  що втратив  чинність, наказ Міністерства освіти України 

від  18 травня  1998 року N 181 ( z0460-98 ) "Про затвердження Положення про 

організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних 

навчальних закладах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 16 

липня 1998 року за N 460/2900.  

     3. Довести це Положення до органів управління професійно-технічною 

освітою, професійно-технічних навчальних закладів та забезпечити введення 

його в дію з 1 вересня 2006 року.  

 

     4. Контроль за виконанням   наказу  покласти  на  першого заступника 

Міністра Жебровського Б.М.  

 

 Міністр                                               С.М.Ніколаєнко 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 30 травня 2006 р. № 419 

 

 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

15 червня 2006 р. за № 711/12585 

 

Положення 

про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних 

навчальних закладах 

 

1. Загальні положення 

1.1. Навчально-виробничий процес у професійно-технічному 

навчальному закладі (далі – ПТНЗ) – це система організаційно-педагогічних, 

методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань 

ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів. 

Навчально-виробничий процес у ПТНЗ ґрунтується на принципах 

гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, 

незалежності від політичних, громадських, релігійних об'єднань, спільній 

діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів 

підприємств, установ та організацій (далі – підприємства), може включати 

природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загально-технічну, 

професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну 

роботу з учнями, слухачами. 

Це Положення визначає єдину систему планування, організації та обліку 

навчально-виробничого процесу, порядку проведення поточного, тематичного, 

проміжного і вихідного контролю рівня знань, умінь та навичок учнів, слухачів, 

їх кваліфікаційної атестації. 
 

2. Планування навчально-виробничого процесу 
 

2.1. Організація діяльності педагогічного колективу щодо забезпечення 

навчально-виробничого процесу здійснюється відповідно до плану роботи 

ПТНЗ на навчальний рік. 

План роботи на навчальний рік є первинним документом, що визначає 
основні напрями діяльності ПТНЗ і проблеми, над якими працюватиме колектив 

у поточному навчальному році, та може включати такі розділи: 
 

(Абзац другий із змінами, внесеними згідно з Наказом  МОН № 746 від 

10.07.2015) 
 

"Вступ" – дається стислий аналіз результатів і проблем навчально-

виробничої, навчально-виховної, навчально-методичної, фінансово-
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господарської, виробничо-комерційної діяльності та виконання обсягів 

державного замовлення на підготовку робітничих кадрів (прийом, випуск) та 
підсумків їх працевлаштування. 

"Організаційні заходи" – плануються основні заходи щодо 

організаційного забезпечення діяльності ПТНЗ, у тому числі з ознайомлення та 
вивчення контингенту учнів, слухачів нового набору, укладання угод з 
фізичними та юридичними особами на підготовку, перепідготовку та 
підвищення кваліфікації робітничих кадрів, організації роботи приймальної 
комісії, підготовки та здачі в архів навчально-планувальної документації за 

минулий рік тощо. 

"Теоретична підготовка" – плануються заходи щодо вдосконалення 

організації та методики викладання теоретичних навчальних предметів, 

пошуків найбільш ефективних і оптимальних методів навчання, розробки 

дидактичних матеріалів для комплексного методичного забезпечення занять 

(уроків). 

"Професійно-практична підготовка" – плануються заходи щодо 

забезпечення і вдосконалення організації виробничого навчання та виробничої 
практики, розробки відповідних планів, дидактичних матеріалів для 

комплексного методичного забезпечення занять (уроків), підбір навчально-

виробничих робіт тощо. 

"Виховна робота" – плануються заходи, спрямовані на поєднання 

навчання з національно-патріотичним вихованням, впровадженням принципів 

загальнолюдської моралі і духовності, розвитком творчих здібностей, талантів 

та забезпеченням соціального захисту учнів, слухачів. 

"Фізична підготовка" – плануються заходи, спрямовані на забезпечення та 
розвиток фізичного здоров'я, комплексного підходу до формування гармонійних 

якостей особистості, вдосконалення фізичної та психологічної підготовки учнів 

до активного життя і професійної діяльності. 
"Контроль за організацією навчально-виробничого процесу" – 

плануються заходи щодо здійснення контролю за станом навчальної, 
навчально-виробничої, навчально-виховної роботи, визначення рівня знань, 

умінь та навичок учнів, слухачів відповідно до вимог робочих навчальних 

планів та робочих навчальних програм. 

"Методична робота" – плануються заходи з аналітичної, організаційної, 
пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з 
метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, 

підвищення ефективності навчально-виробничого процесу, оновлення змісту 

професійно-технічної освіти, а також розробка навчально-планувальної 
документації, планування роботи педагогічної ради, методичних комісій, 

методичного кабінету ПТНЗ тощо. 

"Підвищення кваліфікації педагогічних працівників" – плануються заходи 

щодо підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників у системі 



 11 
 

післядипломної освіти, стажування на виробництві і у навчальних закладах та 
контролю за періодичністю навчання. 

"Охорона праці" – плануються заходи щодо забезпечення безпечних і 
нешкідливих умов праці й навчання, промислової санітарії і протипожежного 

захисту в ПТНЗ та контроль за дотриманням вимог охорони праці під час 

професійно-практичної підготовки учнів, слухачів на підприємстві чи в сфері 
послуг. 

"Удосконалення навчально-матеріальної бази" – плануються заходи щодо 

оснащення навчальних майстерень, кабінетів, лабораторій, полігонів, 

автодромів, трактородромів, спортивних і побутових приміщень обладнанням 

та устаткуванням, забезпечення сировиною і паливно-мастильними та іншими 

матеріалами, інструментами та дидактичними засобами навчання. 

"Професійно-орієнтаційна робота" – плануються заходи щодо 

професійної орієнтації населеній на підготовку та отримання робітничої 
професії у ПТНЗ, проведення консультацій з питань організації професійного 

відбору, допрофесійної підготовки та прийому громадян на навчання. 

"Фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність" – 

плануються заходи, спрямовані на забезпечення необхідних умов 

функціонування і розвитку ПТНЗ. 

2.2. Основними навчально-методичними документами з планування 

навчально-виробничого процесу в ПТНЗ є: 
робочі навчальні плани за професіями для певного ступеня професійно-

технічної освіти; 

робочі навчальні програми з навчальних предметів та професійно-

практичної підготовки, що передбачені робочими навчальними планами; 

поурочно-тематичні плани з навчальних предметів; 

перелік навчально-виробничих робіт з професії на семестр чи курс 

навчання: 

плани виробничого навчання навчальних груп на місяць; 

плани занять (уроків); 

розклад занять. 
 

(Пункт 2.2. із змінами, внесеними згідно з Наказом  МОН № 746 від 

10.07.2015) 
 

2.2.1. Робочі навчальні плани за професіями для певного ступеня 

професійно-технічної освіти (далі – робочі навчальні плани) – це документи, 

розроблені відповідно до типових навчальних планів підготовки 

кваліфікованих робітників з кожної професії (далі – типові навчальні плани), 

що містять код і професійну назву роботи (спеціальності) згідно із 
затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного 

регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327 "Про 

затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів" 

Національним класифікатором України "Класифікатор професій" ДК 003:2010, 

освітній рівень вступника до ПТНЗ, строк навчання, графік навчально-



 12 
 

виробничого процесу, зведені дані загального фонду навчального часу в 

тижнях, перелік навчальних предметів та кількість годин, відведених на них, 

послідовність їх вивчення, загальний фонд навчального часу, терміни контролю 

знань, умінь і навичок учнів, слухачів, планований рівень професійної 
кваліфікації випускника. 

 

(Абзац перший підпункту 2.2.1. пункту 2.2.  в редакції  Наказу  МОН № 746 

від 10.07.2015) 
 

(Абзаці другий-четвертий виключені згідно з Наказом  МОН № 746 від 

10.07.2015) 
 

 

Робочі навчальні плани за професіями третього ступеня професійно-

технічної освіти затверджуються спеціально уповноваженим центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики, у 

сфері професійно-технічної освіти, робочі навчальні плани за професіями 

першого та другого ступенів професійно-технічної освіти – Міністерством 

освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти ї науки 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 
 

(Пункт 2.2.1. пункту 2.2.  із змінами, внесеними згідно з Наказом  МОН № 

746 від 10.07.2015) 
 

2.2.2. Робоча навчальна програма з навчального предмета (далі – робоча 
навчальна програма) – це документ, що визначає зміст і обсяг знань та умінь 

учнів, слухачів, розроблений викладачем ПТНЗ, погоджується відповідною 

методичною комісією. Викладач має право на розроблення власної (авторської) 
робочої навчальної програми або її створення відповідно до типової з 
урахуванням варіативного компонента. Головним критерієм якості робочої 
навчальної програми з навчального предмета є досягнення запланованого 

результату вивчення теми та предмета шляхом реалізації змісту. Робочі 
навчальні програми із загальноосвітніх предметів розробляються на основі 
типових навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з 
урахуванням специфіки професії та регіональної компоненти. 

 

(Абзац перший підпункту 2.2.2. пункту 2.2.  в редакції  Наказу  МОН № 746 

від 10.07.2015) 
 

Робоча навчальна програма з професійно-практичної підготовки – це 
документ, що визначає зміст і обсяг професійних знань, умінь, навичок учнів, 

слухачів та способи і методи їх формування, розроблений майстром 

виробничого навчання ПТНЗ, погоджений відповідною методичною комісією. 

ПТНЗ на основі типових навчальних програм розробляють робочі навчальні 
програми, у яких відображаються зміни, притаманні відповідній галузі 
виробництва чи сфері послуг, на підставі пропозицій замовників кадрів. 

 

(Абзац другий  підпункту 2.2.2. пункту 2.2.  із змінами, внесеними згідно з 

Наказом  МОН № 746 від 10.07.2015) 
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Майстер виробничого навчання має право на розроблення власної 
(авторської) робочої навчальної програми або її створення відповідно до 

типової з урахуванням варіативного компонента, що включає зміни в техніці та 

технологіях, притаманні відповідній галузі виробництва чи сфері послуг, 
пропозиції замовників кадрів. 

Головним критерієм якості робочої навчальної програми з професійно-

практичної підготовки є створення передумов для досягнення запланованого 

результату в опануванні практичними уміннями та навичками. 
 

(Підпункт 2.2.2. пункту 2.2. із змінами, внесеними згідно з Наказом  МОН 

№ 746 від 10.07.2015) 

2.2.3. Поурочно-тематичні плани з навчальних предметів складаються 

викладачами відповідно до робочих навчальних програм, розглядаються і 
схвалюються на засіданні методичної комісії і затверджуються заступником 

керівника з навчально-виробничої (навчальної) роботи за напрямком змісту 

навчального предмета та є документом багаторазового використання. 

Викладач має право змінювати розподіл годин між темами, що зазначені 
в типових навчальних планах. 

 

(Підпункт 2.2.3. пункту 2.2.  із змінами, внесеними згідно з Наказом  МОН 

№ 746 від 10.07.2015) 
 

2.2.4. Перелік навчально-виробничих робіт з професії визначає завдання, 

які виконують учні, слухачі з метою оволодіння професійними знаннями, 

уміннями та навичками, що передбачені робочою навчальною програмою 

професійно-практичної підготовки. 

Перелік навчально-виробничих робіт з професії складається на семестр, 

курс підготовки майстром виробничого навчання та погоджується зі старшим 

майстром. 

Перелік навчально-виробничих робіт з професії розглядається і 
схвалюється на засіданні методичної комісії та затверджується заступником 

керівника з навчально-виробничої роботи ПТНЗ. 

Для всіх навчально-виробничих робіт, унесених до переліку, додається 

технологічна та технічна документація, що розробляється відповідними 

методичними комісіями ПТНЗ на основі державних стандартів. 

Під час проведення виробничого навчання безпосередньо на виробництві 
чи в сфері послуг у переліку навчально-виробничих робіт зазначається загальна 
характеристика робочих місць або найменування робіт, які учні, слухачі повинні 
виконувати з кожної теми чи розділу робочої навчальної програми професійно-

практичної підготовки. 
 

(Підпункт 2.2.5. виключено згідно з Наказом  МОН № 746 від 10.07.2015) 
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2.2.5. План навчально-виробничої діяльності ПТНЗ не є обов’язковим 

документом розробляється за умови економічних обґрунтувань старшим 

майстром на півріччя (при професійно-технічному навчанні – на термін навчання) 

на основі робочих програм професійно-практичної підготовки, фонду 

навчального часу, передбаченого на виконання навчально-виробничих завдань, 

погоджується з заступником керівника з навчально-виробничої роботи і 
затверджується керівником ПТНЗ. 

 

(Абзац перший підпункту 2.2.5. пункту 2.2.  із змінами, внесеними згідно з 

Наказом  МОН № 746 від 10.07.2015) 
 

Фонд навчального часу на виконання навчально-виробничих завдань 
визначається таким шляхом: із загального фонду часу, відведеного на 

професійно-практичну підготовку робочим навчальним планом, вираховують 

час на проведення вступних і заключних інструктажів та час на виконання 

тренувальних вправ. 

Розрахунок обсягів виробництва здійснюється на основі фонду 

приведеного часу, що відображає поправки з огляду на рівноцінний час з точки 

зору продуктивності праці в усі періоди навчання. Фонд приведеного часу 

розраховується шляхом ділення фонду навчального часу для виконання 

навчально-виробничих завдань на відповідний перевідний коефіцієнт між 

встановленими нормами часу на виконання виробничого завдання (одиниці 
продукції) для працівників підприємств та учнів ПТНЗ. 

 

(Абзац четвертий підпункту 2.2.5. пункту 2.2.  виключено згідно з Наказом  

МОН № 746 від 10.07.2015) 
 

2.2.6. Плани занять (уроків) розподіляються на: 
план заняття (уроку) теоретичного навчання; 

план уроку виробничого навчання. 

План заняття (уроку) теоретичного навчання є особистим робочим 

документом викладача і складається ним за довільною формою відповідно до 

робочої навчальної програми та поурочно-тематичного плану з дотриманням 

педагогічних та методичних вимог. За умови проведення уроків у паралельних 

навчальних групах викладач може складати один план уроку, але слід 

враховувати особливості проведення уроку в тій чи іншій навчальній групі. При 

проведенні занять теоретичного навчання з професій художніх промислів та 
ремесел дозволяється поділ навчальних груп на дві підгрупи. 

 

(Абзац четвертий підпункту 2.2.6 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом 

МОН  № 1019 від 10.11.2008) 
 

План проведення лабораторно-практичного заняття відображає короткий 

зміст, порядок організації і виконання робота та, при необхідності, графік 

переміщення учнів, слухачів за навчальними (робочими) місцями. 

З метою забезпечення ефективної організації лабораторно-практичних 

занять викладачем розробляються інструкційно-технологічні картки, де 
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вказуються мета, зміст і послідовність виконання учнями, слухачами завдань, 

перелік інструментів, обладнання і матеріалів, правила безпеки праці під час 
виконання роботи, контрольні питання для самоперевірки. При цьому навчальна 
група поділяється на дві підгрупи. 

 
(Абзац шостий підпункту 2.2.6 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом 

МОН № 731 від 05.08.2008) 

 

План уроку виробничого навчання є особистим робочим документом 

майстра виробничого навчання і складається ним за довільною формою 

відповідно до робочої навчальної програми з професійно-практичної 
підготовки, плану виробничого навчання на місяць з дотриманням педагогічних 

та методичних вимог на кожний день занять з виробничого навчання в 

майстернях ПТНЗ або на виробництві. 
Під час виробничої практики учнів, слухачів майстер виробничого 

навчання розробляє план роботи на кожний робочий день. 

У дні, коли у закріпленій навчальній групі не проводиться професійно-

практична підготовка, майстри виробничого навчання працюють за 

індивідуальними планами роботи, які погоджуються зі старшим майстром. 

2.2.7. Розклад занять – це документ, що розробляється відповідно до 

робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-

гігієнічних вимог. Він включає теоретичну та професійно-практичну підготовку 

в навчальних групах на кожний робочий день тижня. В розкладі визначається 

час, місце, навчальні предмети, з яких проводяться заняття в навчальних групах, 

та прізвища педагогічних працівників, які їх проводять. Розклад занять 

установлює загальний режим навчання, початок і кінець кожного уроку та 

тривалість перерв між уроками. 

Розклад занять складається під керівництвом заступника керівника з 
навчально-виробничої роботи, затверджується керівником ПТНЗ і вивішується за 

три дні до початку навчання на дошці розкладу занять. 

Розклад занять забезпечує рівномірний розподіл навчального 

навантаження учнів, слухачів, збереження працездатності учасників 

навчального процесу протягом робочого дня тижня, семестру, навчального 

року. 

Зміни в розкладі занять затверджуються заступником керівника ПТНЗ. 
 

(Абзац четвертий підпункту 2.2.7 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом 

МОН № 731 від 05.08.2008) 
 

(Абзац п'ятий  підпункту 2.2.7 пункту 2.2 виключено згідно з Наказом  МОН № 

746 від 10.07.2015) 
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3. Організація навчально-виробничого процесу 
 

3.1. Навчально-виробничий процес у ПТНЗ незалежно від форм власності 
та підпорядкування здійснюється відповідно до робочих навчальних планів та 
програм, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з 
професійно-технічної та загальної середньої освіти. Зміст і обсяг навчально-

виробничого процесу, терміни навчання визначаються робочими навчальними 

планами та робочими навчальними програмами ПТНЗ. 

ПТНЗ обирає форми, засоби і методи навчання та виховання учнів, 

слухачів у межах визначених законодавством України, цим Положенням і 
власним статутом. 

3.2. Професійно-технічна освіта може включати природничо-

математичну, гуманітарну, фізичну, загально-технічну, професійно-теоретичну 

і професійно-практичну підготовку. 

Природничо-математична, гуманітарна, загально-технічна, професійно-

теоретична підготовка здійснюється в спеціалізованих навчальних кабінетах, 

аудиторіях, лабораторіях. 

3.3. Основними формами теоретичної підготовки є: 
різні типи уроків, лекції, теоретичні семінари, практичні семінари, 

лабораторно-практичні заняття тощо, 

індивідуальне заняття учнів, слухачів; 

консультації; 
виконання учнями, слухачами індивідуальних завдань (реферат, 

розрахункова робота, курсовий проект, проміжна поетапна та випускна 
кваліфікаційна робота, дипломний проект); 

навчальні екскурсії; 
інші форми організації навчання. 

3.3.1. ПТНЗ самостійно обирають форми та методи організації навчально-

виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням 

основ педагогіки, визначають засоби і методи навчання та виховання учнів. 

3.4. Учні, слухачі ПТНЗ комплектуються у навчальні групи теоретичної 
підготовки не більше 30 чоловік, а на третьому ступені професійно-технічної 
освіти не менше 12 чоловік. 

У разі організації професійної підготовки понад державне замовлення, 

курсової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників і 
молодших спеціалістів за угодами з юридичними та фізичними особами ПТНЗ, 

за погодженням з юридичними і фізичними особами, може встановлювати 

чисельність учнів, слухачів у навчальних групах, нижчу за нормативну з 
оплатою відповідно до угод. 

Навчальні групи для учнів з відповідними вадами розвитку 

комплектуються за дотриманням нормативів наповнюваності для класів 
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спеціальних загальноосвітніх шкіл, що визначаються згідно з чинним 

законодавством. 
 

(Пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН № 731 від 05.08.2008)  
 

3.5. Професійно-практична підготовка складається з виробничого 

навчання, виробничої, переддипломної (передвипускної) практики і 
проводиться у навчально-виробничих майстернях, на полігонах, тренажерах, 

автодромах, трактородромах, у навчально-виробничих підрозділах, навчальних 

господарствах, а також на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг за 
такими формами: 

уроки виробничого навчання (практичного водіння) у ПТНЗ; 

уроки виробничого навчання на виробництві чи у сфері послуг; 
виробнича практика на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг; 
переддипломна (передвипускна) практика на виробництві чи у сфері 

послуг; 
інші форми професійно-практичної підготовки. 

Професійно-практична підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації слухачів професійно-технічних навчальних закладів може 

здійснюватись із застосуванням модульної системи (модульного професійного 

навчання) відповідно до Положення про організацію професійного навчання 

незайнятого населення за модульною системою, затвердженого наказом 

Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України 

08.07.99 № 113/247 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 серпня 
1999 року за № 528/3821. 

Усі форми професійно-практичної підготовки учнів, слухачів 

здійснюються у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, 
наданням послуг, що оплачуються згідно з законодавством України. 

3.6. Виробниче навчання включає: 
навчання учнів, слухачів у навчально-виробничих майстернях, дільницях 

і полігонах, де вони послідовно набувають первинні професійні уміння і 
навички виконання робіт; 

навчання учнів, слухачів безпосередньо па підприємствах, будівельних 

об'єктах, полях, фермах, де вони в складі навчальних груп та учнівських бригад 

під керівництвом майстрів виробничого навчання послідовно закріплюють 

одержані первинні професійні уміння та навички, навчаються використовувати 

сучасну техніку, механізми та інструменти, набувають потрібних практичних 

навичок самостійно та якісно виконувати роботи, передбачені робочими 

навчальними планами. 

При неможливості організації проходження учнями, слухачами 

виробничого навчання в майстернях ПТНЗ з об'єктивних причин, проведення 

виробничого кавчання організовується на виробництві під керівництвом 

майстрів виробничого навчання ПТНЗ та відповідних спеціалістів підприємства, 
при умові повного виконання робочого навчального плану і робочої навчальної 
програми з професійно-практичної підготовки. 
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3.7. Під час навчання учнів, слухачів практичному водінню транспортних 

засобів заняття проводяться на навчальних полігонах, автодромах, 

трактородромах на маршрутах, погоджених з місцевими підрозділами 

Державної автомобільної інспекції. Заняття проводяться згідно з графіком, 

складеним майстром виробничого навчання групи та затвердженим 

заступником керівника з навчально-виробничої роботи ПТНЗ. 

3.8. Форма організації виробничого навчання обирається ПТНЗ у 

залежності від особливості професії чи спеціальності за умови повного 

виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм та 
проводиться у навчальних групах чисельністю не менше 12 чоловік (для 

професій художніх промислів та ремесел не менше 6 чоловік), а на третьому 

ступені професійно-технічної освіти не менше 6 чоловік. 
 

(Пункт 3.8 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН № 731 від 05.08.2008, № 

1019 від 10.11.2008) 
 

3.9. Виробнича практика учнів, слухачів проводиться безпосередньо на 
робочих місцях на підприємстві чи у сфері послуг з метою удосконалення 

здобутих знань, умінь і практичних навичок, що необхідні для досягнення 

відповідного рівня кваліфікації, встановленими державними стандартами, а 
також з метою забезпечення їх соціальної, психологічної і професійної 
адаптації в трудових колективах. 

Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами 

ПТНЗ виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах чи у 

сфері послуг визначено постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.99 № 

992 "Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження 

учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого 

навчання та виробничої практики". 
 

(Абзац другий пункту 3.9. із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН № 746 від 

10.08.2015)  
 

Під час виробничої практики на підприємстві чи у сфері послуг учні, 
слухачі ведуть Щоденник виробничої практики на підприємстві чи у сфері 
послуг, у якому її керівник оцінює виконання навчально-виробничих робіт, та 
по й закінченню робить загальний висновок про результати виробничої 
практики. 
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3.10. За виконані роботи учнями під, час виробничого навчання чи 

виробничої практики юридичні та фізичні особи незалежно від форм власності 
здійснюють оплату праці відповідно до укладених із ПТНЗ договорів про 

навчально-виробничу практику за фактично виконаний обсяг робіт. Нараховані 
учням кошти перераховуються на розрахунковий рахунок ПТНЗ у 

встановленому порядку з метою виплата їм 50% заробітної плати за 

проходження виробничого навчання та виробничої практики, інші 50% 

заробітної плати, нарахованої за час виробничого навчання і виробничої 
практики учням ПТНЗ, використовуються навчальним закладом для здійснення 

його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на 
соціальний захист учнів, проведення культурно-масової і фізкультурно-

спортивної роботи. 
 

(Пункт 3.10 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН № 746 від 10.08.2015) 
 

3.11. Фізична підготовка проводиться у спеціальних приміщеннях, 

спортивних залах, на спортивних майданчиках, стадіонах у формі уроку 

фізичного виховання та в позаурочний час у спортивних секціях. 

3.12. Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями 

часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно – технічної 
освіти. 

Обліковими одиницями навчального часу є: 
академічна година тривалістю 45 хвилин; 

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних 

годин; 

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин; 

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних 

годин; 

навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом; 

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів. 

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження 

виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється 

залежно від режиму роботи підприємства згідно з законодавством України. 

Відвідування занять в ПТНЗ учнями, слухачами є обов'язковим. 

3.13. Тривалість перерв між заняттями (уроками) теоретичного навчання 

встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і 
харчування учнів, санітарно-гігієнічних вимог, але не менше 10 хвилин, великої 
перерви не менше 20 хвилин. 

Під час проведення уроку виробничого навчання в майстерні ПТНЗ 

тривалість перерв між академічними годинами встановлюється з урахуванням 

потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше 10 

хвилин, великої перерви не менше 20 хвилин. 

Тривалість перерв протягом робочого дня під час виробничого навчання і 
виробничої практики в умовах підприємства визначається режимом його 

роботи згідно з законодавством України. 
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4. Контроль за навчально-виробничим процесом 
 

4.1. ПТНЗ, органи управління освітою, засновники ПТНЗ організовують 

та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль 

навчальних досягнень учнів, слухачів, їх кваліфікаційну атестацію. 

  

(Абзац перший пункту 4.1. із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН № 746 від 

10.08.2015)  
 

Поточний контроль передбачає поурочне опитування учнів, слухачів, 

проведення контрольних і перевірних робіт, тематичне тестування та інші форми 

контролю, що не суперечать етичним та медико-педагогічним нормам. 

Тематичний контроль – застосовується для оцінювання навчальних 

досягнень учнів, слухачів по завершенню вивчення теми робочої навчальної 
програми. 

Педагогічні працівники, органи управління освітою, засновники ПТНЗ 

самостійно обирають форму поточного, тематичного контролю рівня навчальних 

досягнень учнів, слухачів. 

Проміжний контроль передбачає семестрові заліки, семестрову атестацію 

(іспити), річні підсумкові заліки, річну атестацію (річні підсумкові іспити), 

проміжну кваліфікаційну атестацію (кваліфікаційний іспит), індивідуальні 
завдання учням, слухачам. 

Вихідний контроль передбачає державну кваліфікаційну атестацію, яка 

включає: кваліфікаційну пробну роботу, яка відповідає вимогам освітньо-

кваліфікаційної характеристики випускника ПТНЗ (далі – освітньо-

кваліфікаційна характеристика) відповідного кваліфікаційного рівня; 

державний кваліфікаційний іспит або захист дипломної роботи, проекту чи 

творчої роботи, що їх замінює. 
Періодичність і форми проміжного та вихідного контролю визначаються 

робочими навчальними планами. 
 

(Абзац сьомий пункту 4.1. із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН № 746 від 

10.08.2015) 

(Абзац восьмий пункту 4.1. виключено згідно з Наказом МОН № 746 від 

10.08.2015) 
 

4.2. Керівники ПТНЗ, органи управління освітою, засновники ПТНЗ 

здійснюють заходи щодо забезпечення якості освіти у професійно-технічних 

навчальних закладах. 
 

(Абзац перший пункту 4.2. із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН № 746 від 

10.08.2015)  
 

Контроль навчальної роботи педагогічних працівників у ПТНЗ 

здійснюють керівник, його заступники, старший майстер і методист, які 
вивчають стан і якість виконання робочих навчальних планів і робочих 
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навчальних програм, науково-методичний рівень і ефективність комплексно-

методичного забезпечення викладання навчальних предметів та проведення 

професійно-практичної підготовки, організацію індивідуальної роботи з 
учнями, слухачами, впровадження передового педагогічного та виробничого 

досвіду тощо. 

4.3. Забезпечення контролю за навчально-виробничим процесом ПТНЗ 

здійснюється за графіком, що складається під керівництвом заступника 

керівника з навчально-виробничої роботи на семестри та затверджується 

керівником ПТНЗ. Графіком визначаються терміни проведення контрольних, 

перевірних робіт з метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів, слухачів 

з окремих тем робочої навчальної програми. З урахуванням підсумків 

проведення контрольних, перевірних робіт у навчальних групах, керівники 

ПТНЗ вивчають та визначають якість проведення навчальної роботи 

педагогічним працівником. Підсумки вивчення роботи педагогічних працівників 

розглядаються на засіданні педагогічної ради та враховуються при їх атестації. 
4.4. Завдання для планових контрольних, перевірних робіт, що 

організовують керівники ПТНЗ, розробляються педагогічними працівниками, 

розглядаються і схвалюються методичними комісіями та затверджуються 

заступниками керівників ПТНЗ відповідного напряму роботи. 

 

5. Облік навчальної роботи 
 

5.1. Основними документами обліку навчальної роботи в ПТНЗ є журнали 

теоретичного і виробничого навчання установленої форми, у яких педагогічні 
працівники здійснюють облік проведення навчальних занять, оцінювання 

навчальних досягнень, поведінки учнів, слухачів, відвідування ними занять та 

виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм, а також 

відмітку про групу здоров'я учня відповідно до висновку медичної комісії. 
Журнали обліку навчальної роботи ведуться та зберігаються згідно з 

чинним законодавством. 

5.2.Для обліку виконання робочих навчальних планів і робочих 

навчальних програм у журналах теоретичного та виробничого навчання 

педагогічні працівники роблять записи про дату, час і зміст проведених з 
учнями, слухачами навчальних занять або навчально-виробничих робіт. У 

журналах теоретичного навчання записуються контрольні і лабораторно-

практичні роботи, екскурсії та інші види навчальної роботи, а також 

консультації, домашні завдання. 

5.3. Облік навчальних досягнень учнів, слухачів з теоретичного навчання 

здійснюється педагогічними працівниками за результатами поточного, 

тематичного, семестрового, річного, підсумкового оцінювання. Поточне 

оцінювання відображає навчальні досягнення учнів, слухачів, які визначені на 
підставі усних та письмових відповідей, рівня виконання домашніх, 

лабораторно-практичних завдань та контрольних робіт. 
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5.4.Навчальні досягнення учнів, слухачів за семестр визначаються 

поточними та тематичними оцінками. Семестрова оцінка виставляється за умови 

проходження учнями, слухачами передбачених тематичних атестацій. Річні 
оцінки виставляються на підставі семестрових навчальних оцінок учнів, 

слухачів та заліку для предметів, що не виносяться на атестацію. 

Підсумкова оцінка з навчального предмета виставляється на підставі 
річних оцінок та атестації. З предметів, що не виносяться на атестацію, 

підсумковими є річні оцінки. 

5.5. Оцінки навчальних досягнень з професійно-практичної підготовки за 
семестр і рік виставляються на підставі поточних і тематичних оцінок знань, 

умінь і навичок учнів, слухачів та перевірних робіт. 
Поточні оцінки під час уроку виробничого навчання виставляє майстер 

виробничого навчання за підсумками виконаного учнями, слухачами кожного 

навчально-виробничого завдання, а також шляхом спостереження за 

правильністю виконання прийомів, організацією і культурою праці, за 
використанням обладнання, інструментів, пристосувань та виконанням вимог 
охорони праці. 

5.6. Поведінка учнів оцінюється як зразкова, задовільна, незадовільна. 
Поведінку кожного учня оцінює майстер виробничого навчання спільно з 
класним керівником на підставі виконання учнем правил внутрішнього 

розпорядку та обов'язків, зазначених у статуті ПТНЗ. 

Остаточне рішення про незадовільну поведінку кожного учня 

персонально ухвалюється педагогічною радою ПТНЗ. 

 

6. Організація проведення семестрових, річних атестацій і заліків з 
навчальних предметів (професійно-теоретичної, загально професійної 
підготовки тощо), що входять у додаток до диплома (свідоцтва), фізичної 

підготовки та перевірних робіт 
 

6.1.Семестрові, річні атестації і заліки (далі – атестації) з навчальних 

предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва), є формою проміжного 

контролю знань учнів, слухачів. Вони проводяться в терміни, що передбачені 
робочими навчальними планами. 

6.2. До атестації з навчальних предметів, що входять у додаток до диплома 
(свідоцтва), допускаються учні, слухачі, які мають річні оцінки не нижче 4 

балів з професійно-практичної підготовки і з усіх навчальних предметів 

(професійно-теоретичної, загально-технічної підготовки тощо), що входять у 

додаток до диплома (свідоцтва), та зразкову або задовільну поведінку. 

6.3.Як виняток, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу 

керівника ПТНЗ до атестації з навчальних предметів, що входять у додаток до 

диплома (свідоцтва), можуть бути допущені учні, слухачі, які мають не більше 
двох річних оцінок нижче 4 балів з навчальних предметів, що входять у додаток 

до диплома (свідоцтва), а також учні невипускних груп, які мають оцінку з 
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поведінки "незадовільно". 

6.3.1. Учні, слухачі, які допущені до атестації, як виняток, і мають річні 
оцінки нижче 4 балів з предметів, що виносяться на атестацію, підлягають 

атестації з цих предметів у терміни, встановлені для повторної атестації. 
6.3.2. Учні, слухачі, які допущені до атестації, як виняток, і мають річні 

оцінки нижче 4 балів з предметів, що не виносяться на атестацію, отримують з 
цих предметів індивідуальні завдання і складають заліки в терміни, встановлені 
для повторних заліків. 

6.4. Атестації з навчальних предметів, що входять у додаток до диплома 
(свідоцтва), передбачаються робочим навчальним планом і проводяться 

атестаційними комісіями, до складу яких входять, як правило, заступники 

керівника ПТНЗ, викладачі відповідних предметів ПТНЗ або викладачі 
запрошені з інших навчальних закладів чи установ. 

Асистентами можуть бути викладачі з навчальних предметів одного 

напрямку або майстри виробничого навчання інших навчальних груп. 

6.5. Атестація з навчальних предметів і консультації здійснюються 

відповідно до розкладу, затвердженого керівником ПТНЗ, що доводиться до 

відома учнів, слухачів (розміщується на відповідному стенді) не пізніше ніж за 
два тижні до початку атестації. У розкладі передбачаються перерви між 

атестаціями з урахуванням обсягу і складності предметів, але не менше 2 днів. 
  

(Пункт 6.6. виключено згідно з Наказом МОН № 746 від 10.08.2015)  
 

 6.6. Атестація з навчальних предметів здійснюється за атестаційними 

білетами та можливими додатками до них, що складаються викладачами 

відповідних навчальних предметів, розглядаються і схвалюються рішенням 

методичної комісії і затверджуються керівником ПТНЗ не пізніше ніж за два 
тижні до початку атестації. Для паралельних навчальних груп складаються різні 
варіанти додатків до атестаційних білетів. 

 

(Пункт 6.7. виключено згідно з Наказом МОН № 746 від 10.08.2015)  
 

 6.7. Під час підготовки до відповіді на атестаційний білет в аудиторії 
одночасно можуть перебувати 4–5 учнів або слухачів. Якщо учень, слухач не в 

змозі дати відповідь на питання, зазначені в атестаційному білеті, йому 

дозволяється взяти інший білет, але при цьому знижується оцінка на три бали. 

 6.8. Під час атестації учням, слухачам дозволяється користуватися 

довідниками та іншими матеріалами, що не містять у собі розгорнутого тексту. 

 6.9. Під час атестації члени атестаційної комісії вислуховують відповіді 
учнів, слухачів на питання, зазначені в атестаційному білеті, не перериваючи і не 
допомагаючи навідними запитаннями. Додаткові запитання, у разі потреби 

точного і об'єктивного уявлення про знання, учням, слухачам можуть бути 

задані лише в межах робочої навчальної програми. Атестаційній комісії не 
обов'язково вислуховувати відповідь до кінця, якщо хід відповіді дає змогу 

зробити висновок про рівень навчальних досягнень учня, слухача. 
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 6.10. У разі грубого порушення учнем, слухачем установленого порядку 

проведення атестації та норм поведінки, він позбавляється атестаційною 

комісією права атестуватися в цей день. 

Питання щодо подальшого проходження атестації учнем, слухачем 

вирішується керівником ПТНЗ. 

6.11. Кожному учню, слухачу, який пройшов атестацію, атестаційна 
комісія виставляє атестаційні та підсумкові оцінки з навчального предмета. У 

разі незгоди між членами атестаційної комісії при визначенні атестаційної і 
підсумкової оцінки рівня знань, умінь та навичок учня, слухача рішення 

приймається більшістю голосів, з обов'язковим записом у відповідному 

протоколі особистого рішення члена комісії, який не згодний з рішенням 

більшості. 
При незгоді голови атестаційної комісії з рішенням більшості її членів 

або незгоді викладача з асистентом (у разі коли вони удвох проводять 

атестацію), рішення про атестаційну і підсумкову оцінки з навчального 

предмета приймається керівником ПТНЗ з обов'язковим записом у 

відповідному протоколі. 
6.12. Результати атестації заносяться (прописом) до протоколу 

встановленого зразка (додаток 1) та (цифрами) до журналу обліку теоретичного 

навчання і в зведену відомість. 

Після закінчення атестації в навчальній групі атестаційна комісія 

доводить до відома учнів, слухачів результати атестації з навчальних предметів. 

 6.13. Учні, слухачі, які захворіли в період атестації з навчальних 

предметів, за рішенням керівника ПТНЗ складають пропущену атестацію в 

терміни визначені для повторної атестації. 
 6.14. Якщо з навчального предмета, що входить у додаток до диплома, 

атестація не передбачена робочими навчальними планами, то проводиться 

залік. Час на проведення заліку виділяється за рахунок кількості годин, 

відведених на вивчення навчального предмета. 

6.15.В особливих випадках (переїзд на нове місце проживання учня, 

слухача та інше) ПТНЗ, з дозволу Міністерства освіти Автономної Республіки 

Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської 
міських держадміністрацій, на прохання учня, його батьків, слухача надається 

право проводити атестацію та заліки з навчальних предметів раніше термінів, 

передбачених робочими навчальними планами, і вирішувати питання про 

переведення або випуск учня, слухача. 

6.16.Від атестації та заліків з навчальних предметів, що входять у додаток 

до диплома (свідоцтва), звільняються: 

6.16.1. Учні, слухачі за станом здоров'я, які мають річні оцінки не нижче 4 

балів з навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва). 
Підставою для звільнення від атестації та заліків з навчальних предметів 

є: 
заява учня, слухача, батьків учня (або осіб, які їх замінюють); 
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довідка лікарсько-консультативної комісії, завірена печаткою відповідної 
медичної установи, яка видається згідно з Інструкцією про звільнення від 

перевідних та випускних екзаменів учнів середніх загальноосвітніх навчально-

виховних закладів України за станом здоров'я, затвердженою наказом 

Міністерства освіти України та Міністерства охорони здоров'я України від 29 

січня 1996 року № 25/20 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 

28.02.96 за № 98/1123. 

6.16.2. Жінки (учні, слухачі), які перебувають у декретній відпустці в 

зв'язку з вагітністю, пологами та доглядом за дитиною. У такому випадку 

підставою для звільнення є довідка, видана відповідною медичною установою. 

 6.16.3. Переможці і призери регіональних олімпіад Автономної 
Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних 

адміністрацій та учасники міжнародних і всеукраїнських учнівських олімпіад з 
відповідного навчального предмета. 

 6.16.4. Учні, слухачі в особливих випадках (участь у міжнародних і 
всеукраїнських змаганнях, конкурсах, виставках тощо, що проводяться у період 

атестації) – за рішенням Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, 

управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій. 

 6.16.5. Переможці і призери всеукраїнських та учасники міжнародних 

конкурсів фахової майстерності за їх бажанням можуть бути звільнені від 

виконання перевірних робіт. 
 6.16.6. Звільнення учнів, слухачів від атестації та заліків здійснюється 

відповідно до наказу керівника ПТНЗ. 

6.17. Фізична підготовка у ПТНЗ завершується підсумковою атестацією 

шляхом проведення заліку з фізичного виховання учнів. 

До заліку з фізичного виховання допускаються учні основної і 
підготовчої груп здоров'я, які опанували навчальну програму. Залік з фізичної 
підготовки у ПТНЗ проводиться за Державними тестами і нормативами оцінки 

фізичної підготовленості населення України. Оцінювання навчальних досягнень 
учнів з фізичної підготовки здійснюється за діючими критеріями 12-бальної 
шкали оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів) у професійно-технічних 

навчальних закладах. 

Учні, які за станом здоров'я зараховані до спеціальних груп з фізичної 
підготовки, здійснюють навчання за окремою програмою. Оцінювання 

навчальних досягнень зазначеної категорії учнів з фізичної підготовки 

здійснюється в загальному порядку з урахуванням стану їх здоров’я. 

 6.18. Перевірні роботи є формою поточного контролю вмінь та навичок 

учнів, слухачів. 

 6.19.  Перевірні роботи з виробничого навчання проводяться майстром 

виробничого навчання за відповідними графіком і переліками в кожній 

навчальній групі під керівництвом старшого майстра відповідно до робочої 
навчальної програми з професійно-практичної підготовки. 
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Графік і переліки перевірних робіт з виробничого навчання 

розробляються старшим майстром спільно з майстрами виробничого навчання, 

розглядаються і схвалюються відповідною методичною комісією та 
затверджуються заступником керівника з навчально-виробничої роботи ПТНЗ. 

 6.20. Під час оцінювання результатів перевірної роботи визначаються 

вміння та навички осіб застосовувати одержані професійні знання на практиці, 
ураховуються якість роботи і продуктивність праці, дотримання технологічної 
дисципліни та охорони праці, правильність виконання виробничих прийомів, 

уміння користуватися обладнанням, пристроями, ефективними методами 

організації праці. 
 6.21. У випадках, коли робота осіб здійснюється з обслуговування 

промислових агрегатів, виробничих дільниць тощо, оцінювання перевірних 

робіт передбачає нагляд за виконанням особами відповідних технологічних 

операцій, опитування в усній формі та перевірку письмового звіту про 

виконання навчально-виробничого завдання. 

6.22. Термін зберігання атестаційної документації визначається діючими 

нормативними документами. 

 

7. Порядок проведення державної підсумкової атестації із загальноосвітніх 

предметів та кваліфікаційної атестації 
 

7.1 Державна підсумкова атестація у ПТНЗ проводиться із 
загальноосвітніх предметів у терміни, що передбачені робочими навчальними 

планами та відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842, та Інструкції про 

переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи 

загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України від 14.04.2008 № 319, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

06.05.2008 за № 383/15074. 
 

(Пункт 7.1. в редакції  Наказу МОН № 731 від  05.08.2008) 
 

7.2. Кваліфікаційна атестація проводиться відповідно до Положення про 

порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які 
здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства 

праці та соціальної політики України та Міністерства освіти України від 

31.12.98 № 201/469 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.03.99 

за № 124/3417. 

Час на проведення кваліфікаційної атестації виділяється за рахунок 

кількості годин, відведених на професійно-практичну підготовку. 
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8. Переведення учнів на наступний курс навчання та 

 проведення повторної атестації і заліків 

 

8.1. На наступний курс навчання за рішенням педагогічної ради та 
відповідного наказу керівника ПТНЗ переводяться учні, які мають підсумкові 
оцінки не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та навчальних 

предметів, що входять у додаток до диплома кваліфікованого робітника, 

молодшого спеціаліста для певного ступеня професійно-технічної освіти, а 
також зразкову чи задовільну оцінку з поведінки. 

8.2.Як виняток, умовно на наступний курс навчання за рішенням 

педагогічної ради та відповідного наказу керівника переводяться учні, які 
мають підсумкову оцінку не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки 

та не більше 2 підсумкових оцінок початкового (І) рівня навчальних досягнень 

(1, 2, 3 бали) з навчальних предметів, що входять у додаток до диплома для 

певного етапу професійно-технічної освіти, або ті, що мають річну оцінку з 
поведінки незадовільно, а також учні, згадані у двох вищезазначених випадках. 

8.3. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація учнів із 
загальноосвітніх предметів проводиться відповідно до пунктів 3.8, 3.9 

Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів 

системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і 
науки України від 14.04.2008 № 319, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 
України 06.05.2008 за № 383/15074. 

 

(Пункт 8.3. в  редакції Наказу МОН № 731  від  05.08.2008) 
 

8.4.Повторна атестація з навчальних предметів, що входять у додаток до 

диплома (свідоцтва), проводиться для учнів, слухачів, які під час планової 
атестації одержали оцінки нижчі ніж 4 бали, та не більше як з двох предметів, а 

також для учнів, слухачів, що не з'явилися на планову атестацію. 

8.5.Повторні заліки обов'язкові для учнів, слухачів, які одержали річні 
оцінки нижчі ніж 4 бали чи "не зараховано", або не отримали річних оцінок з 
навчальних предметів, що не виносяться, на атестацію. 

8.6. Учні невипускних навчальних груп мають право на повторну 

атестацію або повторні заліки з метою підвищення оцінки, але не більше ніж з 
двох навчальних предметів, на підставі письмової заяви та відповідного наказу 

керівника ПТНЗ. 

8.7. Повторна атестація та повторні заліки можуть проводитися для учнів 

невипускних груп у будь-який час, установлений ПТНЗ, але не раніше ніж 

через 10 днів після атестації чи заліків і не пізніше 30 вересня наступного 

навчального року. За таким же порядком проводиться атестація та заліки для 

учнів, які не атестувалися та не здавали заліків з навчальною групою. 
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8.8.Учні випускних навчальних груп, слухачі ПТНЗ повторно атестуються 

та здають заліки в терміни, що установлюються ПТНЗ, але не пізніше ніж за 10 

днів до початку державної кваліфікаційної атестації. 
8.9. За рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника 

відраховуються з ПТНЗ: 

учні, слухачі, які мають підсумкову оцінку з професійно-практичної 
підготовки нижче ніж 4 бали; 

учні, слухачі, які мають підсумкові оцінки нижчі ніж 4 бали більше ніж з 
двох навчальних предметів; 

учні, переведені на наступний курс умовно, і учні, слухачі випускних 

навчальних груп, які не з'явилися без поважних причин на повторну атестацію 

чи повторні заліки або за результатами повторної атестації чи повторних заліків 

з навчальних предметів одержали оцінки нижчі ніж 4 бали; 

учні, які переведені на наступний курс умовно за наявності підсумкової 
оцінки з поведінки "незадовільно" та продовжують систематично порушувати 

правила внутрішнього розпорядку і статут ПТНЗ. 

Рішення про відрахування учнів, слухачів протягом трьох днів доводиться 

до їхнього відома та до відома батьків учнів. 

8.10. Учні, слухачі при відрахуванні з ПТНЗ можуть бути атестовані за 
досягнутим рівнем кваліфікації. Результати такої повторної атестації 
оформляються окремим протоколом. 

 

9. Документи про професійно-технічну та повну загальну середню освіту 
 

9.1. Професійно-технічна освіта має три ступені. Кожний ступінь навчання 

визначається теоретичною та практичною завершеністю і підтверджується 

присвоєнням випускникам освітньо-кваліфікаційного рівня, які згідно з 
набутими професійними знаннями, уміннями і навичками, що супроводжується 

видачею їм документа про професійно-технічну освіту відповідного зразка. 

9.2.Випускнику ПТНЗ, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, 

присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з 
набутої професії відповідного розряду (категорії) і видається диплом 

державного зразка. 

Випускнику, який закінчив відповідний курс навчання в акредитованому 

вищому професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти певного 

рівня акредитації, може присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень 

"молодший спеціаліст" і видаватись диплом державного зразка. 

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно 

пройшла кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво про присвоєння 

(підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.11.97 № 1260 "Про документи про освіту та 
вчені звання". 
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Випускникам ПТНЗ, які навчалися з професій, пов'язаних з роботами на 
об'єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом 

спеціально уповноважених державних органів, разом з дипломом видається 

посвідчення встановленого зразка про допуск до роботи на цих об'єктах. 

Випускникам, які навчались з професій, спеціалізацій, пов'язаних з 
керуванням транспортними засобами, тракторами та самохідним машинами, 

видається свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації, яке 
є підставою для складання кваліфікаційних іспитів і отримання в установленому 

порядку посвідчень на право керування транспортними засобами, тракторами та 
самохідними машинами. 

9.3. Диплом кваліфікованого робітника або молодшого спеціаліста з 
відзнакою видається випускникам ПТНЗ, які мають не менше 75 відсотків 

навчальних досягнень високого (IV) рівня (10, 11, 12 балів) усіх предметів 

професійно-теоретичної підготовки та професійно-практичної підготовки, а з 
решти предметів, що входять у додаток до диплома, достатнього (III) рівня (не 
нижче 8 балів) і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають 

високий (IV) рівень (10, 11, 12 балів) та зразкову поведінку. 
 

(Абзац перший пункту 9.3. із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН № 731 від 

05.08.2008) 
 

9.4. Випускнику ПТНЗ, який здобув повну загальну середню освіту, 

видається відповідний документ про повну загальну середню освіту 

встановленого зразка. 

9.5. За досягнення високих успіхів з навчальних предметів 

загальноосвітньої підготовки випускник ПТНЗ, який здобув повну загальна 
середню освіту, може бути нагороджений золотою медаллю "За високі 
досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" 

відповідно до Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" 

та срібну медаль "За досягнення у навчанні", затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 № 584 і зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції Україні 19.12.2000 за №924/5145. 

9.6. Особам, які достроково випускаються з ПТНЗ та за результатами 

проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича 

кваліфікація, одержують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої 
кваліфікації державного зразка. 

9.7.Особам, які не завершили повного курсу навчання у ПТНЗ і не 
пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка (додаток 2), в якій 

вказуються назви навчальних предметів, що входять у додаток до диплома 
(свідоцтва) про професійно-технічну освіту, та одержані підсумкові оцінки 

(словами), а також навчальні досягнення (оцінка – словами) з професійно-

практичної підготовки. 
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 Особи, що завершили курс навчання у ПТНЗ і не пройшли кваліфікаційну 

атестацію, мають право протягом року після закінчення строку навчання подати 

заяву на повторну кваліфікаційну атестацію. Навчальний заклад на підставі 
поданої заяви організовує повторну кваліфікаційну атестацію. 
 

(Пункт 9.7. із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН № 731 від 05.08.2008) 
 

9.8. Особам, які навчались у групах з отриманням повної загальної 
середньої освіти, але не одержали її, видається довідка (додаток 3), в якій 

вказуються назви навчальних предметів та одержані підсумкові оцінки 

(словами). 

 

 

Директор департаменту 

професійно-технічної освіти Т.М. Десятов 
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Додаток 1 

до пункту 6.14 Положення про організацію 

навчально-виробничого процесу 

у професійно-технічних навчальних закладах 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник  

  
(назва ПТНЗ) 

  
(підпис) 

  
(прізвище, ініціали) 

"___" __________________ 200 __ р. 

 

ПРОТОКОЛ 

проведення атестації (заліку) з _____________________________________  

 ___________________________________________________________________  
(назва навчального предмета) 

Дата проведення ________________________________________________  

Навчальна група № ____________Курс навчання _____________________  

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ініціали учня, 

слухача 

Номер білета 

Оцінка (прописом) 

семестрова атестаційна підсумкова 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Голова атестаційної 
комісії _____________________      

Члени атестаційної 
комісії _____________________      

 ____________________      

 ____________________      

 ____________________      

 ____________________      

 ____________________      

 
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 

 

Директор департаменту 

професійно-технічної освіти Т.М. Десятов 
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Додаток 2 

до пункту 9.7 Положення про організацію 

навчально-виробничого процесу 

у професійно-технічних навчальних закладах 

 

ДОВІДКА 

  
(прізвище, ім'я та по батькові) 

навча ___ з "___" _______________ 20___ р. до "___" _______________ 20 ___ р. 

у___________________________________________________________________  
(назва професійно-технічного навчального закладу) 

за професією ________________________________________________________  

  

  

і одержа  ___ такі оцінки з навчальних предметів із загально-технічної, 
професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки: 

назва предмета 
______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

оцінка 
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Наказом від"___" ____________20 ___ року № ________ він (вона) відрухова __ 

з ___________________________________________________________________  
(курс, назва професійно-технічного навчального закладу) 

 ___________________________________________________________________  

за __________________________________________________________________  
(вказати причину) 

Керівник _________________    _____________________________  

 
(підпис) (прізвище, ініціали) 

М.П. 

"___" __________________ 20 ___ р. 

Реєстраційний номер ______________________________  

Директор департаменту 

професійно-технічної освіти Т.М. Десятов 
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Додаток 3 

до пункту 9.8 Положення про організацію 

навчально-виробничого процесу 

у професійно-технічних навчальних 

закладах 

ДОВІДКА 

  
(прізвище, ім'я та по батькові) 

навча____ з "____" ______________ 20___ р. до "___" ______________ 20____ 

р. 

у___________________________________________________________________  
(назва професійно-технічного навчального закладу) 

за професією ________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

і одержа ___ такі оцінки із загальноосвітніх предметів: 

назва предмета 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

оцінка 
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Наказом від"___" __________20 ___ року № ________ він (вона) відрухова __ 

з ___________________________________________________________________  
(курс, назва професійно-технічного навчального закладу) 

 ___________________________________________________________________  

за __________________________________________________________________  
(вказати причину) 

Керівник _________________    _____________________________  

 
(підпис) (прізвище, ініціали) 

М.П. 

"___" __________________ 20 ___ р. 

Реєстраційний номер ______________________________  

Директор департаменту 

професійно-технічної освіти Т.М. Десятов 
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ШШааппооввааллееннккоо  ІІггоорр  ООллееккссааннддррооввиичч    --  

ввииккллааддаачч  ффііззииккии  ДДННЗЗ  ""ААннааннььїїввссььккиийй  

ппррооффеессііййнниийй  ааггррааррнниийй  ллііццеейй""    
  

  

  

  

ММееттооддииччннаа  ррооззррооббккаа  ннаа  ттееммуу::    

  

  

""РРееккооммееннддааццііїї    щщооддоо  ввииккооррииссттаанннняя  ііннффооррммааццііййнноо--

ккооммууннііккааццііййнниихх  ттееххннооллооггіійй  ддлляя  ввііззууааллііззааццііїї  ннааввччааллььннооггоо  

ммааттееррііааллуу  ннаа  ппррииккллааддіі    ввііддккррииттооггоо  ууррооккуу  зз  ффііззииккии  ззаа  

ттееммооюю  ""ООссннооввнніі  ппооллоожжеенннняя  ммооллееккуулляяррнноо--ккііннееттииччннооїї  

ттееооррііїї  ттаа  їїїї  ддооссллііддннее  ооббґґррууннттуувваанннняя""  
" 

 

 

Матеріал методичної розробки являє собою рекомендації щодо 

використання інформаційно-комунікаційних технологій для візуалізації 
навчального матеріалу на прикладі  відкритого уроку з фізики за темою 

"Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та її дослідне 
обґрунтування". 

Методична розробка містить методичні коментарі, що допоможуть 

викладачам у підготовці до уроків. 

Дана методична розробка може бути корисна не тільки викладачам 

фізики, а також хімії та біології. Новий час, новий вік, нові учні вимагають 

від викладача нового підходу до навчання і виховання. Викладання фізики 

шляхом інтеграції освітніх технологій дозволяють підвищити якість 

викладання предмету, призводять до особистого та професійного зростання 

педагога, до створення  на уроці сприятливих умов для сприйняття 

навчального матеріалу та  спонукання учнів до навчально-пізнавальної 
діяльності. 

В даній роботі наводяться приклади використання інформаційно-

комунікаційних технологій з елементами технічної творчості на уроці фізики 

з розділу "Молекулярна фізика і термодинаміка", тема уроку "Основні 
положення молекулярно-кінетичної теорії та її дослідне обґрунтування". Ці 
технології можна використовувати як  на уроках, так і в позакласній роботі. 
Така робота є одним з елементів  технологій візуалізації навчального 

матеріалу.  



 

 

35 
 

 

Вступ 

 

Двадцять перше століття кидає виклик усьому, що нас оточує. Людство 

сьогодні перебуває в технологічній фазі науково-технічної революції, коли 

стрімко міняється техніка й технології, і щоб встигнути за запаморочливими 

новинками, щоб не відчувати себе викинутим за борт сучасного життя, треба 
постійно вчитися. "Навчання" стає категорією, яка супроводжує людину 

протягом усього життя. Основна мета цього етапу – інформатизація всіх 

сторін життя. Освіта є інформаційним процесом і тому використання 

сучасних технологій навчання із застосуванням комп’ютера особливо 

важливе.  

Сучасний світ змінюється настільки швидко, що в межах життя одного 

покоління відбуваються кардинальні зміни, які стосуються всіх сторін 

існування людини. Всі ці зміни вимагають від суспільства винахідливості, 
гнучкості, творчого підходу до розв’язання проблем, уміння застосовувати 

знання в реальному житті. Однак ці вміння не беруться нізвідки, їх треба 
формувати і розвивати. Тому вчитель, який розуміє дійсне значення цих 

процесів соціуму, несе на собі особливу відповідальність за вміння 

пристосовуватися до змін. Якщо необхідність соціалізації учня усвідомлена і 
визнається вчителем (що, звичайно, свідчить про його сучасний рівень 

ерудиції, професіоналізм), то він закладатиме цю ідею перш за все в завдання 

уроку. І, проектуючи урок, думатиме, шукатиме зміст, методи, форми, 

засоби, створюватиме умови, щоб мета соціалізації була виконана.  

У навчальному процесі значну роль відіграє вміння формувати 

пізнавальну активність учнів, розвивати їхні інтереси. Саме наявність 

пізнавальних інтересів в учнів сприяє зростанню їхньої активності на уроках, 

підвищує якість здобутих знань, формує позитивні мотиви навчання. Процес 
навчання треба будувати так, щоб учень розумів і сприймав мету, поставлену 

викладачем, був активним учасником реалізації цієї мети – суб’єктом 

діяльності. 
Поєднання доступності та логічності викладання навчального 

матеріалу, максимальна активізація учнів, уміле використання їхньої 
самостійної роботи, висока вимогливість і доброзичливість, знаходження 

найбільш дієвих засобів впливу на особистість учня дає можливість 

активізувати творчу пізнавальну активність (діяльність) учнів, розвивати їх 

пізнавальний інтерес у процесі навчання фізики. 

У контексті євроінтеграційних освітніх процесів особливої 
актуальності набуває питання щодо застосування методів навчання, 

спрямованих на формування соціально-психологічних компетентностей учня, 

серед яких велику роль відіграє інформаційно-інтелектуальна 
компетентність.  

Революція у сфері інформаційних технологій змінила суспільство. На 
перший план вийшли засоби інформаційно-комунікаційних технологій, за 



 

 

36 
 

допомогою яких інформація та знання отримуються людиною на якісно 

вищому рівні. Інформаційно-комунікаційні технології поступово 

трансформують усі сфери суспільного життя, формують нові системи потреб, 

спосіб життя, демократизують процес навчання, роблять процес пізнання 

творчим, стимулюють заняття самоосвітою. Активне впровадження 

інформаційних технологій в усі сфери діяльності суспільства торкнулося і 
системи освіти.  

Традиційні форми навчання поступово змінюються новітніми 

технологіями, спрямованими на формування навичок та умінь, що 

відповідають вимогам суспільства. Сучасні вимоги суспільства до освіти 

примушують фахівців у багатьох країнах світу переглянути якість і рівень 

освіти, що зумовило необхідність її реформування. Змінюються цілі та 
завдання, що постали перед сучасною освітою в інформаційному суспільстві, 
поступово на зміну традиційній системі навчання приходить особистісно-

орієнтована, традиційні методи змінюються інноваційними, що 

передбачають зміщення акцентів у навчальній діяльності, її спрямування на 
інтелектуальний розвиток учнів за рахунок зменшення долі репродуктивної 
діяльності. 

Навчальний процес сьогодні повинен бути орієнтований на особистість 

учня і враховувати його індивідуальні особливості та здібності. 
Використання новітніх технологій у сучасному суспільстві стає необхідним 

практично в будь-якій сфері діяльності людини. Оволодіння навичками цих 

технологій багато в чому визначає успішність майбутньої професійної 
підготовки нинішніх учнів. Оволодіння цими навичками протікає набагато 

ефективніше, якщо відбувається не тільки на уроках інформатики, а 
знаходить своє впровадження й розвиток на уроках інших предметів, що 

сприяє розвитку вмінь і навичок застосовувати, набуті на уроках 

інформатики, знання на практиці та в реальному житті.  
Щоб іти в ногу з часом, викладач повинен володіти основами 

інформаційних технологій, мати уявлення про найбільш поширену в даний 

час операційну систему Windows, уміти працювати в поширених 

комп’ютерних програмах, зокрема, Microsoft Word, Ехсеl, РоwerPoint і 
низкою інших спеціалізованих програм, пов’язаних з предметною діяльністю 

вчителя, користуватися Інтернетом, а також уміти використовувати знання 

учнів про комп’ютер, котрі останні отримують на уроках інформатики. 

У навчальному закладі  комп’ютер повинен використовуватися 

практично на кожному уроці фізики при поясненні нового матеріалу 

(комп’ютерні демонстрації досліджуваних фізичних явищ); при розв’язуванні 
завдань (електронні розв’зники); при проведенні лабораторних робіт 
(віртуальних фізичних лабораторій); під час перевірки знань учнів. 

Крім готових програмних засобів повинні використовуватися й власні 
методичні розробки, наприклад, презентації, які сприяють розвитку інтересу 

до предмету і розширюють знання учнів з даної теми. 
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Найсучаснішим комп’ютерним засобом навчання є мультимедіа, що 

ґрунтується на спеціальних апаратних і програмних засобах. Мультимедіа (у 

перекладі – багатоваріантне середовище) є новою інформаційною 

технологією, тобто сукупністю прийомів, методів, способів продукування, 

обробки, зберігання й передавання аудіовізуальної інформації. Це дає змогу 

поєднати в одному програмному продукті текст, графіку, аудіо- та 
відеоінформацію, анімацію. А комп’ютери, оснащені мультимедіа, можуть 

відтворювати одночасно кілька видів інформації самого різноманітного 

характеру, що впливає на перспективи розвитку та форми сучасного процесу 

навчання. Важливою властивістю мультимедіа також є інтерактивність, що 

дає змогу користувачеві отримати зворотний зв’язок. 

Однією з беззаперечних переваг засобів мультимедіа є можливість 

розроблення на їх основі інтерактивних комп’ютерних презентацій з фізики. 

Вже створено ряд комп’ютерних презентацій за допомогою MS PowerPoint з 
використанням різноманітних ППЗ, рекомендованих Міністерством освіти і 
науки, та інтернет-ресурсів. Вони являють собою мультимедійні презентації, 
які складені відповідно до чинної програми з фізики.  

Добре відомо, що курс фізики середньої школи включає розділи, 

вивчення і розуміння яких вимагає розвиненого образного мислення, уміння 

аналізувати, порівнювати. Насамперед мова йде про такі розділи, як 

"Молекулярна фізика", деякі розділи "Електродинаміки", "Ядерна фізика", 

"Оптика" і ін. Багато явищ в умовах фізичного кабінету не можуть бути 

продемонстровані. Наприклад, явища мікросвіту, або процеси, що швидко 

протікають. В результаті учні зазнають труднощів під час вивчення, оскільки 

не в змозі їх уявити. У таких ситуаціях на допомогу учневі приходять сучасні 
технічні засоби навчання й у першу чергу персональний комп’ютер. 

Так, основним засобом візуалізації процесів та явищ мікросвіту є 
мікроскоп. Сучасні мікроскопи обладнані відеопристроями та дають 

можливість застосовувати їх в складі мультимедійних систем. Але в 

теперішніх умовах такі пристрої не завжди доступні для навчальних закладів.  

Для вирішення цієї проблеми, ми, на заняттях гуртка вирішили 

спробувати поєднати звичайний мікроскоп з камерою. 

Використовуючи деталі мікроскопа та веб-камери, ми створили 

спрощений варіант мікроскопа з можливістю передачі зображення на екран. 

Прикладом використання такого пристрою є проведення уроку з розділу 

"Молекулярна фізика", тема уроку "Основні положення МКТ та її дослідне 

обґрунтування." 
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Рекомендації  щодо використання інформаційно-комунікаційних 

технологій для візуалізації навчального матеріалу на прикладі  

відкритого уроку з фізики 
 

Тема: Основні положення МКТ та її дослідне обґрунтування. 

 

Мета: 

Навчальна: Поглибити та конкретизувати уявлення учнів про молекулярно-

кінетичну теорію (МКТ) будови речовини. Розкрити наукове та 
світоглядне значення молекулярних явищ (броунівського руху 

та дифузії).  
Розвивальна: розвивати світогляд через розкриття форм руху матерії, роль 

наукових теорій у пізнаваності явищ природи і можливості їх 

використання.  

Виховна: виховувати самостійність мислення, посилити почуття взаємної 
відповідальності, формувати ідею про можливість збереження 

природних ресурсів. 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань. 

 

Методи навчання: словесні (пояснення, бесіда), наочні (демонстрація, 

робота зі слайдами), логічні (висновки, підсумки). 

 

Міжпредметні зв’язки: Хімія, математика, інформатика 
 

Наочність: колби, фарби, мідний купорос, манка, горох, молоко, мікроскоп, 

комп’ютер, мультимедійний комплекс. 

 

Демонстрації: досліди з дифузією, комп’ютерне моделювання явища дифузії 
та броунівського руху 

 

Очікуванні результати: після даного уроку учні зможуть назвати творців 

молекулярно-кінетичної теорії будови речовини; пояснити у чому полягає 
суть молекулярно-кінетичної теорії; знатимуть основні положення 

молекулярно-кінетичної теорії будови речовини; здатні навести приклади 

дослідного обґрунтування положень молекулярно-кінетичної теорії будови 

речовини та її практичне застосування. 

 

 



 

 

39 
 

 

План-схема уроку 

 

№ Етапи уроку 
Час, 
хв 

Методи і форми роботи з 
класом 

1. Організаційний етап 1  

2. 
Повідомлення теми, мети і 
завдань уроку 

2 
Визначення мети уроку за 

планом  вивчення теми 

3. Актуалізація опорних знань 5 Фронтальне опитування 

4. 
Мотивація навчальної 
діяльності 

5  

5. 
Сприймання й первинне 

осмислення  нового матеріалу 
20 Евристична бесіда 

6. Закріплення нового матеріалу 8 Фронтальне опитування 

7. Підведення підсумків уроку 2  

8. Домашнє завдання 2 
Пояснення, інструктаж 

викладача 
 

Хід уроку 

1. Організаційний етап. 

Забезпечити робочу обстановку на уроці, створити сприятливий 

психологічний клімат: 
• привітання; 

• перевірка готовності учнів до уроку; 

• організація уваги. 

 

2. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. 

Сьогодні ми з вами 

розпочинаємо вивчення нового 

розділу, який називається 

"Молекулярна фізика і 
термодинаміка". З курсів 

природознавства, хімії, фізики 

ви вже маєте певну систему 

знань про внутрішню будову 

речовини, тому на першому 

курсі ми з вами поглибимо наші 
знання про будову речовини та 
ознайомимося з методами 

молекулярної фізики.  

Отже, тема сьогоднішнього 

уроку - основні положення 

молекулярно-кінетичної теорії 

Слайд 1 
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будови речовини та її дослідне обґрунтування.   

(слайд 1)   

(учні записують тему в зошит) 
 

Оголошую мету уроку - 

розглянути дослідне 
обґрунтування молекулярно-

кінетичної теорії; розкрити 

значення молекулярних 

явищ і показати їх  

практичне застосування. 

 

 (Слайд 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Епіграф уроку: "Не існує 

нічого крім атомів. 

Демокріт ".  

(Слайд 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Зверніть увагу на план 

вивчення теми (Слайд 4). 

 

План вивчення теми.  

1. Молекулярна фізика 

як  розділ фізики. 

2. Молекулярно-

кінетична  теорія будови 

речовини (МКТ). Розвиток 

поглядів на будову 

речовини. 

Слайд 2 

Слайд 3 

Слайд 4 
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3. Основні положення  МКТ. Дослідне обґрунтування положень МКТ. 

 

3. Актуалізація опорних знань. 

 

Перед початком 

вивчення теми я пропоную 

вам відповісти на декілька 
запитань, які допоможуть 

вам відтворити знання про 

будову речовини.  

 

(Слайд 5). 

 

 

 

 

 

 

1. З яких частинок складаються всі речовини? (з атомів і молекул) 

2. Чи можна стверджувати, що молекула є найменшою частинкою 

речовини? (ні, молекули складаються з атомів). 

3. Що можна сказати про молекули тієї самої речовини? Різних 

речовин?(молекули однієї речовини однакові. Молекули різних речовин 

відрізняються між собою). 

4. Як розміщені молекули в речовині: щільно чи з проміжками? (з 
проміжками) 

5. Який характер руху молекул в речовині? (хаотичний). 

6. Як залежить рух молекул від температури речовини?(чим вища 
температура, тим швидше рухаються молекули). 

7. Які сили діють між молекулами речовини? (сили притягання і 
відштовхування). 

 

4. Мотивація навчальної діяльності. 
Коли ви тримаєте у руках книгу, ви тримаєте у руках молекули. Коли ви 

п’єте чай, ви ковтаєте молекули. Коли ви сидите у класі, вас постійно 

бомбардують сотні, тисячі, мільйони молекул. Приємний смак домашньої їжі 
виникає завдяки молекулам. Ми одягнені в молекули, ми їмо молекули, і ми 

виділяємо молекули. Врешті-решт, ми самі побудовані з молекул. 

Будова фізичних тіл з давніх-давен цікавила людство. Ще 2500  років 

тому давньогрецький вчений Демокріт стверджував, що всі тіла складаються 

з молекул (у перекладі "маленька маса"), молекули складаються з атомів (у 

перекладі "неподільний").  

Наприкінці  XIX  ст. існування таких частинок було доведено наукою. 

Так зародилася молекулярно-кінетична теорія з метою пояснити будову та 

Слайд 5 
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властивості речовини на основі уявлення про те, що речовина складається з 
дрібних частинок молекул, які безперервно рухаються та взаємодіють одна з 
одною. 

 

5. Сприймання і первинне осмислення нового матеріалу. 

5.1. Молекулярна фізика як розділ фізики.  

Розділ фізики, який вивчає фізичні властивості тіл у різних агрегатних 

станах на основі розгляду їх молекулярної будови , називається 

молекулярною фізикою 

Методи молекулярної фізики зв’язані з вивченням руху і взаємодії 
атомів, молекул, іонів з яких складаються тіла.  

Молекулярна фізика поділяється на фізику газів, фізику рідин, 

кристалофізику, фізику полімерів. Молекулярна фізика тісно пов'язана з 
фізичною хімією, фізикою твердого тіла, металофізикою, біофізикою, 

акустикою 

Молекулярна фізика є науковою основою сучасного матеріалознавства, 

вакуумної технології, порошкової металургії, холодильної техніки та ін. 

Значним успіхом сучасної фізики став синтез штучного алмазу та 

інших надтвердих матеріалів. 

Досягнення молекулярної фізики і термодинаміки покладено в основу 

створення сучасних теплових двигунів, холодильних установок, апаратів для 

скраплення газів, хімічних і харчових виробництв; вони сприяють 

подальшому розвитку метеорології. 
Саме молекулярна фізика вказує шляхи на створення матеріалів із 

заданими властивостями. 

 

5.2. Молекулярно-кінетична теорія будови речовини (МКТ). Розвиток 

поглядів на будову речовини. 

Основою молекулярної фізики  є молекулярно-кінетична теорія. 

Перші уявлення про молекулярну будову речовини зародилися в 

глибоку давнину. Уже більше двох тисяч років тому давньогрецькі філософи 

передбачали що все в світі складається з дуже маленьких неподільних 

частинок – атомів.  

Давньогрецький вчений Демокріт (460-370 рр. до н.е.) писав: "Все 
складається з атомів…. речі розрізняються атомами, з яких складаються, їх 

порядком і положенням". Хоча слід зауважити, що уявлення стародавніх 

атомістів про дискретну будову речовини  були лише здогадкою.  

Легенда розповідає, що Демокріт сидів на камені біля моря, тримав у 

руці яблуко і розмірковував. "Якщо я зараз це яблуко розріжу навпіл, то у 

мене залишиться половина, якщо я цю половину знову розріжу на дві - 

залишиться чверть. Але якщо і далі продовжувати, чи завжди у мене в руці 
залишатиметься частина яблука? Або ж в якийсь момент частина, що 

залишилася вже не буде мати властивості яблука?" Філософ дійшов 
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висновку, що такий поділ нескінченно не існує і назвав цю останню, вже 
неподільну частку атомом. 

(Слайд 6) 

В середні віки 

послідовники атомістичного 

вчення переслідувалися 

інквізицією  і владою, бо це 
вчення було глибоко 

матеріалістичним. У Франції  
в 1026 році  вищій суд 

заборонив спеціальним 

декретом розповсюдження 

атомістичного учення під 

страхом смертної втрати.  

Лише в XVII столітті 
І.Ньютон зробив спробу 

пояснити розширення газів 

на основі передбачення, що 

молекули  намагаються 

заповнити простір. 

В XVIIІ столітті 
прихильником і 

пропагандистом 

молекулярно-кінетичної 
теорії був М. Ломоносов. 

Так, наприклад, він вперше 
розмежував поняття 

"корпускула" - молекула і 
"елемент" - атом. Він 

вважав, що найменші 
неподільні частки - атоми - 

входять до складу більших часток - молекул. Різноманітність тіл залежить від 

того, які атоми, в якій 

кількості і яким чином 

з'єднані в молекули .. 

 Основні положення 

молекулярно-кінетичної 
теорії, сформульовані 
Ломоносовим, не зазнали 

суттєвих змін і до нашого 

часу. (Слайд 7) 

Теорію молекулярної 
будову речовини 

Слайд 8 

Слайд 6 

Слайд 7 
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підтримували і працювали над правом її існування такі вчені, як Д. Бернуллі, 
Дж. Максвелл, Л. Больцман, Дж. Дальтон, А. Ейнштейн та ін. (Слайд 8) 

 

Рік Учений Доробок 

V ст. до 

н.е. 

Демокріт Розвинув учення, за яким тіла 

складаються із дрібних частинок, 

розділених проміжками 

ХVІІ ст.. П’єр Гассенді, 
Роберт Бойль, 

Ісаак Ньютон 

На основі атомної теорії пояснювали 

різні явища 

1803 р. Джон Дальтон Пояснив закони постійних відношень мас 

при хімічних реакціях 

1827 р. Роберт Броун Уперше спостерігав броунівський рух 

1905 р. А. Ейнштейн, 

М.Смолуховський 

Створили молекулярно-кінетичну теорію 

броунівського руху 

1906 - 

1913 

Жан Перрен Експериментально довів існування атомів 

і молекул 

 

Вагомий внесок в 

розвиток молекулярно-

кінетичної теорії зробив і 
український вчений  І. 
Пулюй (Слайд 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета молекулярно-кінетичної теорії. 
Молекулярно-кінетична теорія виходить із того, що речовина, зокрема 

газ складається з великої кількості мікроскопічних частинок (молекул), які 
рухаються хаотично. Частинки стикаються між собою та зі стінками 

посудини, створюючи на ці стінки тиск. Усі зіткнення вважаються 

пружними, тобто проходять без втрати енергії.  

Слайд 9 
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Основні положення МКТ речовини: 

- 1. Будь-які речовини 

мають дискретну 

(переривчасту) будову. 

Вони складаються з 
найдрібніших частинок 

молекул і атомів. 

Підтвердженням 

дискретності є прокатка, 

кування металу, 

отримання 1974 року 

фотографії окремих 

молекул і атомів, 

розчинність речовин 

тощо. Молекули - 

найменші частинки, які 
мають хімічні властивості речовини. Молекули складаються з більш 

простих частинок - атомів хімічних елементів. У природі є 92 хімічні 
елементи. Разом із штучними наразі налічується 112 елементів. Речовину, 

яка побудована з атомів лише одного виду, називають елементом 

(гідроген, оксиген, 

нітроген тощо). (Слайд 

10) 

- 2. Молекули знаходяться 

в стані неперервного 

хаотичного 

(невпорядкованого) руху, 

що називається тепловим 

і у загальному випадку є 
сукупністю 

поступального, 

обертального і 
коливального рухів. Під 

час нагрівання речовини 

швидкість теплового 

руху і кінетична енергія його частинок збільшуються, а під час 
охолодження зменшуються. Ступінь нагрітості тіла характеризує його 

температура, яка є мірою середньої кінетичної енергії хаотичного 

поступального руху молекул цього тіла.(Слайд 11) 

Слайд 10 

Слайд 11 
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- 3. Молекули взаємодіють одна з одною із силами електромагнітної 
природи, причому на великих відстанях вони притягуються, а на малих - 

відштовхуються. Сили притягання і відштовхування між молекулами 

діють постійно.(Слайд 12) 

Молекули різних 

речовин по-різному 

взаємодіють одна з одною. 

Ця взаємодія залежить від 

типу молекул і відстані 
між ними. Залежно від 

характеру руху і взаємодії 
молекул розрізняють три 

стани речовини: твердий, 

рідкий, газоподібний 

(плазма). 

Плазма - сильно 

іонізований газ, під дією 

високих температур. Для 

газів характерні великі міжмолекулярні відстані, малі сили притягання, тому 

гази можуть необмежено розширюватись. Молекули газу хаотично 

рухаються, співударяються одна з одною і зі стінками посудини. 

У рідинах молекули розміщені тісно і коливаються навколо положення 

рівноваги, а також 

перескакують з одного 

рівноважного положення в 

інше (ближній порядок) . 

У твердих тілах сили 

взаємодії кожної молекули 

із сусідніми настільки 

великі, що молекула 

здійснює малі коливання 

навколо деякого сталого 

положення рівноваги - 

вузлів кристалічних грат 
(дальній порядок). (Слайд 

13) 

 

Слайд 12 

Слайд 13 
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Підтвердження. 

Молекулярно-кінетичну теорію речовини підтверджено такими 

дослідами і спостереженнями: 

 

 

 

- дослід із 
змішуванням речовин; 

(моделювання)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дослід із розчиненням 

твердих речовин в 

рідинах; (спостереження за 

допомогою мікроскопа) 
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- броунівський 

рух; (спостереження за 
допомогою мікроскопа, 

комп’ютерне 

моделювання) 

 

Слайд 14 
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У 1827 р. англійський ботанік Роберт 
Броун  спостерігав під мікроскопом рух 

спор рослин в краплі  рідини. Траєкторія 

руху кожної частинки була ламаною 

лінією.  

У другій половині ХІХ століття було 

доведено, що причиною броунівського 

руху є  хаотичні удари молекул об спори 

рослин.  
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Броунівський рух – це рух найдрібніших частинок твердої речовини під 

ударами  молекул рідини чи газу, я яких ці частинки знаходяться. 

 

 

Питання: 

1. Чи залежить броунівський рух від температури рідини чи газу? Як 

саме? 

2. Чому броунівський рух не спостерігається для чаїнок в склянці чаю? 

3. Підтвердженням яких положень МКТ є броунівський рух? 

 

- спостереження 

дифузії; 
(моделювання, 

спостереження за 
допомогою 

мікроскопа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 14 

Слайд 15 

Слайд 16 
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Дифузія  речовин – це явище проникнення  молекул однієї речовини 

між молекулами другої речовини при дотику цих речовин.  

Дифузією називають явище, при якому речовини самі по собі 
змішуються одна з одною.  

 

Вперше процеси дифузії 
описав німецький фізіолог 
А. Фік у 1855 році. (Слайд 

17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 17 

Слайд 18 
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Питання: 

1. Підтвердженням яких положень МКТ є дифузія? 

2. Від чого залежить швидкість дифузії? 

3. Яке практичне значення має дифузія в життєдіяльності людини: в 

побуті, в промисловості? В природі?  

(Дослід. Розповсюдження аромату кави).  

 

- зображення окремих молекул, отримані за допомогою іонного 

проектора, електронного мікроскопа;  
 

Порівняно недавно 

з’явилася можливість 

спостерігати найбільш 

великі частинки за 

допомогою складних 

електронних приладів, 

що дають можливість 

побачити і 
сфотографувати 

молекули. Ці фотографії стали 

найпереконливішим доказом  

існування молекул. 

Отримати зображення 

внутрішньої хімічної 
структури молекули з 
безпрецедентною роздільною 

здатністю вдалося фахівцям з 
лабораторії IBM в Цюріху ( 

IBM Research - Zurich) . 

Зробили це вони за допомогою 

безконтактної атомно-силової 
мікроскопії ( AFM ) . 

 

Осмос – взаємне проникнення речовин крізь 

пористі перегородки. 
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О́смос (рос. осмос, англ. osmosis, нім. Osmose) — спонтанний перехід, 

однобічна дифузія через напівпроникну перегородку (мембрану), яка 

відокремлює розчин від чистого розчинника або розчину меншої 
концентрації.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Закріплення нового матеріалу. 

А зараз давайте підсумуємо, що ми з вами сьогодні вивчили. 

 1. Яка мета молекулярно-кінетичної теорії? 

 2. Сформулювати основні положення МКТ. 

 3. Назвіть явища та факти, які підтверджують, що: 

      а) молекули існують; 

      б) молекули рухаються; 

      в) між молекулами діють сили притягання і відштовхування; 

      г) між молекулами є проміжки. 

 

Броунівський рух – це рух найдрібніших частинок твердої речовини під 

ударами  молекул рідини чи газу, у яких ці частинки знаходяться: 

• для яких частинок більше помітний броунівський рух: для більше 
дрібних чи менше дрібних?  Чому?  

• Чи залежить броунівський рух від температури рідини чи газу? Як 

саме? 

• Чому броунівський рух не спостерігається для чаїнок в склянці чаю? 

• Підтвердженням яких положень МКТ є броунівський рух? 
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Дифузія  речовин – це явище проникнення  молекул однієї речовини між 

молекулами другої речовини при дотику цих речовин. Усі речовини в будь-

яких агрегатних станах дифундують, причому із різною швидкістю. 

Швидкість дифузії залежить від агрегатного стану речовин,  а також від її 
температури. 

 

Що таке осмос? - дифузія, що відбувається через напівпроникні 
перегородки. 

А чому на вашу думку молекули не проникають одна в одну? 

Завдяки силам відштовхування молекули не проникають одна в одну. Хоч 

молекули електронейтральні, між ними на малих відстанях діють значні 
електричні сили, бо молекула - складна система, що складається з електронів 

і ядер атомів. Відбувається взаємодія між електронами і ядрами сусідніх 

молекул. Електричне поле за межами молекул швидко спадає з відстанню. 

Якщо зблизити молекули на відстань 2 - 3 діаметрів, виникає взаємодія їх 

ядер і електронних оболонок. Різнойменні заряди починають притягатися, а 

однойменні відштовхуватися. Коли молекули зіткнуться своїми 

електронними оболонками 

подальше їх зближення стає 
неможливим. Сили 

відштовхування різко 

зростають зі зменшенням 

відстані між центрами 

молекул. 

 

Якісна задача: Що спільного 

між склеюванням паперу і 

паянням металевих виробів? 

(Слайд 19) 

 

 

 

Висновок 

 

Молекулярно-кінетична теорія після того, як з’явилась, зробила цілий 

переворот у фізиці. Вона дозволила зрозуміти багато явищ, які до того часу 

не мали свого пояснення. Завдяки теорії наука сильно просунулась уперед. 

 Отже, ми розглянули деякі явища в живій та неживій природі, розглянули 

також пояснення цих явищ на основі молекулярно-кінетичної теорії. Ми 

переконалися, що в основі різноманітних процесів лежать закони фізики. 

Прикладів, які б показали зв’язок фізики з життям, можна було б навести 

дуже багато. Навіть більше – в кожному явищі живої чи неживої природи 

завжди можна відшукати ознаки цих законів. 

Слайд 19 
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 7. Домашнє завдання (Слайд 20) 

 

1. Вивчити теоретичний 

матеріал  за підручником: 

Є.В. Коршак,  О.І. 
Ляшенко, В.Ф. Савченко. 

Фізика 10. § 39 

2. Знайти відповідь на 

питання: чи відбувається 

тепловий рух у: 

А) кусочку льоду; 

Б) пилинці; 
В) молекулі; 
Г) краплині води. 

 

3. Заповнити таблицю 

 

Агрегатни
й стан 

речовини 

Відстань 

між 

частинкам
и ( в 

порівнянн
і з 
розмірами 

самих 

частинок) 

Взаємоді
я 

частинок 

Характе
р руху 

частино
к 

Порядок 

розташуван
ня частинок 

Збереженн
я форми 

та об’єму 

твердий      

рідкий      

гази      

 

4. На сайті 
eduspanpal.ucoz.ua 

розміщено матеріали 

для самостійного 

опрацювання. 

            (Слайд 21) 

 

 

 

 

 

 

Слайд 20 

Слайд 21 
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8 Етап підбиття підсумків уроку. 

Оцінка (словесна і бальна) навчальних досягнень учнів. 

 

Я вдячний за активну співпрацю на уроці. Ви вільно володіли набутими 

знаннями та використовували  їх для розв’язання нових навчальних проблем. 

Порівнювали та робили висновки з порівнянь. Тому ви одержуєте 
__________ 

_______________ теж добре володіють навчальним матеріалом, були 

активними, але вам не вистачало  для оформлення правильної відповіді 
окремих знань, тому вам треба ще попрацювати над цим. Ви отримуєте       

Хотілося б побажати учням                        бути більш сміливішими, 

висловлювати власну думку, не боятися допустити помилку. 

Дякую вам за урок! Бажаю успіхів! До побачення! 
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Додатки 
 

Додаток 1 

 

Демокріт (Демокрит) Абдерський  (приблизно 460—370 роки до н. е.), 

давньогрецькийфілософ-матеріаліст, засновник атомістичної гіпотези 

пояснення світу, що обстоював численність планет у Всесвіті. 
Демокріт народився в місті Абдери у Фракії. Він багато мандрував світом, 

вивчив філософські та натурфілософські ідеї різних народів 

(Єгипет, Вавилон, Персія, Індія, Ефіопія). 

Учення про атоми 

Демокріт розвинув учення про атоми свого вчителя філософа Левкіппа, що є 
головним досягненням демокрітової філософії. 
Демокріт приходить до ідеї неподільних атомів, які можуть бути різної 
конфігурації: гачкоподібні, кітвоподібні,кутасті, вигнуті тощо. 

За Демокрітом фізичні атоми неподільні, але подумки в них можна виділити 

певні частини – точки, які не мають ваги і які не можна від атомів 

відторгнути. Це – уявна частина атома – „амера” (та, що не має частин). 

Згідно з деякими свідченнями (серед них є опис так званої „площі Демокріта” 

у Джордано Бруно), у найдрібнішому атомі було 7 амер: верхня, нижня, ліва і 
права, передня і задня, серединна. Це була математика, узгоджена з даними 

чуттєвого сприйняття, які говорили, що, яким би малим не було фізичне 
тіло - наприклад, невидимий атом, - точки частини (сторони) у ньому завжди 

можна уявити, ділити нескінченно навіть подумки неможливо. 

 

Додаток 2 

Ломоносов Михайло Васильович народився в 1711 році в селі 
Денисівка, в сім'ї державного селянина-помора. Хлопчик ріс в суворих 

умовах, рано почав допомагати батькові. Мати померла, коли Ломоносову 

було 9 років. Він рано навчився грамоті: першими його книгами стали 

граматика Смотрицького і арифметика Магницького. З дитинства у 

Ломоносова з'явилося усвідомлення того, що потрібно вчитися і займатися 

наукою. Пристрасть до науки і книг змусила Ломоносова втекти з дому. У 

1730 році він відправився до Москви разом з караваном з рибою. У 1711 році 
пішов вчитися в Московську слов'яно-греко-латинську академію, де пробув 5 

років. У 1736 році трьох найбільш здібних учнів, у тому числі і Ломоносова, 

відправили до Німеччини вивчати фізику, філософію і хімію. Там він прожив 

близько 5 років, отримавши великі пізнання в багатьох галузях науки. 

У 1741 році Ломоносов приїхав назад до Росії, де його призначили 

ад'юнктом хімії. З 1745 Ломоносов став першим російським професором. 

Одночасно вчений займався різними дослідженнями в галузі фізики, хімії, 
математики, техніки та інших наук. Він поклав початок науці про скло, 
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будовою матерії, дав визначення фізичної хімії. Ломоносов цікавився 

історією, написав кілька праць з давньої історії, зробив зауваження на книгу 

Міллера "Сибірська історія", створив свою історичну концепцію, яка 
сперечалася з норманської теорією. 

У 1763 році вчений написав працю "Перші підстави металургії, або 

рудних справ", де були розглянуті властивості металів, їх класифікація, 

закладені основи хімічної мови. Писав підручники з хімії та металургії. У 

1755 році Ломоносов приступив до проекту Московського університету, 

склав навчальну програму. 

Михайло Васильович Ломоносов був членом кількох академій наук. На його 

честь назвали Московський університет, місто Ломоносов, Золоту медаль за 
дослідження в області хімії. Ломоносов помер в 1765 році і похований в 

Некрополі Санкт-Петербурга. 

 

Додаток 3 

Іван Павлович Пулюй, українець. Народився 2 лютого 1845 року у 

містечку Гримайлові (Тернопільської області) у сім'ї землеробів. У 1865 році, 
закінчивши Тернопільську гімназію, поступив на технологічний факультет 
Віденського університету. Водночас, як вільний слухач, відвідував лекції з 
математики, фізики та астрономії, завершивши курс богослов'я,  захопився 

вищезгаданими науками, переходить на філософський факультет. У 1872 р. 

закінчивши університет, працює на посаді асистента-викладача кафедри 

фізики, механіки та математики військово-морської академії у місті Фіуме 
(Югославія). Восени 1875 року виїжджає до Страсбурга вивчати 

електротехніку. У 1876 році захищає дисертацію і отримує ступінь доктора 
філософії Страсбурзького університету, спеціалізація - фізика. Того ж року 

повертається до Відня, де на посаді приват-доцента Віденського 

університету читає лекції з молекулярно-кінетичної теорії газів та механічної 
теорії теплоти, а також працює асистентом у лабораторії австрійського 

фізика Лянга. У 1882 році отримую посаду у технічного директора 

електротехнічного бюро у Відні, потім працює технічним консультантом 

промислової електротехнічної фірми, а також директором фабрики 

електроламп власної конструкції. У 1884 р. запрошений на посаду професора 
експериментальної та технічної фізики у німецьку Вищу технічну школу 

м.Праги, де працював до виходу на пенсію. 

Як фізик відомий своїми дослідженнями в галузі молекулярної 
фізики, катодних променів та X - променів, світове визнання отримали 

дослідження катодних променів в апаратах власної конструкції: "Лампа 

Пулюя" (1881 р.) прототипом рентгенівської трубки.  
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Додаток 4 

Роль газоподібного стану в живій природі 
Відомо, що окислювальні процеси в живому організмі відбуваються за 

участю кисню. Постачають його в організм органи дихання. У людини цю 

функцію виконують легені та шкіра. Наповнення легенів повітрям під час 

вдиху та виведення повітря у фазі видиху обумовлене різницею тисків, яка 

створюється м’язами грудної клітки та живота. Цікаво, що інтенсивність 

дихання деяких ділянок шкіри (грудей, спини та живота) вища, ніж легень. 

Але участь шкіри в загальному балансі дихання людини незрівнянно мала 
порівняно з легенями. Під час вдиху тиск кисню в крові менший, ніж у 

повітрі, тому кисень завдяки дифузії переходить у кров доти, поки його 

парціальні тиски не зрівняються. Для вуглекислого газу маємо зворотну 

картину. 

Найбільш інтенсивно дифузний обмін відбувається між газом і 
рідиною. Молекули газу розташовуються на поверхні рідини і звідти 

поширюються по всій масі рідини, розчиняючись в ній. При різкому 

зниженні тиску над поверхнею рідини виділення розчиненого газу може бути 

настільки інтенсивним, що спричинить утворення бульбашок. наприклад, під 

час відкривання пляшки з газованою водою. 

Це явище може бути корисним. На його застосуванні ґрунтується дія 

аерозольних балончиків для одержання вершків чи кремів у вигляді піни, 

деяких вогнегасників. Але воно може бути й смертельно небезпечним – 

утворення бульбашок газу в крові є передумовою виникнення так званої 
кесонної хвороби, від якої потерпають водолази. На глибині водолаз дихає 
повітрям під високим тиском, який дорівнює гідростатичному тиску води. В 

результаті кров водолаза насичується азотом, адже його вміст у повітрі 79 %. 

При швидкому підніманні водолаза на поверхню води різко знижується тиск 

розчиненого у крові азоту, що теж може супроводжуватися виділенням 

бульбашок. Ці бульбашки, потрапивши в кровоносні капіляри, здатні їх 

закупорити, тобто спричинити емболію. Така емболія є значною загрозою 

для здоров’я і навіть життя людини.  

Тому водолазів піднімають на поверхню дуже повільно. Так, після 

роботи на глибині 80 м протягом 1 години підйом триватиме 9 годин.  

 

Газообмін в системі "атмосфера – поверхня водойми" 

Велику роль відіграють дифузійні процеси в кисневому обміні водойм. 

Необхідний для життя в товщі води кисень частково утворюється в процесі 
життєдіяльності водоростей і частково надходить за рахунок дифузії через 
вільну поверхню водойми. Ось чому глобальне забруднення поверхні океану 

плівкою нафтопродуктів не лише погіршує умови існування водних істот, а й 

впливає на планетарний баланс вуглекислого газу, а через нього – на клімат 
планети, оскільки СО2 – один з основних парникових газів. 
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Дифузія в світі рослин 

Велику роль відіграє дифузія у світі рослин. Дифузний обмін через 
поверхню листя виконує функцію не лише дихання, а й живлення. Так, через 
поверхню листка надходить вуглекислий газ для фотосинтезу. Через 
листкову поверхню випаровується величезна кількість води, з потоком якої 
від кореня надходять інші поживні речовини. Листя здатне засвоювати через 
свою поверхню й інші поживні речовини. На цьому базується дія 

позакореневого підживлення рослин – обприскування рослин розчином 

добрив.                                                            

 

Різновид дифузії – осмос у рослин 

Осмос – взаємне проникнення речовин крізь пористі перегородки. 

Концентрація солей у листках та верхівках пагонів вища, ніж у кореневій 

зоні. Це створює осмотичний тиск, який і змушує воду підійматися від 

кореня вгору. Неперервне випаровування води з поверхні листків 

перешкоджає вирівнюванню концентрацій і підтримує рух рідини.                                                                     

 

Дифузійні процеси в медицині 
Дифузійні процеси широко застосовуються в медицині. Вони лежать в 

основі дії різноманітних кремів, мазей, пластирів. Для прискорення дифузії 
через шкіру використовують її поєднання з дією електричного струму – 

електрофорез. 

В основі дії апарату "штучні легені" лежить аерація крові 
бульбашками кисню з подальшим їх відділенням. Завдяки цьому кров 

збагачується киснем і з неї виходять надлишки вуглекислого газу. 

В апараті "штучна нирка" відбувається дифузний обмін крізь 

напівпроникну мембрану між потоками крові та фізіологічного розчину, що 

прямують назустріч один одному. Унаслідок різниці осмотичних тисків 

токсичні речовини проходять крізь мембрану в сольовий розчин, і таким 

чином, видаляються з організму.     
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Додаток 5 

  

Прислів’я, приказки, загадки про будову речовини та основні положення 

молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне підтвердження 

 

1. Кожен цвіт має свій запах. 

2. Не кожне зілля пахне. 

3. Не розплакавшись, цибулі не почистиш. 

4. Мабуть добра цибуля, якщо такі добрі сльози. 

5. Ну і хрін – сльози, як дзвін. 

6. Куховар від запаху ситий. 

 

Загадки 

1. Як же вони називаються, що молекули з них складаються? (атоми) 

2. Ми малесенькі частинки 

Менші за дрібні пилинки. 

Знаєш ти про нас чи ні –  

В кожній ми речовині.      (молекули) 

       3.  У воді  росте та води боїться. (сіль) 

       4.  Схожий на лід та в річці шукати не слід, бо у воді розтане.  (цукор) 

       5.  Стоїть на ганку в оранжевім кафтанку, 

             А хто її рушить, той плакати мусить.   (цибуля) 

 

Кухарю на заміточку 

1. Для прискореного засолювання огірків їх заливають гарячим розсолом 

для того, щоб збільшити швидкість дифузії, внаслідок чого сіль 

проникатиме швидше. 

2. У теплому приміщенні вершки відділятимуться від молока повільніше, 

ніж у холодному, оскільки при нижчій температурі молекули жиру 

швидше спливатимуть, внаслідок послаблення броунівського руху 

крапельок жиру. 

3. Виготовлення яблучного повидла ґрунтується на явищі дифузії. 
4. Якщо помістити крапельку олії на поверхню води, площа масляної 

плівки буде обмеженою, так як максимальна площа плівки 

відповідатиме масляному шарові   товщиною в одну молекулу. 

5. В гастрономічному ресторані вас ніколи не посадять на веранді. Крім 

смаку, блюдо несе ще й запах. Вітер і непогода зведуть на нівець всі 
старання кулінарного генія і молекулярне блюдо втратить половину 

свого ефекту. Пам’ятайте, що смак на 80% сприймається носом, і 
тільки на 20% язиком, тому в присутності неприємних запахів навіть 

саме смачне блюдо покажеться не смачним. 
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Додаток 6  

Тестові завдання 

1. З яких частинок складаються речовини? 

a) молекули; 

b) дрібні частинки цієї речовини; 

c) атоми і молекули; 

d) йони. 

2. Молекули однієї і тієї речовини… 

a) схожі; 
b) відрізняються складом; 

c) однакові; 
d) майже однакові. 

3. Молекули різних речовин… 

a) схожі; 
b) відрізняються; 

c) однакові; 
d) майже однакові; 

4. Чим вища температура речовини, тим молекули… 

a) рухаються  повільніше; 

b) рухаються швидше; 

c) рухаються без зміни швидкості; 
d) рухаються впорядкованіше. 

5. Розділ фізики, який розглядає властивості тіл як сумарний результат 
руху та взаємодії величезної кількості молекул, з яких складаються ці 
тіла, називається… 

a) молекулярно-кінетична фізика; 

b) молекулярна фізика; 
c) статистична фізика; 

d) атомна фізика. 

6. Хто сформулював основні положення МКТ, які не зазнали суттєвих 

змін і до сьогодні? 

a) Демокріт 
b) Ньютон 

c) Авогадро 

d) Ломоносов 

7. Виберіть правильне твердження: 

a) всі речовини подільні, вони складаються з молекул. Молекула – дрібна 

заряджена частинка речовини; 

b) молекули і атоми речовини рухаються рівномірно і прямолінійно; 

c) між молекулами деяких речовин діють сили притягання і 
відштовхування; 

d) молекули і атоми всіх речовин перебувають у безперервному 

хаотичному русі; 
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8.  Найбільш переконливим підтвердженням положень МКТ є: 
a) рівномірний рух молекул; 

b) будова молекул і атомів; 

c) явище проникнення молекул  однієї речовини між молекулами іншої; 
d) тепловий рух завислих у рідині або газі частинок. 

9. Дифузія може відбуватися: 

a) тільки в рідинах; 

b) тільки в газах; 

c) в рідинах, газах, твердих тілах; 

d) в твердих тілах і рідинах. 

10. Як залежать сили притягання і відштовхування  від відстані між 

молекулами? 

a) чим більша відстань, тим менші сили притягання; 

b) чим менша відстань, тим більші сили відштовхування; 

c) чим більша відстань, тим більші сили притягання; 

d) чим більша відстань, тим більші сили притягання. 

11. Яке з цих тверджень є помилковим? 

a) молекула-це найдрібніша частинка речовини, яка  ще зберігає всі її 
властивості; 

b) молекула утворюється внаслідок певного об’єднання атомів; 

c) атом утворюється внаслідок певного об’єднання молекул; 

d) одні й ті самі атоми Карбону, об’єднуючись певним чином, можуть 

утворювати різні речовини  – м’який графіт і надтвердий алмаз. 
12. Що називається броунівським рухом? 

a) безладний рух молекул рідини; 

b) безладний і безперервний рух дуже дрібних твердих частинок, що 

перебувають у рідині; 
c) безперервний рух молекул, з яких складається тверде тіло; 

d) будь-який безладний рух. 

13. В якій воді швидше розчиняються цукор і сіль? 

a) у холодній; 

b) у теплій; 

c) у гарячій; 

d) швидкість розчинення не залежить від теплового стану( температури) 

води. 

14. Яке з цих явищ ґрунтується на дифузії? 

a) засолювання огірків і капусти; 

b) підсолоджування чаю шматочками цукру; 

c) стискання заповненої повітрям кулі (волейбольного м’яча); 
d) паяння металевих виробів. 
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15. Яке твердження найбільш повно і правильно характеризує рух і 
взаємодію молекул? 

a) молекули безперервно і безладно рухаються; 

b) молекули притягуються одна до одної; 
c) між молекулами існує взаємне відштовхування; 

d) усі ці твердження є правильними і доповнюють одне одного. 

16. Як зміниться об’єм повітря і проміжки між частинками, що 

утворюють цю речовину, якщо заповнений повітрям м’яч стиснути 

руками? 

a) об’єм повітря і проміжки між частинками, з яких складається повітря, 

не зміняться; 

b) об’єм повітря і проміжки між частинками, з яких складається повітря, 

зменшаться; 

c) об’єм повітря і проміжки між частинками, з яких складається повітря, 

збільшаться; 

d) об’єм повітря зменшиться,а проміжки між частинками, з яких 

складається повітря, збільшаться. 

17. Доведено, що усі тіла складаються з атомів і молекул. Чому ж тоді 
речовини, наприклад, вода здаються нам суцільними? 

a) частинки, з яких складаються речовини, є занадто малими, щоб їх 

побачити; 

b) частинки, з яких складаються речовини, рухаються настільки швидко, 

що ми не встигаємо їх побачити; 

c) частинки, з яких складаються речовини, є безкольоровими, тому їх не 

можна побачити; 

d) частинки, з яких складаються речовини, є прозорими, тому їх не можна 

побачити. 

18. Яким фізичним терміном можна об’єднати словосполучення: 

поширення запаху парфумів у кімнаті, потрапляння поживних речовин з 
кишківника у кров людини, просолювання огірків? 

a) теплові явища; 

b) дифузія; 

c) незмочування; 

d) змочування. 

19. У чому, з точки зору молекулярної теорії будови речовини, полягає 
відмінність холодної води від гарячої? 

a) молекули води холодної рухаються швидше, ніж молекули гарячої 
води; 

b) молекули води холодної рухаються повільніше, ніж молекули води 

гарячої; 
c) розташування атомів у молекулі води холодної відрізняється від 

розташування атомів у воді гарячій; 

d) кількість атомів, що утворюють молекулу води холодної, відрізняється 

від кількості атомів, що складають молекулу води гарячої. 
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20. Про  яке фізичне явище відомо, що воно не припиняється ні влітку, 

ні взимку, ні вдень, ні вночі, але спостерігати його неозброєним оком 

неможливо? 

a) про броунівський рух; 

b) про дифузію; 

c) про змочування твердого тіла рідиною; 

d) про видовження твердого тіла при нагріванні. 
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Висновок 

 

Отже, на сучасному етапі розвитку освіти проблема застосування 

комп’ютерних технологій на уроках фізики набуває дуже великого значення. 

Комп’ютер з мультимедіа в руках викладача стає дуже ефективним 

технічним засобом навчання. Одночасно впливаючи на зоровий та слуховий 

аналізатори він оперативно відповідає на дії користувача, підтримуючи 

справжній зворотний зв'язок, тобто працює в інтерактивному режимі.  
Все це дозволяє: вивести сучасний урок на якісно новий рівень: 

- підвищувати статус викладача; 
- впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології; 
- розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку; 

- використовувати різні форми навчання та види діяльності в 

межах одного уроку; 

- ефективно організовувати контроль знань, вмінь та навичок 

учнів; 

- полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, 
проектів, рефератів.  

Проведення уроків при комплексному застосуванні традиційних та 
мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та 
міцних знань, а й вміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, 
самостійно набувати нових знань та працювати з різними джерелами 

інформації. 
І насамкінець, підсумовуючи вищесказане, хочеться відмітити, що нам, 

викладачам, часто здається, що ми володіємо ключами від знань і що саме ми 

маємо передати їх дітям, вдало і старанно пояснивши, розтлумачивши. Але 

життя змінилось так, що навчальний заклад більше не є монополістом знань і 
тому необхідно використовуючи сучасні інформаційні технології, йти в ногу 

з життям, щоб не бути викинутими не узбіччя. 

Актуальність проблеми використання інформаційних засобів на уроках 

фізики полягає в тому, що сучасні досягнення науки та техніки вимагають 

сучасних уроків, які враховують ці досягнення. Інформаційні засоби 

потрібно використовувати як комп’ютерну підтримку уроку в поєднанні з 
класичними методами навчання основам фізики. Особливим аргументом 

використання комп’ютерної підтримки на уроці став великий інтерес учнів 

до інформатики та їхнє бажання оволодіти навичками роботи з комп’ютером.  

Використання інформаційних технологій дає можливість: 

- здійснювати експериментально-дослідницьку діяльність 

(комп’ютерне моделювання); 

- формувати інформаційну культуру, уміння обробляти 

інформацію; 

- розвивати мислення; 

- готувати учнів до майбутньої професійної діяльності.  
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Важлива можливість використання інформаційних технологій для 

інтесифікації викладання фізики: 

- підвищення ефективності, якості, результативності процесу 

навчання; 

- забезпечення спонукальних стимулів, що зумовлюють 

активізацію пізнавальної діяльності (комп’ютерна візуалізація 

навчальної інформації); 
- поглиблення міжпредметних зв'язків. 

Слід відзначити позитивні моменти використання мультимедійних 

засобів: яскраві образи надовго запам’ятовуються; 

- відтворення фізичних процесів; 

- керування відображеними на екрані моделями різних об’єктів, 

явищ, процесів; 

- автоматичний контроль (самоконтроль) результатів навчальної 
діяльності, тестування; 

- створення позитивної атмосфери.  

Мультимедійні засоби можна використовувати в різних ситуаціях: 

- під час вивчення нового матеріалу; 

- для узагальнення та систематизації знань; 

- для повторення; 

- для контролю засвоєного матеріалу; 

- семінари, вікторини, позаурочні заходи.  

Основною перевагою інформаційних технологій є те, що комп’ютерні 
демонстрації можуть бути органічною складовою будь-якого уроку та 
можуть ефективно допомогти вчителеві й учневі. Іншою важливою 

обставиною є те, що існують такі фізичні процеси або явища, які неможливо 

спостерігати візуально в лабораторних умовах. Розробка комп’ютерних 

уроків вимагає особливої підготовки.  

Особливо хочеться відзначити, що моделювання різних явищ ні в 

якому разі не замінює "живих" дослідів, та в поєднанні з ними дозволяє на 
більш високому рівні пояснити зміст того чи іншого навчального матеріалу. 

Такі уроки викликають в учнів справжній інтерес, примушують працювати 

всіх і якість знань при цьому помітно зростає.  
Хочеться зауважити, що інформаційно-комп’ютерні технології – це 

досить потужні механізми, які мають багато можливостей. Але вони не 

заміняють викладача, а можуть бути тільки інструментом у руках викладача. 
Причому таким інструментом, який є потужним у своїх функціях, і має дуже 
великий ресурс використання. Інструмент "виконує" завдання того, хто ним 

керує. Таким чином, і ставитися до цих технологій треба лише як до 

інструменту, зробленого для полегшення праці, а не до генератора команд та 
ідей. Таким чином, настав час озброїти вчителя новим інструментом і 
результат негайно позначиться на наступних поколіннях. 
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ММеерржжаанн  ММааррііяя  ООппааннаассііввннаа  ––  

ввииккллааддаачч  ДДННЗЗ  ""ААррццииззььккиийй  

ппррооффеессііййнниийй  ааггррааррнниийй  ллііццеейй""    
  

  

  

  

ММееттооддииччннаа  ррооззррооббккаа    

  

ууррооккуу  ттееооррееттииччннооггоо  ннааввччаанннняя    

  

ннаа  ттееммуу::    

  

  

""ТТееххннооллооггііяя  ппррииггооттуувваанннняя  їїжжіі  зз  ооссннооввааммии  

ттооввааррооззннааввссттвваа""    

  

  

55112222  ККууххаарр  

ККввааллііффііккааццііяя  ––  ІІІІІІ  ррооззрряядд    

  
 

Методична розробка є реалізацією педагогічного задуму викладача, в 

якому велика кількість матеріалу з теми вивчається через постійну, активну 

взаємодію учнів між собою і викладачем, організацією ефективної самостійної 
роботи з пошуку необхідної інформації та спільне вирішення проблем, що 

сприяє розвитку навичок спілкування, умінню висловлюватись, досягненню 

високих результатів у навчанні.  
Зміна пріоритетних цілей професійної освіти зумовлює виведення на 

перший план завдання розвитку особистості майбутнього фахівця на основі його 

внутрішнього потенціалу та з урахуванням прогресивних культурно-історичних і 
технологічних досягнень людства. За цих умов глобальною метою і стратегічним 

завданням професійної освіти стає всебічний розвиток людини, створення таких 

організаційно-педагогічних умов, які б сприяли максимальному розкриттю 

творчого потенціалу особистості. 
Згідно з новою вимогою професійної освіти основою освітнього процесу 

стає потреба учня в саморозвитку, педагога – у створенні навчального 

середовища. 

Відповідно до робочої програми з дисципліни "Технологія приготування 

їжі з основами товарознавства", на кваліфікацію "кухар" ІІІ розряду, складена 
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методична розробка з теми "Технологія приготування яєчні натуральної". На 

вивчення вищезазначеної теми відводиться 5 годин.  

Тип уроку: урок засвоєння нових знань. 

Вид уроку: лекція з елементами бесіди. 

З метою підвищення навчально-виховної ефективності уроку, реалізації 
принципів свідомості, активності та якості знань були використані пошуковий 

методи та лекція з елементами бесіди  

На уроці було цікаво представлено матеріал учням за допомогою 

роздаткового матеріалу, презентації та опорних конспектів. На уроці чітко 

прослідковувався тісний зв'язок з іншими спец предметами та загальноосвітніми 

предметами. Була розглянута підготовка сировини, інвентарю та посуду для 

приготування яєчні, технологія приготування яєчні, різновиди яєчні, 
послідовність приготування, схеми приготування, технологічні картки. 

Велика увага приділялася сучасній подачі та  оформленню яєчні, так як це 
впливає на попит страв, зацікавлює відвідувачів, сприяє створенню приємної 
атмосфери в ресторанному закладі. 

Будь-який урок, з використанням пошукової роботи, дає можливість 

учням проявити свої здібності, майстерність, впливає на розвиток їхньої 
пізнавальної, самостійної і творчої активності, сприяє підвищенню інтересу до 

обраної професії.  
Даний відкритий урок - це прямий зв'язок з технологічною діяльністю 

сучасних підприємств харчування, де впроваджується відкрите приготування 

замовлених відвідувачами страв, що більше привертає увагу та довіру серед 

споживачів.  

 

План уроку: 

 

Професія: Кухар 

Рівень кваліфікації: IІІ розряд. 

Предмет: Технологія приготування їжі з основами товарознавства 

 

Група № 13 

Дата:  10 лютого  2015 р. 

Тема програми  № VІІІ "Яйця, яєчні продукти: обробка, технологія 

приготування страв"  

 

Тема уроку № 89 "Технологія приготування яєчні натуральної" 

Мета уроку:  

а) навчальна - ознайомити учнів технології приготування яєчні 
натуральної та її різновиди; 

б) розвиваюча – розвивати в учнів вміння знаходити необхідну 

інформацію по даній темі, сприяти розвитку  пам’яті, активності й 

самостійності; 



 

 

71 
 

в) виховна – виховувати в учнів любов до обраної професії, 
працелюбність, наполегливість, почуття власної гідності, прагнення до 

самовдосконалення.Сприяти вихованню почуття відповідальності, 
колективності. 
Формування знань і інтересу до вивчаємого предмету. 

 

Методична мета - удосконалення методики проведення уроків із 
використанням  інформаційно-пошукової роботи.  

 

Тип уроку: урок засвоєння    Вид уроку: комбінований  

нових знань     

 

Методи навчання:  

 - бесіда,  самостійна робота учнів в творчих группах, презентація. 

 

  Дидактичне забезпечення уроку:  

1. Схеми: 

a. "Класифікація страв з яєць" 

b. "Технологічна схема приготування яєчні натуральної" 

2. Папка "Помічник" 

 

Основні поняття і терміни: 

a. яйця, меланж, яєчний порошок; 

b. білок, жовток, яєчня.                  

 

Міжпредметні зв’язки 

1. "Виробниче навчання" - "Технологія приготування страв з яєць". 

2.  "Технологія приготування їжі" – тема: "Технологія приготування 

яєчні натуральної". 

3. "Організація виробництва та обслуговування"  - тема: "Організація 

роботи гарячого цеху". 

4. "Устаткування" - тема "Устаткування для смаження". 

5. "Фізіологія харчування, санітарія і гігієна кухаря" -  "Санітарні 
вимоги до обробки яєць", "Норми споживання яєць. Харчова 
цінність яєць" 

6. "Охорона праці" - тема: "Техніка безпеки при праці на 
електрообладнанні", "Охорона праці у гарячому цеху". 

7. "Облік, звіт і калькуляція". 

 

 Література  

 1. Антонець Л. І., Куба О. М., Старовойт Л. Я. Лабораторний 

практікум з предмета "Технологія приготування їжі та організація 

виробництва".- Київ "Факт", 2003, стор. 253-268. 

 



 

 

72 
 

2. Архіпов В. В. " Організація ресторанного господарства", Київ. " 

Центр  учбової літератури", Фірма " Інкос"--2007, стор. 119–126. 

 3. Архипов В. В., Русавська В. А. "Організація обслуговування в 

закладах ресторанного господарства"-Київ. "Центр учбової літератури"- 

2009,  стор. 120-125.  

4. Дорохіна М. О., Капліна Т. В. "Технологія продукції харчування", 

Київ.   "Кондор"-2008, стор. 9-26. 

 5. Доцяк В. С. "Українська кухня".Львів, "Оріана–Нова", 1998, 

стор.363- 368. 

  6. Іванова О. В.,Капліна Т. В. "Санітарія та гігієна закладів 

ресторанного  господарства"-Суми, Університетська книга, 2010, стор. 291-

293. 

 7. Зубар Н. М. "Основи фізіології та гігієни харчування" - Київ "Центр 

учбової літератури", 2010, стор. 186-195. 

 8. Косовенко М. С., Старовойт Ж. М. "Технологія приготування їжі".–

Київ "Факт", 2003, стор. 150-157. 

 9. Олійник О. М. " Основи фізіології, санітарії та гігієни харчування",  

        Львів. Видавництво " Оріана–Нова"–1998, стор. 115–117. 

 10. Сборник технологических карт на блюда и кулинарные изделия для 

заведений ресторанного хозяйства".- Киев. "А.С.К.", 2007, стр. 45. 

 11. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий"-Киев "А.С.К.", 

2008,  стр. 22-42. 

 12. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів.-Київ.  

       "А.С.К.", 2005, стор. 14-33. 

 13. Старовойт Л. Я. " Кулінарія", Київ, " Генеза", 1999, стор. 211-218. 

 14. Сірохман І.  В. " Товарознавство харчових товарів", Київ, " Лібра", 

2005,   стор. 87-98. 

 15. Саєнко Н. П. Волошенко Т. Д. " Устатковання підприємств 

громадського харчування", Київ " ЛДЛ", 2005, стор. 60-70. 

 16.  Журнал "Позакласний час" - 2014/2015 р. 

 17. Журнал "Профтехосвіта" - 2014/2015 р. 

 18. Журнал "Лиза. Приятного аппетита" - 2014р/ 2015р. 

 19. Журнал "Добра кухня" - 2014р./2015р. 

 20.  Журнал "Готовим вкусно" - 2014/2015 р. 

 21. Журнал "Люблю готовить" - 2014/2015 р. 

 22.  Журнал "Весь мир вкусов!",  2014/2015р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

73 
 

 

Технологія приготування яєчні натуральної 

 

 

"...Щоб відкрити перед учнями іскорку 

знань, учителю треба ввібрати море 
світла, ні на хвилю не відходячи від 

променів вічно сяючого сонця знань 

людської мудрості." 

 В.О. Сухомлинський 

 

 

Структура уроку 

 

І організаційна частина  

 1. Перевірка наявності учнів; готовність до уроку 1хв. 

ІІ Актуалізація опорних знань 10 хв.  

 1. Об'єднання учнів у три творчі групи:  

а) контрольні питання  

б) д/з: Яйця – унікальний продукт в житті людини. Доведіть 

це - 

 

ІІІ.  Повідомлення теми, мети і завданьуроку 2хв. 

IV. Мотивація навчальної діяльності 1хв. 

V. Вивчення нового матеріалу 15 хв. 

 Пояснення нового матеріалу та презентація страв   

VI. Систематизація знань 12хв. 

 Контрольні питання   

 Заповнити технологічні картки, скласти схеми  

VII. Домашнє завдання 1хв. 

 Аналіз роботи учнів на уроці та виставлення оцінок   

VIII. Підсумки уроку 3хв. 

 ВСЬОГО: 45хв. 

 

 

Структура уроку 

І. Організаційний момент (1 хв.) 

Підготовка учнів до уроку. Доповідь  чергового про відсутніх на уроці. 
II. Актуалізація опорних знань (10 хв.) 

Викладач:   

Щоб розпочати тему "Технологія приготування яєчні натуральної" 

нам необхідно пригадати, що ми вивчили і знаємо з попередніх уроків  по 

темі: "Яйця, яєчні продукти, обробка, технологія приготування страв".    
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Пропоную пройти два етапи перевірки знань по засвоєнню 

попереднього матеріалу. 

  

Для цього ми поділимо групу на три творчи групи 

 

а) Кожна творча група повинна відповісти на питання: 

І група:   1. Які способи варки яєць? Варка рідких яєць. 

                2. Які яйця використовують для приготування страв з яєць  

                 (залежно від терміну зберігання)? 

ІІ група: 1. Технологія приготування яєць, зварених "в мішечок" та  

                  крутих? 

        2. Що таке яєчний меланж і як її використовують? 

           ІІІ група : 1. Технологія варки яєць без шкаралупи? 

                             2. Охарактеризувати яєчний порошок та його  

                    взаємозаміняємість.     

             б)  д/з: Яйця- унікальний продукт в житті людини. Доведіть це-… 

 

III. Повідомлення теми, мети і завданьуроку (2 хв.) 

Викладач:   

Отже тема нашого сьогоднішнього уроку: "Технологія приготування 

 яєчні натуральної"  

 Запишіть, будь ласка, тему уроку.   

На уроці ми маємо ознайомитись із сировиною, яка використовується 

для приготування яєчні натуральної, та його різновиди. 

Ця тема тісно пов’язана з іншими спец предметами. Це такі,  як; 

виробниче навчання; облік, калькуляція і звітність; устаткування підприємств 

харчування; охорона праці; санітарія та гігієна виробництва. 

 

IV. Мотивація навчальної діяльності (1 хв.) 

Вивчення даної теми вам необхідно для того, щоб ви вміли правильно 

підготувати сировину для приготування страв з яєць, приготувати різні види 

яєчні та гарно їх оформити, презентувати  і щоб отриманні знання  на уроках 

теоретичного навчання  ви вміли використати на уроках виробничого 

навчання, на виробництві та просто в житті.   
V. Вивчення нового матеріалу (15 хв.)   

 

Технологія приготування яєчні натуральної. 

 

                                                         План 

1. Гігієнічна оцінка якості яєць та яєчних продуктів, умови та   

   терміни  зберігання, їх використання. 

2. Підготовка сировини для приготування яєчні та посуду. 

3. Технологія приготування яєчні натуральної та його різновиди. 

4. Оформлення та презентація яєчні. 
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VI. Систематизація знань  (12 хв.) 

Контрольні питання:  

1. Яка технологія приготування яєчні натуральної? 

2. На чому краще смажити яєчню?  

3. З якими гарнірами готують яєчню? 

4. Охарактеризувати яєчню з овочами? 

5. Охарактеризувати яєчню з м’ясопродуктами? 

6. Які вимоги до якості страв з яєць? 

 

Заповнити технологічні картки, скласти схеми. 

    

Н Е З В И Ч А Й Н І       П И Т А Н Н Я 

 

VІI.  Домашнє завдання 

        Знайти  незвичайну рецептуру зі смажених яєць, скласти послідовність 

приготування страви та схему приготування. 

 

VIII. Підсумки уроку 
Ось ми і вивчили  технологію приготування різних видів яєчні, їх 

оформлення та презентацію.  

Учні діляться враженнями: 

Ми  дізналися ......... 

Ми навчилися ......... 

Нам знадобиться це … 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Кожна правильна відповідь учня оцінюється одним бонусом. 

 

Творча група, яка заробила найбільшу кількість бонусів на уроці 

отримує - 11 балів, середню кількість – 10 балів;  яка заробила найменшу 

кількість бонусів отримує – 9 балів. 
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НЕЗВИЧАЙНІ  ПИТАННЯ 

(для кожної групи) 

 

1. Чому сирі яйця засвоюються гірше, ніж варені? 

Сирі яйця містять білки, один з котрих зв’язує вітамін Н (регулює 
діяльність нервової системи. Нестача – запалення шкіри, випадання волосся, 

деформацію нігтів). Тому споживання сирих яєць небажане, визиває Н-

авітаміноз. 
Другій білок пригнічує дію підшлункової залози, тому сири яйця не 

тільки погано засвоюються, а й  утруднюють засвоєння інших продуктів.  

Крім того білки їх частково всмоктуються неперетравленими, а це 

приводить до алергічних захворювань, особливо у дітей. 

При теплової обробці дія білків втрачається або послаблюється. 

 

2. Чому варене яйце при прокручуванні швидко обертається, а сире 
–ні? 

 Якщо зварене яйце розкрутити на гладкій поверхні, воно швидко 

закрутиться в заданому напрямку і буде обертатися досить довго, а сире 
зупиниться набагато раніше. Це відбувається тому, що круте яйце 
обертається як єдине ціле, а у сирого - вміст рідкий, слабо пов'язаний зі 
шкаралупою. Тому, коли починається обертання, рідкий вміст через інерцію 

спокою відстає від обертання шкаралупи і гальмує рух. 

 

 3. Як можна зміцнити шкаралупу яйця?   

Щоб зробити небитке яйце, покладіть його в склянку з оцтом. Через 2-3 

дні вийміть яйце і спробуйте скинути його для початку з висоти 15 

сантиметрів. Яйце не зламається, а підстрибне на столі. 
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1. Гігієнічна оцінка якості яєць та яєчних продуктів, умови та   

   терміни  зберігання, їх використання. 

 

Вживання яєць може спричинити інфекційні захворювання і 

харчові отруєння. Яйця є гарним живильним субстратом для 

мікроорганізмів. Свіже  яйце, як правило, не містить мікробів. 

Стерильність яйця може деякий час зберігатися, тому що воно має 
імунітет. В свіжознесенем яйце-роль імунітета відіграють білки (лізоцим, 

овідін та ін.), які мають бактерицидні властивості. 

При зберіганні яйце - старіє і тим швидше, чим вище температура 
зберігання, тому яйця після збірання швидко охолоджують. При зниженні 
імунітету створюються умови для проникнення і розмноження в ньому 

мікроорганізмів. 

Незважаючи на систему механічного і хімічного захисту яйця, 

мікроорганізми можуть проникати в нього ендогенним або екзогенним 

шляхом. 

Ендогенне зараження відбувається унаслідок проникнення мікробів 

усередину яйця під час його формування у яєчнику хворого птаха або під час 

проходження яйцеводом. Таким шляхом качині, гусячі і курячі яйця можуть 

інфікуватися сальмонелами, мікобактеріями туберкульозу, кишковими 
паличками, протеями, стафілококами тощо. Особливо небезпечні у 

плані виникнення сальмонельозу у людей качині і гусячі яйця. 
Підвищилась небезпека виникнення сальмонельозу після вживання  

Сальмонела - це мікроб, який не завдає шкоди птахові, але при 

попаданні в людський організм він викликає дуже неприємні наслідки: тиф, 

запалення кишечника, зараження крові. 
Випадки захворювання не є дуже частими, тим не менш, необхідно 

знати деякі правила: 

• медики рекомендують мити яйця миючим засобом. Послід курки 

може потрапити на шкаралупу, а при розбиванні може відбутися передача 
мікроба наповненню; 

• варіть яйця не менше 10 хвилин, цього часу має вистачити для 

знищення інфекції. Яйця некруті і яєчня з цієї точки зору є небезпечними; 

• не вживайте сирі яйця. У такому вигляді вони найбільш небезпечні з 
точки зору інфекції; 

• зберігайте яйця так, щоб вони не стикалися з іншими продуктами. 

Якщо інфекція зі шкаралупи може передатися іншим продуктам, від яких ви 

не будете чекати підступу; 

• гігієна кухаря (особливо руки). 

Екзогенне інфікування вмісту яйця відбувається у разі забруднення 

шкаралупи послідом, ґрунтом, підстилкою. На шкаралупі мікроби 

розмножуються і проникають через її пори усередину яєць, чому сприяють 

коливання температури повітря, зволоження яєць, тріщини або інші дефекти 

зовнішньої оболонки і шкаралупи. Яйця з тріснутою шкаралупою часто 
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інфікуються патогенними і умовно-патогенними мікробами, тому їх 

уживання у сирому вигляді може бути причиною захворювань. 

Качині і гусячі яйця, а також курячі яйця з неблагополучних за 

інфекційними захворюваннями птиці господарств забороняється: 

1) використовувати для приготування кремових і збивних 

кондитерських виробів, морозива, майонезу, меланжу, яєчних 

концентратів;  

2) приймати підприємствами ресторанного господарства без 
попереднього варіння;  

3) реалізувати у магазинах і на ринках. 

 

Найціннішими для харчування є дієтичні і свіжі яйця, з яких 

готують багато смачних і поживних страв. Їх вживають сирими, вареними, 

смаженими і запеченими, вони входять до складу різноманітних бабок, 

запіканок, соусів, салатів. Холодильникові і вапновані яйця 

використовують в основному при виробництві кондитерських і булочних 

виробів.  

Упаковують яйця окремо за видами і категоріями в дерев'яні ящики по 

360 або 720 шт., а також у картонну тару. Дієтичні яйця упаковують в 

коробки по 10 шт.  
Зберігають яйця в холодильній камері при температурі 2 °С з 1 травня 

до 1 вересня протягом 9 днів, з 1 вересня до 30 квітня – 6 днів.  

Рецептури збірника складені з розрахунку використання столових 

курячих яєць II категорії масою 46 г з відходом на шкаралупу, стікання і 
втрати 12, 8 %. Виходячи з цього, в рецептурах маса сирих і варених яєць 

(без шкаралупи) передбачена 40 г при співвідношенні жовтка і білка 35 % і 
65 % відповідно.  

Яєчний меланж – це суміш яєчних білків і жовтків (без шкаралупи), 

перемішаних, профільтрованих, пастеризованих, охолоджених і 
заморожених при температурі -18 °С у металевих банках по 5, 8 і 10 кг. 
Меланж зберігають замороженим при температурі від -9 до -10 °С і 
відносній вологості повітря 80-85 % до 8 міс.  

Не зберігайте яйця з продуктами, які мають різкий запах (оселедець, 

копчена риба та ін,); вони легко поглинають різні запахи.  

З меланжу готують страви, що не потребують відокремлення жовтка і 
білка (пряженю, запіканки, вироби з тіста). Щоб замінити одне яйце масою 

нетто 40 г, потрібно взяти 40 г меланжу (1 : 1).  

Яєчний порошок – це висушена суміш білків і жовтків. Зберігають 

його при кімнатній температурі і відносній вологості повітря 65-75 % 

протягом 6 міс., а при температурі 2 °С і відносній вологості повітря 60-70 

% – 2 роки з дня виготовлення. Використовують яєчний порошок для тих 

самих страв, що й меланж. Для заміни одного яйця масою нетто 40 г беруть 

11,2 г яєчного порошку (1 : 0,28).  
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2. Підготовка сировини для приготування яєчні та посуду. 
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3. Технологія приготування яєчні натуральної та його різновиди. 

 

Яєчня натуральна.  

Послідовність приготування 

                                                                               

 1. підготувати яйця; 

 2. на підігріту порційну сковорідку з вершковим маслом випустити 

              яйця, щоб не порушити цілісності жовтка; (на порцію 2шт. або 80 г); 
 3. білок посипати дрібною сіллю (частину солі можна додати у жир,  

              щоб білок не набрякав і не розривався); 

 4. яєчню смажити 2-3хв. до повного загусання білка (жовток повинен 

              бути напіврідким); 

 5. подають яєчню у порційній сковороді, яку ставлять на покриту 

              паперовою серветкою закусочну тарілку або перекладають у тарілку; 

 6. поливають вершковим маслом, посипають подрібненою зеленню 

 

         Використовують як самостійну страву, гарячу закуску, а також для 

бутербродів і доповнення до м’ясних страв.  

  

Яєчня з овочами 

Послідовність приготування 

 1. овочі нарізають: бобові (лопатка) нарізають шматочками; цвітну  

              капусту, розібрану на суцвіття, або спаржу , нарізають брусочками;  

 2. овочі варять, заправляють маслом вершковим; 

 3. горошок консервований прогрівають, заправляють маслом; 

 4. кабачки, баклажани очищені від шкірочки  або гриби нарізають 

              скибочками; помідори – часточками і підсмажують;  

 5. на підготовлені овочі випускають яйця, щоб не порушити цілісності 
              жовтка; смажать 5-7 хв.; 

 6. подають яєчню у порційній сковороді, яку ставлять на покриту  

             паперовою серветкою закусочну тарілку або перекладають у тарілку; 

 7. поливають вершковим маслом, посипають подрібненою зеленню. 

  

Яєчня з м’ясними продуктами 

 

Послідовність приготування 

 1. м’ясопродукти (вітчина або окорок або ковбаса варена або сосиски, 

             або свинина) нарізають   тоненькими скибочками, обсмажують; 

 2. грудинку відварюють, знімають шкіру і кість, нарізають кубиками; 

 3. на підготовлені м’ясопродукти випускають яйця, щоб не порушити  

              цілісності жовтка; смажать 3-5 хв.; 

 6. подають яєчню у порційній сковороді, яку ставлять на покриту 

              паперовою серветкою закусочну тарілку або перекладають у тарілку; 

 7. поливають вершковим маслом, посипають подрібненою зеленню. 
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Різновиди яєчні: 
• Яєчня з салом 

• Яєчня з цибулею 

• Яєчня зі смаженою картоплею 

• Яєчня з твердим сиром 

• Яєчня з чорним хлібом 

• Яєчня з овочами і грибами 

• Яєчня з томатами і твердим сиром 

• Яєчня з м’ясними продуктами 

 

 

УВАГА! Для приготування яєчні з ковбасними виробами копчені 
ковбаси не використовують, оскільки в них мало вологи і при 

обсмажуванні вони стають твердими. 

 

Вимоги до якості яєчні 
 

Яєчня зберігає форму і має напіврідкий жовток. Краї яєчні не 
підсушені.  

Не бажані білі плями на жовтку від солі, неправильна форма жовтка.  

 

Правила безпечної праці під час смаження яєчних страв 

 

1. Не допускай перегрівання і кадіння жиру на сковорідці. 
2. Яйця або яєчну суміш виливати обережно, низько над сковорідкою,  

     щоб не розбризкати жир. 

3. Не допускай попадання крапель води на сковорідку з розігрітим жиром. 

4. Не використовуй жир для повторного смаження - він містить шкідливі  
    для організму речовини. 
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Яєчня з овочами 

 

 Цей сніданок зарядить вас енергією на весь день 

 
Вам знадобиться: 

 

 

 

20гр -  олії 

35/28гр -  цибулі 

5 /4гр -  часнику 

78/ 62гр -  солодкого перцю 

4шт /160гр - яєць 

82/62гр - грибів 

75/64гр -  помідорів 

1гр - сіль, перець 

5гр - свіжа зелень 

 

Спосіб приготування: 

• Наріжте цибулю тонкими півкільцями. 

• Часник подрібніть. 

• Розігрійте олію в сковороді і підсмажте в ній цибулю і часник на 

повільному вогні до готовності. 
 

  
 

• Додайте солодкий перець, нарізаний смужками, і продовжуйте 

готувати, поки він не стане м’яким. 
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• Додайте гриби, нарізані пластинками і помідори, нарізані кружечками. 

  
 

• Поперчіть, посоліть і додайте сухі трави. 

• Тушкуйте 5 хвилин. 

• Зробіть в овочевій суміші заглиблення для яєць.  

  
• Обережно розбийте яйця і вилийте в заглиблення. 

 

  
 

• Випікайте в розігрітій до 220°с духовці до готовності яєць. 

 

Примітка. Цю страву можна зробити з беконом. Наріжте тонкими 

скибочками бекон, обсмажте на сковорідці і викладіть його на блюдо. 
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4. Оформлення та презентація яєчні. 

 

 

 
 

Яєчня з м’ясопродуктами (оформлена з томатами та зеленю) 
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Яєчня з томатами 

Оформлення яєчні 
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" …Бідолаха.. " 
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Молодча Любов Федорівна – 

майстер виробничого навчання 

Відокремленного структурного 

підрозділу "Одеське вище 

професійне училище сфери послуг 

НУ "Одеська юридична академія"  
 

 

 

 

Методична розробка уроку виробничого навчання  

на тему: 

 

 

"Особливості побудови конструкції піджака з відносно 

широкими стегнами по відношенню до обхвату грудей" 

 

 
7435 Закрійник 

Кваліфікація: Закрійник 5 розряду 
 

 

 

Методична розробка уроку виробничого навчання, розроблена за 

темою програми №10 "Розробка конструкцій виробів на фігури з 
відхиленням", розкриває методику проведення уроку практичного навчання 

за професією "Закрійник" 5 розряду. 

У даній методичній розробці за темою уроку "Особливості побудови 

конструкції піджака з відносно широкими стегнами по відношенню до 

півобхвату грудей" надані рекомендації по веденню уроку виробничого 

навчання, послідовний план уроку, креслення побудови піджака на типову 

фігуру, креслення особливостей побудови піджака на фігуру з відхиленням, 

порівняння побудови піджаків типової фігури та фігури з відносно широкими 

стегнами по відношенню до півобхвату грудей, фото зйомки макету 

чоловічого піджака на фігуру з відхиленням по даній темі.  
Базою для побудови креслення піджака на фігуру з відхиленням 

являється тема №8 "Побудова креслення і розкрій чоловічого піджака на 
типову фігуру". 

Велике значення має метод бездефектного виготовлення швейних 

виробів, здача готового виробу замовнику з першого пред’явлення. Одним із 
заходів упровадження цього методу на підприємстві являється розробка 
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креслення піджака на фігури з відхиленням. Це дає можливість чітко 

виконати розкрій та зменшити затрату робочого часу. Бездефектне 
виготовлення виробів сприяє вихованню у майстрів виробничого навчання та 
учнів високої відповідальності за якість виготовленої продукції.  

Дана методична розробка містить практичні рекомендації майстрам 

виробничого навчання щодо планування, організації та проведення уроків на 
будь якому ступені навчання професії за програмою Державного стандарту, 

служить для обміну досвідом та практичною допомогою при удосконаленні 
знань та умінь на практиці.  
 

 

ВСТУП 

 Враховуючи научно – технічний прогрес збільшується роль творчої 
активності робітників у всіх сферах виробництва. В умовах ринкових 

відносин, професійно – технічна освіта ставить підвищені вимоги при 

підготовці конкурентоспроможних, творчих, з високим рівним професійної 
майстерності, з яскравою індивідуальністю робітників. 

 Пріоритетом в напрямках освіти є формування творчості учнів здатних 

до гнучкої адоптації в будь яких умовах. Саме тому існує необхідність у 

вдосконаленні існуючих педагогічних систем, розробці нових систем, 

створені нових методів для підвищення якості навчально – виховного 

процесу, щоб забезпечити країну високо кваліфікаційними спеціалістами. 

 Велике значення надається застосуванню при підготовці закрійників, 

крім традиційних систем крою, сучасних провідних та авторських способів 

розкрою одягу. Для цього необхідно самостійно вдосконалювати свою 

майстерність по вивченню сучасного досвіду закрійників, модельєрів, 

художників. 

 Завдання не можуть бути виконанні всіма учнями в один і той же час з 
однаковим результатам без індивідуально – диференційованої допомоги. 

Таким чином розвиток творчості обов’язково повинен поєднуватися з 
індивідуалізацією в навчально – виховному процесі .  
 Сьогодні розробляються нові системи крою, технології виготовлення 

виробів, форми одягу, змінюється зміст та мета освіти, але при професійно – 

теоретичній та професійно – практичній підготовці основною формою в 

ПТНЗ являється урок.  

 Урок – це динамічна фронтально – групова організаційна форма 
навчального процесу, обмежена визначеним відрізком часу, яка проводиться 

педагогом із групою учнів постійного складу і включає мету,зміст, форми, 

методи  і засоби навчання для рішення задач навчання, розвитку і виховання. 

Урок,як форма навчання, має визначену структуру, обумовлену педагогом в 

залежності від дидактичних цілей і реальних умов навчального процесу. Це 

педагогічний витвір, а тому він повинен відрізнятися цілісністю, внутрішнім 

взаємозв’язком  всіх структурних елементів, єдиною логікою діяльності 
педагога і учнів. 
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 Урок необхідно розглядати не як статичну форму знань, а як варіативну  

форму організації процесу цілеспрямованої взаємодії і спілкування педагога і 
учнів. 

 Сучасний урок відрізняється від традиційного цілями, змістом, 

методами та засобами реалізації, рівнем активізації діяльності учнів, 

структурою, темами.  

 Найбільш загальна характеристика сучасного -  уроку – це показник 

самостійності і активності учнів. Чим меншу активність під час уроку 

виявляє педагог і чим більше спонукає він учнів до активності, тим 

інтенсивнішим стає професійний розвиток учня.  

 Сучасний і майбутній роботодавець у системі маркетингу зацікавлений 

в працівникові, який має наступні якості: 
• уміння логічно мислити; 

• уміння вирішувати проблеми; 

• уміння приймати рішення; 

• уміння одержувати і використовувати інформацію; 

• уміння планувати свою діяльність; 

• уміння вчитися; 

• багатокультурні навички; 

• комунікативні (уміння слухати і правильно інтерпретувати 

інформацію). 

 В майстернях училища найбільш часто проводиться урок виробничого 

навчання, який складається з організаційної частини, вступного інструктажу, 

поточного інструктажу, заключного інструктажу.  

 Керівна роль на уроці виробничого навчання належить майстру 

виробничого навчання, який повинен досконало володіти майстерністю, 

методикою проведенню уроку на високому науково – педагогічному рівні. 
 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ МАЙСТРА 

ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ДО ЗАНЯТЬ 

 

 Кожного року змінюються умови праці, впроваджується нове 
обладнання, запроваджується нова технологія, міняється форма 
виробів,силует, фасон – отже вносяться зміни в обробки одягу. С кожним 

роком ростуть вимоги в підготовці робітників. 

 Майстри виробничого навчання   повинні підвищувати свої практичні 
знання, педагогічну кваліфікацію, приймати участь у розробці методичної 
документації.  
 Перед початком навчального року майстер виробничого навчання 

приймає участь в роботі методичної комісії по профілю при розробці 
тематичного плану.  
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 Велике значення в організації та проведенні уроків виробничого 

навчання має підготовка майстра до кожного уроку. При підготовці до уроку 

майстер виробничого навчання повинен: 

• проаналізувати підсумки попередніх занять з метою виявлення причин 

недоліків та внесення змін і доповнень у наступний урок; 

• визначити основну дидактичну мету уроку; 

• визначити тип, вид, структуру уроку та час, відведений для проведення 

кожного його елементу; 

• скласти план уроку; 

• підготувати науково – технічну та методичну літературу, а також 

матеріали з передового досвіду за темою уроку; 

• намітити практичні та навчально – виробничі роботи, вправи, завдання 

для самостійної роботи учнів під час закріплення нового навчального 

матеріалу; 

• підготувати дидактичне і матеріально – технічне забезпечення уроку; 

• визначити міжпредметні  (внутрішньопредметні) зв’язку та прийоми їх 

реалізації на уроці; 
• визначити типові помилки, які допускають учні під час вправ, намітити 

засоби їх попередження або виправлення; 

• приготуватися до показу на уроці наочних засобів, експериментів, 

нових операцій і прийомів трудової діяльності; 
• визначити зміст і обсяг домашнього завдання учнів; 

• спланувати методику та форму контролю якості З,У,Н учнів на уроці. 
 

Зміст та порядок підготовки майстра до уроку багато в чому залежить 

від періоду навчання, змісту навчального матеріалу, досвіду майстра, складу 

учнівської групи. Процес підготовки майстра виробничого навчання до 

уроку, планування процесу проведення уроку, забезпечує виконання 

навчальних планів та програм, раціональне використання обладнання, зв'язок 

теоретичного навчання з практичним. 
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Відкритий урок з виробничого навчання  
 

ПЛАН УРОКУ  

виробничого навчання  

 

Дата проведення  - 27 листопада 2014 рік. 

Майстер виробничого навчання – Молодча Любов Федорівна 
Група №20 

 

Тема програми№10: "Розробка конструкцій виробів на фігури з   
відхиленням" 

 

Тема уроку: "Особливості побудови конструкції піджака з відносно 

широкими стегнами по відношенню до півобхвату грудей"    

 

Мета уроку: 

навчальна – сформувати уміння та навички  побудови конструкції 
піджака згідно технічних вимог;  

розвиваюча – на основі знань умінь і навичок формувати професійну 

самостійність, наполегливість в досягненні мети, логічне, аналітичне 
мислення при побудові конструкції піджака з відхиленням; 

виховна – виховати почуття відповідальності за кінцевий результат, 
формувати навички охайності, комунікативні навички в роботі з замовником. 

Методична мета – раціональне використання попередньо набутих знань у 

вирішені поставленого завдання.  

Тип уроку – урок формування складних умінь. 

 Вид уроку – самостійна робота. 

Метод навчання – словесний, наглядний, практичний. 

Форма діяльності учнів на уроці – індивідуальна. 

 Матеріально–технічне оснащення уроку:  

- інструменти та пристосування: голки, ножиці, наперсток, нитки,  

сантиметрова стрічка, крейда, булавки, лінійки-лекала, манекени чоловічої 
фігури, макет піджака.   

Дидактичне оснащення уроку: 

- креслення піджака на типову фігуру  М1:4 – 15 шт. 
- креслення піджака на фігури з відхиленням М1:4 – 60 шт. 
- інструкції з охорони праці – 6 шт.  
- технічні засоби: персональний комп’ютер , екран, проектор. 

 

9)Міжпредметні зв’язки: 

- Предмет: "Конструювання одягу" 

Тема: "Особливості конструювання одягу на різні типи фігур. Використання  

базових основ". 

- Предмет: "Технологія розкрою" 
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Тема: "Технічні вимоги на розкладку лекал на тканині". 

- Предмет: "Матеріалознавство" 

Тема: "Асортименти сучасних тканин, їх властивості при розкроюванні". 

- Предмет: "Охорона праці" 

Тема: "Основи безпеки праці в галузі". 
 

ХІД УРОКУ: 

 
Планова 

затрата часу 

Зміст діяльності майстра виробничого навчання Учні 

1 2 3 

І ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА 

  3 хв. 1.Перевірка по журналу присутніх учнів  Рапорт 

старости 2 хв. 2.Готовність учнів до уроку 

ІІ ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ   

 1.Повідомити тему програми Слухають 

 2.Повідомити тему уроку Слухають 

 

10 хв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 хв. 

3.Актуалізація знань: 

- правила з ОП при виконанні ручних робіт     

  (додаток 1); 

- скільки примірок може бути при виготовлені  
  плаща чоловічого (додаток 2); 

- розповісти від чого залежить кількість примірок; 

- розповісти послідовність проведення І примірки; 

- розповісти про без примірочний метод    

  виготовлення чоловічих піджаків(додатки 2.1; 2.2). 

 

 

 

 

Відповідають 

4. Викладання нового матеріалу: 

- види фігур з відхиленням (додатки 

3;3.1;3.2;3.3;3.4;3.5); 

- використання базової основи для внесення змін при 

побудові конструкцій піджака, та технічного 

моделювання на фігуру з відхиленням (додаток 4); 

- внесення  змін в деталі піджака  при побудові 
конструкції на фігуру  з відхиленням   (додаток 4.1); 

- основна формула розрахунку різниці півобхвату 

стегон при побудові креслення на фігуру з 
відхиленням (додаток 4.1);   

- особливості змін при креслені спинки (додаток 4.1); 

- особливості змін при креслені пілочки (додаток 4.1); 

- особливості змін при креслені бічка    (додаток 4.1); 

- дефекти що виникають при креслені піджака, без 
врахування особливостей  фігури з відхиленням 

(додаток 4.2); 

- застосування передових інноваційних технологій  

при побудові  конструкції ; 
- вивчення досвіду передових швейних підприємств; 

- проведення примірки макету на фігуру з відхиленням 

(фото зйомки – додаток 4.3).  

 

 

Слухають 

Слухають 

 

Слухають 

 

Дивляться 

 

 

Дивляться 

Дивляться 

Дивляться 

Слухають 

 

 

Дивляться 
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1 2 3 

ІІІ ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ 

 

 

10 хв. 

- розрахувати різницю півобхвату стегон при побудові 
креслення піджака на фігуру з відносно вузькими 

стегнами по відношенню до ПОГ (додаток 5.1).  

Розраховують 

та 

відповідають 

 

 

 

10 хв. 

- в яких деталях  піджака відбудеться розширення та 

звуження (додаток 5.2;5.3); 

- дефекти що виникнуть при кресленні піджака без 
врахування особливості фігури з вузькими стегнами ; 

- тестове завдання на упорядкування і визначення 

послідовність конструювання, моделювання та 

розкрою піджака  (додаток 5.4). 

Відповідають 

 

Відповідають 

 

Відповідають 

ІV РОЗПОДІЛ ЗАВДАННЯ УЧНЯМ 

5 хв. 1.Приступити до розрахунку, побудови та технічного 

моделювання піджака на фігуру з відхиленням. 

Слухають 

 

V ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ 

 

 

 

 

 

 

 

185 хв. 

1.Цілові обходи майстром робочих місць. 

2.Перевірка правильності організації учнями робочих 

місць та правильності виконання трудових прийомів. 

3.Перевірка послідовності конструювання, 

моделювання, розкрою, піджака на фігуру з відхиленням 

4.Уміння використовувати креслення на фігуру з  
відхиленням. 

5.Перевірка умінь використання інструментів, 

пристосувань. 

6.Прийомка та оцінка якості робіт в ході виконання 

завдання  (додаток 6). 

7.Виявлення прогалин у знаннях учнів, своєчасна 

ліквідація їх. 

8.Застосування набутих знань на практиці. 

 

 

 

 

 

 

Виконують 

завдання 

V ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ 

 

15 хв. 

1.Підведення підсумків роботи учнів на уроці. 
2.Якість робіт кожного учня та заходи усунення 

помилок. 

3.Оцінювання робіт учнів. 

4.Повідомленя про досягнення мети та задач уроку. 

 

Слухають 

VІІ ДОМАШНЕЗАВДАННЯ 

 

5 хв. 

1.Вивчити тему: "Побудова креслення піджака на фігуру 

з відносно широкими та вузькими стегнами по 

відношенню до півобхвату грудей". 

2.Повторити тему: "Побудова жіночого жакету".  

Рекомендована література для виконання домашнього 

завдання: Е.Б. Коблякова "Основи конструювання 

одягу", І.Я. Гріншпан "Конструювання чоловічого 

верхнього одягу по індивідуальним замовленням 

населення", М.Л. Воронін "Конструювання та 

виготовлення чоловічого верхнього одягу без 
примірочним методом". 

 

Слухають 
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ДОДАТКИ 
 

Організація робочого місця учнів 

Правильна організація робочого місця сприяє продуктивності та якості 
роботи. Роботи виконуються різноманітні,тому організація робочих місць 

може бути різною: 

-  приступати до роботи без інструктажу з охорони праці забороняється; 

-  неправильна робоча поза спричинює швидке стомлення, внаслідок 

чого змінюється продуктивність праці; 
-  робоче місце повинно утримуватися в чистоті і порядку; 

-  не дозволяється завалювати місця і проходи готовою продукцією, 

матеріалами, відходами та іншими предметами; 

-  перед початком роботи треба перевірити справність 

устаткування інструментів, заземлення усіх механізмів, а також 

труб, у які взято електропроводку; 

-  робоче місце повинно бути освітлене; 

-  під час роботи не можна займатись сторонніми справами, 

відволікати від роботи інших; 

-  на робочому місці слід користуватися інвентарем, необхідним для 

зберігання інструменту і пристроїв; 

-  необхідно стежити за достатньою вентиляцією на робочому місці; 
-  при розкрої тканини використовують ножиці, які підбирають 

залежно від виконуваної операції та виду тканини; 

-  при виконанні ручних робіт необхідно використовувати наперсток; 

-  голки повинні бути гострими,пружними, добре відполірованими; 

-  голки та кравецькі булавки потрібно зберігати в спеціальних 

пристосуваннях; 

-  вся середина столу має бути вільна,на ній розкладається тканина або 

виріб; 

-  обережно користуватись ножицями, не рекомендується залишати їх 

на столі відкритими, переносити з місця на місце, тримаючи лезами 

до гори; 

-  передавати ножиці з рук в руки треба закритими, ручками до того 

хто їх бере; 
-  по закінченню роботи необхідно скласти інструменти, 

пристосування та прибрати робоче місце. 



 

 

97 
 

 
Додаток  № 1 

ІНСТРУКТАЖ З ОХОРОНИ ПРАЦІ З ТЕМИ: 

"Особливості побудови конструкції піджака з відносно широкими 

стегнами по відношенню до півобхвату грудей" 

 

Учень повинен: 

− приступати до виконання робіт у робочому одязі та взутті без підборів; 

− волосся підібрати під головний убір; 

− виконувати лише ту роботу, яку доручив майстер; 

− пам9ятати про особисту відповідальність за виконанням правил охорони 

праці та безпеку учнів, що працюють поруч; 

− вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння і вміти надавати 

першу медичну допомогу потерпілим. 

Вимоги безпеки праці перец початком роботи: 

− перевірити і підготувати своє робоче місце, переконатися, що воно 

відповідає безпечним умовам праці (достатньо освітлене, не захаращенне); 

− перевірити справність робочого інструменту; 

− перевірити наявність і справність заземлення обладнання, наявність 

діелектричного килимка; 

− про всі замічені недоліки доповісти майстру виробничого навчання. 

Вимоги безпеки праці під час виконання робіт: 
− суворо дотримуватись безпечних умов праці; 
− користуватися наперстком при виконанні ручних робіт; 
− голку передавати вперед вушком; 

− при роботі не відволікатися самому і не відволікати увагу інших; 

− не користуватися іржавими та тупими голками; 

− не брати голки, швейні булавки до рота; 

− передавати ножиці вперед кільцями; 

− тримати леза ножиць закритими; 

− утримувати в чистоті та порядку робоче місце. 

Вимоги безпеки праці після закінчення роботи: 

− доповісти майстру виробничого навчання про закінчення роботи; 

− вимкнути місцеве освітлення; 

− вимкнути автоматичний вимикач; 

− старанно прибрати своє робоче місце; 

− інструменти і прилади скласти у відповідні для цього місця; 

− про всі замічені недоліки, негайно доповісти майстру виробничого навчання. 

Забороняється: 

− виконувати ручні роботи поблизу обертових частин машини; 

− захаращувати проходи до робочого місця; 

− працювати без головного убору та взуття; 

− їсти під час роботи. 
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Типова фігура 

Додаток 3

Плащ чоловічий прямого силуету 

з кокетками, які переходять у 

цільнокроєнний рукав

Додаток 2Додаток 2.2

Додаток 2.1
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Фігура перегибиста

Додаток 3.1

Фігура сутула

Додаток 3.2
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Фігура з різновисокими 

плечами

Додаток 3.3

Фігура з виступаючою  груддю 

Додаток 3.4
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Фігура повна 

Додаток 3.5

Фігура з широкими стегнами 

відносно півобхвату грудей

Додаток 3.6
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Фігура з вузькими стегнами 

відносно півобхвату грудей

Додаток 3.7

Побудова піджака чоловічого напівприлягаючого силуету на типову фігуру

Додаток 4
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Розрахунки при внесені змін у конструкцію піджака з
відносно широкими стегнами по відношенню до 

півобхвату грудей

Мірки Припуски

ПОГ - 50 Пс - 4

ПОС - 55

Розрахунок різниці між ПОГ та ПОС

Рпос = ПОС – (ПОГ+2) = 55 – (50+2) = 55-52=3

→

№ 

п/п
Назва ділянки

Напря
мок

Метод визначення та разрахункові
формули

1
Розширення спинки 

по середньому шву

Б1Б1′ = Т1Т1′ = Н1Н1′ = 1/6 Рпос =

= 1/6 *3 = 0,5

2
Розширення спинки 

по боковому зрізу

Б2Б2′ = Т2Т2′ = Н2Н2′ = 1/6 Рпос =

= 1/6 *3 = 0,5

3

Розширення 

бокового зрізу 

пілочки на лінії 

кишені

КК9 = Г4Г9 + 1/3 Рпос = 4 + 1/3 *

* 3 = 5

←

←

Особливості побудови конструкції піджаків з відносно широкими стегнами 

по відношенню до  півобхвату грудей

Додаток 4.1

Порівняння побудови конструкцій піджаків типової фігури та фігури
з відносно широкими стегнами по відношенню до півобхвату грудей

Додаток 4.2
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Піджак класичний з вузькими 

стегнами по відношенню до ПОГ

Додаток 5
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Особливості побудови конструкції піджаків з відносно вузькими 

стегнами по відношенню до півобхвату грудей

Мірки Припуски

ПОГ - 50 Пс – 4,5

ПОС - 49

Розрахунок різниці між ПОГ та ПОС

Рпос = ПОС – (ПОГ+2)

Додаток 5.1

 
 

Рпос = ПОС – (ПОГ+2) == 49– (50+2) = 49-52=-3

Додаток 5.2
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Особливості побудови конструкції піджаків з відносно вузькими стегнами 

по відношенню до півобхвату грудей

Мірки Припуски
ПОГ - 50 Пс – 4,5

ПОС - 49

Розрахунок різниці між ПОГ та ПОС

Рпос = ПОС – (ПОГ+2) = 49– (50+2) = 49-52=-3

№ 

п/п
Назва 

ділянки Напря

мок

Метод визначення та 

разрахунковні

формули

1 Розширення 

спинки по 

середньому 

шву

Б1Б1′ = Т1Т1′ = Н1Н1′ = 1/6 Рпос =

= 1/6 *(-3) = -0,5

2 Розширення 

спинки по 

боковому 

зрізу

Б2Б2′ = Т2Т2′ = Н2Н2′ = 1/6 Рпос =

= 1/6 *(-3) = -0,5

3 Розширення 

бокового 

зрізу 

пілочки на 

лінії кишені

КК9 = Г4Г9 + 1/3 Рпос = 4 + 1/3 *

* (-3) = 3

→

←

←

Додаток 5.3

 
 

 

Порівняння побудови конструкцій піджаків типової фігури
та фігури з відносно вузькими стегнами по відношенню до півобхвату грудей

Додаток 5.4
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Визначити послідовність конструювання, 

моделювання та розкрою піджака:

1. Побудова креслення на папері;

2. Вибір прибавок на вільне облягання;

3. Виготовлення лекал;

4. Зняття мірок;

5. Розкладка лекал на тканині;

6. Розкрій піджака;

7. Вибір фасону;

8. Моделювання піджака;

9. Попередній розрахунок;

10. Вибір тканини.
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Картка контролю проведенню  

уроку виробничого навчання  
Тема програми: "Розробка конструкції виробів на фігури з відхиленням" 

Тема уроку: "Особливості побудови конструкції піджака з відносно широкими стегнами по відношенню до півобхвату 

грудей" 

 
№ 

п/п 

ПІБ учня Організація 

робочого 

місця 

Зовнішній 

вигляд 

Правильність 

виконання 

трудових прийомів 

Якість 

виконання 

робіт 

Дотримання 

норм часу 

Дотримання 

норм 

охорони 

праці 

Оцінка 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

Майстер виробничого навчання Молодча Л.Ф. 
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Конспект уроку 

 

1.ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА 

Перевірка по журналу присутніх учнів і зовнішнього вигляду. 

 

2.ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ 

Тема програми: Розробка конструкцій виробів на фігури з відхиленням. 

 

Тема сьогоднішнього уроку – Особливості побудови конструкції піджака з  
     відносно широкими стегнами по відношенню   

      до півобхвату грудей." 

 

Мета уроку: Формування знань, умінь, навичок побудови конструкції  
              піджака. 

Актуалізація знань 

 Перш ніж перейти до вивчення нової теми повторимо 

правила з охорони праці при виконанні ручних робіт.  
 Назвіть тему попереднього уроку. "Проведення 

примірки плаща чоловічого та внесення змін в деталі після 

примірки". (рис. плаща) 

 

- назвіть кількість примірок, які можуть застосовуватись 

при виготовлені плаща чоловічого; 

- застосування вимірювального жилету для зняття мірок 

та безпримірочного методу;  

- від чого залежить кількість примірок; 

- послідовність проведення І примірки. 
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Викладання нового матеріалу 

 

1.Види фігури з відхиленням; 

 Окрім типової фігури бувають фігури з відхиленням:  

- типова фігура (додаток 3) 

- перегибиста фігура (додаток 3.1); 

- сутула фігура (додаток 3.2); 

- фігура з різновисокими плечами (3.3); 

- фігура з виступаючою груддю (додаток 3.4); 

- фігура повна (додаток 3.5); 

- фігура з широким стегнами (додаток 3.6); 

- фігура з вузькими стегнами (додаток 3.7); 

 

2. Для побудови креслення піджака на фігури з широкими стегнами відносно 

півобхвату грудей застосовується типова основа побудови піджака. Після 

внесення в креслення виконується технічне моделювання – коміру,  краю 

борту, кишень. 

 

 
 

3. Зміни при побудови креслення на фігуру з відхилення виносяться в деталі 
спинки, пілочки відрізного бічка. Побудова верхнього та нижнього рукавів, 

нижнього коміру залишається без змін. 

 

4.Для визначення змін застосовується розрахункова формула різниці                         
півобхвату стегон. Для фігури з широкими стегнами припуск по стегнам 

менше чим на фігуру типову, щоб ще більше не підкреслити ширину стегон.  

 

Мірки  Припуски  

ПОГ - 50  Пс - 
4  

ПОС - 55   
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5.При кресленні середнього шва спинки визначається по формулі величина 

розширення Н1 Н1
1
;  Б1

 Б1
1 
; Т1  Т1

1
.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.При креслення бокового зрізу спинки визначається по формулі ширина  

розширення Н2 Н2
1
;  Б2

 Б2
1 
; Т2  Т2

1
.  

 

 

 
 

7.При 

побудові креслення спинки видно, що змінюється ширина спинки від лінії 
талії до лінії низу. 

 

8.При побудові креслення пілочки визначається по формулі величина 

розширення на рівній кишені – К К9. Дальша побудова пілочки виконується 

як на типову фігури. 
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9. Побудова бічка виконуються по методу типової фігури . 

 

 

 

 

 

 

 

10. Запитання до учнів - необхідно перевірити, після внесення змін ширину 

виробу на лінії глибини пройми та лінії стегон.      

 (ПОГ + Пг+ Пш)  - ширина піджака на лінії глибини пройми; 

 (ПОБ + Пб + Пш) – ширина піджака на лінії стегон.  

 

11.При порівняні конструкції типової фігури та фігури з відхиленням видно, 

що по середньому шву та боковому зрізу спинка розширилась. Пілочка від 

талії вниз теж розширилась, бічок звузився. 

 

 
 

12. Якщо не враховувати особливості фігури при побудові піджака на фігуру 

з широкими стегнами, виникне дефект піджака – широкий бічок по лінії 
стегон, завужена пілочка та спинка. Бічний шов в нижній частині виробу 

переміститься в сторону спинки. При побудові виробу на фігуру з широкими 

стегнами обирається напівприлегаючий силует.  
 

13.Для побудови креслення любого виробу застосовується інноваційні 
технології – зокрема програма САПР . Така програма є в нашому училищі, ви 

знайомі з роботу цієї програми. При застосуванні програми САПР 

зменшується витрата часу на побудову конструкції та збільшується 

продуктивність праці. 
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14.На Україні існують передові швейні підприємства, на яких 

використовуються передові прогресивні технології – швейне виробництво             

М. Вороніна. При житті він розробляв нові конструкції застосовував передові 
методи. Сьогодні ми говорили про вимірювальні жилети, як розробив  та 
запровадив в виробництво М. Воронін. В Одесі теж існують передові 
підприємства, з якими ми співпрацюємо, проходим виробничу практику, 

буваємо на екскурсіях. Це швейне підприємство СМІЛ та приватне 
підприємство "ЗАМАЛЕТДІНОВ". Ці підприємствах повністю 

комп’ютерізовані . 
 

15.Застосування особливостей побудови піджака на фігуру з широкими 

стегнами розглянемо на замовнику.  

 

 
 

ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ  

 

- розрахувати різницю півобхвату стегон при побудові креслення 

піджака на фігуру з відносно вузькими стегнами по відношенню до ПОГ.  
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- в яких деталях  піджака відбудеться розширення та завуження; 

 
- дефекти що виникнуть при кресленні піджака без врахування 

особливості фігури з вузькими стегнами; 

- тестове завдання на упорядкування і визначення послідовність 

конструювання, моделювання та розкрою піджака. 
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РОЗПОДІЛ ЗАВДАННЯ УЧНЯМ 

1.Приступити до розрахунку, побудови та технічного моделювання 

піджаків на фігуру з відхиленням по заданим вимірам.  

 

 

 

 

 
Послідовність конструювання, моделювання та 

розкрою піджака: 
1. Вибір фасону 

2. Вибір тканини 

3. Зняття мірок 

4. Вибір прибавок на вільне облягання 

5. Попередній розрахунок 

6. Побудова креслення на папері 

7. Моделювання піджака 

8. Виготовлення лекал  

9. Розкладка лекал на тканині, згідно ТВ 

10.  Розкрій піджака 
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ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ 

1.Цілові обходи майстром робочих місць. 

2.Перевірка правильності організації учнями робочих місць та правильності 
виконання трудових прийомів. 

3.Перевірка послідовності конструювання, моделювання, розкрою, піджака 

на фігуру з відхиленням 

4.Уміння використовувати креслення на фігуру з  відхиленням. 

5.Перевірка умінь використання інструментів, пристосувань. 

6.Прийомка та оцінка якості робіт в ході виконання завдання (додаток 6). 

7.Виявлення прогалин у знаннях учнів, своєчасна ліквідація їх. 

8.Застосування набутих знань на практиці. 
 

ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ 

1.Підведення підсумків роботи учнів на уроці. 
2.Якість робіт кожного учня та заходи усунення помилок. 

3.Оцінювання робіт учнів. 

4.Звістка про досягнення мети та задач уроку. 

 

ДОМАШНЕЗАВДАННЯ 

1.Вивчити тему: "Побудова креслення піджака на фігуру з відносно 

широкими та вузькими стегнами по відношенню до півобхвату грудей". 

2.Повторити тему: "Побудова жіночого жакету".  

Рекомендована література для виконання домашнього завдання: Е.Б. 

Коблякова "Основи конструювання одягу", І.Я. Гріншпан "Конструювання 

чоловічого верхнього одягу по індивідуальним замовленням населення",                           

М.Л. Воронін "Конструювання та виготовлення чоловічого верхнього одягу 

без примірочним методом". 
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ВИСНОВКИ 

  

 Методична розробка з виробничого навчання за темою програми: 

"Розробка конструкції виробів на фігури з відхиленням" за темою уроку 

"Особливості побудови конструкції піджака з відносно широкими стегнами 

по відношенню до півобхвату грудей" виконана для систематизації 
матеріалів з досвіду роботи за даною тематикою. 

 Урок виробничого навчання це не лише форма організації навчально – 

виховної діяльності у вигляді співпраці учнів та майстра, але і творча робота 
майстра.  

 Упровадження в навчальний процес особливостей побудови креслення на 
фігури з відхиленням допомагає учнями максимально засвоїти та 
використовувати знання, стимулювати розвиток мислення та уяви, 

застосовувати ці знання на виробництві. 
 Застосування змін в побудові конструкції дозволяє виконати розкрій 

виробу чітко, ефективно, провести примірки та пошив з мінімальними 

затратами часу. 
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ГГееооррггііуу  ППееттрроо  ВВаассииллььооввиичч  ––  

ммааййссттеерр  ввииррооббннииччооггоо  ннааввччаанннняя  

ДДННЗЗ  ""ІІззммааїїллььссььккиийй  ццееннттрр  

ппррооффеессііййнноо--ттееххннііччннооїї  ооссввііттии""    
  

  

  

  

ММееттооддииччннаа  ррооззррооббккаа  ууррооккуу  ввииррооббннииччооггоо  ннааввччаанннняя    

ннаа  ттееммуу::  

  

  

""ППііддггооттооввккаа  ддоо  ррооббооттии  ммаашшиинннноо--ттррааккттооррнниихх  ааггррееггааттіівв  ддлляя  

ппооссііввуу  ззееррннооввиихх,,  ззееррннооббооббооввиихх  ккууллььттуурр""  

  

  
88333311  ТТррааккттоорриисстт--ммаашшиинныысстт  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  

ввииррооббннииццттвваа  

  
 

 

Формування професійних умінь під час занять з виробничого  навчання  

дає змогу краще, ніж в умовах виробництва, відокремити прийоми або  

елементи трудової діяльності, дослідити особливості ведення  технологічного  

процесу, розподіляючи його на окремі технологічні операції, що  

завершуються приготуванням страв. Для успішної  роботи  учнів  на  
виробництві, як під час проходження  практики, так  і  після  закінчення  

навчального  закладу, надзвичайно важливою є  впевненість  учнів  у  своїх  

практичних  навичках.  

Тема методичної розробки  "Підготовка машинно-тракторних агрегатів 

до роботи" займає важливе місце в загальній структурі виробничого 

навчання.  

Тема  уроку: "Підготовка до роботи машинно-тракторних агрегатів для 

посіву зернових, зернобобових культур" використовується при навчанні з 
професії "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва". 

У методичній розробці висвітлено методика проведення практичного 

заняття с використанням інструкційних карт. Для того, щоб учні навчились 

самостійно виконувати роботи по комплектуванню агрегату. 

 

 



 

 

119 
 

 

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО УРОКУ 

 

Урок виробничого навчання - організаційна форма, яка забезпечує 
розв'язання єдиного дидактичного завдання всією групою учнів в однакових 

навчально - виробничих умовах. Основна мета виробничого навчання - 

навчити учнів правильно і якісно виконувати основні трудові прийоми і їх 

сполучення, що становлять операцію, а також поєднувати вивчені операції в 

конкретному технологічному процесі. Значної уваги потребує забезпечення 

навичок швидкодії і точності, які формуються, а також уміння планувати 

працю. 

Маючи теоретичні знання, учні на уроці виробничого навчання 

закріплюють, поглиблюють досвід і професійну майстерність. Щоб цей урок 

набув більш активної форми, сучасний майстер виробничого навчання 

повинен бути обізнаний з новітніми технологіями приготування, допомагати 

учням у їхньому професійному становленні, використовуючи різні форми й 

методи проведення уроку, уміти створити атмосферу співпраці та 

партнерських відносин. Одним із основних способів вирішення основних 

завдань є використання на уроці активних методів навчання. 

Практичні заняття з виробничого навчання складаються з наступних 

основних структурних елементів: вступного інструктажу, самостійної роботи 

учнів, поточного інструктажу, прийому робіт, виконаних учнями, заключного 

інструктажу. На вступний інструктаж відведено 40 хвилин, на поточний 

інструктаж – 270 хвилин, на заключний інструктаж – 30 хвилин. 

 

ПЛАН УРОКУ 

 

Тема програми: Підготовка машинно-тракторних агрегатів до роботи. 

Тема уроку: Підготовка до роботи машинно-тракторних агрегатів для 

посіву зерновик, зернобобових культур. 

Мета уроку: 
Навчальна: Ознайомити учнів з послідовністю самостійного виконання 

робіт комплектуванню агрегату - сівалка СЗ-3,6, трактор МТЗ-80, правилами 

безпеки праці на агрегаті. 
Розвиваюча: розширити знання учні з підготовки зернових сівалок до 

роботи, розвивати логічне мислення, пам'ять, вміння обґрунтувати та 

висловлювати свою думку. 

Виховна мета: виховувати в учнів добросовісне відношення до праці, 
повагу до людей праці, бережливе ставлення до техніки, землі, паливо-

мастильних матеріалів. 

Тип уроку: урок застосування знань, навиків, умінь. 

Метод проведений: групова робота. 

Комплексно-методичне забезпечення: 

- 1. Інструменти і пристосування необхідні для виконання роботи: 
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- сівалка СЗ-3,6; 

- трактор МТЗ-80;  

- підставки;  

- клини; 

- домкрат;  
- допоміжні пристрої. 
2. Технічна документація, інструкційно-технологічні карти. 

3. Карточки-завдання 
4. Відеоматеріали  виробничих ситуацій та засоби їх демонстрації. 
5. Літературні посібники: 

Головчук А.Ф. експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки. 

Книга 3. Машини сільськогосподарські.  
 

Місце проведення: Вступний інструктаж - клас-лабораторія предмета 

"Сільськогосподарські машини" 

Поточний та заключний інструктажі - майданчик 

сільськогосподарської техніки. 

 

Хід уроку 

 

І. Організаційна частина 

Перевірити скільки учнів на урок, їх готовність до уроку виробничого 

навчання, зовнішній вигляд. 

ІІ. Вступний інструктаж: 

1. Повідомлення теми та мети уроку.  

Сьогодні на уроці у нас тема: "Підготовка до роботи машинно-

тракторних агрегатів для посіву зернових, зернобобових культур", а мета - 

навчитися самостійно і послідовно виконувати роботи по комплектуванню 

агрегату, регулюванню норми висіву з дотриманням правильної організації 
робочого місця та правил з безпеки праці. 

2. Перевірка знань учнів, званих з матеріалом даного заняття та 

мотивація навчання.  

Питання для бесіди: 

� чи не могли б ви назвати передових механізаторів-односельчан з  
вирощування зернових культур? 

� яка урожайність них культур? 

� завдяки чому передові механізатори досягли успіхів? 

� як ви вважаєте, чи необхідно нам з вами вивчати підготовку 

зернових сівалок до роботи та їх регулювання? 

2.1. Підготовка сівалок до роботи  

Питання для учнів: 

� як ви думаєте, які операції відносяться до підготовки сівалок до 

роботи? 

� чому ці операції необхідно знайти? 
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На основі діалогу з учнями та презентації розглядаються питання 

підготовки сівалки до роботи. 

Зміст презентації: 
Загальний вигляд, технічні характеристики різних видів сівалок, їх 

технічні характеристики, будова висівних апаратів. 

Презентацію представляють два учні підготовлену по попередньому 

завданні. 
Далі майстер виробничого навчання увагу, що слід перевірити 

технічний стан сівалки, її комплектність, правильність її складання, 

кріплення вузлів і механізмів. Потім сівалку змащують і перевіряють вручну 

всі частини, що обертаються, натяг ланцюгів, роботу насіннєвисівних, і 
туковисівних апаратів, дію пристроїв для контролю і сигналізації, щільність 

насінних ящиків та ін. 

2.2. Розстановка сошників. 
Питання до учнів: 

� які ви знаєте способи сівби? 

� якими способами сіють зернові культури? 

� з яких складових частий складається дисковий сошник, до чого 

він кріпиться на сівалці? 

2.3. Встановлення сошників на глибину загортання насіння. 

Питання для діалогу для учнів: 

� на яку глибину необхідно сіяти зернові культури? 

� яка технологічна операція проводиться перед посівом, та яку 

глибину її проводять? 

Майстер виробничого навчання звергає увагу учнів на регулювання 

глибини ходу дискових сошників гвинтовим регулятором і пружинами на 

штангах в межах 4-8см. 

2.4. Встановлення сівалок на норму висіву. 
Питання до учнів: 

� що ви розумієте під нормою висіву насіння?  

� від чого залежить норма висіву насіння? 

Майстер виробничого навчання звертає увагу учнів, щодо проведення 

регулювання норм висіву сівалка встановлюється на підставки, 

забороняється перебувати поблизу вантажів або важких вузлів і деталей 

під час їх підняття. Представлення   презентації       другим   учнем   нових   

модифікованих зернових сівалок, які більш продуктивні, оснащенні 
електронною системою висіву і контролю, регулювання в яких можна 

проводити прямо з кабіни трактора. 

2.5. Визначення вильоту маркера 

2.6. Вимоїн безпеки праці на сівалках 

Перегляд презентації 

2.7. Закріплення матеріалу вступного інструктажу провести 

шляхом вирішення виробничих відео ситуацій про культивацію та посів 

зернових. 
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2.8. Видача завдань учням. 
;
 

2.9. Показ прийомів роботи та послідовності її виконання. 
Охорона праці при виконанні прийомів. 

III. Поточний інструктаж. 

 А. Самостійна робота учнів відповідно інструкційно-технологічних 

карт. 
3.  При самостійній роботі учнів майстер виробничого навчання 

перевіряє: 
- уміння учнів користуватися картами письмового інструктування, 

технічною документацією; 

- самостійного виконання завдань; 

- правильності способів і прийомів самоконтролю виконання 

завдань.  

Прибирання робочих місць 

IV. Заключний інструктаж. 

 4.1. Підвести підсумки роботи учнів на занятті. 

4.2. Оголошення навчальних досягнень учнів 

 

Сівалка зерно тукова універсальна С3-3,6А призначена для рядкової 
сівби зернових (пшениці, жита, ячменю, вівса) та зернобобових (гороху, 

квасолі, сої. сочевиці, бобів, чини, нуту, люпину) культур з одночасним 

внесенням у рядки гранульованих мінеральних добрив. її можна 

використовувати для сівби інших зернових культур, подібних до зернових за 

розміром насіння і нормою висіву.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сівалка — причіпна, гідрофікована. Робочий процес комбінованої 
сівалки С3-3,6А проходить так. Насіння і мінеральні добрива, засипані у 

відповідні відділення ящиків, самопливом надходять до висівних апаратів 1 і 4. 

Під час переміщення сівалки з опущеними сошниками 9 і 11 котушки насінне і 
туковисівних апаратів обертаються, захоплюють насіння і добривали викидають 
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їх в насіннєпроводи 6. Через останні насіння й добрива надходять до розтрубів 

сошників. Далі вони по напрямках скочуються на дно борозенки, яка утворюється 
в ґрунті  дисковим сошником, і частково загортаються ґрунтом після 
проходження сошника. Остаточно насіння і добрива загортаються фунтом 

загортачами 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основними частинами котушкового висівного апарата (рис. 3) є  
 

 

 

 

штампована насіннєва коробка 10, рифлена котушка 8, холоста / муфта 11 і 
підпружинений спорожнювальний клапан. 

Насіннєва коробка кріпиться до дна насіннєвого ящика під вихідними 

отворами для насіння. Через коробку проходить вал, на якому встановлена 
рифлена котушка і муфта. В бокових стінках коробки є отвори, в один з яких 

вставлена розетка 13, а в другий входить холоста муфта. 
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Розетка забезпечує щільне з'єднання котушки з коробкою і дає змогу  

котушці пересуватися в коробці разом із ватом і муфтою. Муфта своїми 

прилавками, які входять у прорізи коробки, утримується від обертання і не 
дозволяє насінню висипатися через проміжок між муфтою і дном коробки, 

У нижній частині коробки на валу 9 змонтовано спорожнювальний 

клапан 2, положення якого можна регулювати залежно від розміру насіння. 

Якщо висівають насіння зернових культур, зазор між нижнім ребром муфти і 
площиною клапана збільшується до 8-10 мм за допомогою спеціального 

важеля спорожнення, закріпленого на валу 9 клапанів. 

Працює котушковий висівний апарат так. Котушка, обертаючись у 

коробці, вигортає насіння з простору між дном коробки та котушкою і 
викидає його через поріжок клапана в насіннєпровід. У вигортанні насіння з 
коробки бере участь тільки та частина котушки, яка знаходиться всередині 
коробки. 

Сошники. На зернових сівалках установлюють наральникові і дискові 
сошники (рис. 3.5). Наральникові сошники бувають: анкерні, кілеподібні, 
трубчасті, лапові; дискові -  дво - і однодискові. 

 

 
 

Дводисковий сошник для однорядкової сівби (рис. 4.) д)  складається з 
чавунного корпусу 4 з розтрубом двох плоских дисків 6,  встановлених один до 

одного під кутом 10ͦ  так, що точка їх зближення знаходиться в передній нижній 

частині. 
Кожний диск за допомогою заклепок приєднаний до чавунної маточини, в 

якій запресований підшипник, встановлений на осі, вкрученій у корпус 4. 

Фіксується диск на осі від зміщення шайбами і гайками. Для запобігання 
потраплянню пилу в підшипник з внутрішнього боку в маточині запресована 



 

 

125 
 

манжета, а із зовнішнього — ковпачок з гумовим кільцем. Ковпачок 

зафіксований пружинним кільцем. 

До корпусу в передній частині прикріплений повідець 5, який приєднує 
сошник до повідкового бруса сівалки. Піднімають і опускають сошники за 
допомогою механізму піднімання. 

У задній  нижній частині до розтруба прикріплений  напрямний, який і 
спрямовує насіння в борозенку, утворену дисками. Для очищення ґрунту, що 

налипає   з   внутрішнього   боку   дисків,   ззаду   до   корпусу   прикріплені 
притискачем і двома спеціальними гвинтами чистики 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДГОТОВКА ЗЕРНОВИХ СІВАЛОК ДО РОБОТИ 
 

1. Розрахунок кількості сотників та їх розстановка. Встановлення 

сівалки починають із визначення кількості сошників п: 

п  =   Ь/ т + 1, 

 де Ь  -  активна довжина повідцевого бруса сівалки.  Для її визначення 

послаблюють кріплення двох крайніх сошників, зсувають їх до упору вправо 

і вліво, а потім вимірюють відстань між серединами сошників; т — задана 
ширина міжрядь. 

Визначивши кількість сошників, розставляють їх, користуючись 

установочною дошкою, що додається до сівалки. Розмітку дошки починають 
 

з середини залежно від кількості сошників, визначеної при розрахунку. Якщо 

кількість сошників парна, то від середини дошки відкладають в обидва боки 
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половину ширини міжряддя, а далі по міжряддю в обидва боки до кінців 

дошки. Розмічену дошку кладуть  між  колесами сівалки так, щоб середина 
дошки збігалася з середньою поздовжньою лінією сівалки. Для цього з 
середини рами сівалки на дошку опускають висок і суміщають середні лінії. 
Дошку потрібно покласти перпендикулярно до лінії руху сівалки. Після 

цього вивільняють болти кріплення повідців на брусі й перемішають їх так, 

щоб середня лінія  сошника збігалася з установочною лінією на дошці. 
Розстановку сошників завжди починають з середини сівалки. 

Закріплюють повідці сошників на брусі і знову перевіряють чи збігаються 

вони з позначкою на дошці. Для цього піднімають сошники і знову 

опускають їх на дошку. Потім розставляють підйомні важелі зі штангами і 
встановлюють їх а одній вертикальній площині з сошниками. 

2. Встановлення на норму висіву насіння. Кількість насіння, що його 

висівають котушкові апарати, змінюють Зменшенням або збільшенням 

робочої довжини котушок і їхньої частоти обертання. 

Для висівання заданої норми висіву насіння на 1 га підбирають 

необхідну робочу довжину котушок і потрібне передаточне число'. 

Передаточне число підбирають так, щоб задана норма висіву забезпечувалася 

при найменшому його значенні, але при більшій робочій довжині котушок. 

Це сприяє рівномірному висіванню насіння. Тому спочатку передаточний 

механізм встановлюють на необхідне передаточне відношення, а згодом, . 

користуючись графіком 

 (рис. 3. 34), орієнтовно знаходять значення робочої довжини котушок, 

при якій забезпечується висівання заданої кількості насіння. 

 

  
 

 Для встановлення сівалки на норму висіву її розміщують на рівному, 

захищеному від вітру майданчику. Сівалку піднімають так, щоб колесо, від 

якого обертаються висівні апарати, вільно прокручувалося. До ящика або до 
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бункерів засипають насіння, а під насіннєпроводи підставляють коробочки 

або підвішують мішечки. Для підрахування кількості обертів колеса на його 

обід наносять позначку. Важіль регулятора висіву встановлюють приблизно 

на потрібний висів, вмикають передачу і, обертаючи рівномірно колесо по 

ходу машини, роблять 25 обертів. 

Колесо обертається з частотою, що приблизно дорівнює 
передбачуваній частоті обертання його під час роботи в полі. Визначають за 

формулою: 

 

 

 

де V - швидкість руху агрегату, км/год; N - частота обертання колеса, хв -¹. 

 

Насіння, висіяне окремо кожним апаратом за 25 обертів колеса, 

зважують. Підсумовуючи, визначають загальну, фактично висіяну за 25 

обертів колеса масу, яку порівнюють з масою насіння, що отримана шляхом 

розрахунків. Якщо сівалка висіває менше, ніж потрібно, то слід за 
допомогою важеля регулятора збільшити висів насіння й знову перевірити 

установку. Сівалка вважається встановленою на норму висіву в тому разі, 
якщо після 2-3-разової перевірки висів дорівнюватиме розрахунковій нормі 
або на 2-3 % перевищуватиме її. 

Якщо висівні апарати сівалки обертаються від правого і лівого коліс, то 

спочатку встановлюють на норму висіву одну половину сівалки, а потім 

другу і закріплюють важелі регулятора. 

Потім перевіряють рівномірність висіву окремими висівними 

апаратами сівалки. Визначають середню масу насіння, висіяного одним 

апаратом за 25 обертів колеса. Обчислюють відхилення маси насіння, 

висіяного кожним апаратом, від середньої маси насіння. Ті апарати, що 

дають відхилення від середньої маси більш ніж  на 4%, необхідно 

відрегулювати. 

Після встановлення сівалки на норму висіву важелі регуляторів 

надійно закріплюють, а положення важелів відмічають на ящику сівалки. 

Крім того, роблять шаблон робочої довжини котушки висівного апарата. Під 

час сівби за допомогою цього шаблона контролюють початкове встановлення 

сівалок на норму висіву. 

 

3. Встановлення на норму внесення добрив. Основне регулювання 

норми висіву добрив здійснюється зміною передаточного числа відповідно 

до схеми передачі. 
Норму висіву добрив можна також дещо змінити заслінками, змінюючи 

величину викидних вікон па задній стінці бункера. 

Оскільки добрива одного і того самого виду можуть мати різні 
характеристики (об'ємна маса, вологість), таблицею користуються лише для 

одержання орієнтовних даних. 
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Для установки необхідної норми висіву треба провести пробний висів 

аналогічно описаному вище. 

4. Розрахунок вильоту маркера і слідопокажчика. Щоб визначити 

виліт м маркера, треба знати ширину захвату сівалки, ширину міжряддя, 

відстань між крайніми сошниками, серединами передніх коліс трактора або 

внутрішніми обрізами гусениць. 

Виліт маркера (рис. 3.35, а) звичайно визначають для водіння трактора 
по сліду маркера переднім правим колесом або внутрішнім обрізом правої 
гусениці. В цьому разі виліт правого і лівого маркерів (см) від середини, 

крайнього сошника можна визначити за формулою: 

 

 

 

 

де В - ширина захвату сівалки, см; m - ширина міжряддя, см; к — 

відстань між серединами передніх коліс трактора, см. 

Щоб визначити виліт слідопокажчика, обчислюють ширину захвату 

сівалки (або агрегату) В і відстань L від середньої лінії агрегату до середини 

обода ходового колеса сівалки. Виліт слідопокажчика (см) визначають (рис. 
3.35, б) за формулою 

 

 Lc = B-L. 
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Регулювання заглиблення сошників. Заглиблення дискових 

сошників зернових сівалок регулюють у межах 4-8 см гвинтовим 

регулятором і пружинами на штангах. Найменша глибина загортання 

досягається при викрученому гвинті регулятора заглиблення і повністю 

звільнених пружинах штанг сошників, а найбільша глибина загортання — 

при вкрученому до опору гвинті і cтиснутих пружинах. Під час роботи на 
щільному ґрунті стиснення пружин збільшують. Для цього упори, що 

утримують шайби пружин штанг сошників, переставляють у розташовані 
вище отвори, збільшуючи глибину ходу сошників. 

Сівалки "Фармет" сімейства В5К працюють за новими 

технологічними процесами сівби зернових культур. їхня конструкція 

дозволяє сівбу в добре або частково підготовлений грунт, а за певних 

обставин прямо по стерні, без попереднього обробітку 

Машина В5К-600 (рис. 3.28) причіпна, в передній частині рами 

змонтований бункер для насіння, з дозувальним пристроєм котушкового 

типу. 

 
В8К-600 

Робочі органи — сотники (рис. 9)  - це стрілчасті лапи шириною 

захвату 300 мм. Розташовані в три ряди з кроком 250 мм і віддаллю між ними 

в ряду 

750 мм. До кожного сошника підведений насіннєпровід. 
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У задній частині сівалки встановлений трубчастий прикочу-вальний 

коток. Рама машини опирається на пневмоколесо і переводиться з робочого 

положення в транспортне гідроциліндрами, 

При роботі машини насіння через дозувальний пристрій поступає в 

пневмопровід і повітряним потоком, що його створює вентилятор, подасться 

до розподільника, і далі по насіннєпроводах — у фунт на всю ширину 

сошника. Просте переобладнання дозволяє висівати в рядок також 

широкорядні культури, наприклад, кукурудзу. 
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Додатки 

Інструкційна карта № 1 

Щозмінний технічний догляд і діагностування трактора 
 

Завдання та послідовність його 

виконання 

Технічні умови та вказівки до 

виконання 

Оглядом перевірити комплектність 
трактора, відсутність витікання палива, 
масла, води, електроліту. 

Трактор повинен бути комплектним, 

ослаблі, різьбові кріплення підтягнути, 

наявні підтікання - ліквідувати. 

Перевірити і при необхідності долити 

паливо в баки основного і пускового 

двигунів. 

В бак основного двигуна заливають 
дизельне паливо, в бак пускового суміш 

масла з бензином в пропорції 1:15 

Перевірити і при необхідності долити 

його: 

а) в картері основного двигуна 

б) в баці гідросистеми 

в) в радіаторі системи охолодження 

Рівень масла повинен бути між 

верхньою і нижньою мітками на 
масломірній лінійці. 
В систему охолодження заливають 
м'яку і чисту воду до рівня горловини 

радіатора. 

Перевірити стан наповненості 
напрямних і ведучих коліс повітрям. 

Тиск повітря має бути в межах: 

для напрямних 1 - 1,2 кг/см2 

для ведучих  0,8 - 1,0 кг/см2 

тиск перевіряють шинним манометром 

 

Інструкційна карта № 2 

Щозмінний технічний догляд сівалки СЗ -3,6 

 

Завдання та послідовність його 

виконання 

Технічні умови та вказівки до 

виконання 

Перевіряють комплектність сівалки, 

правильність їх збирання, точність 

розстановки  робочих органів; 

Сівалка повинна бути комплектною, 

ослаблі різьбові кріплення підтанути; 

У соняшниках перевіряють 

відсутність у дисках люфту, наявність 

очищувачів  напрямних зерна 

Диски сошників повинні легко 

обертатися, можливий зазор між лезами 

дисків спереду до 1,5 мм. 

Залежно від культури, яку висівають 

встановлюють клапан насіннєвих 

коробок 

Пі час висіву насіння зернових культур 

зазор між площинами клапана і нижнім 

ребром  муфти  в усіх апаратах повинен 

бути не більше як 1-2 мм. 

Перевіряють правильність 

встановлення і натяг ланцюгів. 

Перекіс ланцюгів повинен 

неперевищувати  2 мм. 
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ВИСНОВКИ 

 

Важливою умовою забезпечення населення України високоякісними 

продуктами харчування, а переробної промисловості сировиною є 
прискорення науково-технічного прогресу, зміцнення матеріально-технічної 
бази аграрно-промислового сектору і, що дуже важливо, — високоефективне 
використання виробничого потенціалу. 

Ефективне використання нової сільськогосподарської техніки та якісне 
виконання робіт великою мірою залежить від знань і умінь сільського 

механізатора. 

Професіоналізм тракториста-машиніста відіграє важливу роль під час 
комплектування машинно-тракторних агрегатів, виконання технічних і 
технологічних регулювань, усунення технічних відказів і дотримання 

оптимальних режимів роботи машин. 

Тільки науково обґрунтоване комплектування машинно-тракторних 

агрегатів відповідно до конкретних умов їх використання і проведення 

технологічного регулювання забезпечить економічну ефективність, високу 

якість і своєчасність виконання робіт. 
Вимоги до кваліфікації механізатора підвищуються у зв'язку з 

упровадженням індустріальних та інтенсивних технологій, використанням 

нової техніки в різних умовах, необхідністю проводити технологічні й 

економічні розрахунки, пов'язані з організацією використання техніки. 

У сільськогосподарському виробництві якість продукції значною 

мірою залежить від того, як і коли проведено необхідні роботи. Якщо вони 

виконані в оптимальні терміни і за всіма правилами агротехніки, вплив 

несприятливих природних чинників значно послаблюється. 

Тому тільки правильна підготовка машин і своєчасний контроль 

механізованих робіт, особливо їх виконавцем — трактористом-машиністом, 

забезпечить високі врожаї з мінімальними затратами праці. 
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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.  

 


