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Зміст 

 

 Передмова  

І Міжпредметні зв’язки у формуванні професійних 
компетентностей майбутніх будівельників 

 

1.1 Роль міжпредметних зв’язків у формуванні професійних 
компетентностей здобувачів освіти будівельного напрямку 

 

1.2 Формування професійних компетентностей мулярів засобами 
інноваційних технологій та міжпредмиетних зв’язків (з досвіду 
роботи викладача спецдисциплін Логвіненко В.І.) 

 

1.3 Математичні обчислення в професійній діяльності муляра (з 
досвіду роботи викладача  математики Кириленко Н.М.) 

 

1.4 Фізика в професії, як основа цілісного сприйняття процесів та 
явищ (з досвіду роботи викладача фізики Кириленко Н.М.) 

 

1.5 Формування професійних компетентностей будівельника 
шляхом розв’язування задач на уроках хімії (з досвіду роботи 
викладача хімії Власенко Н.С.) 

 

1.6 Формування мовленнєвих компетентностей будівельників на 
уроках англійської мови (з досвіду роботи викладача англійської 
мови Саввової І.О) 

 

ІІ Формування інформаційно-цифрових компетентностей  на 
уроках «Охорони праці» 
 

 

2.1 Поняття інформаційно-цифрової компетентності    

2.2 Шляхи формування інформаційно-цифрової компетентності  на 
уроках  з предмету «Охорона праці» 

 

 Висновок  

 Література   

 Додатки:  

 Додаток 1-5.  Розробки уроків викладача спецтехнології з 
використанням  міжпредметних зв’язків 

 

 Додаток 6. Методичний кейс супроводу уроків «Технології кам’яних 
робіт» з елементами міжпредметних зв’язків 

 

 Додаток 7. Орієнтована структура  комбінованого уроку з 
елементами тренінгу на тему « Види кровотеч. Перша допомога 
при кровотечах. Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, 
легенів, стравоходу»                                            

 

 Додаток 8. Орієнтована структра уроку з теми: «Колективні та 
індивідуальні засоби захисту в електроустановках». 
 

 

 Додаток 9.Інтелектуальна гра «Щасливий випадок»  
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Актуальність і доцільність обраної теми.  Нові вимоги інформаційного 
суспільства не лише впливають на розвиток виробництва і науки, а й передбачають значні 
якісні зміни в професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників будівельної 
галузі. В зв’язку з цим принципово важливою є проблема інтеграції професійних знань 
учнів   у  формуванні  професійних компетенцій. 
          Особливості сучасного будівництва визначаються тим,  що професійні знання стають 
засобом праці будівельників (розрахунки нестандартних будівельних конструкцій, 
проектування, планування і реконструкція будівель, вибір необхідних матеріалів, питання 
рівноваги, деформації, міцності тощо). Освоєння будівельного  напрямку  як наукомісткої 
та високотехнологічної галузі вимагає кардинальних змін змісту навчання. Диференціація 
виробничих функцій у процесі роботи на спільний результат праці будівельників різних на-
прямів зумовлює посилення  міжпредметних  зв’язків між навчальними дисциплінами. Це 
окреслює проблему науково обґрунтованого поєднання двох перспективних технологій у 
навчанні – інформаційних та інтеграційних. 
        Важливою умовою і результатом комплексного підходу у навчанні  майбутніх 
будівельників є міжпредметні зв'язки.  По відношенню до процесу навчання міжпредметні 
зв'язки виступають як дидактична умова, яка сприяє підвищенню науковості і доступності 
навчання, значному посиленню пізнавальної діяльності  здобувачів професійної освіти. В 
практичному житті при вирішенні багатьох виробничих питань необхідні комплексні 
знання.  Тому питання інтеграції професійних знань сбгодні є актуальною в процесі 
підготовки майбутніх будівельників. 
           Нині досліджено низку близьких проблем у галузі інтегративних процесів в освіті 

( М. Берулава, С. Гончаренко, Р. Гуревич, І. Козловська, О. Сергєєв, Т. Якимович), 

професійної педагогіки ( А. Беляєва, О. Дубинчук, І. Зязюн, М. Кадемія, Н. Мойсеюк, 

Н. Ничкало, М. Сметанський), інформатизації освіти (В. Биков, І. Булах, Є. Вєліхов, 

О. Джеджула, М. Жалдак, К. Зуєв, В. Клочко, Г. Козлакова, А. Коломієць, В. Кухаренко, 

Р. Собко, О. Стечкевич, Л. Шевченко) та ін. Формування професійної компетентності  

майбутніх фахівців стало предметом  вивчення таких вітчизняних  і зарубіжних  учених як 

Дж.Бічтс, С. Гончаренко, П.Кузьміна, О.Гончарова А.Лігоцький , О. Овчарук. Дослідженням 

розвитку професійної освіти  займалися Б.Зепа, В.Ємельянов,  Є.Івченко, І.Козловська, 

Т.Кортель.  

На сьогоднішній день у державному навчальному закладі « Охтирський центр професійно- 

технічної освіти»  стрижневим чинником підготовки кваліфікованих робітників є  

компетентнісний  підхід - як основа якості змісту освіти.  Грмонізація освітнього процесу 

здобувачів освіти здійснюється через розширення інноваційного освітнього середовища, 

зокрема, запровадження між предметних зв’язків  у відокремленому навчальному підрозділі м. 

Тростянець та формуванням інформаційно-цифрової компетентності у філії смт Велика 

Писарівка. 

            Опрацювавши роботи дослідників учасники освітнього процесу ДНЗ «Охтирський центр 

професійно- технічної освіти»  ґрунтовно вивчили  питання компетентнісної  освіти, її 

актуальність на ринку праці, визначили шляхи її впровадження в освітній  процес. 

             Мета роботи  відокремленого навчального підрозділу - теоретично обґрунтувати 
педагогічні умови інтеграції професійних знань майбутніх будівельників у процесі  
формування професійних компетенцій    та розробити модель інтеграції професійних знань 
на основі  між предметних зв’язків.  

Відповідно до мети  визначено основні завдання:  
1. Проаналізувати стан теорії та практики  проблеми та теоретично обґрунтувати 

концептуальні засади міжпредметного підходу  до інтеграції професійних знань 
майбутніх будівельників. 

2. Визначити педагогічні умови  використання  міжпредметних знань  у процесі  
формування професійних компетентностей. 
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3. Розробити модель інтеграції професійних знань на основі інформаційно-технологічного 
підходу експериментально перевірити її ефективність на практиці. 

4. Визначити шляхи інтеграції професійних знань засобами  сучасних технологій у процесі 
підготовки майбутніх будівельників та  дібрати завдання професійного спрямування. 

Об’єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх  кваліфікованих 
робітників будівельного напрямку у  державному навчальному закладі «Охтирський центр 
професійно-технічної освіти»  у процесі вивчення  спеціальних дисциплін та та предметів 
загальноосвітньої підготовки.  

Предметом дослідження філії смт Велика Писарівка стала проблема інноваційної 
діяльності педагога та реалізація інформаційно-цифрової компетентність як основи 
комп’ютерної грамотності на уроках «Охорони праці».   Проблеми і завдання, пов'язані із 
формуванням інформаційно-цифрової компетентності учасників  освітнього процесу 
перебувають у центрі уваги педагогічного колективу  філії ДНЗ «Охтирський центр ПТО» 
смт Велика Писарівка, адже застосування ІКТ докорінно змінює роль і місце педагога в 
освітньому  процесі. Викладач  має забезпечити впровадження в практику програмно-
педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, 
вдосконалення форм і методів організації навчання  
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Роль міжпредметних зв’язків у формуванні професійних 
компетентностей здобувачів освіти будівельного напрямку 

Сучасна Україна стає на шлях оновлення системи освіти, яка зорієнтована на входження в 
єдиний світовий освітній і інформаційний простір, який супроводжується істотними 
якісними змінами в теорії і практиці освітнього процесу. Забезпечення якості освіти – 
важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства. На протязі останніх  років в 
Україні освіта поступово спрямовується на компетентнісний підхід, який зумовлює 
принципові зміни в організації навчання, зорієнтований на практичні результати та 
розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і умінь здобувачів освіти.[13]. 
Упровадження компетентнісного підходу передбачає обов’язкове прогнозування 
результативної складової змісту освіти та вимагає адекватних змін у системі оцінювання 
навчальних досягнень. Необхідність розгляду проблем освіти з точки зору 
компетентнісного підходу викликана загальноєвропейською й світовою тенденцією 
інтеграції, глобалізації світової економіки, стандартизацією європейської освіти на засадах 
Болонської угоди.Останнім часом багато  говорять про тестиPISA. Про що йдеться?PISA 
(ProgramforInternationalStudentAssessment) - на сьогоднішній день найбільш поширений 
та обективний тест, який оцінює грамотність 15-річних школярів, їхнє вміння 
застосовувати знання на практиці. За відомостями міністерства освіти і науки України: 
PISA-програма міжнародного дослідження якості освіти, яке започаткувала у 1997 році та 
координує Організація з економічного співробітництва та розвитку (OECР). PISA надає 
доказові дані про якість освіти, допомагаючи урядам країн світу змінювати освітні політики 
там, де це потрібно. У 2018 році Україна вперше взяла повноцінну участь у 
дослідженні. Українські підлітки у віці 15 років, які взяли участь у PISA, під час 
дослідження навчались у старших класах різних закладів загальної середньої освіти, на 1-
му курсі закладів вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації або у професійних (професійно-
технічних) закладах освіти.PISA не перевіряє, чи засвоїли учні зміст освітньої програми, а 
оцінює, наскільки учні здатні використовувати здобуті знання, уміння та навички в 
реальному житті. Інструментом для цього слугують тести – вони визначають, наскільки 
учні володіють трьома ключовими компетентностями 
(грамотностями):читацькою,математичною,природничо-науковою.Основний висновок із 
результатів України – реальна потреба в реформі та системних змінах  освіти, які вона 
пропонує.Оскільки PISA-2018 показала проблему із математичною грамотністю,2020-2021 
навчальний рік буде оголошено Роком математики в Україні. Це допоможе привернути 
увагу до розвитку математичної грамотності не лише у учнів, а й у всіх громадян 
України.Участь у цьому дослідженні учнів професійних (професійно-технічних) закладів 
освіти є дуже важливою.Компетенція кваліфікованого робітника включає сукупність 
взаємопов'язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), що 
задаються стосовно певного кола предметів і процесів, необхідних для якісної продуктивної 
діяльності по відношенню до них.Щодо компетентнісного підходу, то з практичної точки 
зору, він є засобом посилення прикладного, практичного характеру всієї освіти. Знання 
основних математичних законів таправил, кількісних методів дослідження, алгебраїчних 
обчислювальних прийомівє однією із найважливіших вимог до професійної діяльності 
сучасного фахівця. 
Без базової шкільної підготовки із математики, фізики, хімії важко собі уявити успішну 
самореалізацію на ринку праці, оскільки наприклад математика формує саму систему 
інтелектуальних та моральних установок здобувача освіти, розвиває певну інтуїцію. 
Математична компетенція учня сприяє адекватному застосуванню математики для 
вирішення проблем повсякденного життя. Хімія посідає чільне місце серед природничих 
наук, оскільки дає змогу поєднувати і пояснювати процеси перетворень, які відбуваються у 
живій та неживій природі.Сьогодні фізика має надзвичайно високий авторитет серед інших 
наук, який здебільшого зумовлений науково-технічним та інформаційно-комунікаційним 
розвитком людства.Прикладна фізика сягає корінням до основоположних істин і основних 
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понять фізичної науки, але пов’язана з використанням цих наукових принципів у 
практичних пристроях і системах. 
У нормативних документах наголошується на необхідності випереджувального розвитку 
професійної освіти з метою підготовки кваліфікованих, конкурентоздатних на ринку праці 
фахівців, що вільно володіють своєю професією і орієнтуються в суміжних областях 
діяльності, готових до постійного професійного розвитку, соціальної і професійної 
мобільності. Реалізація цієї мети потребує, перш за все, підвищення якості професійної 
освіти. Вирішення цієї проблеми багатопланове, оскільки якість освіти визначається 
сукупністю показників, що характеризують різні аспекти навчальної діяльності: зміст 
освіти, технології навчання, матеріально-технічне забезпечення, кадровий потенціал 
тощо.Отже, особливої актуальності набуває проблема створення умов, які дозволять 
забезпечити якісні зміни в освітньому  процесі професійних (професійно-технічних) 
закладів, що сприятимуть засвоєнню майбутніми кваліфікованими робітниками не тільки 
базових знань і професійних умінь, але і сформованості у них готовності до активного 
самостійного отримання нових знань з інформаційних та інших технологій, набуття 
багатофункціональних умінь, а також підвищення рівня їх культури, соціальної 
активності.Розглянуті вище аспекти професійного навчання, по суті, визначають 
професійну компетентність випускника. У зміст поняття «професійна компетентність» 
практики професійної освіти вкладають осмислення особистісних можливостей фахівця, які 
дозволяють йому самостійно та достатньо ефективно вирішувати завдання, що, по-перше, 
формулюються ним самим або адміністрацією закладу в освітньому процесі; по-друге, 
створюють потенціал успішної самореалізації на професійному полі діяльності у 
майбутньому.Для рішення зазначених завдань важливо, щоб учні в процесі професійної 
підготовки оволоділи уміннями здобувати знання з теорії та готовністю застосовувати її 
положення на практиці. Таким чином, сформувати компетентність спеціаліста певної галузі 
економіки можна шляхом досягнення єдності його теоретичної й практичної готовності до 
здійснення професійної діяльності. Компетентнісний підхід в освіті – це спроба привести у 
відповідність освіту і потреби ринку праці. Він не є чимось новим, штучно створеним, а 
гармонійно поєднує традиційний підхід викладання, головним завданням якого є 
формування стійких знань, умінь та навичок, і особистісного потенціалу майбутніх 
фахівців в навчальному процесі [5].   

Процес навчання в професійних(професійно-технічних) навчальних закладах 
вимагає від викладачів і майстрів дотримання в своїй повсякденній педагогічній діяльності 
наступних професійних компетенцій: уміння прогнозувати педагогічну діяльність з 
опороюна отримання успішних результатів; здатності організовувати суб’єктну взаємодію 
«педагог-учень» для досягнення поставленої мети, враховуючи їх рівень професійних знань 
та потенційних можливостей; готовності до проектної, діагностичної та оцінної 
діяльності.Одним із важливих питань професійної педагогіки є впровадження у навчальний 
процес форм та методів, які ґрунтуються на реалізації особистісно-орієнтованого, 
інтегративного та діяльнісного підходів.З точки зору методичного забезпечення заявлені 
вимоги реалізуються практикою впровадження інноваційних уроків, які мають 
нетрадиційну, гнучку структуру і орієнтовані на зростання інтересу учнів до навчання та 
підвищення їх фахового рівня. 
 Предметна роз’єднаність стала однією з причин фрагментарності світогляду учнів у 
той час, коли в світі переважать тенденції до економічної, політичної, культурної, 
інформаційної інтеграції. Традиційна система навчання має справу з багатьма навчальними 
дисциплінами, які змістовно та методологічно не узгоджуються між собою. Її 
організаційний принцип – це предметоцентризм – функціонування навчальних предметів, 
як автономних освітніх систем. Ізольоване вивчення навчальних предметів, їх слабкий 
зв’язок один з одним породжують серйозні труднощі у формуванні в учнів цілісної картини 
світу, заважають органічному сприйняттю культури.Загальноосвітні предмети, будучи 
базою для вивчення предметів професійного блоку дисциплін, сприяють підвищенню 
якості професійної підготовки, з іншого боку вивчення предметів професійного блоку 
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дисциплін допомагає учням закріпити отримані знання по загальноосвітніх предметах, 
доповнює і поглиблює їх при розгляді наукових основ техніки, технології, організації і 
економіки виробництва. Йдеться не про насичення уроків загальноосвітніх предметів 
матеріалом професійного циклу або, навпаки, про те, щоб наповнити уроки професійно-
технічного циклу матеріалом загальноосвітніх предметів, надаючи їм структуру інших 
предметів, а про інтеграцію знань, умінь, навичок з різних предметів, про вдосконалення 
структури власного предмета, про синтез суб'єктивно нового знання, який повинен стати 
основною метою інтеграції навчальних дисциплін. 
Шляхи здійснення міжпредметних зв’язків є однією із актуальних проблем вдосконалення 
методів навчання. Засоби реалізації міжпредметних зв’язків можуть бути різні: питання, 
завдання, задачі, проблемні ситуації, навчальні проблеми міжпредметного змісту, 
прикладні задачі та інші. Великі можливості для активізації пізнавальної діяльності дають 
самостійні роботи на міжпредметній основі, які носять комплексний характер, тобто 
потребують всебічної характеристики об’єкту на основі застосування знань із декількох 
предметів. Використання міжпредметних зв’язків в навчальному процесі сприяє 
формуванню професійних компетентностей будівельників.Предмет «Спеціальна 
технологія» в системі  професійної освіти є профілюючим. Основне завдання його-
формування в учнів необхідного комплексу технічних знань з обраної професії. Засвоєння 
цього предмета дає змогу творчо, свідомо і науково обґрунтовано використовувати в 
трудовому процесі теоретичні знання, вміння та навички. При вивченні предмета повинні 
висвітлюватись загальні відомості про будівельні процеси, їх характерні особливості і 
розподіл, питання сучасної технології й організації виконання основних будівельно-
монтажних процесів. Особливість вивчення матеріалу «Спецтехнологія» пов’язана з 
розумінням суті фізичних і хімічних процесів, їх взаємозв’язку з технологічними 
процесами, що відбуваються при їх виконанні. Наприклад, процес тужавлення розчину чи 
бетону можна регулювати за рахунок використання хімічних домішок. Важливо пояснити 
взаємодію одних матеріалів з іншими, розкриваючи фізичну, хімічну та технологічну суть 
таких процесів і їхній вплив на якість, міцність і довговічність виконаних конструкцій. Це 
допоможе учням краще засвоїти будівельні процеси в їх взаємозв’язку із властивостями 
будівельних матеріалів [7]. Отже, здійснення предметних взаємозв’язків сприяє глибшому 
розумінню здобувачами освіти причинно-наслідкових відносин , явищ і процесів, що 
вивчаються, свідомому сприйняттю матеріалу, активізації процесу мислення і є важливою 
умовою міцності і придатності набутих знань, умінь і навичок. Предметні взаємозв’язки 
слід розглядати як складну і різнобічну систему, в основі якої повинен бути учень, як 
об’єкт навчання. Виходячи з цього, до системи міжпредметних взаємозв’язків включають 
наступні взаємозв’язки: зі змісту навчального матеріалу, формуючих знань і вмінь, 
організаційних форм, методів і засобів навчання [8].  
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Формування професійних компетентностей мулярів засобами 
інноваційних технологій та міжпредмиетних зв’язків  
(з досвіду роботи викладача спецдисциплін Логвіненко В.І.) 

   У реаліях сьогоденнясистема професійної(професійно-технічної)освіти повинна не тільки 
розвивати інтелект учнів, їхню професійну майстерність, а й орієнтувати процес навчання 
на розвиток самостійності, творчості, інноваційного стилю мислення та діяльності[6]. 
Сучасний стан та подальші перспективи розвитку будівельної галузі в Україні  та світі 
дають підстави говорити про важливість професії муляра. Ринок праці потребує 
відповідних фахівців, рівень кваліфікації яких є однією з найважливіших складових їх 
успішного працевлаштування. Вирішенню цієї проблеми сприяє вдале використання 
інноваційних технологій, міжпредметних зв’язків, елементів особистісно-орієнтованого 
навчання на уроках технології. Для здійснення міжпредметних взаємозв’язків у навчанні 
важливо правильно розуміти їх суть та системний характер. Їх треба розглядати як складну 
і різнобічну систему, в основі якої повинен бути, як уже говорилося раніше, об’єкт 
навчання - здобувач освіти. Тому сьогодні при впровадженні міжпредметних зв’язків  на 
уроках важливо враховувати не лише зміст навчального матеріалу, використання набутих 
знань з інших предметів для кращого осмислення нового матеріалу, а й основні вимоги до 
випускника за освітньо-кваліфікаційною характеристикою.В результаті роботи творчої 
групи, викладачами спеціальної технології та  загальноосвітньої підготовки була складена 
таблиця міжпредметної відповідності з врахуванням основних вимог за освітньо-
кваліфікаційною характеристикою випускника з професії:7122 Муляр  Кваліфікація:муляр 
3(2-3)-го розряду  (таблиця1). 
Модель інтеграції професійних знань 
Повинен знати за 
кваліфікаційною 
характеристикою 

Предмет 
професійно-
теоретичної 
підготовки 

Предмет 
агальноосвітн
ьої  
підготовки 

Питання 
міжпредметного 
вирішення 

2-й розряд 
Основні види стінових 

матеріалів  
Матеріалознавс
тво 

Хімія 
 
 
Фізика 

Хімічний склад 
Хімічні властивості 
матеріалів 
Фізичні властивості 
матеріалів 

Способи приготування 
розчинів 

Технологія 
кам’яних робіт 

Хімія 
 
Фізика 
 
Математика 

Склад розчину в масових 
частках 
Використання електро 
обладнання 
Математичне вираження 
складу розчину 

Способи пробиваннягнізд та 
отворів у кладці 

Технологія 
кам’яних робіт 

Фізика Твердість речовини 
Використання електро 
обладнання  

Правила розбирання кладки 
фундаментів, стін і стовпів 

Технологія 
кам’яних робіт 

Хімія 
 
 
Фізика 

Міцність кам’яних 
матеріалів та зчеплення з 
розчином 
Використання електро 
обладнання  

Види стропів і захватних 
пристроїв, основні види 
такелажної оснастки 

Технологія 
кам’яних робіт 

Хімія Властивості матеріалів, 
міцність 

Правила переміщання  
та складання вантажів    
малої маси 

Технологія 
кам’яних робіт 

Фізика Вплив сили вітру 
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3-й розряд 
Основні 
властивості стінових 
матеріалів і  
розчинів, 
 гідроізоляційних  
матеріалів для 
 ізолювання 
 фундаментів та стін 

Матеріалознавс
тво 

Хімія 
 
 
Фізика 

Хімічні властивості 
матеріалів 
 
Фізичні властивості 
матеріалів 

Прості системи кладки й 
перев’язування швів; 
прийоми кладки 

Технологія 
кам’яних робіт 

Фізика Сили, що діють на 
предмет 

Кладка простих стін; 
способи розстилання 
розчину на стіні, 
розкладання цегли та 
забутовки 

Технологія 
кам’яних робіт 

Математика 
 
 
Хімія 

Довжина,ширина, 
прямокутність, об’єм, 
площа 
Процес твердненя 
розчинової суміші 

Вимоги до якості цегляної 
кладки та збірних 
залізобетонних конструкцій, 
що монтуються у кам’яних 
будовах 

Технологія 
кам’яних робіт 

Математика Товщина швів, висота, 
довжина конструкції 
допустимі відхилення 

Правила роботи 
пневматичним й 
електричним інструментом, 
що застосовуються під час 
будівництва кам’яних будов 
та споруд; 

Технологія 
кам’яних робіт 

Фізика 
 
 
 
Охорона 
праці 

Принцип дії 
Використання електро 
бладнання   
Електробезпека 

Оновні види деталей та 
збірних конструкцій, що 
застосовуються під час 
роботи 

Матеріалознавс
тво 

Хімія Склад бетону, цементу 
Корозія 
металу(арматури) 

Вимоги до якості кладки 
 

Технологія 
кам’яних робіт 
 

Хімія 
 
 
Математика 

Міцність бетону, 
розчину 
 
Геометричність форм, 
відповідність розмірам 
конструкції, 
прямолінійність швів 

 
Під час складання завдань міжпредметного змісту з професії «Муляр» 
викладачі нашої творчої групи беруть до уваги питання міжпредметної 
відповідності, завдяки чому завдання набувають конкретного 
компетентнісного спрямування.Створюючи сучасний освітній простір з 
метою формування професійних компетентностей, важливо будувати 
процес навчання таким чином, щоб учні не лише систематично 
отримували знання, уміння й навички, а й самі ставали повноцінними 

співавторами освітнього процесу, відчували потребу в особистому розвитку. 
Вони повинні вміти працювати в команді, бути комунікабельними, самостійно вирішувати 
нестандартні ситуації та використовувати свої знання для вирішення виробничих завдань, 
креативно мислити, генерувати нові ідеї, уникати будь-яких конфліктних ситуацій, уміти 
швидко виходити з них [13].Навчання, на мою думку,  має бути  активним  і водночас 
максимально  індивідуалізованим. 



 

  Вибір форм організації навчання залежить від основних завдань освіти і виховання, 
особливостей змісту предмета, конкретних цілей заняття, навчаль
способів керівництва викладачем пізнавальною діяльністю учнів.
            Упроваджуючи в практику особистісно
етапи уроку: 
І етап – «Орієнтація», передбачає зазначення теми в розділі, 
роботу, опору на знання та досвід учнів.
ІІ етап – «Покладання мети», н
уроці відпрацьовувати значуще для них. Цей етап є важливим з огляду на низьку мотивацію 
наших учнів до навчання. 
визначити знання з якого предмету допоможуть у реалізації поставлених цілей.
ІІІ етап – «Проектування», з
роботи, роблячи опору на їхні знання та досвід.
ІV етап – «Орієнтація», п
використовувати, вибираємо вид фіксації (таблиці, схеми, опорні конспекти). Таким чином 
учні відчувають свою причетність до проектуван
відповідальність за її результат.
У етап – «Реалізація», тобто виклад матеріалу, спілкування з учнями
На уроках використовую  сучасні технології навчання, які вимагають від учнів життєвих 
спостережень, збуджують їх
індивідуальні, групові, колективні форми роботи. Постійно працюю над розвитком 
логічного мислення учнів, їх пізнавальної активності. Намагаюсь, щоб уроки 
сучасним вимогам: були практично спрямовані, структ
чітко сплановані. Вирізнялися використанням різних видів діяльності, добором ефективних 
форм і методів навчання, в тому числі такими, які відображають міжпредметні зв’язки, 
взаємодією учнів з учнями, педагога з учнями.

 Індивідуальна форма 
учнем, спеціально 
навчальних можливостей
завдання спрямовані
(довідники,

розв'язування задач, прикладів;організацію спостережень;
рефератів, доповідей, підготовку презентацій.
Учні отримують попереднє 
теми, узагальнити та структурувати її, скласти повідомлення. На уроках, під час 
інформаційної п’ятихвилинки, учні озвучують свої повідомлення. 
отримали завдання підготувати повідомлен
технологи, розподіливши між собою види робіт, підготували повідомлення про 
призначення та характерні особливості виконання робіт. Учень 
собівартість дачного будиночку, викладеного із звича
основи галузевої економіки). Учень 
будівництва.Доповіді, реферати, презентації учні готують на семінарські заняття
позаурочні заходи професійного спрямування, наприклад предм
усний журнал «Хочу все знати» в рамках проектної діяльності учнів
інтернет-сторінок, інформаційних аркушів, 
електронних носіях з окремих те
діяльність протягом всього терміну навчання 
тенденції розвитку будівельної галузі, знайомитися з найсучаснішими матеріалами та 
технологіями. Також виробляє навики  орієнтування
умови для творчості в індивідуа
учні можуть об’єднуватися 
середовище з використанням мультимедійних тех

Вибір форм організації навчання залежить від основних завдань освіти і виховання, 
особливостей змісту предмета, конкретних цілей заняття, навчальних можливостей учнів, 
способів керівництва викладачем пізнавальною діяльністю учнів.

проваджуючи в практику особистісно- орієнтований підхід, виділяю

ередбачає зазначення теми в розділі, орієнтацію на позитивну 
роботу, опору на знання та досвід учнів. 

«Покладання мети», на цьому етапі необхідно учням довести те, що будемо на 
уроці відпрацьовувати значуще для них. Цей етап є важливим з огляду на низьку мотивацію 

 На уроках я спонукаю учнів самостійно
визначити знання з якого предмету допоможуть у реалізації поставлених цілей.

«Проектування», здійснюється залучення учнів до роботи обговоренням плану 
роблячи опору на їхні знання та досвід. 

«Орієнтація», передбачає обговорення з учнями, які форми роботи будемо 
використовувати, вибираємо вид фіксації (таблиці, схеми, опорні конспекти). Таким чином 
учні відчувають свою причетність до проектування навчальної діяльності та 
відповідальність за її результат. 

«Реалізація», тобто виклад матеріалу, спілкування з учнями
На уроках використовую  сучасні технології навчання, які вимагають від учнів життєвих 
спостережень, збуджують їхні думки, судження, уявлення та міркування.  Поєдную 
індивідуальні, групові, колективні форми роботи. Постійно працюю над розвитком 
логічного мислення учнів, їх пізнавальної активності. Намагаюсь, щоб уроки 

ули практично спрямовані, структурно цілісні, логічно
ирізнялися використанням різних видів діяльності, добором ефективних 

в тому числі такими, які відображають міжпредметні зв’язки, 
педагога з учнями. 

Індивідуальна форма  роботи передбачає постановку перед кожним 
спеціально підібраного, відповідно до рівня його підготовки і 

навчальних можливостей, завдання для самостійного розв'язання. Такі 
завдання спрямовані: на роботу з підручниками, джерелами інформації 

відники, інструкційні картки, інформаційні аркуші
розв'язування задач, прикладів;організацію спостережень; написання
рефератів, доповідей, підготовку презентацій. 

попереднє  завдання: опрацювати вдома інформацію з якогось питання 
теми, узагальнити та структурувати її, скласти повідомлення. На уроках, під час 
інформаційної п’ятихвилинки, учні озвучують свої повідомлення. 
отримали завдання підготувати повідомлення про основні види будівельних робіт. Учні 
технологи, розподіливши між собою види робіт, підготували повідомлення про 
призначення та характерні особливості виконання робіт. Учень –
собівартість дачного будиночку, викладеного із звичайної керамічної цегли («МПЗ» 
основи галузевої економіки). Учень – історик ознайомив із хронологією розвитку 

Доповіді, реферати, презентації учні готують на семінарські заняття
позаурочні заходи професійного спрямування, наприклад предметні тижні.
усний журнал «Хочу все знати» в рамках проектної діяльності учнів, передбачає підготовку 

сторінок, інформаційних аркушів, інформаційних блоків на паперових та 
електронних носіях з окремих тем програми та предмету в ціло
діяльність протягом всього терміну навчання дає можливість учням 
тенденції розвитку будівельної галузі, знайомитися з найсучаснішими матеріалами та 
технологіями. Також виробляє навики  орієнтування в інформаційному просторі, створює 
умови для творчості в індивідуальній та колективній діяльності(за потреби чи за бажанням 
учні можуть об’єднуватися в пари чи групи), допомагає створити навчально

ристанням мультимедійних технологій. 
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Вибір форм організації навчання залежить від основних завдань освіти і виховання, 
них можливостей учнів, 

способів керівництва викладачем пізнавальною діяльністю учнів. 
орієнтований підхід, виділяю такі основні 

орієнтацію на позитивну 

а цьому етапі необхідно учням довести те, що будемо на 
уроці відпрацьовувати значуще для них. Цей етап є важливим з огляду на низьку мотивацію 

понукаю учнів самостійно віднайти мотивацію, 
визначити знання з якого предмету допоможуть у реалізації поставлених цілей. 

оти обговоренням плану 

ередбачає обговорення з учнями, які форми роботи будемо 
використовувати, вибираємо вид фіксації (таблиці, схеми, опорні конспекти). Таким чином 

ня навчальної діяльності та 

«Реалізація», тобто виклад матеріалу, спілкування з учнями 
На уроках використовую  сучасні технології навчання, які вимагають від учнів життєвих 

ення, уявлення та міркування.  Поєдную 
індивідуальні, групові, колективні форми роботи. Постійно працюю над розвитком 
логічного мислення учнів, їх пізнавальної активності. Намагаюсь, щоб уроки відповідали 

урно цілісні, логічно послідовні, 
ирізнялися використанням різних видів діяльності, добором ефективних 

в тому числі такими, які відображають міжпредметні зв’язки,  

передбачає постановку перед кожним 
відповідно до рівня його підготовки і 

завдання для самостійного розв'язання. Такі 
джерелами інформації 

, інформаційні аркуші); на 
написання повідомлень, 

завдання: опрацювати вдома інформацію з якогось питання 
теми, узагальнити та структурувати її, скласти повідомлення. На уроках, під час 
інформаційної п’ятихвилинки, учні озвучують свої повідомлення. Наприклад, учні 

ня про основні види будівельних робіт. Учні – 
технологи, розподіливши між собою види робіт, підготували повідомлення про 

–економіст підрахував 
йної керамічної цегли («МПЗ» - 

із хронологією розвитку 
Доповіді, реферати, презентації учні готують на семінарські заняття або на 

етні тижні. Започаткований  
передбачає підготовку 

інформаційних блоків на паперових та 
м програми та предмету в цілому(додаток 3).Така 

дає можливість учням відслідковувати 
тенденції розвитку будівельної галузі, знайомитися з найсучаснішими матеріалами та 

в інформаційному просторі, створює 
льній та колективній діяльності(за потреби чи за бажанням 

допомагає створити навчально-інформаційне 
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У дидактичній літературі розрізняють індивідуальну й індивідуалізовану форми 
організації навчання. Індивідуальна характеризується тим, що учень виконує спільне для 
всієї групи  завдання, не контактуючи з іншими учнями, але в єдиному для всіх темпі. 
Індивідуалізована форма спрямована на самостійне виконання специфічних завдань з 
урахуванням індивідуального темпу навчально-пізнавальної діяльності кожного учня. 
Важливими функціями викладача є стимулювання пізнавальної діяльності, постійний 
контроль за виконанням завдань, своєчасна допомога у подоланні навчальних утруднень. 
Індивідуальну роботу можна організовувати на всіх етапах уроку: під час засвоєння нових 
знань, їх закріплення, формування вмінь і навичок, узагальнення і повторення навчального 
матеріалу, контролю знань. Та попри значні переваги індивідуальних форм роботи їхнім 
недоліком саме під час уроку є обмеження спілкування між учнями, взаємодопомоги у 
навчанні.Під час своїхуроків використовую поєднання індивідуальних та 
індивідуалізованих форм роботи. Звертаю при цьомуувагу на особистісні характеристики 
кожного учня. З практики відомо, що один учень може відтворити здобуту інформацію, 
інший – ні. Але для того, щоб надати можливість і такому учню реалізувати себе на уроці 
ставлю завдання: прочитати текст, дати відповіді на питання з підказками або без.  Інші 
учні - опрацьовуючи текст, складають плани  відповіді, опорні конспекти, повідомлення,  
«адресні» питання. Наприклад, під час вивчення теми «Основні відомості про будівлі та 
споруди», всі учні отримали завдання опрацювати матеріал за підручником. Декілька учнів 
отримали завдання: прочитати текст та виписати визначення в зошит, потім за допомогою 
конспекту дати визначення, що таке будівля і споруда. Інші учні повинні були виписати ще 
й види будівель, але відтворювати інформацію намагатись без зошита своїми словами. Три 
учні отримали завдання опрацювати матеріал за підручником та скласти схему-
класифікацію будівель та споруд. Таким чином учні опрацьовували однакову інформацію, 
але засвоїли її  кожен на своєму рівні.Позитивний результат дає організація та 
впровадження роботи консалтингової служби. Два учні виконують кожен своє завдання 
відповідного рівня складності, за потреби «сильніший» учень може допомогти «слабшому» 
порадою, поясненням, але ні в якому разі він не повинен виконувати це завдання за нього. 
Завдання, задачі, які можна розв’язати; запитання, на які можнадати відповідь; поняття, які 
можна пояснити, охарактеризувати,  з використанням отриманих знань з інших предметів, 

позначаю логотипом «МПЗ»(додатки 1-4). 
Фронтальна форма навчальної діяльності учнів передбачає спільну 
діяльність учнів для реалізації навчальних завдань. Учні під керівництвом 
викладача одночасно виконують спільну для всіх роботу, обговорюють, 
порівнюють та оцінюють її результати. Це сприяє формуванню довірливих 
стосунків між педагогом та учнями, стійких пізнавальних інтересів. 
Фронтальна форма може бути реалізована в процесі проблемного чи 

пояснювально-ілюстративного викладу матеріалу, виконання репродуктивних чи творчих 
завдань. При цьому також необхідно враховувати індивідуальні особливості кожного, а не 
націлюватись на абстрактного ідеального учня, запобігати нівелюванню пізнавальних 
можливостей і рівня сформованості знань, умінь та навичок учнів.Для активізації 
навчальної діяльності, актуалізації опорних знань учнів на початку уроку використовую 
метод «Мозковий штурм», коли учні дають відповіді на питання, поставлені викладачем 
(викладач фіксує відповіді на дошці) а потім в процесі обговорення визначають ті відповіді, 
які були більш правильними, вдалими. При цьому важливо з повагою вислухати думку 
кожного і ні в якому разі не дати зрозуміти, що чиясь відповідь була непотрібною чи 
неважливою. Такий підхід надає учням впевненості в собі, допомагає подолати страх 
осоромитися перед іншими в разі неправильної відповіді. Учняпотрібно підбадьорювати і 
запевнити, що якщо він щось відповість неправильно, йому допоможуть 
виправитись.Наприклад, вправа «Технологічний ліфт» допомагає учням пригадати вже 
вивчений матеріал, узагальнити його, визначити які ще питання необхідно вивчити, щоб 
досягти повного розуміння теми та осмислення матеріалу, тобто спроектувати свою 
подальшу діяльність(додаток 4) . Таке саме призначення і у вправи «Дерево знань» 



 

(«Ментальне дерево»). Різниця в тому, що «Технологічний ліфт» передбачає відтворення 
процесів у технологічній послідовності, а «Дерево знань»
понять по суті питання(додаток 1)
зв’язків. Наприклад: Які фізичні закони пояснюють І правило розрізки кам’яного 
мурування?Пожвавлення серед учнів викликає реалізація «Адресних питань», складених 
ними під час індивідуальної самостійної роботи, або роботи в парах. Кожен 
учнів) може задати своє питання, складене за змістом навчального матеріалу уроку, чи на 
повторення, конкретному учню, назвавши ім’я до кого він це питання адресує. Єдиною 
вимогою є те, що необхідно самому добре знати відповідь на своє питання, щоб 
проаналізувати та зарахувати  відповідь з дода
відповідає. За цікаві, оригінальні, правильно сформульовані
характеру учні також отримують оціночні бали.
на різних етапах уроку так, як стимулюють мислення та активізують діяльність. 
цієї вправи є переадресація питань.
розігрування ділових ситуацій
вчаться комунікувати на професійному рівні, розв’язувати виробничі ситуації. 
під час ділової гри «Сам собі майстер» розігрувалась ситуація, коли радіослухачі задавали 
питання з проблем ремонту фахівцям присутнім у студії. Ведучі, в процесі розмови, 
переадресовували їх конкретним спеціалістам.  П
залізобетонних плит виникає суцільна поздовжня тріщина?
питання: Порадьте, які електричні 
старому будинку? – спеціалісту
зв’язки,  учні зрозуміли наскільки є важливими знання із різних галузей, що вони дуже 
пов’язані між собою та впливають на компетентність сучасного робітника
використовую тестові завдання з подальшою са
виховує в учнів почуття відповіда
провести самоаналіз своїх знань.
ментальних карт на  міжпредметній основі, які носять комплексний характер, тобто 
потребують всебічної характеристики об’єкту на основі застосування знань із декількох 
предметів. Це завдання  можна виконувати індивідуально вдома чи в класі, в парі, в групі, 
але перевірка -краще колективна. 
об’єктом дослідження є теплоізоляційний матеріал 
повинні застосувати знання із матеріалознавства 

пояснити звукоізоляційні 
властивості.
Працюючи в парах
завдання. Під час роботи консалтингової служби, сильніший учень 
допомагає слабшому у виконанні завдання, або учні отримують 
диференційованізавдання

пари. Опрацювавши матеріал кожен самостійно, учні в процесі обговорення повинні 
прийти до спільного, консолідованого рішення стосовно свого завдання: відповіді на 
поставлені питання, складанні плану, схеми
повідомлення, діаграми, тощо. Потім кожна пара повинна передати свою інформацію іншій 
парі, або всім учням через виступ, залежно від визначених на уроці форм роботи
1,3). Елементи міжпредметних зв’язків у завданнях позначаються «МП
розв’язання учням, які потребують допомоги, можуть бути запропоновані інформаційні 
аркуші. Наприклад «Шпаргалка з математики», де пояснюється за якою формулою 
визначається об’єм, допоможе учням розв’язати задачу з Технології  кам’яних робіт, в 
потрібно визначити обсяг виконаного мурування за зміну ланкою мулярів за вказаними: 
висотою мурування, довжиною та товщиною стіни.

Різниця в тому, що «Технологічний ліфт» передбачає відтворення 
процесів у технологічній послідовності, а «Дерево знань» відображає загальну картину 

(додаток 1).Декілька питань викладача стосуються міжпр
зв’язків. Наприклад: Які фізичні закони пояснюють І правило розрізки кам’яного 

Пожвавлення серед учнів викликає реалізація «Адресних питань», складених 
ними під час індивідуальної самостійної роботи, або роботи в парах. Кожен 
учнів) може задати своє питання, складене за змістом навчального матеріалу уроку, чи на 
повторення, конкретному учню, назвавши ім’я до кого він це питання адресує. Єдиною 
вимогою є те, що необхідно самому добре знати відповідь на своє питання, щоб 

зувати та зарахувати  відповідь з додаванням бала до оціночного листа учню
відповідає. За цікаві, оригінальні, правильно сформульовані, або питання міжпредметного 

учні також отримують оціночні бали.Адресні питання від учнів учням ефективні 
на різних етапах уроку так, як стимулюють мислення та активізують діяльність. 

адресація питань.Цікавими та пізнавальними для учнів є ділові ігри та 
розігрування ділових ситуацій (додаток 5). Учні, в наближених до виробництва

на професійному рівні, розв’язувати виробничі ситуації. 
під час ділової гри «Сам собі майстер» розігрувалась ситуація, коли радіослухачі задавали 
питання з проблем ремонту фахівцям присутнім у студії. Ведучі, в процесі розмови, 

кретним спеціалістам.  Питання:Чому на оштукатуреній стелі і
залізобетонних плит виникає суцільна поздовжня тріщина?- спеціалісту з оздоблення, а 

електричні проводи доцільно використати для заміни проводки в 
спеціалісту-електрику. Таким чином були реалізовані міжпредметні 

зв’язки,  учні зрозуміли наскільки є важливими знання із різних галузей, що вони дуже 
пов’язані між собою та впливають на компетентність сучасного робітника
використовую тестові завдання з подальшою самоперевіркою та взаємною

учнів почуття відповідальності, довіри один до одного, доброчесність, допомагає 
провести самоаналіз своїх знань. Активізують навчальну діяльність завдання із складання 
ментальних карт на  міжпредметній основі, які носять комплексний характер, тобто 

ють всебічної характеристики об’єкту на основі застосування знань із декількох 
предметів. Це завдання  можна виконувати індивідуально вдома чи в класі, в парі, в групі, 

краще колективна. Наприклад, необхідно скласти ментальну карту, 
об’єктом дослідження є теплоізоляційний матеріал - мінеральна вата. Під час роботи учні 
повинні застосувати знання із матеріалознавства – характеристика матеріалу, 

пояснити звукоізоляційні властивості, хімії 
властивості. 
Працюючи в парах, учні об’єднуються залежно від отриманого 
завдання. Під час роботи консалтингової служби, сильніший учень 
допомагає слабшому у виконанні завдання, або учні отримують 
диференційованізавдання - різного рівня скла

Опрацювавши матеріал кожен самостійно, учні в процесі обговорення повинні 
прийти до спільного, консолідованого рішення стосовно свого завдання: відповіді на 
поставлені питання, складанні плану, схеми-послідовності технологічного про
повідомлення, діаграми, тощо. Потім кожна пара повинна передати свою інформацію іншій 
парі, або всім учням через виступ, залежно від визначених на уроці форм роботи

Елементи міжпредметних зв’язків у завданнях позначаються «МП
розв’язання учням, які потребують допомоги, можуть бути запропоновані інформаційні 

«Шпаргалка з математики», де пояснюється за якою формулою 
визначається об’єм, допоможе учням розв’язати задачу з Технології  кам’яних робіт, в 
потрібно визначити обсяг виконаного мурування за зміну ланкою мулярів за вказаними: 

ою мурування, довжиною та товщиною стіни. 
Групова форма навчальної діяльності учнів
поділ їх на групи для розв'язання однакових чи різних завдань. 
Під час поділу на групи слід брати до уваги індивідуальні 
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Різниця в тому, що «Технологічний ліфт» передбачає відтворення 
відображає загальну картину 

Декілька питань викладача стосуються міжпредметних 
зв’язків. Наприклад: Які фізичні закони пояснюють І правило розрізки кам’яного 

Пожвавлення серед учнів викликає реалізація «Адресних питань», складених 
ними під час індивідуальної самостійної роботи, або роботи в парах. Кожен учень(пара 
учнів) може задати своє питання, складене за змістом навчального матеріалу уроку, чи на 
повторення, конкретному учню, назвавши ім’я до кого він це питання адресує. Єдиною 
вимогою є те, що необхідно самому добре знати відповідь на своє питання, щоб 

ванням бала до оціночного листа учню, який 
, або питання міжпредметного 

Адресні питання від учнів учням ефективні 
на різних етапах уроку так, як стимулюють мислення та активізують діяльність. Варіацією 

Цікавими та пізнавальними для учнів є ділові ігри та 
в наближених до виробництва, ситуаціях 

на професійному рівні, розв’язувати виробничі ситуації. Наприклад 
під час ділової гри «Сам собі майстер» розігрувалась ситуація, коли радіослухачі задавали 
питання з проблем ремонту фахівцям присутнім у студії. Ведучі, в процесі розмови, 

итання:Чому на оштукатуреній стелі із 
спеціалісту з оздоблення, а 

проводи доцільно використати для заміни проводки в 
електрику. Таким чином були реалізовані міжпредметні 

зв’язки,  учні зрозуміли наскільки є важливими знання із різних галузей, що вони дуже 
пов’язані між собою та впливають на компетентність сучасного робітника.Також 

взаємноюперевіркою. Це 
доброчесність, допомагає 

Активізують навчальну діяльність завдання із складання 
ментальних карт на  міжпредметній основі, які носять комплексний характер, тобто 

ють всебічної характеристики об’єкту на основі застосування знань із декількох 
предметів. Це завдання  можна виконувати індивідуально вдома чи в класі, в парі, в групі, 

необхідно скласти ментальну карту, 
мінеральна вата. Під час роботи учні 
характеристика матеріалу, фізики - 

, хімії – теплоізоляційні 

, учні об’єднуються залежно від отриманого 
завдання. Під час роботи консалтингової служби, сильніший учень 
допомагає слабшому у виконанні завдання, або учні отримують 

різного рівня складності для кожної 
Опрацювавши матеріал кожен самостійно, учні в процесі обговорення повинні 

прийти до спільного, консолідованого рішення стосовно свого завдання: відповіді на 
послідовності технологічного процесу, 

повідомлення, діаграми, тощо. Потім кожна пара повинна передати свою інформацію іншій 
парі, або всім учням через виступ, залежно від визначених на уроці форм роботи(додаток 

Елементи міжпредметних зв’язків у завданнях позначаються «МПЗ», для   їх 
розв’язання учням, які потребують допомоги, можуть бути запропоновані інформаційні 

«Шпаргалка з математики», де пояснюється за якою формулою 
визначається об’єм, допоможе учням розв’язати задачу з Технології  кам’яних робіт, в якій 
потрібно визначити обсяг виконаного мурування за зміну ланкою мулярів за вказаними: 

Групова форма навчальної діяльності учнів передбачає 
поділ їх на групи для розв'язання однакових чи різних завдань. 

час поділу на групи слід брати до уваги індивідуальні 



14 
 

особливості кожного учня, його навчальні можливості для виконання завдання. Кількість 
учнів у групах має становити 3-6 осіб. Результати спільної роботи в групах за вмілого 
керівництва, стимулювання пізнавальної діяльності учнів, завжди значно вищі порівняно з 
виконанням цього завдання кожним учнем самостійно. Робота в групі формує колективну 
відповідальність та передбачає індивідуальну допомогу кожному як з боку викладача, так і 
з боку одногрупників. Групова форма роботи найбільш доцільна під час проведення 
практичних і лабораторних робіт, формування навичок усного мовлення ,  для розв'язання 
конструктивно-технічних завдань. Проте під час організації групової роботи можуть 
виникнути певні труднощі: сильні учні іноді гальмують ініціативу і самостійність слабших; 
окремі групи не можуть ефективно працювати без ретельної і постійної допомоги з боку 
викладача; робота в групах під час уроку іноді порушує ритм та чітку організацію заняття. 
Ознакамита водночас превагами групової навчальної діяльності учнів є: спільність  
цілей;підпорядкованість  конкретних  дій  кожного  члена  групи загальній меті та їх 
взаємодія;  зацікавленість  всіх  учасників  групової  роботи  у  спільному результаті, що 
сприяє співробітництву та взаємодопомозі; ефективне спілкування між членами групи;  
залучення потенціалу кожного учасника до спільної праці.  

Під час організації роботи в групах на своїх уроках кожному видаю посильне 
завдання, націлюю лідера на те, щоб він контролював роботу кожного, а не виконував за 
нього завдання і не давав готовий варіант відповіді. Кожен учень, який отримав менш 
складне завдання, або менше за обсягом буде мати можливість зробити свій внесок у 
досягнення спільної мети. Але при цьому він повинен обов’язково досягти повного 
осмислення матеріалу на своєму рівні. Наприклад, на одному з уроків учні отримали 
завдання практичного характеру: визначити послідовність виконання роботи. Учні, 
спочатку кожен самостійно, опрацьовували інформацію, потім, обговорюючи в групі, 
визначали «Ланцюжок технологічної послідовності». Сам лідер націлював учнів на роботу, 
виконував координаційну функцію.    

Для ефективної роботи деколи розподіляю учнів у групи відповідно до виробничих 
умов: ланки «двійка», «трійка», «четвірка», «п’ятірка». Відомо, що до кожної ланки входять 
робітники різної кваліфікації. Кожна ланка обирає ланкового, який виступає 
координатором її роботи(додаток 4). Повторюємо встановлені правила групової 
роботи:уважно читати завдання-інструкцію;працювати так, щоб не заважати 
іншим;вислуховувати думки кожного члена ланки; користуватися довідковою літературою; 
дотримуватися відведеного часу, «правила піднятої руки».   Презентувати дослідження 
можуть всі члени ланки по-черзі, або хтось один, визначений ланковим. В групі можуть 
бути учні, які виконують різні ролі: редактора, спікера, консультанта, а також спеціаліста з 
певної галузі, наприклад : інженера з охорони праці, фізика, завідувача хімічною 
лабораторією. В цьому випадку завдання мають не тільки суто професійний, а 
багатопрофільний характер. Наприклад, під час вивчення теми «Мурування простих стін 
за однорядною системою», учні розподілились на групи за принципом ланок  отримали 
завдання.  І - ша ланка технічного змісту: визначити технологічну послідовність мурування 
стіни в 1 цеглину. Відповідно учні отримали ролі та конкретні завдання: муляр та 
підсобний робітник – визначити послідовність операцій; ланковий займався підбором 
нормокомплекту інструментів; прораб визначав норми контролю якості. 
ІІ – га ланка отримала завдання організаційного характеру, які стосувались міжпредметних 
зв’язків. Проектанти – накреслити схему організації робочого місця з дотриманням 
масштабу (предмет Будівельне креслення); відповідальний за охорону праці – провести 
інструктаж перед роботою відповідного змісту; ланковий – визначити вимоги до спецодягу 
та правила допуску робітників до роботи. Втретій ланці учні мали ролі експертів 
громадської думки. Вони мали завдання спільне для всіх: визначити переваги та недоліки 
однорядної системи мурування, прослухавши повідомлення учнів – робітників поставити їм 
питання стосовно теми. В результаті висловити заключну думку про  економічну та 
технічну доцільність мурування таким способом та готовність ланок до кваліфікованого 
виконання завдання. 
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Під час проведення такої роботи учні вчаться спілкуватися, аналізувати,  
переконувати,  висловлювати  свою  думку,  оцінювати свою роботу, порівнювати свої 
думки з думками інших, прислухатися до думки  інших, виходячи  із завдання  (інструкції), 
виконувати різні ролі в групі, відповідати за свій вибір, дотримуватись правил роботи в 
групі, захищати і відстоювати свою думку, досягати цілісного сприйняття матеріалу, який 
вивчається. 

Національною доктриною розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті визначено, що 
одним із пріоритетних напрямів її розвитку є впровадження в усі ланки освітньої галузі 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечить подальше 
вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення якості, доступності і 
ефективності освіти, вироблення у підростаючого покоління вмінь і навичок, необхідних 
для практичного використання у сучасному інформаційному середовищі. Комп’ютер з 
мультимедіа  стає дуже ефективним технічним засобом навчання. 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. Тому важливу роль 
відіграють презентації до уроків, перегляд відеороликів.Наприклад, під час вивчення теми 
«Мурування стовпів за трьохрядною системоюпревязування швів» учні переглянули 
відеоролик про особливості виконання мурування: «Поради спеціаліста» та презентацію: 
«Корозія металів», де висвітлюються причини корозії, види корозії за механізмом процесу, 
способи захисту. Провівши паралелі між двома питаннями з технології та хімії учні, дійшли 
висновку, що металеві сітки, якими армують стовпи, потребують обов’язкового захисту від 
корозії,яка може призвести до руйнування конструкції та завдати економічної шкоди. 
Пов’язуючи деякі поняття між собою, учні краще засвоюють  матеріалтак, як можуть 
зпроектувати його в реальну виробничу ситуацію. Іноді на уроках я використовую заставки, 

які мені допомагають орієнтувати учнів на вид тієї чи іншої діяльності. 
Якщо працюємо індивідуально – учень сам несе відповідальність за 
результат своєї роботи. При роботі в парах, групах – може відчути себе в 
системі уроку і бути активним його учасником, але водночас тут 
формується прояв відповідальності перед групою. 
Орієнтуючи учнів на результат своєї діяльності, ми розвиваємо 
особистість учня, його самобутність і самоцінність.  Вважаю, важливим 

є оцінювання не лише викладачем а й самим учнем. Тому на своїх уроках використовую 
самооцінювання, взаємне оцінювання. Досвід показує, що такий підхід заохочує учнів, 
стимулює їх. Разом з тим учень чітко бачить де він припустився помилки. Здійснюється 

активне осмислення і виправлення допущених помилок.  Ефективною є 
накопичувальна система оцінок, яка передбачає бали за різні види діяльності, 
що стимулює учнів до активності на різних етапах уроку. «Оціночні листи» 
може заповнювати викладач, сам учень, або ланковий під час роботи в групах 
(додаток 4,5). 
   У процесі своєї педагогічної діяльності я постійно працюю над 
оновленням форм і методів роботи. Наприклад, командна гра «Технологія +» 

розвиває інтелект, формує позитивні установки на навчання, дає можливість узагальнити та 
систематизувати знання.  Під час гри учні розподіляються на команди. На дошці чи на 
екрані вказані номінації: «Технологія», «Матеріалознавство», «Охорона праці», «Хімія», 
«Фізика». Варіації «інших» предметів можуть бути різні. До кожного предмету 
підбираються питання, яким присвоюються порядкові номери. Команда учасників називає 
номінацію та номер питання. Після озвучення питання, надається час на обговорення та 
визначення хто буде відповідати. За критеріями – за кожну правильну відповідь команда 
отримує один бал, за відповідь на питання із зірочкою – 2 бали. Номерки, розглянутих 
питань, прибираються (додаток 2).  
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Нещодавно почала працювати над пошуком ефективних шляхів впровадження на 
уроках  інтерактивної технології «Скрайбінг», яка на сьогодні є досить популярною. Мій 
метод включає:індивідуальну роботу з інформацією на першому етапі (керуюсь   
принципом особистісно-орієнтованого навчання обов’язковості самостійної розумової 
праці учнів у процесі навчання);візуалізацію отриманої інформації,працюючи 
індивідуально або в парі з використанням кольорових зображень; відтворення 
завізуалізованої інформації у формі повідомлення(додаток 1).Використання цього методу 
на перших порах не приносить бажаного результату через невміння учнів образно та 
логічно мислити, відсутність навиків виконання графічних зображень.Але практика 
показує, що інфографіка допомагає розвивати в учнів креслярські навики, які знадобляться 
при виконанні практичних завдань на уроках будівельного креслення. 

З метою покращення комплексно-методичного забезпечення викладання предмету 
розроблений посібник «Методичний супровід Технології кам’яних робіт з елементами 
міжпредметних зв’язків»У посібнику концептуально розглядаються теми програми з 
професії «Муляр».Користуючись міні-посібником майбутні будівельники ознайомляться 
з відомостями про кам’яне мурування та виконання будівельних робіт, про мурування зі 
штучних та природних каменів правильної форми, дізнаються технологію виконання 
простих теплоізоляційних та гідроізоляційних робіт, навчаться виконувати бутове та 
бутобетонне мурування, стропальні роботи. Вивчення перелічених питань допоможе 
озброїти учнів необхідним мінімумом знань, без яких не обійтися муляру. 

Структура міні-посібника включає: 
 план викладу та засвоєння матеріалу; 
 мотивацію вивчення матеріалу; 
 важливі терміни і поняття; 
 теоретичні відомості; 
 міжпредметні зв’язки; 
 вправи на закріплення матеріалу; 
 питання самоконтролю; 
 тестові завдання для тематичного контролю. 
Вміщення плану вивчення та засвоєння матеріалу стане ефективним засобом 

формування в учнів позитивної мотивації навчання. При вивченні певного навчального 
блоку теми виділені ключові слова, які є суттєвою ознакою навчального розділу, що дасть 
змогу сформувати учневі професійний термінологічний словник. Навчальний міні-
посібник дає теоретичне обґрунтування тем, де подаються лаконічні відомості, 
структурно-логічні схеми і таблиці лекційного курсу, що дає змогу самостійно працювати 
учням. Ретельне та вдумливе опрацювання учнями теоретичного матеріалу дасть їм змогу 
отримати необхідні знання, а також може стати імпульсом розвитку технологічної 
грамотності учнів.У тексті посібника тезисно подано професійно спрямований матеріал 
для того, щоб учні отримали поглиблену інформацію про міжпредметне поєднання змісту 
програми спеціальної технології з загальноосвітніми та загально-професійними 
предметами.Закріпленню матеріалу допоможуть вміщені в міні-посібнику дидактичні 
вправи, які спонукають учнів до активної праці з інформацією (аналізувати, робити 
узагальнення, зіставляння, формувати висновки). Вправи тестового спрямування 
відповідають сучасним інноваційним тенденціям освіти. Питання для самоконтролю 
дають змогу учневі проаналізувати свої знання, розширити своє мислення. Як приклад, 
можна розглянути одну із тем посібника.(додаток6) 
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Математичні обчислення у професійній діяльності муляра 
(з досвіду роботи викладача математики Кириленко Н.М.) 

Математика, будівництво та архітектура взаємопов'язані, оскільки 
будівельники та архітектори використовують математику для різних цілей. 
Крім математичних обчислень  для проектування будівель використовують і 
геометрію: для визначення просторових форм, які вважаються гармонійними. 
Архітектура та математика пов'язані принаймні з часів Античності. У 

Стародавньому Римі, Вітрувій визначав архітектора як людину, яка знала ряд інших 
дисциплін, в першу чергу геометрію, що дозволяло йому наглядати за майстрами у всіх 
інших галузях будівництва, наприклад за каменярами та столярами. Окрім  необхідності 
математики для проектування (обрахунку) будівель, архітектори використовують її і для 
інших цілей: по-перше, вони використовують геометрію, яка визначає просторові форми; 
по-друге, вони використовують математику для проектування форм;по-третє, вони можуть 
використовувати математику за допомогою комп'ютерних моделей для вирішення 
екологічних питань, наприклад мінімізації закручення потоків вітру внизу 
хмарочосів.Значний рівень розвитку такої науки, як математика необхідний для прогресу 
багатьох інших наук. На даний момент широко поширені професії, пов’язані саме з 
математикою.[1] Сьогодні майже неможливо знайти роботу, в якій математика не грає 
ніякої ролі. 

Професійна освіта, як складова частина системи освіти України, спрямована на 
формування в учнів професійних знань, умінь, навичок, відповідного технічного, 
технологічного, економічного, професійного мислення.Глобальні процеси, швидка зміна 
технологій, перехід до постіндустріального інформаційного суспільства, утвердження 
пріоритетів сталого розвитку - усе це зумовлює розвиток людини як головну мету, 
ключовий показник і основний важіль сучасного прогресу.  Вимога сьогодення – 
формування компетентного, конкурентоспроможного фахівця. 

У сучасних умовах, одне із завдань навчального закладу – забезпечення реального 
зв’язку з життям. Головне покликання викладача – дати учням не лише знання з 
програмового матеріалу, а й виробити уміння застосовувати їх у професійній діяльності. 
При цьому слід врахувати те, що більшість учнів, які вступають до 
професійних(професійно-технічних) закладів мають переважно середній, а іноді й 
початковий рівень знань з математики. І лише одиниці – достатній та високий рівень 
підготовки.  Дуже часто учні  акцентують свою увагу на вивченні спеціальних навчальних 
дисциплін, а загальноосвітні предмети, які теж є обов’язковими для вивчення, 
сприймаються як другорядні, а можливо й не потрібні. Тому не втрачає своєї актуальності 
проблема мотивації навчання математиці.[3] 

Як же зацікавити учнів? Як переконати їх, що математика в їхній професії вкрай 
необхідна, а не навпаки? За яких умов учні будуть добре вивчати предмет? Лише тоді, коли 
зрозуміють, що отримані знання знадобляться у житті, обраній професії, побуті. 
Дієвим способом підвищити мотивацію є демонстрація застосування знань та вмінь, які 
відпрацьовуються на уроці,у майбутній професійній діяльності. Навіть зміна в задачі 
кількох слів на слова, пов’язані з професією, вже робить задачу цікавішою в очах учнів. 
Професійна спрямованість уроків математики полягає в тому, щоб учні на практиці змогли 
використовувати знання, набуті на уроках математики. Сьогодні, як і вчора, і завжди 
робітник зобов’язаний бути творцем. На будь-якій ділянці проявляти власну ініціативу, 
вносити нові технічні ідеї, досягати максимального економічного ефекту, дотримуватися 
точності розрахунків. Тому треба вміти підставляти числові дані у відповідні формули, 
будувати графіки виробничих процесів, виготовляти креслення, розраховувати кількість 
потрібного матеріалу, розуміти і аналізувати отриманий результат. Знання, не пов’язані з 
практикою, забуваються. Знання з математики, пов’язані з винахідливістю, практикою, 
життєвим досвідом, умінням застосовувати їх у нестандартних ситуаціях, більш міцні, 
стабільні, корисні.Саме професійна спрямованість у викладанні математики допоможе 
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учням краще оволодіти знаннями, пов᾽язати їх з майбутньою професією, впевнено 
почуватися серед великої кількості технічних нововведень [9]. 

Професійно спрямовані завдання я намагаюся використовувати на різних етапах 
уроку математики.Наведемо декілька прикладнихзастосувань теоретичних знань з  
математики, що пов’язані з безпосередньоюпрофесійною діяльністю  будівельника: 
№1. Завдання: зробити розмітку фундаменту під будівництво будинку зі сторонами 3 і 4м, 
пояснити, як можна відкласти прямі кутикористуючись теоремою Піфагора. 
№2. Скільки потрібно звичайної керамічної цегли для мурування стіни довжиною 6м, 
висотою 3м і товщиною 2,5 цегли ? 
№3. Яку кількість цементу, вапна і піску необхідно використати для 
приготування розчину у співвідношенні 0,5: 1: 3, щоб отримати 4м ³ зв’язуючоїречовини? 
№4.Яку кількість цегли ( цегла звичайна глиняна ) потрібно використати на 
будівництво будинку розміром 12м х 10м х 3м з товщиною стінок 2,5 цегли? 
Відомо, що на внутрішні перегородки та інші добудови в будинку витрачається30% цегли, 
двері та віконні прорізи займають 12% від площі чотирьох зовнішніхстін. 
№5. За зміну бригада мулярів виклала 6000 цегли розмірами 25 см х 12 х 6,5 см. Обчислити 
заробіток бригади за зміну, якщо 1м3 кладки оплачується в 200грн.,врахувати, що розчин 
збільшує об'єм мурування на 15%. 
№6. Після висушування і випалювання об'єм цегли становить 75% об'єму сирої цегли. Які 
повинні бути розміри сирої цегли, якщо розміри готової 25 х 12 х 6,5 см? 
№7.Знайти площу підлоги, яку потрібно забетонувати, якщо розмір кімнати 3х4. 
№8. Знайти обсяг виконаної роботи (об’єм мурування) ланкою протягом зміни, якщо 
периметр склав 30м, висота мурування – 1,2м, мурування виконувалось у 1,5 цеглини. 
№9. Визначити висоту фронтону будинку, якщо відомі: ширина стіни – 6м, довжина 
похилого ребра сполучення фронтону з дахом – 5м. 
     №10. Знайти площу віконних прорізів, якщо відомо, що вони займають 1/8 площі 
підлоги приміщення 8х9м. 
Отже,провідним засобом формування в учнів навички професійного  
користування математикою має статишироке і системне застосування методу 
математичного моделювання протягом усього періоду формування професійних 
компетентностей майбутніх будівельників. Такий підхідпосилить професійну 
спрямованість навчання математики, сприятимеформуванню в учнів стійкихмотивів до 
оволодіння математичними знаннями. 
Актуальність професійного спрямування викладання математики в умовахреформування 
професійно-технічної освіти в Україні набуває особливогозначення.     При проведенні 
уроків з професійним спрямуванням в учнів розширюється кругозір, розвивається логічне 
мислення, активізується увага, зростає зацікавленість до предметів, що вивчаються. 
Професійне спрямування вивчення загальноосвітніх предметів, в тому числі математики, 
забезпечує поглиблене вивчення теоретичного матеріалу і формування в учнів 
узагальнених наукових понять, допомагає їм застосовувати здобуті знання на практиці, 
сприяє виробленню вміння знаходити загальні закономірності і відмінності при розгляді 
різноманітних процесів.  

  



 

Фізика в професії, як основа цілісного сприйняття процесів та явищ
 (з досвіду роб

Фізика 
основі практично всіх сфер діяльності людини. Сьогодні потрібні 
не просто фахівці, а професіонали своєї справи. Люди, здатні не 
тільки викон
розуміти суть технологічних процесів. Фізична дисципліна лежить 
в основі технічного прогресу і вирішує безліч завдань
будівельною галуззю:



 створення міцних, легких, дешевих будівельних матеріалів;
 удосконалення старих та розробка нових технологій;
 автоматизація та роботизація виробництва;
 створення електронно
 підвищення ККД виробничих машин;
 проектування машин, двигунів, навігаційних 
 охорона природокористування, захист від радіоактивного випромінювання, 

створення безпечних умов життя; 
 електрифікація виробництв, доріг, будівельних майданчиків.
Методи будівельної фізики застосовують при 

конструкцій фізико-кліматичним
вимог до матеріалів і конструкцій, щоб забезпечити найсприятливіші для праці і 
відпочинку людини температурно
допомогою цих методів також досліджують явища тепло
огороджувальних конструкціях; визначають 
замерзаннярідини, конденсація
твердіння бетону, окислення
коригувати технологію виготовлення 
контролювати їхню якість тощо
Динамічні зміни, які відбуваються у п
допомогти випускникам професійних (
професійній підготовці. У них повинні бути сформовані та розвинуті такі якості, як творчий 
пошук, високі професійні знання та навички.Наразі актуальною проб
низький рівень знань учнів робітничих професій, що стосується загальноосвітніх предметів, 
зокрема – фізики. 

Фізика є однією з найважливіших наук. 
життя людства, що цього просто неможливо не поміт
відразу дадуть відповідь на питання про її значення.
Будучи наукою, що вивчає найбільш загальні і фундаментальні закони оточуючого нас 
світу, вона невпізнанно змінила життя людини
знання, здобуті фізиками за століття розвитку науки, присутні в будь
діяльності. Огляньте поглядом те, що вас зараз оточує 
знаходиться навколо вас предметів найважливішу роль зігра
знаходиться у взаємному зв’язку, повинно викладатися у такому ж зв’язку» Я. А. 
Коменський  ці слова видатного педагога 
бурхливого розвитку науки і виробництва, коли наука стаєбезпосередньою продуктивною 
силою. Знання з різноманітних галузей тепер не ізольовані, не уособлені. Вони стають 
найбільш дієвими при врахуванні зв’язку між науками. Зв'язок між навчальними 
предметами є відображенням зв’язків між відповідними науками, кожна з яких у своїй 
галузі вивчає єдиний, об’єктивно існуючий матеріальний світ. У цьому разі здійснення 
зв’язків між предметами відіграє важливу роль у гармонічному розвитку учнів, у створенні 
в них цілісного,наукового світогляду. Міжпредметні зв’язки для загальноосвітніх предметів 
– це конкретизація основних наукових положень, залучення фактичного матеріалу, 

Фізика в професії, як основа цілісного сприйняття процесів та явищ
(з досвіду роботи викладача фізики Кириленко Н.М.)

Фізика – фундаментальна наука. Фізичні закони і явища лежать в 
основі практично всіх сфер діяльності людини. Сьогодні потрібні 
не просто фахівці, а професіонали своєї справи. Люди, здатні не 
тільки виконувати певну роботу, а підходити до неї творчо, 
розуміти суть технологічних процесів. Фізична дисципліна лежить 
в основі технічного прогресу і вирішує безліч завдань
будівельною галуззю: 

 пошук та освоєння нових джерел енергії;
легких, дешевих будівельних матеріалів; 

удосконалення старих та розробка нових технологій; 
автоматизація та роботизація виробництва; 
створення електронно-обчислювальної техніки; 
підвищення ККД виробничих машин; 
проектування машин, двигунів, навігаційних систем тощо; 
охорона природокористування, захист від радіоактивного випромінювання, 
створення безпечних умов життя;  
лектрифікація виробництв, доріг, будівельних майданчиків. 

Методи будівельної фізики застосовують при розрахунку
кліматичним та фізико-хімічним атмосферним впли

і конструкцій, щоб забезпечити найсприятливіші для праці і 
відпочинку людини температурно-вологісні, акустичні і світлотехнічні умови. За 
допомогою цих методів також досліджують явища тепло- і масоперенесення в 
огороджувальних конструкціях; визначають фазові переходи

конденсація її пари) і хімічні перетворення матеріалів (наприклад, 
окисленняарматури). Дослідження будівельної фізики дозволяють 

виготовлення будівельних матеріалів з заданими 
контролювати їхню якість тощо[2]. 
Динамічні зміни, які відбуваються у професійно-технічній освіті, с

професійних (професійно-технічних) навчальних закладів 
професійній підготовці. У них повинні бути сформовані та розвинуті такі якості, як творчий 
пошук, високі професійні знання та навички.Наразі актуальною проб
низький рівень знань учнів робітничих професій, що стосується загальноосвітніх предметів, 

Фізика є однією з найважливіших наук. Вона справила настільки серйозний вплив на 
життя людства, що цього просто неможливо не помітити. Тим не менш, багато людей не 
відразу дадуть відповідь на питання про її значення.Заслуги фізики важко переоцінити. 
Будучи наукою, що вивчає найбільш загальні і фундаментальні закони оточуючого нас 

евпізнанно змінила життя людини. Можна без перебільшення сказати, що 
знання, здобуті фізиками за століття розвитку науки, присутні в будь-

Огляньте поглядом те, що вас зараз оточує — у виробництві всіх, хто 
знаходиться навколо вас предметів найважливішу роль зіграли досягнення фізики. 
знаходиться у взаємному зв’язку, повинно викладатися у такому ж зв’язку» Я. А. 

і слова видатного педагога  набули ще більшої значущості
бурхливого розвитку науки і виробництва, коли наука стаєбезпосередньою продуктивною 

Знання з різноманітних галузей тепер не ізольовані, не уособлені. Вони стають 
найбільш дієвими при врахуванні зв’язку між науками. Зв'язок між навчальними 

метами є відображенням зв’язків між відповідними науками, кожна з яких у своїй 
галузі вивчає єдиний, об’єктивно існуючий матеріальний світ. У цьому разі здійснення 
зв’язків між предметами відіграє важливу роль у гармонічному розвитку учнів, у створенні 

их цілісного,наукового світогляду. Міжпредметні зв’язки для загальноосвітніх предметів 
це конкретизація основних наукових положень, залучення фактичного матеріалу, 
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фундаментальна наука. Фізичні закони і явища лежать в 
основі практично всіх сфер діяльності людини. Сьогодні потрібні 
не просто фахівці, а професіонали своєї справи. Люди, здатні не 

увати певну роботу, а підходити до неї творчо, 
розуміти суть технологічних процесів. Фізична дисципліна лежить 
в основі технічного прогресу і вирішує безліч завдань пов’язаних з 

пошук та освоєння нових джерел енергії; 

охорона природокористування, захист від радіоактивного випромінювання, 

розрахункуопору будівельних 
хімічним атмосферним впливам та визначенні 

і конструкцій, щоб забезпечити найсприятливіші для праці і 
і світлотехнічні умови. За 

і масоперенесення в 
фазові переходи (випаровування і 

) і хімічні перетворення матеріалів (наприклад, 
Дослідження будівельної фізики дозволяють 

з заданими властивостями, 

, спрямовані на те, щоб 
чних) навчальних закладів у 

професійній підготовці. У них повинні бути сформовані та розвинуті такі якості, як творчий 
пошук, високі професійні знання та навички.Наразі актуальною проблемою залишається 
низький рівень знань учнів робітничих професій, що стосується загальноосвітніх предметів, 

Вона справила настільки серйозний вплив на 
ити. Тим не менш, багато людей не 
Заслуги фізики важко переоцінити. 

Будучи наукою, що вивчає найбільш загальні і фундаментальні закони оточуючого нас 
з перебільшення сказати, що 

-якій області людської 
у виробництві всіх, хто 

ли досягнення фізики. «Все, що 
знаходиться у взаємному зв’язку, повинно викладатися у такому ж зв’язку» Я. А. 

набули ще більшої значущості сьогодні, в час 
бурхливого розвитку науки і виробництва, коли наука стаєбезпосередньою продуктивною 

Знання з різноманітних галузей тепер не ізольовані, не уособлені. Вони стають 
найбільш дієвими при врахуванні зв’язку між науками. Зв'язок між навчальними 

метами є відображенням зв’язків між відповідними науками, кожна з яких у своїй 
галузі вивчає єдиний, об’єктивно існуючий матеріальний світ. У цьому разі здійснення 
зв’язків між предметами відіграє важливу роль у гармонічному розвитку учнів, у створенні 

их цілісного,наукового світогляду. Міжпредметні зв’язки для загальноосвітніх предметів 
це конкретизація основних наукових положень, залучення фактичного матеріалу, 
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використання завдань з професійним змістом, що дає змогу органічно поєднати 
загальноосвітню і професійну підготовку в єдиний освітній процес [4]. 

Тому на сьогоднішній день, завдання викладача фізики професійного (професійно-
технічного) навчального закладу — організувати навчально-виховний процес так, щоб 
активізувати учнів, викликати в них потребу пізнавати, а не просто здобувати знання з 
предмету. Уроки мають захоплювати учнів, пробуджувати в них інтерес і мотивацію, 
навчати самостійному мисленню та діям. Тому на уроках фізики велику увагу  
приділяю розв’язуванню задач, адже без цього виду роботи вивчати фізику не цікаво, та й 
програмовий  матеріал не може бути засвоєний повною мірою. Варто відзначити, що не 
задачі потрібні для закріплення знань, а, навпаки, знання потрібні для розв’язування задач. 
 Під розв’язуванням задач ми розуміємо прийняття оптимального рішення в заданій 
ситуації. Але розв’язування стереотипних задач не навчає вміння «відійти» від початкового 
формулювання, не забезпечує професійної орієнтації учнів на майбутній фах. Кожній 
професії відповідає своя тематика задач із професійним змістом. На відміну від задач, що 
ілюструють практичне застосування теоретичних положень курсу фізики, задачі з 
професійним змістом містять більш конкретні дані, наводять ряд важливих деталей, що 
мають значення для спеціальної орієнтації учнів. Як правило, такі задачі викликають 
значний інтерес, особливо якщо їх розв’язання підказує учням практичне вирішення якого-
небудь виробничого питання.Використання задач професійного змісту сприяє свідомому 
засвоєнню курсу фізики, забезпечує розуміння учнями суті фізичних закономірностей, які 
вивчають.  
Для прикладу наведу задачі професійного змісту для професії будівельника: 

№1. Відносна вологість  в майстерні  = 60% при t = 160 С. До якої t 0 треба охолодити 

металеві інструменти, щоб на їх поверхні з’явилася роса. 

Дано:    Розв’язання задачі: 
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Відповідь: інструменти потрібно охолодити до 80, 5 С  

№2. При t  100 С відносна вологість повітря в майстерні мулярів 80%. Як зміниться 

відносна вологість якщо збільшити  t 0 до 200 С. 
Дано:    Розв’язання задачі: 
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Відповідь: відносна вологість стане 48%. 



21 
 

№3. Відносна вологість повітря при температурі 170 С становить 70%. Як зміниться вона  
внаслідок збільшення температури на 2 К, якщо парціальний тиск водяної пари в майстерні 
залишиться незмінним. 

 
Дано:    Розв’язання задачі: 
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Відповідь: відносна вологість зміниться на 8,6% 
№4. Під час будування приміщень, нижню частину будівлі (цоколь) відділяють від верхньої 
шарами толю.  Для чого це роблять?  
Відповідь: Щоб, коли вода проникне крізь цоколь , не просочилася  на стіну (явище 
незмочування). 
№5. Чому перш ніж покрити штукатурку масляною фарбою, попередньо проводять 
ґрунтовку оліфою? 
Відповідь: Щоб фарба не  проникала крізь штукатурку, а залишалася на поверхні;  при 
цьому витрати фарби зменшуються. 
        Отже , зміст курсу фізики з врахуванням особливостей підготовки кваліфікованих 
робітників  будівельного  напрямку підготовки наоснові міжпредметних зв’язків може бути 
розглянутийтаким чином: розгляд в лекційному курсі прикладів, які пов’язані з 
об’єктами і технологіями майбутньої професійної  діяльності;вибір задач фізичного 
практикуму з різних розділів фізики, так і фаховоспрямованих задач майбутньої професії. 
Таким чином, реалізація міжпредметнихзв’язків у курсі фізики підвищує ефективність 
професійноїспрямованості навчання, поглиблює знання з фундаментальних наук, сприяє 
органічному поєднанню теоретичної іпрактичної компоненти при підготовці майбутнього 
будівельника       інтенсифікує пошуки нових підходів до проектування та організації 
освітнього  процесу. 
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Формування професійних компетентностей будівельника шляхом 
розв’язування задач на уроках хімії 

(з досвіду роботи викладача хімії Власенко Н.С.) 

Хімія і будівництво, дві великі і древні області діяльності людини, 
протягом багатьох століть розвиваються в тісному контакті. Можна з 
упевненістю сказати, що характерна особливість будівництва - це 
швидке освоєння і продуктивне використання всього нового, що 
з'являлося в хімічній науці. Сучасний розвиток будівництва важко 
уявити собі без використання продукції хімічної промисловості: 
застосування і впровадження нових конструкційних полімерних 

матеріалів, пластичних мас, синтетичних волокон, каучуків, в'яжучих і оздоблювальних 
речовин і багатьох інших корисних продуктів великої і малої хімії. Техніка будівництва 
реконструюється у напрямку не тільки інтенсифікації та модернізації самих процесів 
будівельного виробництва, а й підвищення значущості ролі хімічних і фізико-хімічних 
процесів. Впровадження таких процесів, як склеювання, зварювання, формування, - це 
результат хімізації будівництва. Використання швидкотверднучих бетонів і розчинів стало 
можливим після ретельного і продуктивного дослідження хімічних реакцій їх компонентів. 
Застосування в'яжучих речовин вдосконалюється в ході вивчення процесів, що 
реалізуються при їх твердінні. Неможливо уявити сучасне будівництво без будівельної 
кераміки, цегли, труб, лицювальної плитки, сантехнічних виробів, скла, лінолеуму, 
шпаклівки, фарби, герметиків, які є продуктами будівельної хімії.Серед неметалічних 
матеріалів важливого значення набули полімери на основі фенолформальдегідних смол, 
полівінілхлориду, поліетилену і фторопластів. Ці матеріали, на відміну від металічних, 
виявляють високу стійкість до агресивних середовищ, мають низьку густину, високу 
тривкість до стирання, добрі діелектричні й теплоізоляційні властивості. Окрім цього, 
важливе значення мають каучуки та різні матеріали на їх основі — бутилкаучук, 
фторкаучук, силіконові каучуки тощо [6].  

Особливе місце серед нових матеріалів посідають композити (композиційні 
матеріали, що складаються з пластичної основи (матриці) та наповнювача). Серед 
композитів виділяють кермети (кераміко-металічні матеріали),норпласти(наповнені 
органічні полімери) та піни(газонаповнені матеріали). 

Останнім часом вимоги до матеріалів неухильно зростають. Це пояснюється тим, що 
значно ширше застосовуються тепер екстремальні впливи — надвисокі й наднизькі тиски 
та температури, ударні й вибухові хвилі, іонізуючі випромінювання, ферменти. З огляду на 
це зростає також роль хімії у створенні нових матеріалів, здатних опиратися цим впливам. 
Короткий розгляд деяких питань хімізації будівництва змушує задуматися про перспективи 
її розвитку. Чи будуть надалі інтенсивно розвиватися процеси впровадження новітніх 
досягнень хімії в будівельну справу, чи отримають розвиток фізико-хімічні методи 
контролю якості будівельних матеріалів, як може здійснюватися подібний розвиток? 
Оцінюючи накопичений досвід можна вважати, що гідне місце серед конструкційних 
матеріалів займуть склопластики, теплоізоляційні та оздоблювальні полімерні матеріали, 
які можуть значно змінити як технологію будівництва, так і вигляд споруд. Введення в 
будівельні матеріали і композиції нових типів метал і елементоорганічних низько - і 
високомолекулярних сполук може надати властивості негорючості і мікробостійкості, 
поєднання міцності і еластичності. Найактивніше слід застосовувати вироби з небиткого 
скла, прозорі матеріали і нові клейові і лакофарбові композиції з високою адгезію до бетону 
та металу. Як і раніше високий попит на металоконструкції, використання міцних і легких 
сплавів. Поєднання різних неорганічних і органічних матеріалів має привести до створення 
нових видів склопластиків, бетонів, армованих матеріалів[10]. 

Без перебільшення можна сказати, що розв’язання задач професійного змісту під час 
вивчення хімії в навчальних закладах є однією з умов підвищення актуалізації 
пізнавальної діяльності учнів, що забезпечує ефективність освітнього процесу, створює 
умови для подальшої практичної діяльності, всебічного розвитку особистості, сприяє 
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кращій підготовці майбутніх фахівців для сучасного виробництва, 
зростання продуктивності праці.Для прикладу наведу задачі професійного змісту для 
професії будівельника: 
          №1. У будівництві для очищення робочих поверхонь застосовують розчин хлоридної 
кислоти з масовою часткою гідроген  хлориду 3%. Обчислити, скільки літрів гідроген 
хлориду потрібно для приготування  1  кг такого розчину? 
          №2. Скільки грамів гідроген хлориду та води потрібно взяти для приготування  500 г  
3%  розчину хлоридної кислоти, яка застосовується в будівництві для очищення робочих 
поверхонь від бруду? 
№3. Чи достатньо  1 моль  гідроген хлориду для приготування  1,5 кг робочого розчину 
хлоридної кислоти, яка застосовується в будівництві, якщо масова частка гідроген хлориду 
становить  0,03  ? 
          №4. У будівництві для виготовлення цегли, черепиці, облицювальної плитки 
застосовують глину, основу якої становить мінерал каолініт, формула якого  
Аl2O3.2SiO2.2H2O.  Опишіть, які процеси відбуваються при виготовленні цих будівельних 
матеріалів? 
          №5. Хлорне вапно  СаОСl2  застосовується у будівництві як відбілювач  та 
дезінфікуюча речовина завдяки своїм сильним властивостям окисника. Визначте ступені 
окиснення елементів у формулі, складіть структурну формулу речовини та поясніть 
причину її окисних властивостей. 
          №6. У будівництві для штукатурення стін застосовується гашене вапно Са(ОН)2. 
Поясніть, чому після висихання розчин твердне? Напишіть рівняння відповідної хімічної 
реакції. 
          №7. Напишіть рівняння хімічної реакції гасіння вапна та поясніть, яких правил 
безпеки і чому потрібно дотримуватись при здійсненні процесу гасіння вапна у виробничих 
умовах? 
          №8. Основою природних мінералів мармуру, крейди, вапняку є кальцій карбонат. 
Зазначте формулу солі та поясніть, завдяки яким властивостям названі мінерали 
застосовуються в будівництві? 
          №9. Для мурування стін цементний розчин готують у такому відношенні: на 1 
частину цементу беруть 3 частини піску.  Визначте, скільки потрібно кг піску та цементу 
для приготування сухої суміші масою  100 кг? 
          № 10. Скільки  кг  потрібно взяти піску на  25  кг цементу для приготування 
цементного розчину, якщо його готують у відношенні: 1 частина цементу  на  3  частини 
піску? 
          11. У будівництві натрій нітрит  NaNO2  застосовується як протиморозна домішка  
при приготуванні цементного розчину і за стандартами при температурі  -150  її повинно 
бути  5 - 10% від маси цементу. Скільки  кг натрій нітриту потрібно взяти на мішок цементу 
масою  25  кг  щоб  масова частка протиморозної домішки становила 10%? 
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Формування мовленнєвих компетентностей  майбутніх будівельників 
на уроках англійської мови 

(з досвіду роботи викладача англійської мови Саввової І.О) 

  В умовах інтеграції України у міжнародну спільноту та відкритий 
європейський простір освіти велика увага приділяється вивченню 
іноземних мов як складової професійної підготовки кваліфікованих 
робітників. У зв’язку з цим  підвищуються вимоги до формування 
професійних компетенцій у закладах професійної(професійно-технічної) 
освіти.Усвідомлюючи роль професійної освіти у формуванні 
професійних компетенцій ми розглядаємо використання міжпредметних 
зв’язків як суттєвий чинник у цьому процесі. Міжпредметні зв’язки – це 

єдність цілей, функцій змісту та структури навчальних дисциплін. Вони сприяють 
інтеграції загальноосвітніх і професійних знань, методичному вирішенню багатьох 
дидактичних проблем професійної підготовки. Міжпредметні зв’язки забезпечують 
узагальнення та систематизацію знань майбутніх фахівців. Педагогічний енциклопедичний 
словник дає таке визначення міжпредметних зв’язків (МПЗ): «Організація навчально-
виховного процесу на основі МПЗ може торкатися окремих уроків (частіше 
узагальнюючих), теми, підпорядкованої розв’язанню міжпредметної проблеми, декількох 
тем різних курсів, цілого циклу навчальних предметів чи встановлювати взаємозв’язки між 
циклами»[11].  

Вивчення іноземних мов дозволяє використовувати інформацію з різних джерел, з 
інших галузей знань, що призводить до численних міжпредметних зв’язків. Професійно 
орієнтована міжкультурна комунікативна компетенція – це мотиви, інтереси знання, 
навички та вміння, які забезпечують людині спілкування іноземною мовою в приватній, 
суспільній, професійній  галузі. В процесі формування професійної компетенції необхідно 
проаналізувати мовні потреби  здобувачів освіти та визначити, яка інформація з різних 
дисциплін буде використовуватись на різних етапах навчання.  Для успішного професійно 
орієнтованого навчання іноземній мові важливу роль відіграють співпраця та консультації з 
викладачами спеціальних дисциплін, використання автентичних спеціалізованих 
матеріалів, використання сучасних методів та підходів. Досліджуючи зв’язок 
сформованості іншомовної комунікативної компетенції  майбутніх кваліфікованих 
робітників із позицій їхньої фахової підготовки, ми шукали в освітньому процесі такі точки 
дотику, які дозволили б виявити, у якій сфері майбутньої професійної діяльності 
випускника будуть потрібні знання, зокрема  будівельника. 
        Під «міжпредметною координацією» ми маємо на увазі постійний динамічний 
багатосторонній зв’язок у навчанні іноземної мови з професійним спрямуванням та 
спеціальних дисциплін, що виступають замовниками професійної лексики, необхідної для 
іншомовного професійного спілкування, якого мають навчити викладачі на заняттях з 
іноземної мови. 

Навчання англійської мови з використанням  професійної спрямуваності у  
підготовці кваліфікованих робітників реалізується шляхом досягнення таких цілей:  
практичної – передбачає формування загальних та професійно орієнтованих 
комунікативних мовленнєвих компетенцій для забезпечення ефективного спілкування в  
професійному середовищі;  
освітньої – зумовлює формування в  учнів загальних компетенцій,  що дозволятиме 
випускникам продовжувати навчання в  професійному середовищі після отримання 
диплома;  
розвивальної – через допомогу учням у формуванні загальних компетенцій задля  зміцнення 
впевненості  як користувачів іноземної мови та їхнього позитивного ставлення до вивчення 
мови;  
соціальної – сприяє становленню критичного самоусвідомлення та вміння спілкуватися в 
міжнародному середовищі [12]. 
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Обравши метод навчання, викладач вдається до певних прийомів – елементарних 
методичних вчинків, спрямованих на розв’язання конкретного методичного завдання на 
певному етапі заняття. Це складова або разова дія на шляху реалізації методу (наприклад, 
введення професійної лексики з опорою на малюнки, креслення, схеми; контроль 
аудіювання шляхом тесту множинного вибору; організація вправляння у використанні 
нових лексичних одиниць тощо). Обрані викладачем прийоми мають відповідати 
індувідуальним особливостям учням, рівню володіння іноземною мовою, професійним 
інтересам. За допомогою вдало обраних прийомів роботи викладач активізує пізнавальну 
діяльність. 

Вважаю, щоодним із ключових компонентів будь-якого навчання є система вправ 
для формування навичок та вмінь, що входять до складу відповідної діяльності. 
Організацію процесу навчання іноземної мови з професійним спрямуванням спираюсяся на 
методичний принцип домінантної ролі вправ. Сформувати професійні мовленнєві навички 
та вміння можна через багаторазове здійснення відповідної операції, тобто за допомогою 
вправ – спеціально організованого виконання окремих операцій, дій для оволодіння ними 
або їх удосконалення. Структура вправи містить:завдання-інструкцію, у якій зазначено, що 
повинні зробити учні; зразок виконання; матеріал вправи;  ключ для самоконтролю. У 
процесі відбору вправ для розширення професійного спілкування викладач має рухатись від 
простого до більш складного, від слова до словосполучення, вживання нової лексичної 
одиниці в реченні, ситуації, міжтематичному говорінні[17]. 
     Постає питання як виконати загальноосвітню програму і навчити учнів володіти 
іншомовною термінологією в професійній підготовці. Тут однієї теми  недостатньо. Тому 
щоб вийти з  даної проблеми я започаткувала на кожному уроці рубрику «професійна 
платформа». Для цього підбираються тексти професійного спрямування з якими разом з 
учнями працюємо декілька уроків до повного розуміння тексту.  На початку кожного 
заняття пропонується  фахова лексика (в англійському та українському варіантах) в обсязі, 
необхідному для розуміння тексту та активного обговорення зазначених в завданнях 
матеріалів. Слід зауважити, що під час вибору і перекладу цих слів, головним чином, 
дотримувалися їх термінологічного значення. Показником того, що лексичний мінімум 
засвоєно, є набуття умінь тими, хто навчається, вільно, у нормальному мовному темпі 
відтворити кожне слово в його англійському та українському варіантах. Наприклад: 
1.Завдання: запам’ятайте значення наступних слів і словосполучень для кращого 
розуміння тексту: lime –вапно; gypsum- гіпс; masonry-кам’яна або цегляна кладка; 
highaluminacement - цемент с високим вмістом глинозему; highrateofstrength-висока 
міцність; resistanceto - міцність на; crashedstone - щебінь; mortar - будівельний розчин; 
aggregate - заповнювач бетону; fineaggregate - дрібний заповнювач бетону; moisturecontent - 
вміст вологи; workability- здатність до обробки (легкість, простота укладки); 
compressiveload - навантаження на стиск. Лише після цього слід переходити до активізації 
слів у контексті та до безпосередньої роботи з матеріалом.Наприклад: 
2.Завдання:прочитайтеіперекладітьтекст. The designer must be able to select and adapt such 
materials of construction that will give the most effective result by the most economical means. In 
this choice of matеrials for any work of construction, the civil engineer must consider many 
factors. These factors include availability, cost, physical properties of materials and others. 
Timber, steel and concrete all vary, sometimes over considerable ranges in the properties desired 
by the engineer. Even steel, uniform as it appears to be, varies considerably in its microstructure. 
Concrete is even less uniform than many other materials. Lime, gypsum and cement are the three 
materials most widely used in building construction for the purpose of binding together masonry 
units, such as stone, brick and as constituents of wall plaster. Cement is furthermore the most 
important component of concrete. Another important class of cement is high alumina cement. 
High alumina cement is a material containing alumina. It has an extremely high rate of strength 
increase which is, owing to the violence of the chemical reaction, accompanied by a considerable 
evolution of heat. It is very resistant to chemical attack. It therefore follows that Portland cement 
like other materials can to some extent be modified to suit a particular application. The scope for 
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such purposemade cements has led to the development of an increasing variety such as high 
alumina cement, blast-furnace slag and pozzuolanas. Portland blast-furnace cement has greater 
resistance to some forms of chemicals. 20 The most important building materials may now be 
considered to be structural steel and concrete. Concrete may be considered an artificial 
conglomerate of crushed stone, gravel or similar inert material with a mortar. A mixture of sand, 
screenings or similar inert particles with cement and water which has the capacity of hardening 
into a rockline mass is called mortar. The fundamental object in proportioning concrete or mortar 
mixes is the production of a durable material of requisite strength, water tightness and other 
essential properties at minimum cost. To attain this end careful attention must be given to the 
selection of cement aggregate and water. The most accurate method of measuring proportions is to 
weigh the required quantities of each material. It is widely used in large building construction, but 
in small building construction the less accurate method of measuring proportions by volumes is 
frequently used. The chief inaccuracies in volumetric measurement arise from the wide variation 
in the bulk of the fine aggregate due to small changes in its moisture content and faulty methods of 
filling measuring devices. Workability and strength tests are chief control tests made on concrete. 
To be able to undergo high compressive loads is a specific characteristic of this material. 
        Відповідно до по ставленої мети вправи побудовані  так,щоб навчити учнів самостійно 
працювати з іншомовним текстом, забезпечити виокремлення основної інформації, її 
уточнення і деталізацію. З цією метою передбачається виконання вправ, що розвивають 
уміння виділяти головну думку, факти і групувати їх за принципом спільності; вправ на 
конкретизацію основної інформації; вправ тематичного узагальнення, що підводять 
довміння анотувати та реферувати текст; лексичних вправ, що розвивають мовнуздогадку; 
вправ на розвиток техніки перекладу з метою уточнення розуміння прочитаного. 
Наприклад: 3.Завдання:розташуйте подані нижче речення відповідно до викладу в тексті. 
1. Technology of concrete production. 2. Composition of cement. 3. Materials for binding 
masonry units. 4. The properties of major building materials. 5. The properties of Portland cement. 
(робота з поданим раніше текстом). 
            За своїм характером такі вправи  не тільки навчальні й тренувальні, а ще й 
стимулюють логічне мислення майбутніх будівельників. Виконання цих вправ допомагає 
сформувати  в учнів   уміння критичного мислення та навички висловлювати власну думку 
іноземною мовою, що дуже важливо для розвитку української молоді в сучасних ринкових 
умовах, з їхньою мобільністю. За формою завдань вправи поділяються на окремі види, 
наприклад, вибір правильного - неправильного варіанту, сполучення слів у реченні, 
розташування в певній послідовності, множинний вибір. За наповненням вони складаються 
з речень текстів. Їх виконання є по суті багаторазовим читанням уривку з конкретно 
поставленим в окремому випадку новим завданням. До кожного тексту передбачаються 
також вправи, що мають на меті розвиток вміння дати вмотивовану відповідь (спростувати 
твердження, дати відповідь на питання, що обмежується кількістю варіантів). 
Наприклад:4.Завдання: визначити які з наведених нижче речень належать до опису 
цементу, а які – бетону? 1. This material is most widely used for the purpose of binding together 
masonry units such as stone and brick. 2. This material is also known to be the most important 
component of concrete. 3. This kind of material may be considered an artificial conglomerate of 
crushed stone, gravel or similar inert material with a mortar. 4. The material which contains 
alumina has an extremely high rate of strength increase. 5. The fundamental object in 
proportioning this material is the production of a durable material of requisite strength, water 
tightness and other essential properties. 6. The most accurate method of measuring proportions is 
to weigh the required quantities of each material. 
             Професійно орієнтоване читання є першим складником іншомовної компетенції 
фахівців будь-якої галузі. Читання текстів професійного спрямування розширює 
можливості ефективного цільового опанування  професійної інформації. Наприклад:5. 
Завдання: перекладіть текст усно без словника. Modern Building Materials Of the various 
Portland cements, the following varieties are now generally available: a) Odinary Portland cement, 
the cheapest, b) Rapid hardening cement, which is slightly more expensive because it is ground 
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rather finer and is thus more chemically active, c)Sulphate-resisting cement which has a special 
chemical position to resist; sulphates, and can be used in ground which contains them, d)Air-
entraining cement for building roads which may suffer from frost damage, e) Low-heat cement for 
massive construction such as dams where the speed at which the heat is given off must be reduced, 
and slow development of strength does not matter. 
  These are the main Portland cements. A different cement, which should be mentioned, is 
high-alumina cement. High-alumina cement is usually black, unlike Portland which is grey, but it 
reaches a ―Portland 28-day‖ strength in twenty-four hours with correspondingly high heating and 
it must therefore not be cast in masses which are thicker than 60 cm. This common high-alumina 
cement costs roughly three times as much as Portland. Another high-alumina cement which is 
used for furnace linings is white; it is several times more ex-, pensive even than the black variety. 
White Portland cement is also obtainable, it is more expensive than ordinary. It is used for making 
white concrete or for painting or plastering concrete. A small addition of colouring material to 
white cement will often result in a pleasing colour but it may not be the colour expected because 
of the effect of the aggregates and impurities in the concrete.  
       Як у процесі формування граматичних навичок, так і під час засвоєння нової 
професійної лексики необхідно закріплення в пам’яті учнів зв’язків між типом мовленнєвої 
ситуації, думкою і словами, потрібними для її оформлення. Для вільного вживання 
лексичної одиниці в різних ситуаціях спілкування використовуються вправи для 
формування та розвитку лексичних навичок говоріння. Це можуть бути рольові та ділові 
ігри, робота в парах чи групах, знаходження лексичних одиниць у тексті, 
перефразовування, пояснення значення, відпрацювання в діалогічному та монологічному 
мовленні тощо. Наприклад:6.Завдання: запропонуйте не менше, ніж три варіанти 
відповідей нанаступні запитання:1. Why is concrete the most important building material?2. 
What is it necessary for the designer to know in order to select the mosteffective building 
materials? 
         Виходячи з того, що зміст навчання іноземної мови у професійному( професійно-
технічному) закладі має забезпечити досягнення головної мети – навчити здобувачів освіти 
спілкування іноземною мовою на повсякденні, академічні та професійні теми. Таким 
чином, шляхом впровадження міжпредметної інтеграції для оптимізації процесу навчання 
будівельників з’являється можливість посилити мотивацію до оволодіння професійними 
компетенціями, підвищити якість знань та сформувати вміння кваліфіковано здійснювати 
професійну діяльність кваліфікованого робітника будівельної галузі. Тому успіх залежить 
від наближення змісту та методів навчання до формування практичних навиків здобувачів 
освіти, з обов’язковим урахуванням їхніх інтересів, мотивації та здібностей. Варто 
підбирати навчальний мaтеріал, що відображає сучасні та професійні проблеми 
працівників. Доцільним є використання інтерактивних методів навчання, ІКТ, які 
дозволяють створити освітнє середовище близьким до реальних умов та сприяють 
всебічному розвитку учнівської молоді. Педагог професійної (професійно-технічної) освіти 
потребує постійного пошуку нових методів та засобів навчання, які дозволять підвищити 
рівень мовної підготовки майбутніхбудівельників, що є однією з умов їх вдалого 
працевлаштування. Тому викладач повинен сформувати в учнів високу культуру 
професійного іншомовного мовлення.  
 



 

 «Якщо ми навчаємо сьогодні так, як навчали вчора, ми крадемо у наших дітей завтра

 

               Поняття інформаційно

  

Освітні компетенції обумовлені особистісно
стосуються виключно особи студента і виявляються, а та
процесі виконання ним певним чином складеного компле

Компетенція в перекладі з латинського сотpetentia означає коло питань, з яких людина 
добре обізнана, володіє пізнаннями та досвідом. Компе
володіє відповідними знаннями і здібностями, що дозволяють їй обґрунтовано судити про 
цю галузь і ефективно діяти в ній. Для 
відрізнятимемо синонімічно викорис
«компетентність». 

Компетенція – включає сук
навичок, способів діяльності), що задаються по відношен
процесів, необхідних для якісної продуктивної роботи з ними.

Компетентність – володіння людиною від
особисте ставлення до неї 
засобами змісту освіти. У результаті в студента розвиваються здібності і з'являються 
можливості розв'язувати в повсяк
виробничих і соціальних. 

  Очевидно, що ключові компетенції суть найзагальніше і ширше визначення 
адекватного прояву соціального життя людини в сучасному суспіль¬стві. При цьому ц
відзначити, що разом з поняттям «компетентніс
«базові навички».Інформаційна компетентність
засобів та інформаційних технологій самостійно шукати, аналізувати та добирати 
необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передав

За допомогою реальних об'єктів (телевізор, телефон, факс, комп'ютер, принтер, 
модем, копір тощо) й інформаційних технологій (аудіо
ЗМІ, Інтернет) формуються вміння самостійно шукати, аналізувати та відбирати необхідну 
інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати та передавати її. 
компетентність забезпечує навички діяльності учня стосовно інформації, що міститься в 
навчальних предметах та освітніх галузях, а також у навколишньому світі
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(здатність до ефективної роботи з інформацією у всіх формах 

(здатність застосовувати сучасні ІКТ для роботи з 
інформацією та розв'язуванню різноманітних 

Якщо ми навчаємо сьогодні так, як навчали вчора, ми крадемо у наших дітей завтра

інформаційно-цифрової компетентності

Освітні компетенції обумовлені особистісно-діяльнісним підходом до освіти, оскільки 
би студента і виявляються, а також перевіряються тільки в 

процесі виконання ним певним чином складеного комплексу дій. 
Компетенція в перекладі з латинського сотpetentia означає коло питань, з яких людина 

є пізнаннями та досвідом. Компетентна в певній
ними знаннями і здібностями, що дозволяють їй обґрунтовано судити про 

цю галузь і ефективно діяти в ній. Для розділення загального та індиві
різнятимемо синонімічно використовувані часто поняття «компетенція» і 

ключає сукупність взаємопов'язаних якостей особи (знань, умінь, 
ості), що задаються по відношенню до певного кол

них для якісної продуктивної роботи з ними. 
володіння людиною відповідною компетенцією, що включає її 

особисте ставлення до неї і предмета діяльності. Формування компетенцій ві
ти. У результаті в студента розвиваються здібності і з'являються 

ожливості розв'язувати в повсякденному житті реальні проблеми 

Очевидно, що ключові компетенції суть найзагальніше і ширше визначення 
адекватного прояву соціального життя людини в сучасному суспіль¬стві. При цьому ц

няттям «компетентність» , а іноді як його синонім виступають 
Інформаційна компетентність – це уміння за допомогою технічних 

засобів та інформаційних технологій самостійно шукати, аналізувати та добирати 
необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати 

За допомогою реальних об'єктів (телевізор, телефон, факс, комп'ютер, принтер, 
модем, копір тощо) й інформаційних технологій (аудіо-, відеозапис, електронна пошта, 
ЗМІ, Інтернет) формуються вміння самостійно шукати, аналізувати та відбирати необхідну 

формацію, організовувати, перетворювати, зберігати та передавати її. 
компетентність забезпечує навички діяльності учня стосовно інформації, що міститься в 
навчальних предметах та освітніх галузях, а також у навколишньому світі

ІНФОРМАЦІЙНИЙ
(здатність до ефективної роботи з інформацією у всіх формах 

її подання) 

ЗАСТОСУВАННЯ
(здатність застосовувати сучасні ІКТ для роботи з 

інформацією та розв'язуванню різноманітних 
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Якщо ми навчаємо сьогодні так, як навчали вчора, ми крадемо у наших дітей завтра». 

Джон Дьюї 

цифрової компетентності 

ходом до освіти, оскільки 
кож перевіряються тільки в 

Компетенція в перекладі з латинського сотpetentia означає коло питань, з яких людина 
тентна в певній галузі людина 

ними знаннями і здібностями, що дозволяють їй обґрунтовано судити про 
розділення загального та індивідуального 

поняття «компетенція» і 

пов'язаних якостей особи (знань, умінь, 
ню до певного кола предметів і 

ю компетенцією, що включає її 
ня компетенцій відбувається 

ти. У результаті в студента розвиваються здібності і з'являються 
облеми – від побутових до 

Очевидно, що ключові компетенції суть найзагальніше і ширше визначення 
адекватного прояву соціального життя людини в сучасному суспіль¬стві. При цьому цікаво 

ть» , а іноді як його синонім виступають 
це уміння за допомогою технічних 

засобів та інформаційних технологій самостійно шукати, аналізувати та добирати 

За допомогою реальних об'єктів (телевізор, телефон, факс, комп'ютер, принтер, 
, відеозапис, електронна пошта, 

ЗМІ, Інтернет) формуються вміння самостійно шукати, аналізувати та відбирати необхідну 
формацію, організовувати, перетворювати, зберігати та передавати її. Дана 

компетентність забезпечує навички діяльності учня стосовно інформації, що міститься в 
навчальних предметах та освітніх галузях, а також у навколишньому світі 

 

(здатність до ефективної роботи з інформацією у всіх формах 

(здатність застосовувати сучасні ІКТ для роботи з 
інформацією та розв'язуванню різноманітних задач)



 

Завдання розвитку інформаційної компетентності:

 збагачення знаннями і уміннями з області охорони праці і інформаційно
комунікаційних технологій;

 розвиток комунікативних, інтелектуальних здібностей;
 здійснення інтерактивного діалогу в єдиному інформаційному просторі.

 

Для формування інформаційної компетентності я, як викладач виконую:

 сформую міцні базові знання учня;
 вміння, щоб учень міг якомога швидше знайти необхідну інформацію із 

застосуванням новітніх інформаційних технологій;
 розвиваю в учнів уміння відфільтрувати в 
 формую вміння опрацьовувати, обробляти, редагувати інформацію застосовуючи 

сучасні інформаційні технології;
 формувати вміння аналізувати інформацію, помічати закономірності та 

використовуючи їх, прогнозувати й робити
 формувати вміння на основі аналізу попередньої інформації формувати власну точку 

зору; 
 формувати вміння генерувати власні оригінальні думки та ідеї;
 формувати вміння реалізовувати на практиці на основі власних ідей нові схеми, 

розробки, технології, пристрої.
 

Цифрова компетентність 
розуміти і критично оцінювати різні аспекти цифрових медіа і медіа контенту, а також 
уміти ефективно комунікувати у різноманітних контекста

 

Передбачає: 
 впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно

технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в 
публічному просторі та приватному спілкуванні; 

 інформаційну й медіа
 розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність 

тощо). 
 

КОМПОНЕНТИ

інформаційної компетентності: 

збагачення знаннями і уміннями з області охорони праці і інформаційно
комунікаційних технологій; 

розвиток комунікативних, інтелектуальних здібностей; 
здійснення інтерактивного діалогу в єдиному інформаційному просторі.

формування інформаційної компетентності я, як викладач виконую:

сформую міцні базові знання учня; 
вміння, щоб учень міг якомога швидше знайти необхідну інформацію із 
застосуванням новітніх інформаційних технологій; 
розвиваю в учнів уміння відфільтрувати в інформації тільки актуальну та корисну;
формую вміння опрацьовувати, обробляти, редагувати інформацію застосовуючи 
сучасні інформаційні технології; 
формувати вміння аналізувати інформацію, помічати закономірності та 
використовуючи їх, прогнозувати й робити висновки; 
формувати вміння на основі аналізу попередньої інформації формувати власну точку 

формувати вміння генерувати власні оригінальні думки та ідеї;
формувати вміння реалізовувати на практиці на основі власних ідей нові схеми, 

ії, пристрої. 

 – це здатність вміти використовувати цифрові медіа й ІКТ, 
розуміти і критично оцінювати різні аспекти цифрових медіа і медіа контенту, а також 
уміти ефективно комунікувати у різноманітних контекста 

впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в 
публічному просторі та приватному спілкуванні;  
інформаційну й медіа-грамотність, навички безпеки в Інтернеті; 
розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність 

Інформаційна і 
медіа 

грамотність

пошук, опрацювання, зберігання 
інформації, створення матеріалів з 
використанням цифрових  ресурсів

Комунікативний
онлайн-комунікації в різноманітних 

формах: електронна пошта, чати, блоги, 
соціальні мережі  і т.д.

Технічний
ефективне і безпечне використання 

компютера і ПЗ для вирішення 
різноманітних задач 

Споживацький вирішення повсякденни задач, які 
задовольняють різноматні потреби
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збагачення знаннями і уміннями з області охорони праці і інформаційно-

здійснення інтерактивного діалогу в єдиному інформаційному просторі. 

формування інформаційної компетентності я, як викладач виконую: 

вміння, щоб учень міг якомога швидше знайти необхідну інформацію із 

інформації тільки актуальну та корисну; 
формую вміння опрацьовувати, обробляти, редагувати інформацію застосовуючи 

формувати вміння аналізувати інформацію, помічати закономірності та 

формувати вміння на основі аналізу попередньої інформації формувати власну точку 

формувати вміння генерувати власні оригінальні думки та ідеї; 
формувати вміння реалізовувати на практиці на основі власних ідей нові схеми, 

це здатність вміти використовувати цифрові медіа й ІКТ, 
розуміти і критично оцінювати різні аспекти цифрових медіа і медіа контенту, а також 

 

комунікаційних 
технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в 

рнеті;  
розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність 

пошук, опрацювання, зберігання 
інформації, створення матеріалів з 
використанням цифрових  ресурсів

комунікації в різноманітних 
формах: електронна пошта, чати, блоги, 

соціальні мережі  і т.д.

ефективне і безпечне використання 
компютера і ПЗ для вирішення 

різноманітних задач 

вирішення повсякденни задач, які 
задовольняють різноматні потреби



 

Інформаційні технології в освіті застосовують як:

 

Важливим є врахування 
компетентності: 
 

 
 

Деякі педагоги  сприймають опис цифрової грамотності наївно: як перелік програм, 
платформ, з якими вони мають навчитися працювати. Але важливіше не «що саме знати», а 
«як і для чого використовувати». Ідеться не стільки про володіння інструментами, скільки 
про застосування їх для досягнення педагогічної мети. Інколи цифрова грамотність якраз 
полягає в тому, щоб для розкриття певної теми не застосовувати ніяких онлайн
бо це не доцільно. 

Досвід роботи викладачів філії  з учнями професійно (професійно
дозволяє стверджувати, що застосування сучасних інформаційних технологій на уроках 
«Охорона праці» сприяє: 

 забезпечити зворотній зв’язок у процесі навчання;
 

інструмент 
пізнання

маневреність

гнучкість; 
співробітництво

технології в освіті застосовують як: 

 умов ефективного формування інформаційно

сприймають опис цифрової грамотності наївно: як перелік програм, 
платформ, з якими вони мають навчитися працювати. Але важливіше не «що саме знати», а 
«як і для чого використовувати». Ідеться не стільки про володіння інструментами, скільки 

ня їх для досягнення педагогічної мети. Інколи цифрова грамотність якраз 
полягає в тому, щоб для розкриття певної теми не застосовувати ніяких онлайн

Досвід роботи викладачів філії  з учнями професійно (професійно
дозволяє стверджувати, що застосування сучасних інформаційних технологій на уроках 

забезпечити зворотній зв’язок у процесі навчання; 

інструмент 
пізнання

інструмент 
навчання

обєкт 
вивчення

організаційні 
здібності

педагогічні 
вміння

володіння 
комп’ютерною 

технікою та 
інформаційними 

технологіями

відкритість
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умов ефективного формування інформаційно-цифрової 

 

сприймають опис цифрової грамотності наївно: як перелік програм, 
платформ, з якими вони мають навчитися працювати. Але важливіше не «що саме знати», а 
«як і для чого використовувати». Ідеться не стільки про володіння інструментами, скільки 

ня їх для досягнення педагогічної мети. Інколи цифрова грамотність якраз 
полягає в тому, щоб для розкриття певної теми не застосовувати ніяких онлайн-технологій, 

Досвід роботи викладачів філії  з учнями професійно (професійно-технічної) освіти  
дозволяє стверджувати, що застосування сучасних інформаційних технологій на уроках 



 

 зробити навчання більш ефективним за рахунок можливостей мультимедійних 
навчальних систем; 

 підвищити унаочненість навчального процесу;
 забезпечити пошук інформації із різноманітних джерел;
 індивідуалізувати навчання;
 організувати колективну й групову форми роботи;
 здійснювати контроль навчальних досягнень;
 створювати сприятливу атмосферу для сп
Сьогодні не тілька школа, але й 

найважливішим фактором формування нових сучасних життєвих установок особистості. Це   
під силу лише тим викладачам, які здатні не тільки "завантажувати" пам’ять 
формувати їх компетентності.
Серед інноваційних технологій, що доцільно використовувати під час викладання охорони 
праці можна виділити: 

 метод проектів 
 інтерактивні методи навчання
 брейн-ринги 
 круглі столи 
 дидактичні ігри 

 диспути, метод портфо

 бінарні уроки  (охорона праці з курсом медична підготовка (розділ предмету 

«Основи безпеки руху та перша медична допомога»))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зробити навчання більш ефективним за рахунок можливостей мультимедійних 

підвищити унаочненість навчального процесу; 
забезпечити пошук інформації із різноманітних джерел; 
індивідуалізувати навчання; 
організувати колективну й групову форми роботи; 
здійснювати контроль навчальних досягнень; 
створювати сприятливу атмосферу для спілкування. 

Сьогодні не тілька школа, але й професійно (професійно-технічна) освіта  
найважливішим фактором формування нових сучасних життєвих установок особистості. Це   
під силу лише тим викладачам, які здатні не тільки "завантажувати" пам’ять 
формувати їх компетентності. 
Серед інноваційних технологій, що доцільно використовувати під час викладання охорони 

інтерактивні методи навчання 

 
диспути, метод портфоліо, тощо 

бінарні уроки  (охорона праці з курсом медична підготовка (розділ предмету 

«Основи безпеки руху та перша медична допомога»)) 
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зробити навчання більш ефективним за рахунок можливостей мультимедійних 

технічна) освіта  має стати 
найважливішим фактором формування нових сучасних життєвих установок особистості. Це   
під силу лише тим викладачам, які здатні не тільки "завантажувати" пам’ять учнів, а й 

Серед інноваційних технологій, що доцільно використовувати під час викладання охорони 

бінарні уроки  (охорона праці з курсом медична підготовка (розділ предмету 



 

Шляхи формування інформаційно

( з досвіду роботи викладача «Охорона праці» Куткович О.М.)
З досвіду моєї роботи у навчальному закладі, можна сказати, що більш позитивні 

результати дає робота саме в малих групах або в парах, де в основу технології навчання в 
малих групах покладено чотири основні принципи: 
- соціальна взаємодія студентів,
- позитивна взаємозалежність,
- особиста відповідальність кожного учасника групи,
- рівна частка участі кожного.

Успішне виконання роботи цієї групи залежить від результатів роботи кожного з 
учасників всієї підгрупи (принцип позитивної взаємозалежності). Більшою чи меншою 
мірою такої ситуації можна досягти в разі, якщо:
 - завдання побудую таким чином, що кожен з учасників групи отримав для роботи лише 
частину матеріалу;  
- за кожним із учасників підгрупи заздалегідь закріплена певна роль; 
- вся підгрупа повинна представляє єдиний продукт своєї діяльності; 
- успіх підгрупи залежить від досягнення певної мети всіма учасниками групи; 
- учасники підгрупи відчувають себе частиною єдиного цілого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота в 

малих  групах

інформаційно-цифрової компетентності  на уроках 
предмету «Охорона праці»  

( з досвіду роботи викладача «Охорона праці» Куткович О.М.)
З досвіду моєї роботи у навчальному закладі, можна сказати, що більш позитивні 

результати дає робота саме в малих групах або в парах, де в основу технології навчання в 
но чотири основні принципи:  

соціальна взаємодія студентів, 
позитивна взаємозалежність, 
особиста відповідальність кожного учасника групи, 
рівна частка участі кожного. 

Успішне виконання роботи цієї групи залежить від результатів роботи кожного з 
сників всієї підгрупи (принцип позитивної взаємозалежності). Більшою чи меншою 

мірою такої ситуації можна досягти в разі, якщо: 
завдання побудую таким чином, що кожен з учасників групи отримав для роботи лише 

підгрупи заздалегідь закріплена певна роль;  
вся підгрупа повинна представляє єдиний продукт своєї діяльності;  
успіх підгрупи залежить від досягнення певної мети всіма учасниками групи; 
учасники підгрупи відчувають себе частиною єдиного цілого – групи

 
Робота в 

малих  групах 

Квест 
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цифрової компетентності  на уроках  з 

( з досвіду роботи викладача «Охорона праці» Куткович О.М.) 
З досвіду моєї роботи у навчальному закладі, можна сказати, що більш позитивні 

результати дає робота саме в малих групах або в парах, де в основу технології навчання в 

Успішне виконання роботи цієї групи залежить від результатів роботи кожного з 
сників всієї підгрупи (принцип позитивної взаємозалежності). Більшою чи меншою 

завдання побудую таким чином, що кожен з учасників групи отримав для роботи лише 

 
 

успіх підгрупи залежить від досягнення певної мети всіма учасниками групи;  
групи 

Робота в парах 

 



 

 

можна послідовно розгадуючи загадки. Кожна 
наступної задачі. А завдання використовую різні: активні, творчі, інтелектуальні. Квести 
використовую  як в аудиторії, так і в місті, залежить від поставленої  цілі проведення.
повного розкриття нової теми 
грамотність створюю мультимедійні презентації, демонструю фрагменти відеофільмів, які 
дають змогу учню більш конкретно побачити як виконують той чи інший елемент в охороні 
праці. 

Учні залюбки створюють с

представлення дослідження проекту своєї дільності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час проведення тижнів Охорони праці для виступів перед аудиторією  учні 

використовують засоби масової інформації  Інтернету, створюють доповіді, буклети, 

комп’ютерні презентації з наведенням порівняльних характеристок  у вигляді діаграм, які 

створюють за допомогою програми 

Навчально

демонстраційні 

матеріали

 

Квест - це гра, в якій учні  вирішують завдання 
для просування по сюжету. Є мета, дійти до якої 

можна послідовно розгадуючи загадки. Кожна загадка - це ключ до наступної точки і 
наступної задачі. А завдання використовую різні: активні, творчі, інтелектуальні. Квести 
використовую  як в аудиторії, так і в місті, залежить від поставленої  цілі проведення.
повного розкриття нової теми викоритосую такий компонент як інформаційна і  медіа 
грамотність створюю мультимедійні презентації, демонструю фрагменти відеофільмів, які 
дають змогу учню більш конкретно побачити як виконують той чи інший елемент в охороні 

Учні залюбки створюють самостійно презентації як домашнє завдання або 

представлення дослідження проекту своєї дільності.  

Під час проведення тижнів Охорони праці для виступів перед аудиторією  учні 

використовують засоби масової інформації  Інтернету, створюють доповіді, буклети, 

комп’ютерні презентації з наведенням порівняльних характеристок  у вигляді діаграм, які 

програми MS Excel. 

Доповіді 

Навчально-

демонстраційні 

матеріали 
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це гра, в якій учні  вирішують завдання 
для просування по сюжету. Є мета, дійти до якої 

це ключ до наступної точки і 
наступної задачі. А завдання використовую різні: активні, творчі, інтелектуальні. Квести 
використовую  як в аудиторії, так і в місті, залежить від поставленої  цілі проведення.Для 

нформаційна і  медіа 
грамотність створюю мультимедійні презентації, демонструю фрагменти відеофільмів, які 
дають змогу учню більш конкретно побачити як виконують той чи інший елемент в охороні 

амостійно презентації як домашнє завдання або 

Під час проведення тижнів Охорони праці для виступів перед аудиторією  учні 

використовують засоби масової інформації  Інтернету, створюють доповіді, буклети, 

комп’ютерні презентації з наведенням порівняльних характеристок  у вигляді діаграм, які 



 

 

 

 
 
 
 
 

Для 
виконання практичної частини в розділі «Надання першої дпомоги 
нещасних випадків», практикую уроку 
ознайомлення учнів методам надання невідкладної допомоги людям у різних життєвих 
ситуаціях.  
 

                              

 

 

 

 

Саме використання тестів дає можливість оцінювати рівень відповідності 
сформованих знань, умінь і навичок учнів
скорегувати освітній процес. 

Робота з  

підручниками

виконання практичної частини в розділі «Надання першої дпомоги потерпілим у разі 
», практикую уроку –тренінги, уроки –ігри,  практичні прийоми для 

ознайомлення учнів методам надання невідкладної допомоги людям у різних життєвих 

Цей метод використовую для самостійного 
опрацювання матеріалу, де учень добуває 
інформацію з різних джерел: навчальної, 
довідкової, енциклопедичної, науково
Учиться виділяти потрібне із масиву інформації. 
Поєднувати інформацію з різних джерел, 
впорядковувати свої знання. Все це виносить  плоди  
своєї  праці  на  обговорення, для створення 
доповідей, інформаційних повідомлень, вчиться  
робити  аналізи, відтворює їх у графіках, діаграмах 

робить певні висновки.  

          

Саме використання тестів дає можливість оцінювати рівень відповідності 
сформованих знань, умінь і навичок учнів на уроках охорони праці, дозволяє викладачу 
скорегувати освітній процес.  

Практичні 

вправи 

Робота з картками 

опитування, 

тестами 
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потерпілим у разі 
ігри,  практичні прийоми для 

ознайомлення учнів методам надання невідкладної допомоги людям у різних життєвих 

Цей метод використовую для самостійного 
опрацювання матеріалу, де учень добуває 
інформацію з різних джерел: навчальної, 
довідкової, енциклопедичної, науково-популярної. 
Учиться виділяти потрібне із масиву інформації. 
Поєднувати інформацію з різних джерел, 
впорядковувати свої знання. Все це виносить  плоди  
своєї  праці  на  обговорення, для створення 
доповідей, інформаційних повідомлень, вчиться  
робити  аналізи, відтворює їх у графіках, діаграмах 

 

Саме використання тестів дає можливість оцінювати рівень відповідності 
на уроках охорони праці, дозволяє викладачу 



 

У своїй роботі  прагну організувати чітку систему контролю за допомогою 

тестування. На мій погляд, саме тестовий контроль підходить для оцінки викладачем 

роботи учнів з матеріалом розділу. Тести примушують учнів мислити логічно, 

використовувати зорову увагу, укріплюють п

багато часу уроку, але вони виконують певну позитивну роль в процесі навчання, розвитку, 

виховання. Учням подобається працювати з тестами. Їх можна скласти з усьому курсу або з 

окремої теми, що вивчається, і ви

тільки паперовий варіант, але й тестування в кабінетів інформатики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час роботи над проектом учні вчаться:
 працювати з різними джерелами інформації;
 знаходити інформацію, зокрема в мережі Інтернет (правильно створювати 

запити на пошук інформації, здійснювати відбір інформації по значущості);
 правильно організовувати роботу в групах, на прикладі власної групи;
 структурувати знайдений матеріал;
 оформляти знайдений матеріал, з урахуванням його специфіки;
 представляти матеріал з використанням мультимедіа технологій;
 мислити творчо з урахуванням спрямованості на кінцевий результат;
 шукати і знаходити нестандартні рі

 

Метод 
 проектів

 

прагну організувати чітку систему контролю за допомогою 

тестування. На мій погляд, саме тестовий контроль підходить для оцінки викладачем 

роботи учнів з матеріалом розділу. Тести примушують учнів мислити логічно, 

використовувати зорову увагу, укріплюють пам'ять. Для організації тестів не вимагається 

багато часу уроку, але вони виконують певну позитивну роль в процесі навчання, розвитку, 

виховання. Учням подобається працювати з тестами. Їх можна скласти з усьому курсу або з 

окремої теми, що вивчається, і використовувати при повторенні. Часто використовую не 

тільки паперовий варіант, але й тестування в кабінетів інформатики. 

Метод проектів — спосіб, що дає змогу ефективно 

спланувати дослідження, конструкторську 

розробку, управління і т. ін. для того, щоб досягти 

результату в оптимальний спосіб. Для успішної 

реалізації здійснюється практична діяльність, що 

припускає досягнення поставленої мети.

Під час роботи над проектом учні вчаться: 
працювати з різними джерелами інформації; 
знаходити інформацію, зокрема в мережі Інтернет (правильно створювати 

запити на пошук інформації, здійснювати відбір інформації по значущості);
правильно організовувати роботу в групах, на прикладі власної групи;
структурувати знайдений матеріал; 
оформляти знайдений матеріал, з урахуванням його специфіки;
представляти матеріал з використанням мультимедіа технологій;
мислити творчо з урахуванням спрямованості на кінцевий результат;
шукати і знаходити нестандартні рішення для стандартних завдань.

Робота зі  

схемами, кросвордами 
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прагну організувати чітку систему контролю за допомогою 

тестування. На мій погляд, саме тестовий контроль підходить для оцінки викладачем 

роботи учнів з матеріалом розділу. Тести примушують учнів мислити логічно, 

ам'ять. Для організації тестів не вимагається 

багато часу уроку, але вони виконують певну позитивну роль в процесі навчання, розвитку, 

виховання. Учням подобається працювати з тестами. Їх можна скласти з усьому курсу або з 

користовувати при повторенні. Часто використовую не 

спосіб, що дає змогу ефективно 

дослідження, конструкторську 

розробку, управління і т. ін. для того, щоб досягти 

результату в оптимальний спосіб. Для успішної 

реалізації здійснюється практична діяльність, що 

припускає досягнення поставленої мети. 

знаходити інформацію, зокрема в мережі Інтернет (правильно створювати 
запити на пошук інформації, здійснювати відбір інформації по значущості); 

правильно організовувати роботу в групах, на прикладі власної групи; 

оформляти знайдений матеріал, з урахуванням його специфіки; 
представляти матеріал з використанням мультимедіа технологій; 
мислити творчо з урахуванням спрямованості на кінцевий результат; 

шення для стандартних завдань. 
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Перевагами проектної діяльності я вважаю свободу вибору теми, використання різних 
джерел інформації (друкарських, електронних) і виділення з великого об'єму інформації 
головного. Багато часу приділяється самостійній роботі. В ході роботи учні аналізують 
власну роботу, мають можливість порадитися з іншими учнями і скорегувати свою 
діяльність. Вчитель не втручається в творчий процес, а тільки направляє роботу учнів і 
вказує на помилки. Під час захисту свого проекту учень розвиває також свою 
комунікативну компетентність, вчиться виступати перед аудиторією. 
 
 
 
Презентації використовую на різних етапах уроку: актуалізації знань, перевірки 
домашнього завдання, ознайомлення з новим матеріалом, закріплення, узагальнення та 
систематизації знань. З досвіду роботи, можу сказати, що якщо систематично 
використовувати презентації, то на  таких уроках збільшиться час на проведення етапу 
мотивації, адже завдяки презентації можна збільшити його пізнавальне навантаження. А, як 
відомо, правильно мотивовані учні легше й з більшою охотою здобуваютьзнання, прагнуть 
до творчої діяльності. 

Види вправ, з якими використовую презентацію:  
 
Опрацювання  нормативно-
правових документів  
 

 

Кросворди  
 

 
Ребуси  

 
завдання на встановлення 
відповідності 

 
Розгляд малюнків 
 

 

Презентації 
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Розгляд фото 

 
Схем  
 

 
Тестування  
 

 
 

Але слід пам’ятати, що презентації – це лише інструмент (один із багатьох інших 
інструментів викладача на уроці), а тому недоцільно презентацію робити важливішою за 
урок, штучно  «підганяти» весь урок під презентацію. 
Крім того, у своїй діяльності, я  використовуємо комп’ютерні програми: 

 навчально-інформуючі: електронні підручники; 
 кінофільми; 
 контролюючо-тестові програми; 
 програма презентацій PowerPoint;  
(учням часто задаю домашнє завдання зі створення презентації до нової теми) 
 мережу Інтернет (доступу до електронних бібліотек, освітніх сайтів, установ 

освіти та видавництв із метою обміну інформацією між суб'єктами зв'язку, 
ознайомлення з матеріалами періодичних видань та глобальної мережі Інтернет 
(документи, новинки в галузі педтехнологій).); 

Для створення тестів використовую як текстовий, так і табличний редактор (програма 
MyTest) - система програм для створення та проведення комп`ютерного тестування, збору і 
аналізу їх результатів. Електронні варіанти особливо привабливі, оскільки дозволяють 
отримати результати відразу по завершенні тесту. 
Створення тестів за допомогою програми MyTest 
Види завдань: 

 Вибір однієї відповіді 
 Вибір декількох  відповідей 
 Місце на зображенні 
 Вказівка істинності  або хибності тверджень 
 Співставлення 

Ми працюємо  в онлайн сервісі, який пропонує розробляти ребуси.Генератор 
ребусів(http:// rebus1.com/uа) 
 Ребуси допоможуть активізувати мислення, уяву, перетворити нудний навчальний 
матеріал на яскравий і привабливий  



 

Створюємо кросворди в програмі 

  

 

 

 

 

 

Крім того, забезпечую міжпредметні зв’язки з громадянською освітою, 
спеціальними предметами з професій, виробничим навчанням
При виконанні домашніх завдань учні поєднують матеріал з охорони праці за допомогою 
знань  з предмету інформатика. 
Для нас комп`ютер – не розкіш, а необхідність
Діяльність викладача та учня під час формування інформаційної компетентності
Діяльність викладача 

Пропонує завдання, які передбачають пошук 
альтернативних джерел інформації

Консультує з питань тематики робіт і пошуку 
інформації 

Навчає осмислено збирати інформацію, 
складаючи план, тези, конспекти тощо.

Стимулює  критичне оцінювання інформації.

Створюємо кросворди в програмі MS Excel 

Крім того, забезпечую міжпредметні зв’язки з громадянською освітою, 
з професій, виробничим навчанням. 

При виконанні домашніх завдань учні поєднують матеріал з охорони праці за допомогою 
знань  з предмету інформатика.  

не розкіш, а необхідність» 
та учня під час формування інформаційної компетентності

Діяльність учня 

Пропонує завдання, які передбачають пошук 
альтернативних джерел інформації 

Знаходить інформацію в різних джерелах

Консультує з питань тематики робіт і пошуку Виділяє необхідне з маси інформації. 
Упорядковує свої знання.

Навчає осмислено збирати інформацію, 
складаючи план, тези, конспекти тощо. 

Вміє використовувати нові інформаційні 
технології і швидко адаптуватися до 
змін. 

оцінювання інформації. Критично оцінює інформацію.
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Крім того, забезпечую міжпредметні зв’язки з громадянською освітою, 

При виконанні домашніх завдань учні поєднують матеріал з охорони праці за допомогою 

та учня під час формування інформаційної компетентності 

Знаходить інформацію в різних джерелах 

Виділяє необхідне з маси інформації. 
Упорядковує свої знання. 

Вміє використовувати нові інформаційні 
технології і швидко адаптуватися до 

Критично оцінює інформацію. 
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                                                              Висновки 
      Отже, серед першочергових завдань  професійної  освіти залишається оновлення 
змісту навчання, оцінювання якості освітнього процесу та результатів навчання на 
різних його ступенях, розвитку компетентного кваліфікованого робітника  в умовах 
сучасного виробництва. Це вимагає розроблення й впровадження інноваційних  
педагогічних систем, особистісно-орієнтованих технологій, сучасних засобів навчання  
та міжпредметного інструментарію  процесу навчання. 
      Міжпредметність – це сучасний принцип навчання, який впливає на відбір і 
структуру навчального матеріалу цілого ряду предметів, посилюючи системність 
знань учнів, активізує методи навчання, орієнтує на застосування комплексних форм 
організації навчання, забезпечує єдність освітнього процесу. Розробка, апробація та 
впровадження уроків спецтехнології та предметів  загальноосвітньої підготовки  з 
використанням міжпредметних зв’язків - не лише нагальна проблема сьогодення,  а й 
можливість упроваджувати нові засоби й методики  навчання, які забезпечують високі 
й стабільні результати в роботі. 

Уроки з використанням міжпредметних зв’язків: 
 відкривають нові шляхи підвищення рівня свідомого засвоєння 

навчального  матеріалу; 
 формують в учнів стійку мотивацію до навчання; 
 варіюють структуру навчання; 
 стимулюють ініціативу і творчість учнів; 
 створюють умови, що сприяють формуванню професійних 

компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників; 
 забезпечують  цілісне, повне уявлення учнів про певний об’єкт або процес; 
 наочно розкривають навчальну тему, зосереджують увагу на явищах, 

з’ясовують їх суттєві особливості; 
 докорінно змінюють традиційні підходи до змісту, форм і методів 

освітнього процесу; 
 залучають викладачів професійно-теоретичної та загально професійної 

підготовки до співпраці; 
 забезпечують самореалізацію випускника в майбутній професійній 

діяльності. 
Орієнтуючись на сучасний ринок праці, в учнів потрібно формувати компетентності, 

що дозволяють користуватися такими технологіями і знаннями, які задовольняють потреби 
інформаційного суспільства. Саме тому важливим для учнів є не тільки вміння оперувати 
власними знаннями, уміннями і навичками, а й бути готовими змінюватися відповідно до 
нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформаційними потоками, активно 
діяти, швидко приймати рішення, навчатися впродовж усього життя, тобто бути 
компетентними. 

Інформатизація освіти - один з основних напрямів процесу реформування 
навчального закладу, продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним 
рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості. ІКТ-компетентність дозволить 
людині бути успішною в сучасному інформаційному просторі, оперувати і управляти 
інформацією, швидко приймати рішення, пристосовуватись до потреб ринку праці, 
формувати основні життєві компетенції. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що між предметнізв’язки при підготовці підготовці 
кваліфікованих робітників будівельної галузі має колосальний розвивальний  потенціал, 
комплексно впливає на становлення та подальший розвиток здобувача освіти. Основною 
метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від механічного засвоєння 
учнями знань до формування вмінь та інформаційних навичок самостійно здобувати 
знання.  
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Додаток 1 

План  уроку теоретичного навчання 
Предмет: Матеріалознавство (викладач Логвіненко В.І.) 

Професія: Муляр     Кваліфікація 2 – 3 розряд 
Тема уроку : Гідроізоляційні матеріали 
Зміст уроку: Бітум, як гідроізоляційний матеріал. Марки, властивості. 
Мета уроку: Сформувати знання про бітум, як гідроізоляційний матеріал, його види, склад; 
вчити встановлювати взаємозв’язок між властивостями та застосуванням матеріалу.  
Розвивати: професійні та комунікативні здібності, мовленнєві компетентності, мислення, 
увагу, вміння працювати в команді. 
Виховувати:  почуття відповідальності, взаємоповагу, самодисципліну, чесність. 
Методична мета:розкриття досвіду проведення уроку звикористанням міжпредметних 
зв’язків, роботи в парах. 
Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 
Комплексно – методичне забезпечення: Підручники П.В. Кривенко «Матеріалознавство», 
натуральні зразки матеріалів на основі бітуму, роздавальний матеріал – таблиці, 
презентація до уроку. 
Міжпредметні зв’язки: Технологія кам’яних  робіт, хімія, українська мова. 

Хід уроку 
І. Організаційна частина. 
1.1 Привітання. Перевірка наявності учнів, готовності до уроку. 
1.2 Повідомлення теми, мети уроку. 
 Викладач  
   Шановні учні сьогодні я вас запрошую на  урок з  матеріалознавства.  
(слайд 1) 
   Валентин Тихонович Борисов (професор, музично – громадський діяч і педагог) 
сказав:«Лише осмислені знання приносять плоди». (слайд 2), тому я сподіваюсь, що ви 
отримаєте саме осмислені знання, які вам запам’ятаються та знадобляться у вашій 
професійній діяльності. 
   Запишіть тему уроку та  питання плану в зошиті. (слайд 3,4) 
ІІ. Активізація розумової діяльності. 
2.1 Вправа «Ментальне дерево» 
Завдання: 1) Намалюйте ментальне деревов зошиті за зразком 
 (слайд 5) та впишіть слова – асоціації до теми уроку.  
2) Впишіть одне слово на липкий паперовий аркуш, прикріпіть на дошці почерзі, озвучте 
його. 
Наприклад: гідроізоляція, будинок, чорний, вуглеводні, толь і т.д. 
Отже, ми склали загальну уяву про бітуми. 
Питання до учнів:  
1) До якої категорії можна віднести кожне із слів? (властивості чи загальні відомості). 
2) «МП» Знання з яких предметів допоможуть нам пояснити властивості матеріалу? 
2.2 Мотивація навчальної діяльності.  
Пропоную сформулювати проблему застосування виду бітумного матеріалу відповідно до 
його властивостей. 
Для цього спробуємо відповісти на питання(слайд 6): 
1) «МП» Як впливає надмірна дія вологи на властивості будівельних матеріалів? (збільшує 
теплопровідність, підвищує щільність, знижує міцність). 
2) Чи пов’язані властивості матеріалів із застосуванням?(так) 
3) Які властивості характерні для бітумів? (гідрофобні – не змочуються водою, водостійкі, 
мають щільну будову – пористість фактично рівна 0, тому вони водонепроникні та 
морозостійкі).  
ІІІ. Вивчення нового матеріалу(слайд 4) 
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План 
1. Види та марки бітуму. 
2.  Властивості та застосування 

Для отримання більш конкретних знань та вирішення проблемного  питання перейдемо до 
вивчення матеріалу. 
1-ше питання 
Використаємо різні форми роботи (слайд 7) 
1) Індивідуальна робота з підручником. (слайд 8) 
 Завдання: уважно прочитайте текст на сторінці 233 підручника. 
2) Робота в парах. (слайд 9) 
Опрацюйте вказаний абзац, складіть розповідь та створіть графічну відповідність до тексту 
на аркуші А – 4(елемент інтерактивного способу «Скрайбінг») 
Ознайомлення учнів із способами створення графічної відповідності: малюнок, піктограма 
(письмовий знак, риска, лінія, умовний малюнок із зображенням будь – яких дій, явищ, 
предметів), символи, окремі ключові слова, схеми, діаграми. 
3) Вправа «Паралельне наслідування». (слайд 10) 
Завдання: Прикріпіть на дошці аркуш з графічною відповідністю та зробіть усне 
повідомлення (один із учнів). 
Всі інші учні запам’ятовують зміст інформації на слух та завдяки  візуалізації. 
Ключові питання на які необхідно дати відповідь: 
1) Які матеріали відносять до бітумних матеріалів? 
2) Що являють собою природні бітуми? 
3) Що являють собою асфальтові породи? 
4) Що являють собою нафтові штучні бітуми? 
5) Яке застосування бітумів? 
6) Як визначають марку бітуму? 
7) На які групи поділяють будівельні бітуми? 
Закріплення матеріалу  
4) Вправа «Зворотний зв'язок» (слайд 11) 
Завдання: Відтворіть зміст, який був візуалізований (учні по – черзі виходять до дошки і 
відтворюють інформацію за інформаційним аркушем). 
2-ге питання 
1) Обговорення. 
«МПЗ» Питання: Які властивості матеріалів вам відомі з уроків технології, хімії? 
2) Робота з роздатковим матеріалом в малих групах.  
Обєднаймося в групи по 4 учні. Оберіть керівника групи. 
Завдання: Розгляньте зразки матеріалів під №1 та №2. Виберіть із інформаційної картки 
властивості, які підходять до цих матеріалів. Запишіть у зошит.  
Складіть та зробіть повідомлення про властивості та застосування матеріалу.  
ІV. Закріплення матеріалу. 
Робота з таблицею. 
Завдання: Заповніть таблицю. 
Учням групи А роздаються аркуші з пустими колонками; 
№ Вид маркування 

бітуму 

Застосування Властивості 

1.    

2.    

3.    
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Учням групи Б частково заповненими. 

№ Вид маркування 

бітуму 

Застосування Властивості 

1. Будівельний 

БН 

для гідроізоляції конструкцій і 

виробництва покрівельних 

рулонних матеріалів і м’якої 

черепиці 

 

2. Покрівельний 

БНК 

виготовлення покрівельних і 

гідроізоляційних матеріалів, 

деяких герметизуючих матеріалів 

 

3. Дорожній 

БНД 

 

 рідкі бітуми використовують в 

основному при будівництві доріг 

(для обробки гравійних і 

щебеневих сумішей, 

виготовлення асфальтових 

матеріалів). 

 

Обговорення змісту таблиць. Вправа «Ланцюжок». 
V. Підсумок уроку. 
5.1 Метод «Прес» 
Питання до учнів: 
1) Про що дізналися на уроці? 
 2) Чи важливим є матеріал для вашої професійної діяльності? 
3) Які властивості визначають використання бітумів? 
4) Які бітуми використовують в гідроізоляційних роботах? 
5) Яке технологічне призначення бітумів? 
5.2 «МПЗ» Вправа «Сенкан» (Українська мова) 
Завдання: Складіть інформаційну довідку із 5 – ти речень. 
1 рядок – слово, яке називає тему (іменник); 
2 рядок – опис теми (прикметник); 
3 рядок – виражає дію (дієслово); 
4 рядок – виражає ставлення, особливості; 
5 рядок – слова синоніми, що виражають сутність теми.  
5.3 Виставлення оцінок та їхня мотивація. 
VІ.  Домашнє завдання:Вивчити: види, властивості, застосування бітумів.Поповнити 
інформаційну скарбничку «Усного журналу» відомостями про матеріали: шинглас, 
рубемаст.*Підготувати конкурсне повідомлення про сучасні матеріали, виготовлені на 
основі бітуму. 
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Додаток 2 

План  уроку теоретичного навчання 
Предмет:  Технологія кам’яних робіт (викладач Логвіненко В.І.) 

Професія: Муляр     Кваліфікація 2 – 3 розряд 
 

Тема уроку: Бетонні роботи. 
Зміст уроку: Поняття про бетонні роботи. Основні операції при бетонуванні. 
Мета уроку: сформувати знання про призначення бетонних робіт, матеріали, види та 
особливості виконання основних операцій при бетонуванні. Формувати навики роботи з 
традиційними та віртуальними інформаційними джерелами.  
Розвивати пізнавальну активність, увагу, мислення, вміння працювати в команді.  
Виховувати відповідальність, цілеспрямованість. 
Методична мета: розкриття досвіду проведення урокуз постановкою проблеми, 
використанням міжпредметних звязків, роботи в групах. 
Тип уроку: вивчення нового матеріалу 
Комплексно – методичне забезпечення: відеоролик про виконання бетонування підлоги, 
інформаційні листи, підручники Нікуліна А.С., Заславська С.І. «Кам’яні роботи», перелік 
питань для інтелектуальної гри «Технологія +…», зразки матеріалів для приготування 
бетонної суміші, презентація. 
Міжпредметні зв’язки: історія, матеріалознавство, хімія, українська мова. 
                                                     Хід уроку 
І. Організаційна частина. 
1.1 Привітання. Перевірка наявності учнів. 
ІІ. Повідомлення теми, мети. Мотивація діяльності. 
2.1 Перегляд відеоролика. 
Слова викладача: 
Шановні учні, пропоную сьогоднішній урок розпочати нетрадиційно – з перегляду 
фрагменту відеоролика. Уважно спостерігайте за робітниками. 
Як ви можете охарактеризувати поведінку будівельників? 
Учні: поводяться впевнено, рішуче, знають, що роблять. 
Чому? 
Учні: мають необхідні знання та навики в роботі. 
Зробіть  висновок, що ви хотіли б отримати на нашому занятті?  
Учні: знання 
Яку роботу виконували будівельники? 
Учні: бетонування. 
Отже, як ви здогадалися на уроці ми розпочинаємо вивчення теми: Бетонні роботи. 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 
 Відкрийте зошити. Запишіть тему, план уроку. 
План 
1. Поняття про бетонні роботи. 
2. Основні операції при бетонуванні простих за складністю конструкцій. 
3.1 Робота в групах. 
Слова викладача:На уроці будемо працювати двома командами. 
Оберіть лідерів команд. 
Постановка проблеми-завдання викладачем для першої команди. 
Ввідна інформація: Я звертаюсь до вас, як до спеціалістів. У мене проблема такого 
характеру. Мені необхідно влаштувати в приміщенні основу під лінолеум. Що ви мені 
порекомендуєте? Які матеріали необхідно придбати? Які ціни на них сьогодні? 
Самостійне визначення проблеми-завдання учнями другої команди. 
Ввідна інформація: Я дізнаюсь, які матеріали мені потрібні. Але я ще хочу визначитись із 
термінами роботи. 
Учні: для цього ви повинні знати перелік робіт, які необхідно виконати, особливості 



45 
 

виконання операцій. Ми Вам в цьому допоможемо. 
3. Індивідуальна робота учнів із інформаційними джерелами під керівництвом лідерів 
команд. 
Навідні питання для команди №1: 

1. Що таке бетон? (Ми рекомендуємо для влаштування основи під лінолеум 
використати бетонне покриття. Що таке бетон? поясніть…..) 

2. Яке застосування бетону? 
3. «МПЗ» Що цікавого з історії відомо про бетон? 
4. Що собою представляв римський бетон? 
5. Від чого залежить вид, марка бетону, який будемо використовувати? 
6. Які бувають бетони за видом в’яжучого? 
7. Які бувають бетони за структурою заповнювача? 
8. Які бувають бетони за матеріалом арматури? 
9. Який буває бетон за консистенцією бетонної суміші? 

10.Який буває бетон за властивостями? 
11.Які ціни на бетон, від чого вони залежать? 

Питання для команди №2: 
1. Які операції включає процес бетонування? 
2. Які є способи приготування бетонної суміші? 
3. Як транспортують бетонну суміш? 
4. Як подати робочу суміш до робочого місця? 
5. Що необхідно підготувати і перевірити перед укладанням суміші? 
6. Як укладають бетонну суміш? 
7. Які є способи ущільнення бетонної суміші? 
8. Як доглядають за бетоном? 
9. В чому полягає контроль якості? 
3.4 Складання колективних повідомлень під керівництвом лідерів команд та з 
використанням навідних питань (перша команда з допомогою викладача). 
3.5 Презентація колективного повідомлення, яке є рішенням поставленої проблеми. 
ІV.Закріплення вивченого матеріалу. 
4.1 «МПЗ» Інтелектуальна гра «Технологія +…» 
Умови гри: Учні команд по черзі обирають питання із номінацій (технологія, 
матеріалознавство, проблемні ситуації, інші предмети).  Обдумують відповідь і лідер 
визначає хто буде відповідати. 
За правильну відповідь команда отримує 1 бал, за відповідь на питання із зірочкою – 2 
бали. Якщо відповідь неправильна на питання має право відповісти команда суперників. 
Питання для проведення інтелектуальної гри «Технологія +…» 
Номінація «Технологія» 

1. Яка операція слідує за укладанням бетонної суміші? 
2. Яке обладнання використовують для подачі бетонної суміші до робочого місця? 
3. *Для чого призначені усадочні шви? 
4. *Яке призначення технологічної розбивки підлоги? 
5. Які суміші рекомендують утрамбовувати ручними трамбівками? 
6. Коли починають поливати бетон у жарку погоду? 

 
Номінація «Матеріалознавство» 
 

1. *Які бетони за видом в’яжучого можна віднести до водостійких? 
2. *Які заповнювачі для важких та легких бетонів є спільними і які відмінні? 
3. Чому найдавніший бетон називають римським? 
4. Який відсоток заповнювача у бетонній суміші. 
5. Чим відрізняється розчинова бетонна суміш від бетону? 
6. Яка вага 1 м3 особливо легкого бетону? 



46 
 

Номінація «Проблемні питання» 
1. До розчинової бетонної суміші додали поташ в якості проти морозної домішки . 

Бетон почав руйнуватися через деякий час. Яка може бути причина? 
2. Для приготування розчинової суміші робітники взяли пісок , він виявився не 

порошкоподібним, а з грудочками та сміттям. Які повинні бути дії мулярів? 
3. Стрічковий фундамент мав порожнини. Збудований будинок почав тріскатися. 

Чому? 
4. Виконана влітку бетонна підлога незважаючи на зволоження водою потріскалась. 

Які причини? 
5. У приміщенні цеху влаштували бетонну підлогу, дотримуючись технології. 

Влаштували 2 усадочні шви. Але під час виконання контролю якості виявили 
розташовані не упорядковано тріщини. Яка причина? 

6. Після влаштування бетонних основ у двох суміжних приміщеннях господарі не 
змогли зачинити двері. В чому причина? 

Номінація «Інші предмети» 
1. Яка формула нітриту натрію, який використовується в якості проти морозної 

домішки в розчинових сумішах? 
2. Які хімічні елементи містить поташ? (Калій карбонат) 
3. Як пишиться слово «бетононасос» разом чи окремо? 
4. На який склад ставиться наголос у слові «бетонуванння»? (на 4) 

4.2 Підведення підсумків. Підрахунок балів. 
V. Підсумок уроку. 
5.1 Перегляд відеоролика. 
Слова викладача: уважно спостерігайте за діями робітників. Вам необхідно 
визначити назви інструментів якими користуються робітники (перша команда), 
операції, які вони виконують (друга команда). 
5.2 Висновок учнів про ефективність уроку. 
5.3 Виставлення оцінок. 
VІ. Домашнє завдання: 
Вивчити визначення, основні операції та особливості їхнього виконання, 
інструменти, які використовують для виконання бетонування. *Порівняти склади 
розчинових сумішей для мурування та бетонування. 
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Додаток 3 

План  уроку теоретичного навчання 

Предмет: Технологія кам’яних робіт (викладач Логвіненко В.І.) 

Професія: Муляр     Кваліфікація 2 – 3 розряд 

Тема: Монтаж у кам`яних будівляхзалізобетонних перемичок  над віконними та дверними  
прорізами й нішами. 
Мета: Вчити учнів проектувати  послідовність  технологічного процесу монтажу 
залізобетонних перемичок, формувати вміння самостійно конструювати свої знання.  
Розвивати: уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, логічне мислення, увагу, 
пізнавальні навички учнів. 
Виховувати почуття відповідальності, культуру комунікативного спілкування. 
Методична мета: Розкриття досвіду проведення уроку з використанням проектної 
діяльності проектної,  робота в парах, динамічних групах та використання міжпредметних 
зв’язків. 
Тип уроку: вивчення нового матеріалу Комплексно – методичне забезпечення: 
роздавальний матеріал, презентація, плакат, підручники Нікуліна А.С., Заславська С.І. 
«Камяні роботи» 
Міжпредметні зв’язки: фізика 
                                                       Хід уроку 
І. Організаційна частина. 
1.1 Привітання. Перевірка наявності учнів. 
ІІ. Презентація роботи творчо – пошукової  групи усного журналу. 
2.1.   Вступне слово викладача : Продовжимо роботу над створенням інформаційно-
технологічного проекту процесів будівельної галузі. Прослухаємо цікаву  інформацію  
учасників усного журналу «Хочу все знати». Два кореспонденти підготували  повідомлення 
для поповнення нашої скарбнички стосовно новітніх технологій будівельної галузі.  
2.2 Учні презентують інформацію про будівельні матеріали фірми «Схід-буд» 
демонструють зразки  матеріалів « АРМСТРОНГ» 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу 
3.1 Мотивація. Слово викладача: Як відомо, значну частину будівельних робіт складають 
монтажні. Використання підйомних машин і механізмів замінює працю багатьох 
робітників, знижує працезатрати, пришвидшує виконання будівельних робіт. На думку 
деяких істориків вперше підйомні механізми були використані під час будівництва пірамід. 
Отже, знання процесу монтажу конструкцій на сьогодні є актуальним так, як в наші дні 
продовжується індустріалізація будівництва.  
3.2 Повідомлення теми, мети.                                
Слайд №1(Тема уроку)  Слово  викладача: Ми з Вами на уроках проектуємо технологічні 
процеси будівельних робіт. Сьогодні пропоную спроектувати  технологічний процес 
монтажу перемички.  Для цього нам потрібно визначити навчальні кроки нашого уроку. 
Звернемось до теми. 
Що є важливим на Вашу думку?                           
Слайд №2 (Кроки) 
Пропозиції учнів:  

1- й крок: Визначити послідовність технологічного процесу монтажу. 
2- й крок: Вивчити характерні особливості виконання операцій. 
3- й крок: З’ясувати правила безпеки праці. 
4- й крок: Вибір форм презентації. Презентація. 

   Слово викладача: Таким чином ми визначили навчальні питання розгляд яких допоможе 
досягти мети уроку. 
Запишіть тему уроку, план. 
План                                                                              
Слайд №3 (План уроку) 

1. Послідовність технологічних операцій монтажу перемичок. 
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2. Характеристика процесу монтажу. 
3. Правила безпеки праці. 

3.3 Актуалізація опорних знань учнів. 
   Слово викладача: Висококваліфіковані робітники  повинні володіти професійною 
термінологією. Пропоную пригадати визначення термінів стосовно нашої теми. 

1) Монтаж  будівельних конструкцій                   
Слайд №4 (Тема уроку) 
2) Кам’яні будівлі 
3) Перемичка 
4) Віконні, дверні прорізи 
5) Ніші 

   Звіримо наші трактування термінів із запропонованими   
Слайд №5-6 (Визначення) 

1. Монтаж  будівельних конструкцій – це комплексний процес, що поділяється на 
підготовчі та власне монтажні процеси. 
До підготовчих процесів належать: укрупнення, підсилення конструкцій. 
До монтажних належать: підготовка місць установлення, підготовка конструкцій, 
піднімання, переміщення, встановлення, закріплення, 
розстропування елементів монтажу. 

2. Кам’яні будівлі – це наземні конструкції, що складаються з каменів покладених на 
будівельному розчині у визначеному порядку і призначені для виробничої 
діяльності, проживання та суспільних потреб людини. 

3.  Перемичка – частина кам’яної стіни, що перекриває віконний або дверний проріз. 
4. Віконні, дверні прорізи – прорізи в стінах, призначені для освітлення приміщень 

природним світлом, для сполучення між окремими приміщеннями відповідно. 
5. Ніші – конструктивний елемент будівлі у вигляді заглибин. 

Упереджувальне завдання:  На попередньому уроці ви отримали завдання 
самостійно опрацювати матеріал теми сьогоднішнього уроку за підручником, «МП» 
:знайти додаткову інформацію стосовно  теми монтажу, яким чином впливає сила 
вітру на виконання монтажних робіт? Наше завдання сьогодні полягає у 
структуруванні інформації та оформленні продукту нашої діяльності. Користуючись 
вже отриманими знаннями будемо рухатись крок за кроком до досягнення нашої 
мети. 

3.4   Пропоную дати відповіді на питання тесту, що допоможе нам здійснювати самооцінку  
і самоаналіз знань отриманих під час нашої  проектної діяльності. (Учні отримують  бланк з 
тестами, самостійно виконують роботу).  

1. Як укладають несучу перемичку? 
А) вручну;   Б) за допомогою крана. 

      2. Коли контролюють точність встановлення перемички? 
          А) після її укладання на розчинову постіль; 
          Б) після її стропування. 
      3. Який розчин використовують для монтажу перемичок? 
          А) жорсткий цементно-піщаний; 
          Б) пластичний змішаний. 
      4. Яка глибина спирання перемички на мурування? 
          А) 250мм;   Б) 120мм 
      5. Чи можна залишати підняту конструкцію у висячому стані     
          тривалий час? 
          А) можна;   Б) ні 
      6. Як позначають небезпечну зону під час монтажу? 
          А) попереджувальними знаками; 
          Б) попереджувальними сигналами 
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 3.5   Самостійна індивідуальна робота учнів. 
Слово викладача: Перейдемо до розгляду першого  питання      «Послідовність операцій 
монтажу». Самостійно спроектуйте послідовність технологічних операцій монтажу 
 Робота в парах:  Пропоную об’єднатись у пари та прийняти спільні рішення стосовно 
представлення технологічних операцій (обговорення представлених матеріалів, вибір 
необхідної інформації, складання робочих матеріалів проекту ). 
 Слово викладача: Перевіримо правильність ваших рішень. Почергово назвіть операції. 
                                                    Слайд №7 (Випливають почергово операції) 

1. Перевірити позначки закладання перемички, ширину прорізу. 
2. Оглянути конструкцію перемички, перевірити чи немає тріщин, пошкоджень, 

напливів бетону,  чи справні монтажні петлі. 
3. Підготувати робоче місце (доставити матеріали, інструменти). 
4. Підготувати місце укладання перемички, очистити опорну поверхню. 
5. Приготувати напівжорстку розчинову суміш. 
6.  Підготувати розчинову постіль, розіславши суміш на краї прорізу. 
7. Укласти перемичку (не несучу- вручну, несучу- краном). 
8. Провести контроль укладання перемички(точність встановлення за вертикальними 

позначками, горизонтальність, глибину закладання кінців). 
-  Повернемось до тесту та перевіримо правильність відповідей на питання 1,2 , які 

стосуються даного питання плану. 
                                                    Слайд №8 (Відповіді на питання 1, 2 тесту) 

1. Як укладають несучу перемичку? 
А) вручну;   Б) за допомогою крана. 

      2. Коли контролюють точність встановлення перемички? 
          А) після її укладання на розчинову постіль; 
           Б) після її стропування. 
3.6   Слово викладача:  Пропоную  розглянути  характеристику процесу монтажу. 
   Прочитайте текст (Картки з текстом по 2 абзаци). Перекажіть по 1 абзацу один одному. 
Надалі працюємо за схемою , поясни своє питання «Кожному з трьох» тобто, кожен з Вас 
виступить у ролі консультанта . Підготуйте відповіді на поставлені  питання. Разом  на 
аркуші паперу  представте свою спільну роботу в вигляді опорного конспекту ( робота 
учнів у динамічних групах). 
   Публічний захист опорних схем групами.  
  Слово викладача: Перевіримо отримані знання.  

Питання: 
1) Які повинні бути розміри розчинової постілі для укладання перемички? 
2) На який прогін укладають не несучу перемичку? 
3) Які є способи укладання перемичок? 
4) Чи можна робити перерву під час монтажу перемички? 

5) «МПЗ» Чи впливає сила вітру на виконання підйому перемички? 
6)Чому виконують підйом перемички краном у два етапи? 
7) Які параметри контролюють після встановлення перемичок? 
8)Які інструменти використовують для контролю? 
9)Як можна підрихтувати перемичку? 
10)Коли розстроповують перемичковий блок? 
11)Чому необхідно, щоб перемички однієї стіни знаходились на одній лінії? 
   Викладач здійснює індивідуальний підхід до учнів. Слово викладача: Повернемось знову 
до тесту, проведемо самоаналіз наших знань. Пропоную  порівняти  Ваші попередні 
відповіді за змістом тестів №3-4. 

                                          Слайд №9 (Відповіді на питання 3,4 тесту) 
     3. Який розчин використовують для монтажу перемичок? 
          А) жорсткий цементно-піщаний; 
          Б) пластичний змішаний. 
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      4. Яка глибина спирання перемички на мурування? 
          А) 250мм;   Б) 120мм. 
3.7   Робота учнів у групах (кожній із 5 груп видані кола різного кольору, на яких учні 
записують обговорені  правила безпеки праці під час монтажу). 
Слова викладача:  Здійснюємо наступний крок. Визначаємо найважливіші правила безпеки 
праці.  Пропоную визначити їх через коло ідей. Обговоріть в групах пропозиції щодо 
правил безпеки праці, визначтесь та запишіть у круги. 
 Представляємо продукт своєї праці. Кожна група почергово прикріпляє на дошці у вигляді 
кола свої ідеї, при умові того , що вони не повторюються. Таким чином ми з вами прийдемо 
до спільного рішення нашої проблеми. Слово викладача: Повернемось до тесту, перевіримо 
останні 2 питання. 

                                                        Слайд №10 ( Відповіді на питання 5,6) 
      5. Чи можна залишати підняту конструкцію у висячому стані     
          тривалий час? 
          А) можна;   Б) ні 
      6. Як позначають небезпечну зону під час монтажу? 
          А) попереджувальними знаками; 
          Б) попереджувальними сигналами 

IV. Закріплення  матеріалу. 
           Гра «Що? Як? Чому» 
                                                                      Слайд №11 ...(Проти вас грає...) 
      Питання: 

1. Які бувають перемички? 
2. «МПЗ» За якої сили вітру припиняють роботу на баштових кранах? 
3. Яка вантажопідйомність баштових кранів? 
4. Які роботи вважаються верхолазними? 
5. Які правила допуску до монтажних робіт учнів ДНЗ? 

 
V. Підведення підсумків уроку. Виставлення оцінок. 
VI. Домашнє завдання. 

     Вивчити послідовність виконання операцій технологічного процесу монтажу перемичок, 
характерні особливості їх виконання; правила безпеки праці виконання робіт. *Скласти 
інструкційно – технологічну карту технологічного процесу монтажу. 
  



51 
 

 

 Додаток 4 

План  уроку теоретичного навчання 

Предмет:  Технологія кам’яних робіт (викладач Логвіненко В.І.) 

Професія: Муляр     Кваліфікація 2 – 3 розряд 

Тема: Мурування кутів, прилягань та перетину простих стін 
Зміст уроку: Мурування порядним, східчастим і змішаним способом 
Мета уроку: сформувати знання про особливості мурування порядним, східчастим і 
змішаним способом, вчити їх розрізняти, порівнювати; формувати навики роботи з 
інформаційними джерелами, виокремлювати головне.  
Розвивати пізнавальну активність, увагу, асоціативне та логічне мислення, вміння 
працювати в команді, мовленнєві компетентності.  
Виховувати відповідальність, цілеспрямованість. 
Методична мета:розкриття досвіду проведення уроку з мотиваційної діяльності, 
використання групової роботи учнів з елементом диференціації, взаємного оцінювання за 
накопичувальною системою. 
Тип уроку: вивчення нового матеріалу 
Комплексно – методичне забезпечення: інформаційні листи, 
підручники Нікуліна А.С., Заславська С.І. «Кам’яні роботи», перелік питань, оціночні 
картки, презентація 
Міжпредметні зв’язки: українська мова 
Хід уроку 
І. Організаційна частина. 
1.1 Привітання. Перевірка наявності учнів. 
ІІ. Мотивація діяльності. 
Слова викладача: Передові компанії ставлять перед сучасним каліфікованим робітником 
три основні вимоги: знання з професії, уміння працювати в команді та вирішувати 
проблемні питання. Саме по цих напрямках я пропоную сьогодні попрацювати. 
2.1 Актуалізація опорних знань учнів. 
Вправа «Технологічний ліфт» 
Слова викладача: Як цеглина за цеглиною мурується дім, так і наші професійні знання 
складаються з окремих елементів, які ми накопичуємо послідовно рухаючись від 
фундаменту до конька будинку.Пропоную пригадати якими знаннями ми вже володіємо. 
Питання до учнів: 
1)  З яким видом робіт буде пов’язана ваша майбутня професія?  
2) Що нам відомо про мурування? . 
Викладач веде записи по зображеннях поверхів віртуального багатоповерхового будинку 
починаючи з першого поверху). 
Мотивація до діяльності. Висновок: Незаповнені поверхи нам ще потрібно буде 
заповнювати новими знаннями. Як відомо, в кожної будівлі бувають надбудови, прибудови, 
так і ваші знання на протязі професійного життя потребуватимуть поповнення та 
розширення. 
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  
3.1 Повідомлення теми. 
Відкрийте зошити. Запишіть тему, план уроку. 
План. 
1. Порядний спосіб мурування 
2. Східчастий спосіб мурування 
3. Змішаний спосіб мурування 
3.2 Робота в малих групах-«ланках» 
Спочатку  оберемо ланкових для наших ланок, як на виробництві. 
На уроці буде діяти накопичувальна система оцінок. Перед вами оціночні листи, куди 
ланкові впишуть прізвища учнів своєї ланки і будуть виставляти зароблені бали. 
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                                                Залікова картка ланки 

Прізвище, ім’я  
учнів 

Відповіді на 
питання 

Обробка 
інформації 

Участь у 
презентації 
інформації 

Підсумок 
отриманих балів 

     
     
     
     
     
Критерії: 
1) Відповідь на питання-1бал; 
2) Обробка інформації - до 5-ти балів; 
3) Презентація інформації-1-2 бали; 
4) Робота ланкового – координатора-1 бал 
Отже, ми повинні вивчити способи мурування порядним, східчастим і змішаним способом, 
навчитися їх розрізняти, порівнювати.  
1) Завдання для ланок: Відкрийте підручники на стор. 43 (1 ланка); стор. 103 (2, 3 ланка). 
Розгляньте малюнки, опрацюйте інформацію про спосіб мурування. Виберіть основне -(3-4) 
характеризуючі ознаки та випишіть їх на окремі аркуші. 
*Завдання для ланки «Двійка»: Розгляньте малюнки, опрацюйте інформацію про способи 
мурування. Знайдіть спільні та відмінні риси.  
2) Презентуйте свою роботу. Прикріпіть аркуш з інформацією до дошки, зробіть 
повідомлення. 
ІV. Закріплення вивченого матеріалу. 
Вправа «Прихована інформація» 
Умови виконання: на дошці прикріплені аркуші з характеристиками способів мурування 
перевертаються написом донизу. Учні повинні відтворити приховану інформацію. Якщо 
інформація відтворена правильно аркуш перевертають. 
V. Підсумок уроку. 
5.1. «МПЗ» Метод «Прес».Пропоную продовжити речення, дотримуючись правил побудови 
(українська мова). 
1) Я вважаю, що… 
2) Тому, що… 
3) Наприклад… 
4) Таким чином… 
5.2. Виставлення оцінок. Самооцінювання з обговоренням оцінок у кожній ланці. 
VІ. Домашнє завдання. 
Вивчити характерні особливості способів мурування. Скласти ментальну карту. 
*Підготувати повідомлення про історичні відомості та асортимент заводів СБК. 
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Додаток 5 

План  уроку теоретичного навчання 

Предмет: Технологія лицювальних та плиткових робіт (викладач Логвіненко В.І.) 

Професія: Лицювальник-плиточник     Кваліфікація: 3 розряд 

Тема: Технологія облицювання горизонтальних поверхонь керамічною плиткою. 
Мета: систематизувати та узагальнити знання з теми, підготуватись до тематичного 
оцінювання. 
Розвивати: пам'ять, логічне мислення 
Виховувати: відповідальність, дисциплінованість, почуття колективізму 
Методична мета: розкрити досвіду проведення уроку систематизації знань з використанням 
різних методів, накопичувальної системи оцінювання. 
Тип уроку: узагальнення та систематизації знань 
Комплексно – методичне забезпечення: контрольні питання, зразки інструментів 
                                                           Хід уроку 
І. Організаційна частина. 
1.1 Привітання. Перевірка наявності учнів. 
1.2 Повідомлення теми, мети уроку. 
ІІ. Систематизація знань учнів. 
2.1 Складання карти пам'яті. 
Завдання: Пропоную на аркушах паперу написати слова, терміни, які вам запам’яталися під 
час вивчення теми. 
Прикріпимо свої аркуші – фрагменти до дошки за допомогою магнітів, створивши карту 
пам'яті, озвучимо їх. 
Умова: прикріплюємо групуючи за приналежністю, наприклад матеріали окремою групою, 
інструменти окремою і т.д. 
Отже, пропоную зробити висновок, стосовно того, що ми повинні знати для якісного 
виконання облицювання підлоги. (Учні роблять висновок). 
ІІІ. Узагальнення матеріалу. 
   Під час виконання завдань, на уроці використаємо індивідуальні таблиці оцінювання для 
відслідковування накопичення балів. Пропоную ознайомитись з ними та вписати в 
відповідну графу своє прізвище. Також зверніть увагу на критерії оцінювання. 
П.І.  Естафета Інструменти  Мудреці  

Ланцюжок 
Проблемні 
ситуації 

Разом 

Бали 
 

1 2 3 4 10 

      
3.1 Вправа «Естафета» 
Умови проведення : учні розподілені на дві ланки, сидять один за одним. 
Завдання: На запропонованих аркушах навпроти свого порядкового номера впишіть назву 
матеріалу, який використовують для виконання облицювання підлоги. 
Вимога: матеріал не повинен повторюватись, тому складність завдання буде збільшуватись 
із зростанням вашого порядкового номера. 
Перевірка виконання завдання та виставлення отриманих балів у таблицю оцінювання.(Для 
ланки, яка виконала завдання швидше передбачені бонусні бали). 
3.2 Вправа «Практична». Визначення та характеристика інструментів. 
Завдання: Витягніть питання, враховуючи рівень складності. Питання простіші за 
складністю позначені зеленою позначкою, складніші – червоною. 
Поміркуйте 2 хвилини. Назвіть інструмент, про який йдеться у питанні, продемонструйте 
його та охарактеризуйте. 
Учні відповідають в послідовності, що відповідає номеру витягнутого питання. 
Питання із зеленою позначкою: 

1) Яким інструментом зарівнюють глибокі впадини на поверхні основи? (Кельма); 
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2) Який інструмент використовують у парі з правилом для визначення 
горизонтальності поверхні? (Рівень); 

3) Який інструмент використовують для осадження плиток? (Гумовий молоток); 
4) Чим визначають рівність двох діагоналей підлоги? (Шнуром); 
5) Який інструмент призначений для розмічування місць розміщення рядів 

облицювання? (Рулетка); 
Питання із червоною позначкою: 
6) Яким інструментом можна визначити перпендикулярність швів облицювання? 

(Кутником); 
7) За допомогою якого інструменту заповнюють шви між плитками? (Гумовий 

шпатель); 
8) Завдяки якому інструменту досягають однакової товщини клею чого прошарку? 

(Зубчастого шпателя); 
9) Чим розрізають плитку? (Плиткорізом); 
10) За допомогою чого можна перенести позначку рівня підлоги на протилежну стіну? 

(Гнучкого рівня). 
3.3 Вправа «Технологічні мудреці». 
Завдання виконують 2 учні біля дошки: Дайте відповіді на питання, які вимагають 
цифрового відтворення. 
1) Який розмір зубців шпателя для облицювання плиткою 15х15? (6 мм); 
2) Який процент площі плитки повинна вкривати розчинова суміш? (65%); 
3) Яка тривалість тверднення клейової суміші СМ 14? (3 год.); 
4)  Яка ширина  швів між плиткам до 200мм? Більше 200мм? (2; 3 мм); 
5) Через скільки часу заповнюють шви між плитками укладеними на цементно-

піщаному розчині? (24-38 год); 
6) Який відкритий час для суміші СМ11? (20 хв.); 
7) Яке допустиме відхилення для основи підлоги під облицювання в усьому 

приміщенні? (до 5 мм); 
8) Плитка якого розміру вам відома? 
9) На яку глибину повинні бути заповнені розчином шви? (1\3); 
10) Якої товщини повинен бути розчиновий прошарок для укладання плитки? (10 -15 

мм). 
3.4 Вправа  «Технологічний ланцюжок» 

      Робота в групах. Завдання:  Запропоновані операції складіть в технологічній    
послідовності. 

1) Нанесення ґрунтовки на суху, чисту основу 
2) Приготування клейової суміші 
3) Розкладання плитки насухо та визначення кількості 
4) Встановлення маячних плиток у 4 –х кутах приміщення 
5) Нанесення клейової суміші на основу 
6) Прочісування зубчатим шпателем 
7) Закріплення шнура для першого ряду до двох маячних плито 
8) Укладання першого ряду плиток  
9) Укладання наступних рядів 
10) Встановлення хрестоподібних обмежувачів 
11) Перевірка горизонтальності покриття 

Додаткові питання: 
Ланка №1: Облицювання якої підлоги описане даними операціями? (прямокутна, 
до 4 м2, способом шов у шов) 
Ланка №2: Яка операція пропущена у разі укладання плитки у вологих 
приміщеннях? (нанесення клею і на зворотний бік плитки). 

             3.5  Елемент ділової гри «Професійна атестація» 
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Викладач: «Я – представник фірми, яка набирає на роботу фахівців для 
облаштування будівельного об’єкта , хочу перевірити вашу компетентність» 
Учень: «Я, як бригадир буду визначати співробітників, які зможуть вирішити ту 
чи іншу проблемну ситуацію» 
Проблемні ситуації: 
1) Під час укладання плитки виконали всі необхідні операції. Плитку змочили 

водою і т.д., укладали на суміші СМ11. Плитка спливає. 
2) «МПЗ»Плитка пофарбувалась і набула відтінку затирочної суміші. 

Чому?(хімія) 
3) Відпала мармурова плитка від поверхні. 
4) Не співпали шви після укладання плитки. 
5) Неміцно тримається плитка, відшаровується, хоча була укладена на нову 

стяжку основи. 
6) У замовника є побажання використати сучасні технології. Що ви можете мені 

запропонувати? 
ІV. Підведення підсумків. Виставлення  оцінок. 
V. Домашнє завдання: Повторити матеріал теми, підготуватись до заліку. 
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                                                                                        Додаток 6 

Методичний кейс супроводу уроків «Технології кам’яних робіт» з елементами між 
предметних зв’язків 

Тема № 1: Вступ. Відомості про будівлі та споруди 
План (етапи) засвоєння матеріалу 

1. Короткі відомості з історії будівництва. 
2. Кам’яні та монтажні роботи, їх обсяги і значення у будівництві. 
3. Кваліфікація будівель за призначенням і класами. 
4. Типи й конструктивні схеми житлових будівель. 
5. Основні елементи будівель: фундаменти, стіни, перекриття, перегородки, дахи, 

вікна, двері, сходові марші. Їх призначення. 
6. Вимоги до будівель: архітектурні, будівельні, санітарно-технічні, протипожежні, 

економічні. 
7. Поняття про будівельні процеси й форми організації праці. Кваліфікація 

будівельних процесів за складністю, призначенням. 
8. Основні види будівельних робіт. 
9. Контрольно-узагальнюючий урок. 

                 Після вивчення матеріалу теми ви зможете: 
 Знати обсяги і значення кам’яних і монтажних робіт; призначення основних 

елементів будівель; види будівельних робіт. 
 Кваліфікувати будівлі, будівельні процеси. 
 Вміти розрізняти типи й конструкційні схеми житлових будівель; визначати вимоги 

до будівель. 
Важливі терміни і поняття 
                    будівництво             будівельний процес                                                           
                       будівля                              ланка 

►Міжпредметні зв’язки: історія, охорона праці, українське ділове мовлення. 

І. Теоретичні відомості 
 1. Це цікаво! 

Будівництвом називається процес спорудження будівель і споруд різного 
призначення. Історія будівельного мистецтва бере свій початок з найдавніших часів і 
пов’язана з історією розвитку людського суспільства. 

Перші визначні архітектурні споруди створювалися за часів рабовласницької епохи в 
стародавньому Єгипті, античній Греції та Римі.    

ХІХ століття відкрило еру технічного прогресу в будівництві.Вже на початку століття 
в будівництві  почали  використовувати метали: чавун, коване залізо, згодом – сталь. У 
1851 р. вперше як будівельний матеріал було застосоване скло. В 1889 р. в Парижі 
змонтована із сталевих елементів вежа заввишки 300 м. використання металевого 
каркасу відкрило можливість спорудження надвисоких будинків. Крім металу у другій 
половині ХІХ ст. починають застосовувати бетон і залізобетон.  

На початку ХХ ст. французький архітектор Ле Корбюзьє висунув п’ять принципів 
сучасного стилю: стовпи, плоский дах, вільне планування, вільне оформлення фасаду, 
подовжене вікно (стрічкове засклення).  

2.Важливо знати 
Докам’яних робіт відноситься зведення фундаментів, стін, стовпів та інших частин 

будівлі з природного та штучного каменю. Якщо будинок на будівельному майданчику 
збирають за допомогою кранів із збірних елементів заводського виробництва, такі 
роботи називають монтажними. Монтажні роботи – це основний вид робіт у 
сучасному будівництві. 
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3. Варто запам’ятати 

Будівлі – це наземні споруди з приміщеннями, призначеними для виробничої 
діяльності, проживання, суспільних потреб людини 

Кваліфікація будівель за призначенням    
 

 Будівлі 
 
ЦИВІЛЬНІПРОМИСЛОВІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ 
 
     ЖИТЛОВІВИРОБНИЧІТРАНСПОРТНІДОПОМІЖНІ 

(квартири, будинки,      (цехи)          (гаражі, станції        (побутові,                                                                            
гуртожитки, готелі)                                    технічного     адміністративні,                                               
                                                                обслуговування)      господарські)                                       

 
СКЛАДСЬКІ ПРИМІЩЕННЯЕНЕРГЕТИЧНІ 

       (склад заготовок,                (електростанції, 
ГРОМАДСЬКІ              готової продукції)                    котельні) 

 
НАВЧАЛЬНІВИДОВИЩНІ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ         СПОРТИВНІ 

    (школи, ліцеї,   (клуби, театри,     (поліклініки, лікарні,           (стадіони, 
    інститути)         кінотеатри)              санаторії)                         басейни)   
 

Житлові будинки за довговічністю поділяють на п’ять ступенів: 
І – термін експлуатації 150 років; 
ІІ – термін експлуатації 125 років; 
ІІІ – термін експлуатації менше 100 років; 
ІV – термін експлуатації не менше 50 років; 
V – термін експлуатації не менше 30 років. 

Ступені вогнестійкості будівель 

Ступінь Характерні особливості 
І 
ІІ 
ІІІ 
 
ІV, V 

всі елементи неспалимі 
з важко спалимими перегородками 
із спалимими перекриттями і важко 
спалимими перегородками та покриттями 
з усіма важко спалимими елементами 
(крім брандмауерів) 

4. Обміркуй та запам’ятай 

         Конструктивні схеми житлових і громадських будівель 

№ Тип будівлі Характерні особливості 
1 
 
 

Каркасні 
будівлі 
 

Одно та багатоповерхові промислові, сільсько-
господарські, громадські та адміністративні 
будівлі, житлові будинки підвищеної поверховості. 

2 
 

З неповним 
каркасом 

Несучими є стіни. Опори в них розташовуються 
лише  по внутрішніх осях. 

 
 
3 
 
 

 
 
Безкаркасні 
 
 

Основними несучими вертикальними елементами є 
стіни. Прикладом є житлові будинки з цегли, 
штучного каменю, будівлі з дрібних і крупних 
блоків, великопанельні будинки з несучими 
поздовжніми чи поперечними стінами. 
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4 
 
 

Безкаркасні 
великоблочні 
будівлі 
 

Стіни з бетонних та інших блоків мають переваж-
но конструктивну схему з поперечними несучими 
стінами. Цивільні багатоповерхові будівлі, як 
правило, зводять з поздовжніми несучими стінами. 

5 

Безкаркасні 
велико-
панельні 
будівлі 

Зводять з трьома несучими поздовжніми стінами і з 
поперечними несучими стінами. У 
великопанельних будівлях з поперечними 
несучими стінами всі стіни основні – перегородки, 
внутрішні, поздовжні й зовнішні стіни. 

 

 

 

 

 

 

Складові елементи будівель згідно конструктивної схеми 

6. фундаментна балка   
5. стінові панелі                                  б) поперечні і поздовжні 
4. плити перекриттів                           несучі стіни 
3. ригель                                              а) поздовжні несучі стіни 
2. колона                                              і панелі перекриття 
1. фундамент 
                                КАРКАСНА               БЕЗКАРКАСНА 
                                                                           
 
                                                    ПАНЕЛЬНА 
                                          БУДІВЛЯ 
 

       З ОБ’ЄМНИХ БЛОКІВ                                ВЕЛИКОБЛОКОВА 
 

1. блоки стрічкового                        1. блок-подушка 
    фундаменту                                   2. стіновий блок підвалу 
2. об’ємні блоки типу                       3. цокольний блок 
    «стакан» і «ковпак»                      4. зовнішній простінковий       
 3. плити підлоги                                  блок 
                                                            5. перемичковий блок 
                                                            6. плити перекриття 
                                                            7. зовнішні блоки     
                           ВЕЛИКОПАНЕЛЬНА       8. підвіконний блок  
              1. блок-подушка                  9. внутрішній блок                                                                                            
              2. стіновий блок                  10. поясний блок  
              3. цокольний блок 
              4. зовнішня панель 
               розміром на кімнату 
              5. перегородки 
              6. панель перекриття 
              7. несуча внутрішня 
                  стінова панель           
 
 
 
 

 
6 
 

Об’ємно-
блочні 
будівлі 

Зводять з великопанельних елементів (об’ємних 
блоків), які вже є готовою частиною, наприклад, 
кімнати. Можуть бути блочні та блочно-панельні. 

 
7 
 

Блочні 
будівлі 
 

Це такі, наземна частина яких складається з 
об’ємних блоків, що встановлюють і підганяють 
дуже щільно один до одного. 

 
8 
 

Блочно-
панельні 
будівлі 

Споруджуються з об’ємних блоків, які 
встановлюються не щільно, а з розривами. 
Кімнати, що утворюються між ними, перекривають 
панелями. 
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5. Обміркуй і узагальни 
 

Основні елементи будівель 

№ 
Конструктивний 
елемент будівлі 

Види за 
конструкцією 

(призначенням) 
Призначення 

1 Фундаменти 

Збірні 
монолітні 
пальові 

Це підземні конструкції, призначені для 
передачі й розподілу навантаження від 
будівлі на ґрунт, основу 

2 Стіни 

Зовнішні 
внутрішні 
несучі 
самонесучі 
ненесучі 
(навісні) 

Вертикальні конструкції будівлі, які 
мають як несучі, так і огороджувальні 
функції 

3 Перегородки 

Одношарові 
(міжкімнатні) 
двошарові 
(міжквартирні) 

Вертикальні елементи, які поділяють 
внутрішній об’єм будівлі у межах 
поверху на окремі приміщення 

4 Перекриття 

Міжповерхові 
горищні 
надпідвальні 

Це плоскі горизонтальні конструкції, які 
поділяють простір будівлі по вертикалі 
на поверхи 

5 Дахи 

Плоскі       
одно-         дво-            
чотирипохилі 

Частина будівлі, яка виконує її несучі й 
огороджувальні функції, захищає 
будівлю від атмосферних опадів 

6 Вікна 

Глухі          
одно-   дво- 
трьохстворні 

Прорізи у зовнішніх стінах, призначені 
для освітлення приміщень природним 
світлом 

7 Двері 

Одно- 
двопільні 
полуторні 
зовнішні 
внутрішні 

Прорізи в стінах і перегородках для 
сполучення між окремими 
приміщеннями 

8 Сходові марші 

Одно-  дво- 
тримаршові 
основні 
допоміжні 
службові 
аварійні 
пожежні 

Конструктивний елемент будівлі для 
сполучення між поверхами 
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О   6. Обміркуй та поясни 
 
                     Вимоги до будівель 
 
                                        архітектурна виразність 
       АРХІТЕКТУРНІ          загальний вигляд будівлі 
                                        опорядження 
                                        висока якість робіт 
                                           стійкість, міцність обраних конструкцій,            
                                           матеріалів 
        БУДІВЕЛЬНІ                надійність з’єднань 
                                           просторова жорсткість конструкцій 
                                           довговічність  
         САНІТАРНО-ТЕХНІЧНІ       відповідність санітарно-технічним                                       
                                                 нормам, умовам для життя 
      вогнестійкість елементів будівлі                    ПРОТИПОЖЕЖНІ 

раціональне проектування, 
           відповідність призначенню 
                вибір сучасних конструкцій                   ЕКОНОМІЧНІ 
                 і матеріалів 
                      застосування передової організації  
                       і технології будівництва 

7.Важливо знати 
Будівельний процес – це сукупність операцій, результатом виконання яких є 

продукція у вигляді конструктивного елемента або його частини. 
За складністю будівельні операції бувають: 

 Прості процеси – виконують робітники однієї професії; 
 Складні процеси – виконують одночасно робітники різних професій. 

За призначенням будівельні операції бувають: 
 Основні, в результаті виконання яких створюються частини будівель або 

споруд; 
 Допоміжні, за допомогою яких не створюється будівельна продукція, але вони 

необхідні для виконання основних процесів (влаштування підмостків, 
риштувань, встановлення опалубки); 

 Транспортні, роботи по переміщенню матеріалів, готових деталей до 
будівельного об’єкту та робочого місця; 

 Заготівельні – транспортні процеси, які виконуються при заготівлі матеріалів і 
деталей на робочих місцях. 

Форми організації праці: ланкова, бригадна. 
Група робітників, які виконують комплекс операцій простого будівельного 

процесу, називається  ланкою. 
Кожен виробник кам’яних конструкцій спеціалізується на певних операціях. Він 

досконало оволодіває раціональними прийомами їх виконання, підвищує 
продуктивність праці, поліпшує якість роботи загалом. При роботі в ланці може бути 
від 2 до 5 чоловік. Кількісний склад ланки мулярів залежить від розмірів конструкції, 
складності роботи. 
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8. Варто запам’ятати 

        Види робіт на будівництві 
 

Види робіт Різновиди робіт 

1.   Загально- 
будівельні 
 

1.1. Земляні (риття траншей, котлованів) 
1.2. Пальові (забивання або занурення в ґрунт паль, 

улаштування пальових фундаментів) 
1.3 Кам’яні (зведення кам’яних конструкцій) 
1.4. Бетонні та залізобетонні (зведення бетонних і 

залізобетонних конструкцій, приготування, 
транспортування, укладання бетонної суміші) 

1.5. Монтаж конструкцій (доставка, встановлення, 
вивірка, закріплення готових елементів і деталей) 

1.6. Теслярські та столярні (настилання дерев’яної 
підлоги)  

1.7. Покрівельні (улаштування покриттів) 
1.8. Опоряджувальні (обштукатурювання, облицювання, 

фарбування) 
1.9. Облицювальні (обкладання плиткою) 
1.10. Штукатурні (належать до опоряджувальних)    

2.   Вантажно-
розвантажувальні 

Доставка на будівельний майданчик матеріалів, виробів, 
розвантаження та складування їх. 

3.   Спеціальні 

3.1. Нанесення на конструкцію протикорозійних 
покриттів 
3.2. Монтаж силових, освітлювальних, телефонних ліній 
3.3. Монтаж санітарно-технічних систем, каналізації 
3.4. Монтаж ліфтів 

►Міжпредметні зв’язки 

Історія  
 

Керч, Царський курган,  
архаїчне склепіння   

Архітектурна традиція на теренах України пройшла довгий 
історичний шлях розвитку. Найстарші пам'ятки монументальної, 
мурованої архітектури на українських землях походять із 
побережжя Чорного моря — з колишніх грецьких колоній, які 
сягають VIII — VII ст. до н. е. До таких більших міст 
належали Тіра над лиманом Дністра,Ольвія над лиманом 
Південного Буга, Херсонес біля 
сучасного Севастополя, Феодосія, Пантікапей (сучасна Керч), Фана
горія напроти Керчі.. 
Досліди збережених незначних решток античних будов та інших 
мистецьких творів указують, що на початку  VIII — VI ст. до 
н. е. Причорномор'я мало вплив  іонійського стилю, а з V ст. тут 

поширюються зразки афінського,та з початком нової ери до II ст. римського будівництва. 
Знайдені фундаменти оборонних мурів міст (Ольвія, Пантікапей, Німфей, Горгіппія), 
житлових будинків, храму Аполлона в Ольвії й різні уламки колон, капітелей, тощо 
вказують на відмінність їх від чисто грецьких зразків — аттичних і малоазійських.  
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Охорона праці 
Згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів 
підприємства, їх окремі будівлі та споруди з технологічними процесами, що є джерелами 
забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними чи біологічними 
факторами, при неможливості створення безвідходних технологій повинні 
відокремлюватись від житлової забудови санітарно-захисними зонами (СЗЗ). Розмір 
санітарно-захисної зони визначають безпосередньо від джерел забруднення атмосферного 
повітря до межі житлової забудови. Джерелами забруднення повітря є: організовані 
(зосереджені) викиди через труби і шахти; розосереджені — через ліхтарі промислових 
споруд; неорганізовані — відкриті склади та підвали, місця завантаження, місця для 
збереження промислових відходів. 
Для підприємств, що є джерелами забруднення атмосфери промисловими викидами 
(залежно від потужності, умов здійснення технологічного процесу, кількісного та якісного 
складу шкідливих виділень тощо), встановлені такі розміри санітарно-захисних зон 
відповідно до класу шкідливості підприємств: І клас — 1000 м, II клас — 500 м, III клас — 
300 м, IV клас — 100 м, V клас — 50 м. 

Українське ділове мовлення 
Стіна – іменник, початкова форма – стіна, загальна назва, неістота, жіночий рід, однина, І 
відміна, називний відмінок, у реченні виступає підметом. 
!!! Експрес -  інформація «Регіон» 
Значний вклад в архітектуру м. Тростянець Сумської області вніс видатний архітектор О.М. 
Бекетов, за проектом якого була збудована Церква Вознесіння  в 1913 році.  
Споруда побудована з червоної цегли в російсько – візантійському стилі. Фасади 
декоровані арками, нішами, поясами зубців, колонами. Декор виконаний з використанням 
лекальної цегли, підлога – із метлахської плитки. 
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Круглий двір – кінний двір садиби Надаржинських-Голіциних. Будівництво цього манежу 
розпочато Йосипом, Денисом, Герасимом і Пилипом Надаржинськими в 1749 році. 

 
Грот Німф – Це декоративна споруда яка використовувалась для відпочинку та розваг 
господарів панської садиби та їх гостей. 
Всереденні по периметну купола розташовані 
кріплення для смолоскипів. В самому куполі 
було декілька арочних вікон, через які сонце 
освітлювало приміщення . 
 

 

 

 

ІІ. Дидактичні вправи 

Вправа № 1.1  
Завдання:  Прочитайте визначення, встановіть точність та  
                   повноту його змісту. Виправте неточності. 
«Будівництвом називається процес мурування будівель різного призначення».  

Вправа № 1.2  
Завдання:  Знайдіть відповідність дат та подій. 
 1889 рік  використане скло як будівельний    
матеріал 
 ХІХ ст.  винайдений цемент 
 ХХ ст.   розпочате використання заліза, сталі 
 1842 р.  розпочалася ера технічного прогресу 
 1851 рік  змонтована Ейфелева вежа в Парижі 

Вправа № 2.1  
Завдання:  Розподіліть роботи за їх видом. 
  Кам’яні роботи  Монтажні роботи 
Приклади робіт: розмітка, риття котловану, зведення фундаменту, встановлення 
опалубки, *укладання арматури, стропування плит перекриття, переміщення бетонних 
блоків. 
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Вправа № 2.2 
Завдання:  Дайте відповіді на питання. 

Питання Відповіді 
Варіанти 
відповідей 

1) Які роботи переважають при 
муруванні конструкції із цегли та 
керамічних каменів? 
*2) Які роботи переважають при 
зведенні панельного будинку? 
3)  Які роботи переважають при 
муруванні фундаменту з бетонних 
каменів? 
*4)  Які роботи переважають при 
влаштуванні фундаменту з 
бетонних блоків?  

 а) кам’яні 
 
б) бетонні 
 
в)  залізо-      
     бетонні 
 
г)  монтажні 

  Вправа № 3.1 
Завдання:  Розподіліть будівлі за їхнім призначенням. 
Гараж, гардеробна, приватний будинок, школа, спортзал, кінотеатр, склад, котельня, 

лікарня, санаторій, бібліотека, цех, виробнича майстерня, зерносховище.          

Цивільні Промислові Сільськогосподарські 
   

Вправа № 3.2 
Завдання:  Визначте ступінь довговічності будівлі. 

1. 120 років – …  
2. 25 років – … 
3. 70 років – … 
4. 200 років – … 
5. 20 років – … 

Вправа № 4.1 
Завдання:  Визначте, до якого типу будівлі відноситься конструктивний елемент 
згідно конструктивної схеми. Викресліть зайві відповіді. 
 

Конструктивні 
елементи 

Типи будівель 

1.Об’ємні блоки   
   типу  «стакан» 
2.  Блок-   
     подушка 
3.  Плити  
     перекриття 
 

великоблокова  
 
великоблокова  
 
великопанельна  

 з об’ємних    
 блоків 

великопанельна 
 
безкаркасна 

безкаркасна 
 

каркасно-
панельна 
каркасно-
панельна 

 
Вправа № 4.2 
Завдання:  Будівля складається з наступних елементів: 
 а) кутовий блок, простіночний, підвіконний, перемичковий; 
 б) панель зовнішньої стіни, панель внутрішньої стіни. 
Виконайте їхнє схематичне зображення. 
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Вправа № 5.1 
Завдання:  Підберіть ознаки до елементів будівель та матеріал  
                   для виготовлення.    

Конструктивний 
елемент будівлі 

*Вимоги Матеріал Відповіді 

1. Фундамент 
2. Стіна 
3. Дах 
4. Перекриття 
5. Сходи 
6. Перегородки 

а) мала маса 
б) теплоізоляція 
в) міцність 

г) вологостійкість 
д) жорсткість 
е) вогнетривкість 
є) звукоізоляція 
ж)морозостійкість 

з) легкий бетон 
і) залізобетон 
к) цегла 
л) природний  
    камінь 
м) дрібні блоки 
н) дерево 
о) метал 

1 - … 
2 - … 
3 - … 
4 - … 
5 - … 
6 - … 

Вправа № 5.2 
Завдання:  Знайдіть відповідність. 
1. Виконує несучу і огороджувальну функцію,        Вікна                                 
    захищає будівлю від атмосферних опадів 
2. Призначені для освітлення приміщень         Дах 
    природним світлом 
3. Призначенні для сполучення між окремими        Сходи    приміщеннями 
4. Призначенні для сполучення між поверхами        Двері 
5. Призначені для передачі й розподілу       навантаження від 
будівлі на ґрунт                Фундамент 

Вправа № 6.1 
Завдання:  Назвіть ознаки економічної будівлі.  
*Виконайте творчий проект. Визначте конструктивні особливості елементів будівлі, 
підберіть матеріал для їх виготовлення, щоб будівля відповідала вимогам 
економічності. 

Вправа № 6.2 
Завдання:  Заповніть схему. Знайдіть помилки. 
 
                           Вимоги до будівель 
 
       міцність                                                   ... 
 
1 - 150 років        довговічність       1 – неспалимі елементи 
2 - …                                                  2 – частково спалимі   
3 - < 100 років                                         перегородки 
4 - <  50 років                                   3 – спалимі покриття і  
5 - < 10 років                                         перекриття 
                                                            4 – … 
                                                            5 – неспалимі елементи  
 
Вправа № 7.1  
Завдання:  Поставте слова у правильній послідовності та складіть визначення. 
 Це, операцій, виконання, є у вигляді, сукупність, процес, результатом, яких, 
продукція, елемента, конструктивного, будівельний. 

 

 



66 
 

Вправа № 7.2  
Завдання:  Викресліть невірні відповіді. 

Види будівельних процесів 
За складністю 
За призначенням 

прості 
складні 

складні 
основні 

транспортні 
допоміжні 

Вправа № 8.1  
Завдання: Розпізнайте помилкові твердження.  
 Позначте  «+»  або  «–».  
1) Риття котловану відносять до земляних робіт 
2) Фарбування стін – до мулярних 
3) Мурування стін – до малярних 
4) Встановлення плит перекриття – до монтажних 
5) Встановлення сходових маршів – до монтажних 
6) Виготовлення дерев’яних сходів – до теслярських 
7) Оштукатурення – до лицювальних 

 

Вправа № 8.2  
Завдання:  Заповніть схему-кваліфікацію, користуючись                          
                   підказками. 
 
Будівельні роботи 
 
             1                                        2                                      3  
 
Підказки: 
1 – до них відносять земляні, пальові, кам’яні, опоряджувальні роботи; 
2 – вони призначені для доставки на будівельний майданчик  
      матеріалів, виробів; 
3 – роботи, пов’язані з особливими видами матеріалів і  
      способами виробництва. 
 

ІІІ. Тестові завдання 

1) В якому столітті в будівництві розпочалася ера технічного прогресу? 
      а) в ХІХ ст.;        б) в ХХ ст. 
2) Що називається будівництвом? 
     а) процес спорудження будівель і споруд різного призначення; 
     б) процес мурування різних конструкцій. 
3) Які роботи виконують у процесі спорудження будівель? 
     а) загальнобудівельні та спеціальні;   б) мулярні та монтажні. 
4) Які будівлі призначені для побутових і громадських потреб? 
     а) цивільні;    б) промислові. 
5) Які бувають будівлі залежно від строків експлуатації? 
     а) постійні, тимчасові;   б) довговічні і недовговічні. 
6) Який термін експлуатації мають житлові будинки першого   
     ступеня? 
 а) 30 років;   б) 150 років. 
7) Із яких елементів складаються великопанельні стіни? 
а) із кутових і простіночних блоків;    
     б) із панелей зовнішніх і внутрішніх стін. 
8) Які навантаження сприймають фундаменти? 
а) від стін;    
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б) від інших конструкцій будівлі, а також бічний тиск ґрунту. 
9)  Як називається площина, якою фундамент спирається на    
      основу? 
      а) обріз фундаменту;     б) підошва. 
10) Які бувають фундаменти за конструктивним рішенням? 
      а) бетонні, бутові, цегляні;     б) збірні, монолітні, пальові. 
11) Яке призначення мають зовнішні стіни? 
      а) огороджують приміщення від навколишнього середовища; 
      б) ділять об’єм будівлі на окремі ізольовані приміщення. 
12) Що являють собою перекриття? 
      а) плоскі горизонтальні конструкції, поєднують огороджувальні та несучі функції; 
      б) самонесучий елемент будівлі. 
13) З якого матеріалу виготовляють перекриття? 
      а) з деревини, металу, залізобетону;    
      б) з деревини, цегли, легкого бетону.  
14) Які вимоги відповідають перегородкам? 
      а) мала маса, важко займистість, звукоізоляція; 
      б) міцність, жорсткість, вогнетривкість. 
15) Як називається верхня водонепроникна частина даху? 
      а) покрівля;      б) водостік. 
16) Яким вимогам повинна відповідати несуча частина даху? 
      а) водонепроникність, легкість, низька теплопровідність; 
      б) міцність, стійкість. 
17) Які бувають сходи за призначенням? 
      а) одно -, двох -, трьох маршові;     
      б) основні, допоміжні, службові, аварійні, пожежні. 
18) До якого типу конструкцій відносять мости та резервуари   
      для води? 
      а) до цивільних будівель;      б) до споруд. 
19) Яким чином забезпечують будівельні вимоги до будівель? 
      а) ступенем вогнестійкості залежно від групи займистості   
         матеріалів; 
      б) міцністю обраних конструкцій, матеріалів, надійністю   
         їхніх з`єднань. 
20) Що являє собою будівельний процес? 
      а) процес зведення об’єкта;    
      б) сукупність операцій, результатом виконання яких є   
          продукція у вигляді конструктивного елемента або його    
          частини. 
21) Які бувають будівельні процеси залежно від призначення? 
       а) основні, допоміжні;      б) ручні, механізовані. 
22) До якого будівельного процесу можна віднести кріплення  
       стінок траншей або котлованів? 
      а) до допоміжного;      б) до основного. 
23) Які процеси виконують робітники однієї професії? 
      а) прості;       б) складні. 
24) До якого виду робіт відносять зведення кам’яних        конструкцій: стін, опор, 

стовпів, зводів? 
      а) до кам’яних;      б) до бетонних. 
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ІV. Контрольні питання 

1. Надайте короткі відомості з історії будівництва. 
2. Які будівельні матеріали використовувались у минулому  
    столітті? 
3. Які будівельні матеріали використовують нині?  
4. Які обсяги кам’яних і монтажних робіт  у будівництві? 
5. Які шляхи підвищення продуктивності праці муляра? 
6. Надайте класифікацію будівель за призначенням. 
7. Назвіть типи будівель за конструкцією. 
8. Назвіть основні елементи будівель. 
9. Які   матеріали  використовують  для   спорудження фундаментів,  стін? 
10. Яке призначення мають стіни, перекриття, перегородки? 
11. Назвіть види дахів, яке їхнє призначення? 
12. Яке призначення сходових маршів? 
13. Назвіть вимоги до будівель. 
14. Як задовольнити архітектурні вимоги до будівель? 
15. Як задовольнити будівельні вимоги? 
16. Як задовольнити санітарно-технічні вимоги до будівель? 
17. Як задовольнити протипожежні вимоги до будівель? 
18. Як задовольнити економічні вимоги до будівель? 
19. Дайте визначення будівельному процесу. 
20. Які бувають будівельні процеси за складністю? 
21. Які бувають будівельні процеси за призначенням? 
22. Назвіть види будівельних робіт. 
23. Наведіть приклади земляних та кам’яних робіт. 
24. Наведіть приклади монтажних та оздоблювальних робіт. 
 



69 
 

 

Додаток  7 

  

Орієнтована структура  комбінованого уроку з елементами тренінгу на тему: 
 
ТЕМА « Види кровотеч. Перша допомога при кровотечах. Припинення кровотечі з 
рани, носа, вуха, легенів, стравоходу»  
Мета уроку: 
Навчальна:пояснити та вивчити поняття: кровотеча, джгут, туга пов'язка;  ознайомити учнів 
з видами кровотеч їх різновидами, причинами виникнення та способами припинення; з 
факторами за якими кров витікає з кровоносних судин; пояснити учням принцип та правила 
користування джгутом або  підручними матеріалами; навчити надавати першу допомогу 
при кровотечах; накладати стерильні пов’язки;  
Розвиваюча – формувати пізнавальну активність, увагу, сприяти розвитку самостійного та 
логічного мислення, працювати з додатковою літературою та іншими джерелами 
інформації, спонукати до самоосвіти та самореалізації можливостей особистості, 
стимулювати розвиток умінь учнів аргументувати свою відповідь. 
Виховна – сприяти вихованню почуття відповідальності, дисципліни, сумлінності; 
вдосконалювати навички спілкування. 
Методична - інформаційно–комунікативні технології навчання, як засіб активізації 
пізнавальної активності учнів. 

       Тип уроку: урок - тренінг 
Метод проведення : 

а) словесний: розповідь з елементами пояснення 
б) наочний : 

 навчальний посібник Л.Е.Винокурова „Основи охорони праці”; 
 відеоролик «Правила надання першої медичної допомоги при кровотечах»; 
 презентація до уроку; 
 роздавальний матеріал: схема (послідовність надання першої медичної допомоги) 

в) практичний: робота з навчальним посібником і конспектом, з роздавальним матеріалом: 
схемою (послідовність надання першої медичної допомоги ); показом надання першої 
допомоги при кровотечах. 
Форми роботи: індивідуальна, робота в підручником, малих групах. 
Комплексно-методичне забезпечення: конспект уроку; картки – завдання; бинти, джгути,  
медичні аптечки, презентація  «Види кровотеч”, «Надання першої медичної допомоги 
потерпілим при кровотечі», комп’ютер, мультимедійний проектор, екран; навчальний 
посібник Л.Е.Винокурова «Основи охорони праці»; плакат «Точки для зупини кровотечі», 
відеоматеріал «Надання першої допомоги при кровотечах» 
Міжпредметні зв’язки:  предмет «Основи безпеки руху та перша медична допомога»- 
тема- «Кровотеча, її види та ознаки. Ранова інфекція, асептика та антисептика»; предмет 
«Захист Вітчизни» - тема: «Надзвичайні ситуації», предмет «Професійна етика»- тема  
«Індивідуальні психічні властивості особистості»; предмет «Інформаційні технології» – 
тема: «Створення презентації» 

Словник термінів: артеріальна, венозна, капілярна, носова, легенева, шлункова 
кровотеча , джгут 
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СТРУКТУРА УРОКУ 

Етап  
уроку  

Час,
хв.  

Вид  
діяльності  

Методи  
та  
прийоми  

Діяльність  
викладача  

І. Організаційний  1  Привітання,  
перевірка присутніх 
на уроці  

Словесний  Побажання гарного 
настрою, позитивного 
спілкування, активної 
роботи на уроці 

ІІ. Актуалізація 
опорних знань 
(перевірка 
домашнього 
завдання). 

5   - завдання на 
встановлення 
послідовності надання 
долікарняної 
допомоги             
- гра  «Медична 
аптечка »; 
-тест –опитування у 
вигляді гри в 
«Світлофор» 

Практичний  
Словесний  

Проголошення 
визначень 
Коригування  

ІІІ. Мотивація теми 
уроку Оголошення 
теми і мети уроку  

2  Інформація  Словесний  Повідомлення теми, 
мети про організацію 
роботи уроці  

ІV. Виклад нового 
матеріалу  

27  1.Види кровотеч з: 

- рани 

- носа 

- вуха. 

-  легень 

-стравоходу 

Наочний:  
відеоматеріал
, презентація  
до уроку, 
плакат  
Практичний
:  
Засоби 
надання 
першої 
допомоги:  
джгут, 
медичні 
засоби  

Ознайомлення учнів з 
видами кровотеч їх 
ознаками 
Ознайомлення учнів  з 
правилами надання 
першої допомоги  

V.Закріплення 
матеріалу  

6  Доповни  речення»; 
вправа ланцюжок- 
встановити 
відповідність  

Практичний  
 

Оголошення завдання, 
видача завдання  

VI. Підсумок уроку  1  Інформація  Словесний  Узагальнення та аналіз 
роботи на уроці  

VII. Оцінювання 
навчальних 
досягнень учнів  

1  Оцінювання  роботи 
на уроці  

Словесний  Оцінювання роботи 
учнів на уроці, 
оголошення оцінок  

VIIІ. Домашнє 
завдання  

2  Слайд презентації  Словесний  І-ІІ рівень – читати 
параграф, вивчити 
визначення;  
ІІІ-ІV рівень –  
І ряду- навести 
приклади  з реального 
життя своїх близьких, 
знайомих, друзів з  
приводу опіків. 



 

 

І. Організаційна частина
Мета:  
- мобілізувати учнів до праці;
-активізувати  їх  увагу;  
- створити  робочу атмосферу  на  уроці.
 Характеризується  зовнішньою (психологічною) готовністю  учнів до уроку:
√  перевірка  присутності учнів в класі (готовність  щодо конспектів, ручок
√ організація  готовності  уваги  учнів до  уроку. 

ІІ. Актуалізація опорних знань (перевірка домашнього завдання).
Мета:  
- перевірка  набутих   знань учнів,  необхідних для сприйняття  нового  матеріалу;   
- завдання на встановлення послідовності надання долікарняної допомоги            
-   гра  «Медична аптечка »;
-   Тест –опитування у вигляді гри в «Світлофор»
2.1. Гра   «Світлофор»  дуже  простий, але  ефективний  методичний  прийом. Під  час  

проведення  усного  опитування  всі учні  сигналізують викладачу,  чи   знають  вони  
відповідь  на  питання (коло зеленого кольору 
кольору – «не  готовий», коло  жовтого  кольору  
те, що  під  час проведення   опитування,  пасивність   виключена.  «Хочеш  
треба підняти  коло  і  сказати,   чи  знаєш ти   відповідь.
ІІІ. Мотивація теми уроку.
Мета:    
- формування інтересу до теми;
- сприяння освідомленню учнями, теми і мети  уроку
 Розповідь (викладач використовує  розповідь  щодо  нещасних випадків та життєвих 
ситуацій про необхідності знань, 
ефективного спинення  кровотечі, накладанн
ІV. Виклад нового матеріалу
Мета:  
    -  пояснення  нового  матеріалу;  
    -  керування  процесом  засвоєння  учнями нових  знань.
Для  успішності  даного  процесу  викладачеві  необхідно подбати  про  сприймання, 
розуміння,  закріплення  і  застосування  знань. Під час  пояснення  нового  матеріалу між 
учнями  і  викладачем створюється зворотний  зв'язок  для  застосування  незрозумілих 
моментів. 

Пояснення нового матеріалу  проводиться  з використанням  наочного, 
пояснювально-ілюстративного методів, презентації, відеоматеріалу. Ці   методи   
дозволяють привернути  більше  увагу  учнів,  сконцентрувати  їх.  Коли  учні лише  
слухають, то вони  не досить  гарно  розуміють  матеріал, а коли  слухають і  бачать,  

ІІ ряду 
приклади  з реального 
життя своїх близьких, 
знайомих, друзів з  
приводу обмороження
ІІІ ряду
приклади  з реального 
життя своїх близьких, 
знайомих, друзів з  
приводу отруєння

ХІД УРОКУ 

І. Організаційна частина 

мобілізувати учнів до праці; 

створити  робочу атмосферу  на  уроці. 
Характеризується  зовнішньою (психологічною) готовністю  учнів до уроку:

перевірка  присутності учнів в класі (готовність  щодо конспектів, ручок
організація  готовності  уваги  учнів до  уроку.  
ІІ. Актуалізація опорних знань (перевірка домашнього завдання).

перевірка  набутих   знань учнів,  необхідних для сприйняття  нового  матеріалу;   
завдання на встановлення послідовності надання долікарняної допомоги            
гра  «Медична аптечка »; 

опитування у вигляді гри в «Світлофор» 
2.1. Гра   «Світлофор»  дуже  простий, але  ефективний  методичний  прийом. Під  час  

я  усного  опитування  всі учні  сигналізують викладачу,  чи   знають  вони  
відповідь  на  питання (коло зеленого кольору – «готовий  відповідати» , коло  червоного  

«не  готовий», коло  жовтого  кольору  - «не  знаю»).  Позитивним   моментом  є
те, що  під  час проведення   опитування,  пасивність   виключена.  «Хочеш  
треба підняти  коло  і  сказати,   чи  знаєш ти   відповідь. 
ІІІ. Мотивація теми уроку. Оголошення теми і мети уроку 

формування інтересу до теми; 
ияння освідомленню учнями, теми і мети  уроку 

Розповідь (викладач використовує  розповідь  щодо  нещасних випадків та життєвих 
ситуацій про необхідності знань, надання потерпілому першої медичної допомоги, а саме 
ефективного спинення  кровотечі, накладання  джгута  до прибуття лікаря
ІV. Виклад нового матеріалу 

пояснення  нового  матеріалу;   
керування  процесом  засвоєння  учнями нових  знань. 

Для  успішності  даного  процесу  викладачеві  необхідно подбати  про  сприймання, 
ня,  закріплення  і  застосування  знань. Під час  пояснення  нового  матеріалу між 

учнями  і  викладачем створюється зворотний  зв'язок  для  застосування  незрозумілих 

Пояснення нового матеріалу  проводиться  з використанням  наочного, 
ілюстративного методів, презентації, відеоматеріалу. Ці   методи   

дозволяють привернути  більше  увагу  учнів,  сконцентрувати  їх.  Коли  учні лише  
слухають, то вони  не досить  гарно  розуміють  матеріал, а коли  слухають і  бачать,  
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ІІ ряду -навести 
приклади  з реального 
життя своїх близьких, 
знайомих, друзів з  
приводу обмороження 
ІІІ ряду- навести 
приклади  з реального 
життя своїх близьких, 
знайомих, друзів з  
приводу отруєння 

Характеризується  зовнішньою (психологічною) готовністю  учнів до уроку: 
перевірка  присутності учнів в класі (готовність  щодо конспектів, ручок); 

ІІ. Актуалізація опорних знань (перевірка домашнього завдання). 

перевірка  набутих   знань учнів,  необхідних для сприйняття  нового  матеріалу;    
завдання на встановлення послідовності надання долікарняної допомоги             

2.1. Гра   «Світлофор»  дуже  простий, але  ефективний  методичний  прийом. Під  час  
я  усного  опитування  всі учні  сигналізують викладачу,  чи   знають  вони  

«готовий  відповідати» , коло  червоного  
«не  знаю»).  Позитивним   моментом  є  

те, що  під  час проведення   опитування,  пасивність   виключена.  «Хочеш  – не  хочеш» – 

Розповідь (викладач використовує  розповідь  щодо  нещасних випадків та життєвих 
надання потерпілому першої медичної допомоги, а саме 

я  джгута  до прибуття лікаря). 

Для  успішності  даного  процесу  викладачеві  необхідно подбати  про  сприймання, 
ня,  закріплення  і  застосування  знань. Під час  пояснення  нового  матеріалу між 

учнями  і  викладачем створюється зворотний  зв'язок  для  застосування  незрозумілих 

Пояснення нового матеріалу  проводиться  з використанням  наочного, 
ілюстративного методів, презентації, відеоматеріалу. Ці   методи   

дозволяють привернути  більше  увагу  учнів,  сконцентрувати  їх.  Коли  учні лише  
слухають, то вони  не досить  гарно  розуміють  матеріал, а коли  слухають і  бачать,  



 

можуть прочитати  на екрані,  побачити  відповідні малюнки, то    в  пам’яті  залишиться  
більше   інформації.  Метод  презентації 
 (запис у зошиті визначення, кровотеча)                                 
перегляд відеофільму «Надання першої допомоги при артеріальних  кровотечах»  
(Практичний показ супроводжується опитуванням учнів 
артеріальної кровотечі, шляхом гумових рукавичок наповнених рідиною за кольором крові).
Презентація одного з команди результатів, практичним показом.
У.Закріплення нового матеріалу
Мета: - формування вмінь і навичок з практичного застосування набутих знань;
-виявлення рівня засвоєння учнями навчального матеріалу.
Метод  «Доповни  речення»; вправа ланцюжо
кровотеч та їх описом. 
VІ. Підсумок уроку 
Мета: -аналіз успішності та діяльності учнів, відповідність  досягнутих результатів 
поставленій меті;  
- стимулювання  внутрішньої позитивної  мотивації  навчальної  
Основне завдання даного етапу 
навчилися, рівень їх усвідомленості і  творчої активності. При цьому  викладачеві 
необхідно дотримуватись педагогічного такту і не  акцентувати  увагу на
якщо  їх причиною є недосвідченість.  Оскільки  урок  проходив  в командному дусі (учні  
працювали в командах), викладач  підбиває підсумки отриманих балів за урок  кожній  
команді. Оцінки  отримують усі  учні. Більш активним  враховують 
Викладач оголошує підсумки  роботи на  уроці, називає  найактивніших, виставляє  оцінки.
VІІ. Оцінювання  
Мета: -аналіз успішності та діяльності учнів, відповідність  досягнутих результатів 
поставленій меті  

УІІІ. Домашнє завдання
Домашнє  завдання 
виконується  без контролю викладача.  Основна  мета:   закріплення, 

удосконалення  знань  і  вмінь,  отриманих на уроці.
Домашнє  завдання  викладач  видає   відповідно  до  рівнів   навча
 

І. Організаційна частина
Добрий день, шановні учні! Я рада Вас всіх бачити, сідайте, будь ласка. Бажаю Вам 

гарного настрою, позитивного спілкування та активної роботи на уроці. Староста, скажіть 
будь ласка, хто відсутній на уроці?

Староста доповідає. 
ІІ. Актуалізація опорних знань (перевірка домашнього завдання).
           Викладач   пояснює   умови   завдання,  оцінювання.  Після  виконання завдань,  

викладач  оцінює  учнів і заносить  до  відомості  контролю. Кожна правильна відповідь на 
питання оцінюється в 2 бали.

Питання для опитування:
1. Завдання на встановле

допомоги        
(3 учня середнього рівня, один працює біля дошки, 2 інших на місцях.            
додаток 1)

Правильна відповідь                                                                                 
2. Завдання з перевірки складу  медичної аптечки. Назвати зайві препарати, ті що  відсутні 
доповнити де їх застосовують.  

Орієнтований результат роботи:
1.Індивідуальний перев'язочний  антисептичний пакет

ати  на екрані,  побачити  відповідні малюнки, то    в  пам’яті  залишиться  
більше   інформації.  Метод  презентації – один з  ефективних  способів  передачі знань.

запис у зошиті визначення, кровотеча)                                  
«Надання першої допомоги при артеріальних  кровотечах»  

(Практичний показ супроводжується опитуванням учнів – капілярної, венозної та 
артеріальної кровотечі, шляхом гумових рукавичок наповнених рідиною за кольором крові).

одного з команди результатів, практичним показом. 
Закріплення нового матеріалу 

формування вмінь і навичок з практичного застосування набутих знань;
виявлення рівня засвоєння учнями навчального матеріалу. 

Метод  «Доповни  речення»; вправа ланцюжок- встановіть відповідність між

аналіз успішності та діяльності учнів, відповідність  досягнутих результатів 

стимулювання  внутрішньої позитивної  мотивації  навчальної  
Основне завдання даного етапу - на основі досягнень і  недоліків показати учням, чого вони 
навчилися, рівень їх усвідомленості і  творчої активності. При цьому  викладачеві 
необхідно дотримуватись педагогічного такту і не  акцентувати  увагу на
якщо  їх причиною є недосвідченість.  Оскільки  урок  проходив  в командному дусі (учні  
працювали в командах), викладач  підбиває підсумки отриманих балів за урок  кожній  
команді. Оцінки  отримують усі  учні. Більш активним  враховують додаткові  бали.
Викладач оголошує підсумки  роботи на  уроці, називає  найактивніших, виставляє  оцінки.

аналіз успішності та діяльності учнів, відповідність  досягнутих результатів 

Домашнє завдання 
завдання – особливий  вид  самостійної роботи, тому що ця робота  

виконується  без контролю викладача.  Основна  мета:   закріплення, 
удосконалення  знань  і  вмінь,  отриманих на уроці. 
Домашнє  завдання  викладач  видає   відповідно  до  рівнів   навчальних

КОНСПЕКТ УРОКУ 

І. Організаційна частина 
Добрий день, шановні учні! Я рада Вас всіх бачити, сідайте, будь ласка. Бажаю Вам 

гарного настрою, позитивного спілкування та активної роботи на уроці. Староста, скажіть 
відсутній на уроці? 

ІІ. Актуалізація опорних знань (перевірка домашнього завдання).
Викладач   пояснює   умови   завдання,  оцінювання.  Після  виконання завдань,  

викладач  оцінює  учнів і заносить  до  відомості  контролю. Кожна правильна відповідь на 
питання оцінюється в 2 бали. 

Питання для опитування: 
Завдання на встановлення послідовності надання долікарняної 

допомоги         
(3 учня середнього рівня, один працює біля дошки, 2 інших на місцях.            
додаток 1)  

відповідь                                                                                 (слайд 
Завдання з перевірки складу  медичної аптечки. Назвати зайві препарати, ті що  відсутні 

доповнити де їх застосовують.  (робота в малих група 3х4учня)                                             
Орієнтований результат роботи: 

зочний  антисептичний пакет- для накладання пов’язок
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ати  на екрані,  побачити  відповідні малюнки, то    в  пам’яті  залишиться  
один з  ефективних  способів  передачі знань. 

«Надання першої допомоги при артеріальних  кровотечах»   
капілярної, венозної та 

артеріальної кровотечі, шляхом гумових рукавичок наповнених рідиною за кольором крові). 

формування вмінь і навичок з практичного застосування набутих знань; 

встановіть відповідність між видами 

аналіз успішності та діяльності учнів, відповідність  досягнутих результатів 

стимулювання  внутрішньої позитивної  мотивації  навчальної  діяльності. 
на основі досягнень і  недоліків показати учням, чого вони 

навчилися, рівень їх усвідомленості і  творчої активності. При цьому  викладачеві 
необхідно дотримуватись педагогічного такту і не  акцентувати  увагу на помилках  учнів, 
якщо  їх причиною є недосвідченість.  Оскільки  урок  проходив  в командному дусі (учні  
працювали в командах), викладач  підбиває підсумки отриманих балів за урок  кожній  

додаткові  бали. 
Викладач оголошує підсумки  роботи на  уроці, називає  найактивніших, виставляє  оцінки. 

аналіз успішності та діяльності учнів, відповідність  досягнутих результатів 

особливий  вид  самостійної роботи, тому що ця робота  
виконується  без контролю викладача.  Основна  мета:   закріплення, 

льних досягнень  учнів 

Добрий день, шановні учні! Я рада Вас всіх бачити, сідайте, будь ласка. Бажаю Вам 
гарного настрою, позитивного спілкування та активної роботи на уроці. Староста, скажіть 

ІІ. Актуалізація опорних знань (перевірка домашнього завдання). 
Викладач   пояснює   умови   завдання,  оцінювання.  Після  виконання завдань,  

викладач  оцінює  учнів і заносить  до  відомості  контролю. Кожна правильна відповідь на 

ння послідовності надання долікарняної 

(3 учня середнього рівня, один працює біля дошки, 2 інших на місцях.            

(слайд 1) 
Завдання з перевірки складу  медичної аптечки. Назвати зайві препарати, ті що  відсутні 

(робота в малих група 3х4учня)                                              

для накладання пов’язок 
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2.Бинти 
3.Вата  
4.Джуг 
5.Настойка йоду-для обробки ран, поранень на шкірі 
6.Нашатирний спирт 
7.Розчин борної кислоти-для помивання очей; полоскання рота при опіках лужними 
сполуками 
8.Вазелин – для обробки шкіри при  опіках І ступеня 
9.Валідол  
  
Правильна відповідь                                                                              (слайд 2) 
3. Тест -опитування.   (виконують 2 учня) 
При відповіді на питання учні подіймають кольорові картки  з правильним 
  варіанти  відповіді:   а) зелена картка;    б) жовта картка    в)  червона   картка 
                          

Питання  та відповіді тесту 
Правильна 
відповідь 

1. Дайте визначення поняттю  «Перша допомога»? 
 а)   Перша допомога - це заходи по виведенню з організму шкідливих 
предметів 
б)  Перша допомога - це комплекс заходів, спрямованих на відновлення 
або збереження життя та здоров'я постраждалого. 
В) Перша допомога – це дії, на усунення  забруднення  

 
 
Б) 

2. Аптечки першої допомоги повинні знаходитись 
    а)  у зручному для користування місці 
    б)  у місцях де немає доступу стороннім до аптечки 
   в)  в кабінеті директора 

 
 
А) 
 

3.Для чого використовується нашатирний спирт? 
 а) Для промивання очей та шкір,  
б)  При знепритомненні 
в)  Зупинки кровотечі з носа, невеликих ран і дряпин. 

 
 
Б) 

4.Пігулки валідол застосовують при : 
а) головному болі; 
б) шлунковому болі 
в) серцевому болі 

В) 

 (слайд 3, 4,5,6,7) 

4.Завдання на встановлення  послідовності надання першої долікарняної допомоги 

А 

Вжити необхідних заходів щодо рятування потерпілого в порядку 

терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне 

дихання, непрямий масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати 

місце перелому, накласти пов’язки). 

1 

Б 
Викликати швидку медичну допомогу, лікаря або транспортувати 

потерпілого до найближчої медичної установи. 

2 

В Повідомити керівників установи проте, що трапилось. 3 

Г Визначити характер травми, що становить найбільшу загрозу життю 
4 
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потерпілого, а також послідовність дій його рятування. 

Д 

Усунути дію небезпечних та шкідливих факторів на організм потерпілого 

(звільнити його від дії електричного струму, винести із зараженої зони, 

загасити одяг, що горить, витягти з води тощо). 

5 

Ж 
Підтримати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичного 

персоналу. 

6 

З Надати потерпілому найбільш зручне положення, що забезпечує спокій. 7 

І Оцінити стан потерпілого. 8 

 

ІІІ. Мотивація теми уроку. Оголошення теми і мети уроку 
Слово викладача. 

У житті бувають різні ситуації, а саме нещасні випадки часто трапляються в таких 
умовах, коли не має можливості швидко викликати “швидку допомогу”. Відомі випадки, 
коли життя або смерть, інвалідність чи сприятливий наслідок трагедії вирішують хвилини і 
дуже часто залежить від друзів, знайомих, колег по роботі чи просто випадкових людей, які 
виявилися поруч. Тому життєво важливо, щоб будь-яка людина, що опинилася на місці 
пригоди або поблизу неї, володіла прийомами надання потерпілому першої медичної 
допомоги, а саме ефективного спинення  кровотечі, накладання  джгута  до прибуття лікаря. 

Викладач   називає  тему  уроку і  ті  знання, які  повинні засвоїти  учні після уроку. 
Тема  і план  уроку  представлені на слайді. Формулюється  триєдина мета уроку учнями. 
(На  екрані комп’ютера висвітлюється тема, мета уроку) 

     Шановні учні, тема нашого уроку: «Види кровотеч. Перша допомога при кровотечах. 
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу» Отже, будь ласка, відкрийте 
зошити і напишіть сьогоднішнє число та тему уроку   (слайд 8).   

Давайте разом сформулюємо мету нашого уроку, що ми сьогодні повинні навчитися? 
Очікувана відповідь: 
Вивчимо види кровотеч, ознайомимося з правилами надання першої допомога при 

кровотечах; узнаємо методи припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, травного 
тракту». 

Епіграф нашого уроку: 
Ми прийшли в цей світ, щоб допомагати один 

одному в нашій подорожі по життю. 
Уїльям Джеймс 

( слайд 9). 
ІV. Виклад нового матеріалу 

Слово викладача 
З предмету біології ми знаємо, що Кров – це біологічна рідина, що 

забезпечує нормальне  існування  організму. Об′єм крові у чоловіків близько 
5літрів, у жінок 4,5л. 

Організм людини  без значних наслідків переносить втрату лише 500мл крові. 
Витікання 1000мл крові вже стає небезпечним, а втрата більш, ніж 1000мл крові загрожує 
життю людини. 

Тому надання першої медичної допомоги таким постраждалим має бути спрямоване на 
негайне спинення кровотечі. 

При будь якій кровотечі необхідно діяти негайно, рішуче і обережно, щоб не погіршити 
при цьому стан потерпілого. 
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Кровотеча - це  витікання крові із кровоносних судин при порушенні 
їхньої цілісності.                                                                                               
(слайд10). 
А зараз до вашої уваги відеофільм «Надання першої допомоги при 
артеріальних  кровотечах»  (слайд 11)  

Слово викладача: 
З відеофільму Ви дізналися про  види кровотеч, правила надання першої допомоги 

при капілярної, венозної та артеріальної кровотечі з рани; засоби які використовують для 
зупинки кровотечі. Також з’ясували причини кровотеч, які виникають внаслідок порушення 
цілісності кровоносних судин через травму, під час поранень пов’язаних як з механічними, 
так і з її патологічними змінами. 

(Практичний показ супроводжується опитуванням учнів   – капілярної, венозної та 
артеріальної кровотечі, шляхом гумових рукавичок наповнених рідиною за кольором 
крові). 

Якщо при виконані  слюсарних робіт раптом ви поранили палець, наприклад 
подряпина, то яка у вас виникла кровотеча? Чи небезпечна вона? 
Також ми з’ясували, що сама небезпечна є  кровотеча(артеріальна ). 
Які засоби використовують для зупинки артеріальної кровотечі? 
Очікувана відповідь 
Джгут, здавлююча повязка, закрутка, ремінь.  
Відповідно до теми уроку, ми повинні також з’ясувати як можна 
зупинити кровотечу з носа, вуха, легенів, стравоходу.  
Робота в малих групах (робота з підручником, стор. 208 – 209 складання 
схематично послідовності при даних кровотечах),   або на партах у вас 
лежать витяги з підручника з даними кровотечами                                                 
 Для виконання завдання 2 хв. 
Скажіть будь ласка: Кому що не зрозуміло?                               (додаток 2) 
Давайте перевіримо правильність написання вашої послідовності надання допомоги.                                           

(слайд 12 з носа; 13- з вуха; 14- з легень; 15- з стравоходу) 
Презентація одного з команди результатів, практичним показом. 
У.Закріплення нового матеріалу 

Метод «Доповни речення» 
1. Кровотеча це -

__________________________________________________  
Очікувана відповідь: Кровотеча - це  витікання крові із кровоносних 
судин при порушенні їхньої цілісності                                                                    
(слайд 16) 
2. Залежно від характеру пошкодженої судини кровотечі поділяються на: 

________________________________________________________________________________ 
Очікувана відповідь: капілярну, венозну, артеріальну                       (слайд 17) 
3.Ознаки артеріальної кровотечі                                                         (слайд 18) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Очікувана відповідь: Яскраво-червона кров виливається пульсуючим струменем (в такт з 
скороченнями серцевого м'яза), а іноді б'є фонтанчиком. 

4. На який термін накладають джгута взимку?                                     (слайд 19) 
А) на 1 годину;              Б) На 1г.30 хв.      В) на 2 години             Г) на 2г.30 хв. 

Очікувана відповідь:на 1 год.30хв. 
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5. (Вправа ланцюжок) Встановіть відповідність між видами кровотеч та їх описом.  (слайд 

20,21) 

1. Капілярна А. Яскраво-червоний колір крові, кров б'є 

фонтанчиком  

2.Венозна Б. Виділяється краплями 

3.Артеріальна В. Кров має темно-червоне забарвлення 

 

VІ. Підсумок уроку 
Сьогодні на уроці Ви дізналися про види кровотеч та їх різновидності; принцип дії та 

правила надання першої методичної допомоги при кровотечах. Ми з Вами працювали з 
підручником і конспектом, дивились презентацію і відеоролик, заповнювали схему 

послідовності надання першої допомоги при кровотечах та здійснювали 
практичний показ цієї допомоги. Отже коли у Вас  виникне питання щодо 
надання першої допомоги , ви неодмінно її надасте людині яка її потребує. 
Тема сьогоднішнього уроку стане Вам у нагоді коли також будите вивчати 
предмет Захист Вітчизни, та Основи безпеки руху та перша медична 

допомога. 
УІІ. Оцінювання навчальних досягнень учнів 
Ви всі дуже добре працювали і я хочу відмітити учнів, які були особливо активними на 
уроці і вірно відповідали на запитання, тому вони отримують додатковий бал. Оцінки, які 
Ви отримали такі: ( викладач оголошує оцінки учнів та обґрунтовує їх ). 

УІІІ. Домашнє завдання 
1.Опрацювати тему підручник Л.Е.Винокурова  стр.205-209 
2.І ряду- навести приклади  з реального життя своїх близьких, знайомих, 
друзів з  приводу опіків. 
    ІІ ряду -навести приклади  з реального життя своїх близьких, знайомих, 
друзів з  приводу обмороження 

ІІІ ряду- навести приклади  з реального життя своїх близьких, знайомих, друзів з  приводу 
отруєння.                                                                      (слайд 22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Тема уроку: «Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках
Мета уроку:     
Навчальна: ознайомити учнів з 
працівників в електроустановках; попереджувальними  надписами, плакатами та пристроями, 
ізолюючими приладами, які застосовують в електроустановках; опрацювати поняття занулення 
та захисне заземлення, їх призначення; ознайомити з правилами роботи з переносними 
електросвітильниками. 
Розвиваюча: розвивати навички самостійної роботи, розвивати творче мислення; 
Виховна: виховувати уважність, цілеспрямованість в роботі 
Тип уроку:   комбінований  
Забезпечення уроку: 
Підручники: Л.Е.Винокурова «Охорона праці», тести, картки опитування
ХІД УРОКУ 
І. Організаційна частина: 
готовності до уроку  

          ІІ.Мотивація пізнавальної діяльності:
          У вступному слові викладач розповідає про важливість вивчення теми «Колективні та 
індивідуальні засоби захисту в електроустановках».»

          Вступне слово викладача:
 Інтерактивна вправа «асоціативний кущ»

      На екрані висвічується словосполучення «
слово чи словосполучення, які асоціюються з цими словом
обертання». У результаті на екрані з’являєт
ІІІ.Актуалізація опорних знань учнів
1. Як класифікуються виробничі приміщення за ступенем небезпеки ураження електрикою?
2. Дайте характеристику приміщенням без підвищеної небезпеки. 
3. Охарактеризуйте приміщення з підвищеною небезпекою. 
4. Як охарактеризувати особливо небезпеч
5. Від чого залежить ступень ураження електрострумом в виробничих приміщеннях?
6. На які групи поділяють персонал підприємства, який працює на електроустаткуванні?
7. Які умови праці учнів на електроустановках?
3. Викладання нового матеріалу:
Пояснення нового матеріалу  проводиться  з використанням  наочного, пояснювально
ілюстративного методів, презентації)
 (запис у зошиті визначень, 
У.Закріплення нового матеріалу 
1.Вправа – «мозкова атака»; доповни схему;
правильної відповіді»; «Встановити відповідність» між назвою засобів індивідуального захисту 
та його зображенням; тестові завдання з пропусками «Встав пропущені слова»
однослівною відповіддю “так” чи “ні” або “+” чи “
VІ. Підсумок уроку 
Підведення підсумків  успішності та діяльності учнів, відповідність  досягнут
поставленій меті.  
-  
VІІ. Домашнє завдання  

Домашнє  завдання  викладач  видає   
учнів 
 

 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках

: ознайомити учнів з видами засобів колективного та 
в електроустановках; попереджувальними  надписами, плакатами та пристроями, 

ізолюючими приладами, які застосовують в електроустановках; опрацювати поняття занулення 
х призначення; ознайомити з правилами роботи з переносними 

: розвивати навички самостійної роботи, розвивати творче мислення; 
: виховувати уважність, цілеспрямованість в роботі  

Підручники: Л.Е.Винокурова «Охорона праці», тести, картки опитування

 перевірка наявності учнів; привітання викладача

ІІ.Мотивація пізнавальної діяльності: 
У вступному слові викладач розповідає про важливість вивчення теми «Колективні та 

індивідуальні засоби захисту в електроустановках».» 
Вступне слово викладача: 

Інтерактивна вправа «асоціативний кущ» 
На екрані висвічується словосполучення «Електроустановка». Пропоную учням згадати   

, які асоціюються з цими словом: Які поняття пов’язані з темою «Тіла 
обертання». У результаті на екрані з’являється зображення, як на малюнку так і тема уроку.

знань учнів 
Як класифікуються виробничі приміщення за ступенем небезпеки ураження електрикою?
Дайте характеристику приміщенням без підвищеної небезпеки.  
Охарактеризуйте приміщення з підвищеною небезпекою.  
Як охарактеризувати особливо небезпечні приміщення. 
Від чого залежить ступень ураження електрострумом в виробничих приміщеннях?
На які групи поділяють персонал підприємства, який працює на електроустаткуванні?
Які умови праці учнів на електроустановках? 

матеріалу: 
Пояснення нового матеріалу  проводиться  з використанням  наочного, пояснювально

ативного методів, презентації)  

Закріплення нового матеріалу  (по 2-3 учня в залежності від рівня успішності)
доповни схему; вправа «Тестові  завдання з вибором однієї 

«Встановити відповідність» між назвою засобів індивідуального захисту 
естові завдання з пропусками «Встав пропущені слова»

дю “так” чи “ні” або “+” чи “-“; 

Підведення підсумків  успішності та діяльності учнів, відповідність  досягнут

Домашнє  завдання  викладач  видає   відповідно  до  рівнів   навчальних
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Додаток 8 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках». 

колективного та індивідуального захисту 
в електроустановках; попереджувальними  надписами, плакатами та пристроями, 

ізолюючими приладами, які застосовують в електроустановках; опрацювати поняття занулення 
х призначення; ознайомити з правилами роботи з переносними 

: розвивати навички самостійної роботи, розвивати творче мислення;  

Підручники: Л.Е.Винокурова «Охорона праці», тести, картки опитування 

привітання викладача;  перевірка 

У вступному слові викладач розповідає про важливість вивчення теми «Колективні та 

Електроустановка». Пропоную учням згадати   
: Які поняття пов’язані з темою «Тіла 

ься зображення, як на малюнку так і тема уроку. 

Як класифікуються виробничі приміщення за ступенем небезпеки ураження електрикою? 
 

Від чого залежить ступень ураження електрострумом в виробничих приміщеннях? 
На які групи поділяють персонал підприємства, який працює на електроустаткуванні? 

Пояснення нового матеріалу  проводиться  з використанням  наочного, пояснювально-

3 учня в залежності від рівня успішності) 
права «Тестові  завдання з вибором однієї 

«Встановити відповідність» між назвою засобів індивідуального захисту 
естові завдання з пропусками «Встав пропущені слова»; Завдання  з 

Підведення підсумків  успішності та діяльності учнів, відповідність  досягнутих результатів 

відповідно  до  рівнів   навчальних досягнень  
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КОНСПЕКТ УРОКУ 

1.Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 
З метою запобігання або зменшення впливу на працюючих засоби захисту в електроустановках  
поділяються на  колективного та індивідуального захисту. 
Засоби колективного захисту. 

Для забезпечення електробезпеки використовуються окремо або в поєднанні один з 
одним такі технічні способи та засоби: захисне заземлення; занулення; вирівнювання 
потенціалів; мала напруга; захисне відімкнення; ізоляція струмопроводів; огороджувальні 
пристрої; попереджувальна сигналізація, блокування, знаки безпеки; засоби захисту та 
запобіжні пристрої. 

Для захисту людей від ураження електрострумом внаслідок пошкодження ізоляції і 
переході напруги на струмопровідні частини машин, механізмів, інструментів застосовують 
захисне заземлення чи занулення. 

Захисне заземлення – навмисне електричне з'єднання з землею або її еквівалентом 
металевих струмопровідних частин, що можуть опинитися під напругою. 
Заземлення здійснюється за допомогою природних, штучних або змішаних заземлювачів. 

Занулення – це навмисне електричне з'єднання з нульовим захисним провідником 
металевих струмонепровідних частин, які можуть опинитися під напругою (корпуси 
електроустаткування, кабельні конструкції, сталеві труби тощо). 
Заземлення і занулення забезпечують спрацювання приладів захисту, швидке автоматичне 
вимикання пошкодженої установки від мережі. 

Захисне заземлення і занулення виконують з метою: забезпечення нормальних режимів 
роботи установки; забезпечення безпеки людей при порушенні ізоляції мережі струмопровідних 
частин; захисту електроустаткування від перенапруги; захисту людей від статичної електрики. 
Малу напругу (не більше 42В) застосовують для живлення електроприймачів невеликої 
потужності: ручного електрофікованого інструменту, переносних ламп, ламп місцевого 
освітлення, сигналізації. 

У приміщеннях без підвищеної і особливої небезпеки використовують переносні 
світильники з напругою 42В, а для роботи з підвищеною і особливою небезпекою, в тісноті, 
незручному положенні, коли є небезпека дотику працюючого до металевих, добре заземлених 
частин, застосовують переносні світильники місцевого освітлення напругою 12В. У 
приміщеннях, на робочих місцях, де за умови безпеки праці, електроприймачі не можуть 
живитися безпосередньо від мережі напругою до 1000В, треба застосовувати розподільні або 
знижувальні трансформатори із вторинною напругою 42В і нижче. 

Захисне відімкнення – захист швидкої дії, що забезпечує автоматичне відімкнення 
електроустановки під час виникнення в ній небезпеки ураження людини струмом. Така 
небезпека може виникнути при замиканні фази на корпус, зниження опору ізоляції мережі 
нижче відповідного рівня, а також у випадку дотику людини безпосередньо до струмоведучої 
частини, що знаходиться під струмом. 

Захисне відімкнення використовується у тих випадках, коли інші захисні заходи 
(заземлення, занулення) ненадійні, їх важко здійснити ( в умовах вічної мерзлоти), багато 
коштують або у випадках, коли до безпеки обслуговування пред'являють підвищенні вимоги (в 
шахтах, кар'єрах), а також у пересувних електроустановках. Найбільше розповсюдження устрої 
захисного відімкнення знайшли в мережах до 1000 В. Захисне відімкненя обов'язкове для 
ручних електроінструментів. 

Основні вимоги, яким повинні відповідати устрої захисного відімкнення: висока 
чутливість, малий час відімкнення, здатність здійснювати самоконтроль справності, надійність. 
До захисту від дотику до частин, що знаходяться під напругою, використовується також 
подвійна ізоляція – електрична ізоляція, що складається з робочої та додаткової ізоляції. Робоча 
ізоляція – ізоляція струмоведучих частин електроустановки. Додаткова ізоляція найбільш 
просто здійснюється виготовленням корпусу з ізоляційного матеріалу (електропобутові 
прилади). 



 

Огороджувальні переносні
струмоведучих частин і запобігання помилкових операцій з комутаційною апаратурою. До них 
належать ізоляційні накладки, ковпаки, переносні заземлення
переносні щити, клітки. 

Часто використовується 
засоби інформації, що попереджують про небезпеку.

частинах, що огороджуються. Блокування забезпечує зняття напруги із струмоведучої частини 
електроустановки під час проникнення до них без зняття напруги. 
поділяють на механічне, електричне та електромагнітне.

Електричне блокування здійснює розрив мережі контактами, що встановлені на дверях 
огороджувальних пристроїв, кришках і дверцятах кожухів. Механічне блокування 
використовують в електричних апаратах (рубильниках, автоматаж). В апаратурі автоматики, 
обчислювальних машинах використовують блочні схеми: коли блок видаляється зі свого місця, 
штепсельний роз'єм розмикається.

Запобіжні надписи, плакати та пристрої призназначені для п
працюючих до безпосередньлї небезпеки, наказу й дозволу певних дій з метою забезпечення 
безпеки, а також одержання необхідної інформації.

Всі знаки безпеки встан
небезпекою для працюючих, а також на виробничому устаткуванні, що є джерелом такої 
небезпеки. 

Електрозахисні засоби призначені для захисту персонлу,що обслуговує 
електроустановки. За призначенням електрозахисні засоби поділяються на ізолювальні 
(діелектричні рукавиці, боти, к
(переносні огородження, заземлення тощо) та запобіжні (пояси, захисні окуляри тощо). 
Ізолювальні засоби під чс експлуатації періодично випробовують.

Засоби індивідуального захисту
При експлуатації для запобігання виникненню електротравматизму використовують 

спеціальні засоби індивідуального захисту, які поділяються на 

доторкатися і працювати. До додаткових засобів 
доріжки, захисні оуляри, спеціальні рукавиці, захисні каски, пристрої тощо.

Огороджувальні переносні засоби призначені для тимчасового огородження 
струмоведучих частин і запобігання помилкових операцій з комутаційною апаратурою. До них 

накладки, ковпаки, переносні заземлення (заземлювачі) та плакати, 

Часто використовується звукова та світлова сигналізація, надписи, плакати 
засоби інформації, що попереджують про небезпеку. 

Огороджувальні пристрої використовуються як 
суцільні, так і сітчасті. Су
огороджувальні пристрої у вигляді кожухів та 
кришок використовують в електроустановках 
напругою до 1000В. Сітчасті огороджувальні 
пристрої використовуються в 
електроустановках напругою до 1000В та 
вище. 
Блокування застосовується в 
електроустановках напругою вище 220В, в 
яких часто ведуться роботи на струмоведучих 

частинах, що огороджуються. Блокування забезпечує зняття напруги із струмоведучої частини 
електроустановки під час проникнення до них без зняття напруги. За принципом дії блокування 

механічне, електричне та електромагнітне.  
Електричне блокування здійснює розрив мережі контактами, що встановлені на дверях 

огороджувальних пристроїв, кришках і дверцятах кожухів. Механічне блокування 
ь в електричних апаратах (рубильниках, автоматаж). В апаратурі автоматики, 

обчислювальних машинах використовують блочні схеми: коли блок видаляється зі свого місця, 
штепсельний роз'єм розмикається. 

Запобіжні надписи, плакати та пристрої призназначені для привернення уваги 
працюючих до безпосередньлї небезпеки, наказу й дозволу певних дій з метою забезпечення 
безпеки, а також одержання необхідної інформації. 

Всі знаки безпеки встановлюють у місцях, перебування в яких пов'язано з можливою 
ючих, а також на виробничому устаткуванні, що є джерелом такої 

озахисні засоби призначені для захисту персонлу,що обслуговує 
електроустановки. За призначенням електрозахисні засоби поділяються на ізолювальні 
(діелектричні рукавиці, боти, калоші, інструмент з ізолюючими ручками тощо), огороджувальні 
(переносні огородження, заземлення тощо) та запобіжні (пояси, захисні окуляри тощо). 
Ізолювальні засоби під чс експлуатації періодично випробовують. 

Засоби індивідуального захисту 
При експлуатації для запобігання виникненню електротравматизму використовують 

спеціальні засоби індивідуального захисту, які поділяються на основні і додаткові.
До основних засобів
боти, калоши, килимки, ізольовані 
підставки; переносні безпечн
світильники напругою 12
знижувальні трансформатори, захисні 
пристрої, знаки безпеки, захисне 
заземлення. 
Ці засоби надійно ізолюють та 
витримують напругу мережі, 
обладнання, дають можливість до них 

доторкатися і працювати. До додаткових засобів захисту належать: діелектричні килимки, 
доріжки, захисні оуляри, спеціальні рукавиці, захисні каски, пристрої тощо.
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засоби призначені для тимчасового огородження 
струмоведучих частин і запобігання помилкових операцій з комутаційною апаратурою. До них 

(заземлювачі) та плакати, 

звукова та світлова сигналізація, надписи, плакати та інші 

Огороджувальні пристрої використовуються як 
суцільні, так і сітчасті. Суцільні 
огороджувальні пристрої у вигляді кожухів та 
кришок використовують в електроустановках 
напругою до 1000В. Сітчасті огороджувальні 
пристрої використовуються в 

вках напругою до 1000В та 

застосовується в 
електроустановках напругою вище 220В, в 
яких часто ведуться роботи на струмоведучих 

частинах, що огороджуються. Блокування забезпечує зняття напруги із струмоведучої частини 
За принципом дії блокування 

Електричне блокування здійснює розрив мережі контактами, що встановлені на дверях 
огороджувальних пристроїв, кришках і дверцятах кожухів. Механічне блокування 

ь в електричних апаратах (рубильниках, автоматаж). В апаратурі автоматики, 
обчислювальних машинах використовують блочні схеми: коли блок видаляється зі свого місця, 

ривернення уваги 
працюючих до безпосередньлї небезпеки, наказу й дозволу певних дій з метою забезпечення 

влюють у місцях, перебування в яких пов'язано з можливою 
ючих, а також на виробничому устаткуванні, що є джерелом такої 

озахисні засоби призначені для захисту персонлу,що обслуговує 
електроустановки. За призначенням електрозахисні засоби поділяються на ізолювальні 

алоші, інструмент з ізолюючими ручками тощо), огороджувальні 
(переносні огородження, заземлення тощо) та запобіжні (пояси, захисні окуляри тощо). 

При експлуатації для запобігання виникненню електротравматизму використовують 
основні і додаткові. 

До основних засобів відносяться: 
боти, калоши, килимки, ізольовані 
підставки; переносні безпечні 
світильники напругою 12-42В, 
знижувальні трансформатори, захисні 

ки безпеки, захисне 

Ці засоби надійно ізолюють та 
витримують напругу мережі, 
обладнання, дають можливість до них 

захисту належать: діелектричні килимки, 
доріжки, захисні оуляри, спеціальні рукавиці, захисні каски, пристрої тощо. 



 

Для електробезпеки потрібно застосовувати ізолюючі прилади та засоби захисту: 
покажчики напруги до 1000 В, показчики напруги понад 1000 В, 
штанги, кліщі, ізолюючі підставки, інструмент з ізольованими ручками.

Покажчики напруги використовуються для перевірки наявності чи відсутності напруги в 
мережі або струпровідних частинах.

Ізолююча штанга, кліщі застосовуються пі
струмопрвідних частин, що перебувають під напругою понад 1000 В. Електровимірювальні 
кліщі застосовують в електроустановках закритого типу і у відкритому при сухій погоді для 
вимірювання величини струму.

на рукава одягу. 
При придбанні рукавичок необхідно перевірити їх на 

відсутність механічних пошкоджень і забруднень, а також на 
наявність проколів. 
ДО ЗАХИСНОГО ВЗУТТЯ 

До спеціального взуття 
в мережах до 1000 В, а боти - 
гумового верху, рифленою підошви і підкладки з текстилю. Боти повинні бути висотою не 
менше 160 мм, а, крім того, у них повинні бути одвороти.

Для електробезпеки потрібно застосовувати ізолюючі прилади та засоби захисту: 
покажчики напруги до 1000 В, показчики напруги понад 1000 В, вимірювачі опору, ізолюючі 
штанги, кліщі, ізолюючі підставки, інструмент з ізольованими ручками.

Покажчики напруги використовуються для перевірки наявності чи відсутності напруги в 
мережі або струпровідних частинах. 

Ізолююча штанга, кліщі застосовуються під час звільнення потерпілого від 
струмопрвідних частин, що перебувають під напругою понад 1000 В. Електровимірювальні 
кліщі застосовують в електроустановках закритого типу і у відкритому при сухій погоді для 
вимірювання величини струму. 

Ізолююча підставка є додатковим засобом захисту, 
що ізолює працюючого, який знаходиться під будь
якою напругою, під час операцій зі штангою, 
кліщами. 
ВИМОГИ ДО РУЧНОГО ІЗОЛЬОВАНО
ІНСТРУМЕНТУ 
Інструмент включає наступні елементи:
Отже, інструмент може бути виконаний в двох
варіантах: 
• з провідного матеріалу. повністю або частково 

покритого ізоляційним матеріалом;
• з ізоляційного матеріалу з металевими 
вставками. 
Придбаний інструмент необхідно перевірити на 
відповідність таким вимогам:
• ізолюючий шар повинен бути не зні
виконаний з міцного вологостійкого матеріалу;
• ізоляція стержня викруток повинна 
закінчуватися не ближче 10 мм від кінця її жала;
• у плоскогубців, кусачок і пасатижі на 
рукоятках повинні бути упори не менше 5
• у монтерських ножів ізолю

бути не менше 10 см. З боку робочої частини ножа повинен 
бути упор не менше 5 мм. 
ДО ДІЕЛЕКТРИЧНИХ РУКАВИЧОК
Рукавички можуть бути безшовні, 
зі швом, трипалі і п'ятипалі. 
Довжина їх повинна бути близько 
350 мм, розмір повинен дозволяти 
надягати рукавички на тканинні 
рукавиці, а ширина - натягувати їх 

При придбанні рукавичок необхідно перевірити їх на 
відсутність механічних пошкоджень і забруднень, а також на 

 
До спеціального взуття відносяться боти і галоші. Калоші використовуються при роботі 

 в будь-яких мережах. Захисне взуття повинна складатися з 
гумового верху, рифленою підошви і підкладки з текстилю. Боти повинні бути висотою не 

того, у них повинні бути одвороти. 

80 

Для електробезпеки потрібно застосовувати ізолюючі прилади та засоби захисту: 
вимірювачі опору, ізолюючі 

штанги, кліщі, ізолюючі підставки, інструмент з ізольованими ручками. 
Покажчики напруги використовуються для перевірки наявності чи відсутності напруги в 

д час звільнення потерпілого від 
струмопрвідних частин, що перебувають під напругою понад 1000 В. Електровимірювальні 
кліщі застосовують в електроустановках закритого типу і у відкритому при сухій погоді для 

є додатковим засобом захисту, 
що ізолює працюючого, який знаходиться під будь-

с операцій зі штангою, 

ІЗОЛЬОВАНОГО 

Інструмент включає наступні елементи: 
Отже, інструмент може бути виконаний в двох 

з провідного матеріалу. повністю або частково 
покритого ізоляційним матеріалом; 

з ізоляційного матеріалу з металевими 

Придбаний інструмент необхідно перевірити на 
відповідність таким вимогам: 

ізолюючий шар повинен бути не знімається і 
виконаний з міцного вологостійкого матеріалу; 

ізоляція стержня викруток повинна 
закінчуватися не ближче 10 мм від кінця її жала; 

у плоскогубців, кусачок і пасатижі на 
рукоятках повинні бути упори не менше 5-10 мм; 

у монтерських ножів ізолює ручка повинна 
. З боку робочої частини ножа повинен 

ДО ДІЕЛЕКТРИЧНИХ РУКАВИЧОК 

відносяться боти і галоші. Калоші використовуються при роботі 
яких мережах. Захисне взуття повинна складатися з 

гумового верху, рифленою підошви і підкладки з текстилю. Боти повинні бути висотою не 



Додаток 9 

 

Інтелектуальна гра 
 «ЩАСЛИВИЙ ВИПАДОК» 

Для учнів І курсу 
Мета:  узагальнити й систематизувати знання учнів з охорони 
праці; прищеплювати учням інтерес до предмету,  відновити в 
пам’яті учнів вивчений матеріал. Повторити засвоєння учнями 

нормативних документів з охорони праці, основи пожежної та електробезпеки, основи 
виробничої санітарії та надання першої медичної допомоги.   . 
б) розвиваюча: розвивати логічне мислення, творчість, працьовитість, впевненість у 
власних силах; вчити швидко і правильно орієнтуватись у нестандартних ситуаціях; 
в) виховна: сприяння згуртуванню  колективу учнів і вихованню культури поведінки в 
суспільстві. 
Обладнання: плакати з кросвордами, діжечка з жетонами, годинник. 
Тип уроку: узагальнення вивченого матеріалу по предмету «Охорона праці» 
Метод проведення уроку: проблемно - пошуковий 
Форма проведення: урок-гра «Щасливий випадок» 
Дидактичне забезпечення уроку: ілюстративний матеріал,                 

секундомір, маркери, ватмани 
Міжпредметні зв’язки: правознавство, виробниче навчання, ОБЖ, 
Підготовча робота: вибір серед бажаючих учнів (шляхом жеребкування) членів команд 
(дві команди  по 5 учні у кожній). Домашнім завданням було дібрати назву команди і 
оригінально пояснити її,  виготовити емблему, вибрати капітана з членів команди, 
підготувати  п’ять  цікавих запитання для команди-суперника з теми «Основи пожежної 
безпеки». 
Помічники викладача: 1 учень, який підраховує бали, записує результати кожного гейму 
на дошці і підносить учасникам діжечку і 1 учень веде облік часу. 

СТРУКТУРА УРОКУ 
1. Організаційний момент - 2 хв. 
2. Мотивація - 2 хв 
3. Актуалізація опорних знань ( перебіг гри)- 

- Представлення команд- 5 -7хв. 
- І гейм ««Далі, далі…»-5-7 хв 
- ІІ гейм «Заморочки з діжечки»-5 
- ІІІ гейм «Хто швидше» - 3 -4 хв 
- ІУ гейм «Ти мені я тобі» - 5 хв 
- У гейм ««Гонка за лідером» - 5 хв 

4. Підсумки уроку. 
ХІД  УРОКУ 

1. Організаційний момент. 
Привітання та перевірка присутності у вигляді пошти ( викладач роздає учням іменні 
запрошення на участь в інтелектуальній грі, той хто не отримав запрошення тій і 
відсутній) 

2. Мотивація 
Оголошення теми і мети уроку, умов гри. 
Слово вчителя: Шановні учні, сьогодні наш урок присвячений узагальненню та 
закріпленню матеріалу, який вивчався впродовж першого курсу. Урок буде 
нетрадиційний. Заздалегідь учням задано  домашнє завдання по назві команди та її девіз. 
Є дві команди, останні учні глядачі, які також будуть приймати участь в тому випадку, 
якщо команди не знайдуть відповіді. 
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Умови гри. 
Гра складається з 5-ти геймів. На питання другого і третього геймів, якщо не буде 
знайдено відповіді командами можуть відповідати глядачі. Після кожного гейму 
оголошуються результати. 
І. Презентування команд, вибір капітанів 
Викладач  А зараз проведемо презентування команд. 
Група об’єднана в дві  команди по 5 чоловік.  Остані учні є вболівальниками та 
помічниками викладача. Знайомтесь, будь-ласка, з командами й ви! 
(Команда презентує себе та вітає супротивників та вболівальників.) 
Команди по черзі оголошують свою назву, пояснюють її, знайомлять з капітаном, 
демонструють емблему. Оригінальність виступу оцінюється додатковим балом   
Команда «Інструктаж» 
З «Охорони» кожен знає,  
І прекрасно розрізняє, 
Де який є  інструктаж, 
Хоч бери ти репортаж. 
Перший інструктаж – вступний,  
А за ним прийде - первинний. 
За нагоди  цільовий. 
Всі ми це повинні знати , щоб життя урятувати. 
Наша команда називається «Інструктаж» 
За допомогою інструктажів перевіряють знання учнів  та працівників з питань охорони 
праці. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються 
на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.  
Капітаном нашої команди є _______________________________ 
Ось таку емблему ми намалювали, тому, що__________________ 
Наш девіз: « Ні кроку без інструктажу» 
Команда «Блискавка» 
Електрику поважаємо ми всі, 
Бо вона велика сила. 
Є статична й промислова, 
Атмосферна, окрім того. 
Все це нам в житті згодиться, 
Бо розряди сильно б’ються. 
Електрика буває трьох видів: промислова, статична, атмосферна. Основними параметрами 
струму є напруга і сила струму. До атмосферної електрики відносяться блискавки, у 
каналі блискавки виникає струм величиною 200- 500 кА, розігріваючи його до 30 000 С. 
Капітаном нашої команди є _______________________________ 
Ось таку емблему ми намалювали, тому, що__________________ 
Наш девіз: « Електрику не треба боятися її треба розуміти» 
Викладач  
Сьогодні ми побачимо – хто швидший і спритніший, 
А також всі дізнаємось, хто тут найрозумніший! 
Нехай обом командам удача посміхнеться! 
Учасникам команд та їх уболівальникам бажаємо: “Ні пуху, ні пера!” 
ГЕЙМ 1    

 «Далі, далі…» 
Викладач оголошує умови першого гейму. Кожній команді задається по десять питань. 
Команда 1 
За 1 хв. кожна команда повинна дати як можна більше правильних відповідей. 

1. У якому році було прийнято Верховною Радою Закон України «Про охорону 
праці» у (1992 р) 



3 

2. За результатами розслідування нещасного випадку складається акт за формою (Н-
1) 

3. Як називається перший iнструктаж з питань ОП, що проводиться з усiма 
працiвниками, учнями (вступний) 

4. Як називається поступова втрата працездатностi працiвника:(професiйне 
захворювання) 

5. Який відсоток інформації про довкілля одержує людина через органи зору 
 (90%) 

6. Захист органів дихання здійснюється також за допомогою (респіраторів) 
7. Комісія розслідує нещасні випадки на протязі. (3 діб) 
8. Яка скорочена тривалiсть робочого часу для працiвникiв вiком вiд 15 до 16 рокiв? 

(24 години на тиждень) 
9. Яка тривалiсть щорiчної вiдпустки працiвникам, яким не виповнилось 18 рокiв?(31 

календарний день у лiтнiй перiод). 
10. Чим користуються кухарі під час виконання робіт з гарячим посудом? 

(прихватками або рушником) 
 
ІІ команда 

1.Який вид покарання передбачає адмiнiстративна вiдповiдальнiсть (штраф) 
2. Для проведення навчання та iнструктажiв  на пiдприємствi має бути 
створений:(кабiнет з ОП) 
3.Який iнструктаж з питань ОП проводиться при введенi змiн технологiчного 
процесу, наприклад зміні жарової шафи на більш нову? 
(позаплановий) 
4.Який склад постiйної комiсiї для перевiрки знань з ОП:(не менше 3 осiб) 
5. Акт за формою Н-1 підлягає зберіганню протягом ( 45 років) 

          6. До санiтарно-гiгiєнiчних причин травматизму i захворювань на      виробництвi 
належить: (незадовiльне освітлення) 
7. Скільки видів робіт входить в до переліку робіт з підвищеною небезпекою  ( 
понад 150) 
8. До якої категорії  засобiв захисту працiвникiв за призначенням належить 
спецодяг: (індивідуального) 
9. Людина працездатна і добре себе почуває, якщо температура навколишнього 
повітря:(18-22°С) 
10. Для надання, у разі необхідності, першої долікарської допомоги в  кухарській 
лабораторії повинна бути: (аптечка з медикаментами, номери телефонів та 
адреси найближчих лікувальних установ) 

За кожну правильну відповідь 1 бал. 
Поки помічник рахує бали, запитання до вболівальників  

 
Запитання для вболівальників 

1. Чи можна тушити бензин, газ, диз. топливо водою? ( ні) 
2. Якою повинна  бути підлога у лабораторії кухарів (теплою, сухою, стійкою до 
механічних ударів і такою, що легко миється) 
3.Що належить до  джерел відкритого вогню? ( полум’я сірників) 
  4.Простір, у якому можлива дія на працюючого небезпечного і шкідливого виробничого 
чинника. (Небезпечна зона) 
5.Простір, в якому знаходяться робочі місця постійного або тимчасового перебування 
працівників ( робоча зона) 
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ГЕЙМ 2  
 «Заморочки з діжечки» 

Асистент пропонує командам по черзі виймати з діжки номер фішки, який відповідає 
номеру запитання. За кожну правильну відповідь команда отримує три бали (за 
неповну один або два). Якщо в команди немає версії відповіді питання передається 
іншій команді і їй же нараховуються бали  у випадку правильної відповіді. Якщо ж і 
друга команда не змогла дати відповідь то питання передається  вболівальникам. 
Глядач який набрав найбільшу кількість балів отримує приз. 
1. Проводить індивідуально з  окремим  працівником  або  з  групою  працівників.  

Обсяг  і зміст  визначаються в залежності від виду робіт, що  ними 
виконуватимуться. (Цільовий інструктаж) 

2. Навіть невелика кількість його згубно діє на центральну нервову систему. Під його 
впливом зменшується швидкість рухових реакцій людини, знижується 
працездатність, прискорюється стомлюваність (Алкогольне сп’яніння)  

3. Проводиться  з усіма працівниками, щойно прийнятими на роботу, незалежно від 
їхньої освіти та стажу роботи; з працівниками інших організацій, які прибули на 
підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують 
інші роботи для підприємства; з учнями та студентами, які прибули на 
підприємство для проходження виробничої практики; з  екскурсантами  під  час  
екскурсії  на  підприємство (Вступний інструктаж) 

4. Неповнолітнім при скороченні тривалості робочого дня виплачується у тому ж 
розмірі, як і робітникам відповідних категорій за повний робочий день. (Заробітна 
плата) 

5. Не може кухарю пропонуватися, так, як за  медичним висновком протипоказана 
йому за станом здоров'я. (робота) 

6. Cистема правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-
гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на 
збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності 
( охорона праці). 

7. При його  укладанні громадянин повинен бути проінформований роботодавцем під 
розписку про  умови праці на підприємстві, про наявність на робочому місці 
небезпечних та шкідливих виробничих факторів, про права та пільги. (трудовий 
договір) 

8. Явище, що характеризується сукупністю виробничих травм і нещасних випадків на 
виробництві. (Виробничий травматизм) 

9. Неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується в часі 
і просторі. (Пожежа) 

10. Засоби, які не можуть гарантувати надійний захист від дії шкідливих факторів, 
оскільки стан людини внаслідок втоми, поганого самопочуття, шуму, вібрації може 
погіршуватися, що пов’язано з небезпекою виникнення нещасного випадку. 
(Суб’єктивні) 

ГЕЙМ 3 

 «Хто швидше» 

     Викладач пропонує вийти капітанам команд. Виходять  капітани. Помічник на 3 
хвилини вивішує плакати. Капітани розшифровують кросворд. Для завдання 
використані кросворди з теми «Основи пожежної безпеки».  

За кожну правильну відповідь 1 бал 
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Кросворд 
 з теми « Основи пожежної безпек 

час виконання – 3 хвилини 
1    П       
   2 О       
    Ж       
3    Е       
    Ж       
 4   А       
 

1. Вид інструктажу який проводять з усіма працівниками 
2. Швидкодіюча хімічна реакція сполучення речовини з окиснювачем 
3.  Яка супроводжується виділенням тепла і випромінюванням світла. 
4. Засіб гасіння, яким не можна гасити електрообладнання 

 
Кросворд  

з теми « Основи пожежної безпеки 
час виконання – 3 хвилини 

     1С т у п і н ь 
     2П і с о к   
     А       
3п о з а п Л  а н о в и й 
     А       
 4в и б у Х       
 

1.Наслідки пошкодження шкіри вогнем ( бувають 3-4) 
2.Засіб гасіння розлитих паливно- мастильних матеріалів 
3.вид інструктажу у разі зміни пожежної безпеки технологічного процесу чи нового 
обладнання  
4.Швидке перетворення речовини в газо- чи пилоподібний стан з виділенням великої 
кількості тепла. 

Наші капітани працюють над кросвордами,  вболівальникам  заздалегідь  було 
задано підготувати приказки та прислів’я про полум’я, пожежу. 
І так, хто перший з вболівальників розкаже підготовлене домашнє завдання: 
1 учень: 

● Від іскри сир-бор загорівся. 
● Від іскри Москва загорілася. 
● Бережися, не обпечися! 
● Не підкладай до вогню соломи, не підпалюй, так і не згорить. 
● Не жартуй з вогнем, бо обпечешся. 
2 учень: 
● Вогонь не вода - скарб не спливають. 
● Від іскри пожежа народжується. 
● Іскра мала великий полум'я народить. 
● Поки іскра в попелі, тоді і туші. 
● Вогонь та вода все сокрушат. 
3 учень: 
● У вогні і залізо плавко. 
● Сльози пожежу не гасять. 
● Червоний півень пройшовся. 
● Дерево з вогнем не дружить.  
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4 учень: 
● Диму без вогню не буває. 
● Дорого при пожежі і відро води. 
● Вогонь добрий слуга, але поганий господар. 
● Як би малий вогник не був, завжди від нього дим. 

 
 

ГЕЙМ 4 
«Ти мені я тобі» 

  Команди пропонують суперникам по черзі питання підготовлені заздалегідь. На 
обдумування відводиться по 1 хвилині. За кожну правильну відповідь 1 бал.  

 
Запитання до гейму № 4 

Капітанам заздалегідь необхідно було підготувати запитання з теми: «Надання 
першої допомоги при нещасних випадках» 

Необхідно відповідати «Так» чи «Ні» 
Команда « Інструктаж » команді суперників 

1.Якого кольору венозна кровотеча (темно-червоне забарвлення) 
2.Дайте характеристику отруєнню  (це тяжке захворювання, яке сталося внаслідок 
проникнення до організму різних токсичних речовин. Захворювання починається через 2-
3 години, інколи через 20-26 годин)  
3.Скільки ступенів відмороження Ви знаєте (Розрізняють 4 ступені відмороження 
тканини: 1 – почервоніння і набряк; 2 – утворення пухирів; 3 – омертвіння шкіри і 
утворення струпів; 4 – омертвіння частин тіла) 
4. Перша допомога при уражені електричним струмом (складається з двох етапів: 
звільнення потерпілого від дії струму і надання йому долікарської медичної 
допомоги) 
5. Надання першої допомоги при зупинці носової кровотечі ( потерпілого необхідно 
посадити і покласти на ніс охолоджуючий компрес. Якщо не допомагає, вносять до 
носових ходів тампони зі стерильного бинта, оброблені 3% розчином перекису водню. 
Тампони можна залишати в носі 24 години). 

Запитання команди 
Команда   «Блискавка» команді суперника 

1.Якщо ушкоджена артерія, який колір має  при виділені кров ( колір крові яскраво-
червоний, кров б’є фонтанчиком. Артеріальна кровотеча найбільш небезпечна, допомогу 
потерпілому треба надавати негайно) 
2. Назвіть способи зупинки артеріальної кровотечі (зупиняють за допомогою 
здавлюювальної пов’язки. При кровотечі з великої артерії для зупинки крові до ділянки 
рани притискують артерію пальцем вище місця поранення, а потім накладають 
здавлювальну пов’язку). 
3. Скільки ступенів термічного опіку Ви знаєте?  (Опік першого ступеня, при якому 
вражається тільки верхній шар шкіри, вона червоніє, на місці опіку утворюється набряк, 
виникає біль. Опік другого ступеня, при ньому уражену ділянку зволожується і 
покривається пухирями, розвивається сильний біль. Необхідно оперативне лікування. 
При опіку третього і четвертого ступеня уражаються всі шари шкіри, м'язи, нерви, 
жирова клітковина. Потрібна термінова госпіталізація) 
4.Види переломів, їх характеристика, перша допомога (Переломи можуть бути відкритими 
й закритими. При закритому переломі шкіра без ушкоджень, рана відсутня. Ознака 
перелому – різкий біль під час спроби руху ушкодженою кінцівкою. Перша допомога – 
забезпечити спокій та нерухомість місця перелому) 
5.Надання першої допомоги при тепловому  ударі (перенести потерпілого в прохолодне 
місце, у тінь;укласти на спину, підняти голову і повернути її набік. Якщо у потерпілого 
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відкрилася блювота, йому необхідно повернути голову набік, щоб блювотні маси не 
потрапили в дихальні шляхи;розстебнути одяг або зняти її, послабити напругу пояса; тіло 
обтерти рушником, змоченим холодною водою; у важких випадках облити холодною 
водою, прикласти до потиличної частини голови холодний компрес, обмахувати 
потерпілого). 
 
ГЕЙМ 5 

 «Гонка за лідером» 
     Викладач у темпі задає питання почергово кожній команді. 
Час  гейму 5хвилин. 
 За кожну правильну відповідь 1 бал. 

1. Поняття «Охорона праці» Закону України «Про охорону праці» визначено 
статей №    (1). 

2. Система правових, соціально- економічних, організаційно- технічних, 
санітарно- гігієнічних і лікувально- профілактичних заходів , спрямована на 
збереження здоров’я і працездатність людини в процесі праці   (Охорона 
праці). 

3. Основний закон, що гарантує право громадян на безпечні та нешкідливі умови 
праці …. (Конституція України) 

4. Номер телефону  швидкої допомоги (103). 
5. Цей Закон вивчає правові, організаційні, економічні та соціальні основи 

охорони здоров’я населення і Україні (Закон України «Про охорону здоров’я 
населення») 

6. Для зупинки кровотечі використовують ? (джгут)      
7. Неповнолітніх приймають на роботу лише після попереднього 

 ( медичного огляду) 
8. Законодавство забороняє залучати працівників молодших 18 років до  

 (нічних та понадурочних робіт і робіт у вихідні дні). 
9. Вона буває адміністративна, дисциплінарна, матеріальна  (відповідальність). 
10.  Застосовують при знепритомнінні, накапують на ватку 2-3 краплі і підносять 

до потерпілого. (нашатирний спирт). 
11. Номер телефону пожежної служби (101). 
12. Травма , отримана працівником на виробництві внаслідок недотримання вимог 

охорони праці називається (виробнича). 
13. Патологічний стан людини, обумовлений роботою і пов'язаний з надмірним 

напруженням організму називається  (професійне захворювання) 
14.  Що використовують для накладання пов’язок ( бинт) 
15. Акт за формою Н-1 складають у скількох  примірниках (5) 
16. На скільки класів поділяються умови праці  (4). 
17. Буває звуковою, світловою (сигналізація). 
18. Бувають капілярні, венозні, артеріальні  (кровотеча). 
19. Бувають об’єктивні, суб’єктивні (засоби захисту). 
20. Скільки найбільш ефективних точок притискання артерій для швидкої і 

кваліфікованої допомоги потерпілому під час кровотечі? (14) 
21. Призначені для привернення уваги працюючих до безпосередньої або можливої 

небезпеки, припису,чи дозволу на виконання відповідних дій або інформації 
(знаки безпеки). 

22. Застосовують при серцевому болі під язик  (валідол).  
23. Вони бувають колективного та індивідуального захисту (засоби). 
24. Вона буває промислова, статична, атмосферна (електрика). 
25. Бувають відкритими та закритими  (переломи). 
26. При звільнені потерпілого від дії електроструму скількома руками необхідно це 

робити  (однією). 
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27.  Чим користуватися для звільнення потерпілого від електроструму  
( сухою палицею, дошкою). 

28.  Наука  , що вивчає вплив виробничого процесу та навколишнього середовища 
на організм працюючих(гігієна праці). 

29. Система організаційних та технічних засобів, які направлені на усунення 
потенційно – небезпечних заходів і запобігання професійних захворювань та 
отруєнь ( виробнича санітарія)  

30.  Незалежно від довготривалості зміни та шкідливі умови праці його видають у 
кількості 0,5літра  ( молоко)  

1. Підсумок уроку 
5.1. Оголошення результатів інтелектуальної гри „Щасливий випадок” 

     5.2.Нагородження переможців. 
      5.3. Виставлення оцінок  

Викладач  підводить підсумок проведеного уроку. 
Проведення нестандартних уроків з Охорони праці  на тему “Щасливий випадок” дає 
підставу зробити такі висновки: 

1. Стратегія управління навчально-виховним процесом має бути гнучкою і 
різноманітною, динамічною і емоційною, прийоми, методи і форми якої різні, але завжди 
доцільні.  
2. Такі уроки розвивають мислення, кмітливість, збагачують уяву учнів, спонукають їх 
до пошуку, активізують групу  при закріплені вже вивченого матеріалу.  
3. Уроки вимагають творчого підходу, більш детальної та кращої підготовки викладачів, 
але система таких уроків сприяє розвитку творчих здібностей учнів, виховує навички 
дослідницької діяльності, дає високий ефект практичної спрямованості матеріалу, що, 
зрештою, приводить до глибокого розуміння предмета, зацікавленості ним.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


	Математика, будівництво та архітектура взаємопов'язані, оскільки будівельники та архітектори використовують математику дя різних цілей. Крім математичних обчислень  для проектування будівель використовують і геометрію: для визначення просторових форм, які вважаються гармонійними. Архітектура та математика пов'язані принаймні з часів Античності. У Стародавньому Римі, Вітрувій визначав архітектора як людину, яка знала ряд інших дисциплін, в першу чергу геометрію, що дозволяло йому наглядати за майстрами у всіх інших галузях будівництва, наприклад за каменярами та столярами. Окрім  необхідності математики для проектування (обрахунку) будівель, архітектори використовують її і для інших цілей: по-перше, вони використовують геометрію, яка визначає просторові форми;
	У житті бувають різні ситуації, а саме нещасні випадки часто трапляються в таких умовах, коли не має можливості швидко вкликати “швидку допомогу”. Відомі випадки, коли життя або смерть, інвалідність чи сприятливий наслідок трагедії вирішують хвилини і дуже часто залежить від друзів, знайомих, колег по роботі чи просто випадкових людей, які виявилися поруч. Тому життєво важливо, щоб будь-яка людина, що опинилася на місці пригоди або поблизу неї, володіла прийомами надання потерпілому першої медичної допомоги, а саме ефективного спинення  кровотечі, накладання  джгута  до прибуття лікаря.
	Викладач   називає  тему  уроку і  ті  знання, які  повинні засвоїти  учні після уроку. Тема  і план  уроку  представлен на слайді. Формулюється  триєдина мета уроку учнями.
	(На  екрані комп’ютера висвітлюється тема, мета уроку)
	1.Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.

