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Вступ 

         Методична розробка уроку виробничого навчання “Виготовлення броші”  

розроблена відповідно до державного стандарту професійної підготовки “Ювелір (ювелір 

модельєр)”. Сприяє підвищення фахового самовдосконалення майстра виробничого 

навчання, що здійснює підготовку майбутніх кваліфікованих робітників у ПТНЗ. 

Засвоєння теми має дуже важливе значення для подальшої професійної діяльності 

учнів на підприємствах ювелірної галузі. Адже учні засвоївши порядок виконання нових 

виробничих операцій зможуть самостійно виготовляти брошку, чим самим удосконалять  

професійну майстерність. 

Щоб учні краще засвоїли матеріал цієї теми, використовуються внутрішньо 

предметні зв’язки з раніше вивченими темами програми виробничого навчання а саме: 

«Ручне виготовлення елементів ювелірних  виробів», «Виготовлення деталей ювелірних 

прикрас. Виготовлення накладок», підготовчі операції. У процесі  вивчення матеріалу 

використовують міжпредметні  зв’язки із предметами: «Моделювання ювелірних 

виробів», «Спеціальна технологія», «Матеріалознавство»,  «Охорона праці». У процесі 

викладання матеріалу уроку майстер повинен не тільки ознайомити учнів з виготовленням 

броши, а й виховувати в них творчість думки, дисциплінованість, старанність, високий 

рівень культури поведінки. Під час вивчення теми доцільно застосовувати наочні засоби: 

технологічні картки, ювелірний інструмент, зразки готових ювелірних виробів, спеціальну 

літературу, ювелірні періодичні видання, якості засобів мистецтва, дек зразки брошей, і 

ілюстрації брошей з іх зображенням. 

 Отже, урок виробничого навчання, проведений за цією методичною розробкою, 

дає змогу учням оволодіти прийомами виготовлення брошей, а майстру виробничого 

навчання сприяти формуванню предметних компетентностей засобами мистецтва. 

 

ПЛАН    УРОКУ 

Предмет : виробниче навчання 

        Професія : ювелір (ювелір-модельєр) 

Тема уроку: Виготовлення броші. 

Мета уроку:   Навчальна: навчити учнів виготовляти броші.  



Розвивальна: розвити в учнів творчу уяву та об’ємне     мислення, збагачувати 

навички професійної майстерності ювелірів-модельєрів; удосконалювати ручне 

виготовлення ювелірних виробів; сприяти формуванню предметних компетентностей 

засобами мистецтва під час виконання виробничих вправ. 

         Виховна:  виховати в учнів бережливе ставлення до матеріалів та 

         інструменту, виховати уважність та охайність під час виконання  

         виробничих завдань, почуття прекрасного. 

. 

Тип уроку : виконання простих комплексних вправ 

Обладнання ( матеріально-технічне та дидактичне забезпечення уроку): ручний 

інструмент - лінійка металева, пінцет, лобзик,   підручники,  інструкційні технологічні 

карти,інструкції з охорони  праці при користуванні інструментами та обладнанням. 

Міжпредметні зв’язки: «Моделювання ювелірних виробів», «Спеціальна технологія», 

«Матеріалознавство»,  «Охорона праці». 

Перелік практичних завдань: Технологічний процея виготовлення броші. 

ХІД  УРОКУ 

І. Організаційна частина  (рапорт чергового про присутність учнів, огляд зовнішнього 

вигляду учнів, організація  уваги учнів на уроці). 

ІІ. Вступний інструктаж   

2.1. Актуалізація опорних знань учнів  

(бесіда на основі вивченого матеріалу, підготовка учнів до сприйняття нового матеріалу) 

Перевірка знань учнів  

( проводиться у формі усного опитування) 

1)   Які ви знаете замки до брошок? 

2) Розкажіть правила пожежної безпеки під час виготовлення броші. 

3) Яким інструментом виконується під час виготовлення броші? 

4)  Розкажіть які касти використовують при виготовленні броші? 

5) Назвіть які деталі слід припаювати до броші в першу чергу. 

6) Назвати правила пайки при виготовленні броші? 

7)  Назвати три причини, через які припій не тече та не паяє виріб.  

 

2.2. Повідомлення теми і  мети уроку (перелік завдань, які будуть виконуватися на 

уроці) 



    Практичне занятя, забезпечується якісною і всебічною підготовкою, яка включає 

особисту підготовку педагога, вибір місця заняття, складання плану (плану-конспекту) 

проведення заняття, підготовку учнів, підготовку матеріально-технічного забезпечення. 

2.3 Засвоєння учнями практичних прийомів виготовлення броші 

 (пояснення нового матеріалу)  

Так як ви майбутні ювеліри (ювеліри-модельєри): «Виготовлення броші» дуже 

важлива для вашого професійного розвитку. 

Роздати заготовки металу для виготовлення броші і технологічні картки, щодо його 

виготовлення. 

Зміни в соціальному житті Європи приносять зміни в моду і в ювелірні вироби. 

З'являються аграфи – нарядні застібки або пряжки на одязі. Вони служать не лише 

прикрасами, але і застібають одворот шийного вирізу в жіночому одязі. Значно 

розширилася тематика зображень: окрім простих узорів з'являються зображення кольорів, 

символів, сцен духовного вмісту (не лише в одязі духівництва), напису (духовного, 

любовного вмісту, девізи). Особливо популярні були зображення кольорів і листя, стріл, 

ключів і так далі Такі аграфи були традиційним дарунком полюбленим пані. 

 

                     

У XIII столітті переважають аграфи із золота і коштовних каменів, в XIV-XV століттях – з 

срібла з емаллю. До прекрасних коштовностей середньовіччя належать пластично 

модельовані, емальовані по золоту аграфи роботи бургундських майстрів початку XV 

століття. Поряд з фігурними мотивами з Біблії і церковної історії вони прикрашалися 



зображеннями казкових тварин і птиць, улюбленими жіночими образами і кольорами. Ці 

розкішні прикраси часто приносилися в дар фавориткам французького королівського 

двору.  

                                      

2.3.1.Практичний показ технологічного процесу з коментаріями (виконання навчально-

виробничої роботи) 

 Робота буде виконуватись таким чином, що після мого словесного пояснення 

матеріалу і наочно-практичного показу, учні повторюють практичні вправи на своїх 

заготівках. Практичний показ майстром технологічного процесу операцій уповільнено та в 

робочому темпі з коментарями. Незалежно від обсягу, складності і характеру вмінь і 

навичок, які формуються за допомогою вправ, майстер тримає в полі зору всіх учнів 

групи, спостерігає їх діяльність і в потрібний момент консультує.  Зміст даного пункту не 

можливо ретельно спланувати, тому що в діяльності учнів при виконанні трудових вправ 

спостерігається ряд типових помилок.  

Деякі з них : цільовий 

 невірна розмітка 

 неточність випилювання 

 асиметрія деталей 

 помилки при монтуванні  

 помилки при пайці 

 недостатня чистова обробка 

 

Інструкційна технологічна карта виготовленні броші 

1. Взяти пластину металу, попередньо прокатану до  необхідної товщини. 

2. Покласти зліва робоче креслення . 

3. Підготувати креслярку, вимірювальний циркуль, кернер  та вимірювальний 

інструмент ( штангенциркль, металеву лінійку). 



 

 

 

 

 

 

 

Процес  виготовлення броші 

№ Операція Інструмент 

11 

 

1 

Підгот 

Підготувати робоче місце. 

 

2 Зробити подетальні ескізи на кальці. Калька, олівець 

3 Зібрати елементи броші з кальки на ескіз. Олівець 

4 Зробити креслення. А-4, олівець, 

готовальня 

5 Прокатати пластину срібла до товщини 2мм (номінальний 

розмір 1,8), періодично відпалюючи її. 

Вальці, ПА 

 

6 Перенести малюнки з кальки на метал. Клей . 

7 Навести чертилкою контури  

деталей ( 2шт: основна широка  і тонка V-подібна). 

Креслярка. 

8 Випиляти лобзиком деталі по формі креслення. Лобзик,  

 клюба.  

9 Опиляти краї деталей. Надфіль, напилок. 

 

10 Сфугувати деталі верху між собою. Плоскогубці, 

надфіль. 

11 Відфлюсувати деталі. Флюс, мідний пінцет 

12 Спаяти деталі  по ескізу. Напаяти  V-подібну деталь на 

основну з рваними краями. 

Пінцет-самозатискач, 

флюс, припой, пінцет 

для припою. 

 

13 Відбілити . Відбіл, мідний 

пінцет. 

14 Промити. Вода, мідний пінцет. 

 

 

2.3.2.Відтворення учнями практичних прийомів (один із учнів перед усією групою, 

виконує практичне завдання; майстер в/н з метою переконання правильності його 

виконання:  аналізує та виправляє можливі помилки здійснює, контроль  за дотриманням 

учнем вимог  охорони праці.) 

Інструмент для виготовлення броші  служать: креслярка, напилок, ножиці по металу, 

циркуль, штангенциркуль, металева масштабна лінійка, лобзик . 

 



2.4.  Підсумок вступного інструктажу. (видача завдань для самостійного виконання, 

повідомлення норми часу на виконання завдання) 

ІІІ.  Поточний інструктаж  (Самостійне виконання учнями завдань). 

Цільові обходи робочих місць учнів ( в процесі самостійної роботи учнів з метою надання 

практичної індивідуальної допомоги з питань організації робочих місць, дотримання 

учнями вимог охорони праці, технології виконання операцій) 

 

IV. Заключний інструктаж  

 Аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку; 

 Оцінка роботи учнів, її обєктивне обговорення; 

 Аналіз причин помилок учнів та засобів їх усунення 

 Повідомлення та обговорення оцінок 

 Пояснення домашнього завдання 

Прибирання робочих місць в майстерні 

Висновок 

У процесі вивчення даної теми уроку; «Виготовлення броші»  предмету 

виробничого навчання формуються професійні вміння учня із виготовлення ювелірного 

виробу броші, а також культура професійного спілкування, яка можлива лише за умови 

надання значної уваги аспектам навчального процесу, розвитку умінь і навичок. Тому, 

майстер виробничого навчання, надзвичайно важливо приділяти достатню увагу 

формуванню предметних компетентностей, використовуючи в якості засобів навчання, 

вироби декоративно-прикладного мистецтва та фото виробів. 

Урок проведений за даною методичною розробкою на тему: «Виготовлення броші» 

дає змогу учню удосконалити вже набуті професійні навички з виробничого навчання, а 

також оволодіти технологічними операціями із виготовлення броші. Застосування засобів 

мистецтва в процесі викладання теми забезпечує розвиток художнього мислення, уяви, 

творчого натхнення. 

Методична розробка може бути використана іншими майстрами, що готують 

майбутніх кваліфікованих робітників за професією ювелір (ювелір-модельєр). 

Список основної і додаткової літератури: 

1.Бреполь. Теория и практика ювелирного дела 

2.Карел Тойбл - Ювелирное дело 



3.Марченков В.И. - Ювелирное дело   

4.Новиков В.П., Павлов В.С. - Ручное изготовление ювелирных     украшений 

      5.   Учебник ювеліра - монтировщика Ю. П. Комягин, В. П. Новиков. 

 

Белік Алла Миколаївна, викладач української мови та літератури,  

Державного професійно-технічного навчального закладу 

 «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва» 

 

                                                                          Вступ 

        Перехід від індустріального до інформаційно - технологічного суспільства зумовлює 

необхідність перебудови всієї системи освіти, змінює освітні потреби щодо підготовки й 

розвитку сучасного спеціаліста, мобільність якого залежить від володіння інформацією та 

здатності до обміну нею, комунікативності, самостійного набуття необхідних для 

професійної діяльності знань, умінь, навичок. 

     Сучасному викладачеві літератури вже недостатньо просто мати глибокі предметні 

знання, володіти практичними уміннями та навичками. Йому необхідно творчо 

використовувати набуті знання в нестандартній змінній ситуації, виявляти 

конструктивність в організації і плануванні педагогічного процесу. Одним із способів 

розвитку пізнавальної активності учнів є використання мультимедійних технологій, які 

дають змогу підвищити активність і привернути увагу учнів до навчання, тим самим 

сприяти формуванню предметних компетентностей . 

       Тема , що обрана нами  „ Павло Тичина – найбільший модерніст 20-х років ” 

вивчається з метою допомогти учням зрозуміти основні тенденції української поезії  1920-

х років , усвідомити трагізм творчої долі письменника, а також   виховати любов до поезії, 

оптимістичне світобачення, естетичний смак через засоби мистецтва,зокрема відеофільми 

та відеоролики. 

       У процесі навчання викладач сприяє підвищенню загальної освіченості молодого 

громадянина України, виховує національну свідомість, сприяє всебічному розвитку, 

духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації особистості в сучасному 

світі. Формує і утверджує стійкий інтерес до української літератури як вагомого 

духовного спадку народу, повноцінного оригінального мистецтва, гуманістичний 

світогляд учня, національні й загальнолюдські цінності. 

      Для кращого оволодіння учнями нового матеріалу доцільно застосовувати на уроці  

різні методи і форми навчання : наочність ( презентація, відеоматеріали) , лекція, учнівські 

повідомлення з використанням мультимедійних технологій, інтерактивна вправа 



„Мікрофон”,  читання поезії напам’ять, ілюстративні    матеріали до біографії та творчості 

поета . 

     Отже, урок , проведений за цією методичною розробкою, дає змогу учням 

ознайомитися з життям та творчістю П.Тичини  через засоби мистецтва. 

. 

 

 

План уроку 

 

ТЕМА . Павло Тичина – найбільший модерніст 20-х років 

 

Мета: допомогти учням зрозуміти основні тенденції української поезії  

 1920-х років , усвідомити трагізм творчої долі письменника; розвивати навички аналізу 

ліричних творів, уміння висловлювати власні думки та враження, підтверджувати їх 

цитатами з тексту; виховувати любов до поезії, оптимістичне світобачення, естетичний 

смак через засоби мистецтва. 

 

Очікувані результати: учні знають основні етапи життєвого і творчого шляху 

письменника, вміють аналізувати його поезію,  пояснювати феномен «кларнетизму» та 

причини трагічного зламу світоглядних позицій поета. 

 

Обладнання: портрет письменника,  ілюстративні    матеріали до біографії та творчості , 

хрестоматія 11 клас, відеоролики. 

 

Тип уроку: комбінований. 

 

                                                   Хід уроку 

 

 

                          Ах,скільки радості,коли ти любиш землю, 

                           Коли гармонії шукаєш у житті. 

 

                                                                             П.Тичина 

 

  



I. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

Оголошення теми й мети уроку 

 

 Вступне слово вчителя. 

Молодий я, молодий, 

Повний сили та одваги. 

Гей, життя, виходь на бій,— 

Пожартуєм для розваги! 

    Так писав неймовірно талановитий юний поет Павло Тичина, сповнений 

молодечого запалу й бажання створити нову, небачену в українській літературі поезію. І 

він таки створив її, але жарти із життям виявилися поганими. Тому розрізняють двох 

Тичин — найбільшого модерніста 20-х років та співця «соціалістичної доби». 

    Про трагізм творчої долі Тичини та письменників його доби й будемо говорити сьогодні 

на уроці. 

 

І I. Актуалізація опорних знань учнів 

 

Проблемне запитання. 

— Чому в 20—30-ті роки ХХ ст. різко активізувалися проблеми  «митець і влада», 

«свобода творчості»? 

— Що сприяло тому, що українська література ХХ ст. стала новим етапом в історії 

національної культури? 

— Чим пояснити стильове розмаїття мистецтва 1920-х років? 

— Чому «українське відродження» розстріляли? 

 

IІІ. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу; 

формування вмінь та навичок 

 

 Слово вчителя. 

 

      У бурхливі 20-ті роки XX ст. провідним жанром літератури стала 

поезія як потужне ліричне самовираження й емоційне переживання пореволюційної 

епохи, її духовних катаклізмів. 

Серед найяскравіших творчих особистостей — В. Сосюра, М. Семенко, 



 М. Бажан, М. Зеров, М. Рильський, П. Филипович, М. Драй-Хмара, Ю. Клен, Є. Плужник, 

В. Свідзинський, і, звичайно ж, П. Тичина та багато інших. 

       Сьогодні ми починаємо вивчати творчість П.Тичини – відомого українського поета не 

схожого на жодного із митців світової літератури, і разом з тим поета трагічної долі , бо, 

як писав В.Стус « в історії світової літератури, мабуть, не знайдеться іншого такого 

прикладу, коли б поет віддав половину свого життя високій поезії, а половину – нещадній 

боротьбі зі своїм геніальним обдаруванням».         

      Про П. Г. Тичину написано безліч статей, монографій, досліджень. 

Але трагізм його творчої досі не осягнений до кінця, і для нащадків за- 

лишається загадкою, хто ж він, геній чи пігмей. Витоки трагедії таланту П.Тичини – у 

безправності народу, у відсутності індивідуальної свободи творчості .В інших умовах це 

був би геній із геніїв, але доля поета склалася нещасливо. 

       Його критикували за «націоналістичні ухили». Треба було вибирати. Щоб уникнути 

фізичного знищення, йому довелося пристосовуватися до вимог «соціалістичного 

реалізму», оспівувати правлячу партію та її вождів. 

 

Учнівські повідомлення про життя і творчість П.Тичини з використанням 

презентації та відеоролика. 

      

 

Живий голос П. Тичини 

https://www.google.com.ua/#q=живий+голос+тичини  

YouTube      

www.youtube.com/watch?v=kn0LqPTy5Z    

Міні – лекція вчителя 

     Кажуть , що поети розквітають раз на віку. Якщо це так, то П.Тичина розцвів у молоді 

роки. Його збірки: «Сонячні кларнети», « Замість сонетів і октав», «Плуг». «В космічному 

оркестрі», « Золотий гомін»- це справді висока поезія.  

     У 1918 році вийшла перша збірка поета «Сонячні кларнети», про 

яку В. Стус пізніше напише: «Сонячні кларнети» — це переважно книга 

http://www.youtube.com/watch?v=kn0LqPTy5Z


передчуття сподіваного щастя… І це чи не єдина зі збірок на рівні Тичи- 

ниного генія. Тому в доробку поета їй відведено перше місце не тільки 

хронологічно». 

    Збірка вражає гармонійним поєднанням музики барв, звуків природи, сонця. Це 

справжній гімн життю, пісня ніжності радості й суму. 

До неї Тичина включив 44 найкращі твори. 

 

Учні читають напа’мять поезію ( « Ви знаєте, як липа шелестить…»,  

« О , панно Інно…», « Арфами, арфами…» 

 

 

Перегляд відеороликів 

 

       

 

Тичина Павло :: "О, панно Інно, панно Інно!. 

YouTube 

www.youtube.com/watch?v=Fe2_yhibXgU 

 

Павло Тичина - АРФАМИ, АРФАМИ... 

 YouTube 

www.youtube.com/watch?v=JafEa8M33Zo 

 

Ви знаєте, як липа шелестить  

 YouTube  

www.youtube.com/watch?v=x7gBsb-Rzjc 

 

 



    Ця книжка засвідчила появу українського варіанта символізму — «кларнетизму». 

Тичина на основі символістичних засобів, їх вдалого комбінування і трансформації 

створив власний авторський поетичний стиль, що й отримав назву «кларнетизм». 

 

     Особливостями кларнетизму є: 

 

— незалежна від політики й ідеології «чиста поезія», що уславлює ідеал гуманізму та 

добра: «Приставайте до партії, де на людину дивляться як на скарб світовий і де всі як 

один проти кари на смерть»; 

— музично-поліфонічні образи-символи: Мадонно моя… / Вже славлять, співають нове 

ім’я. / (Ave, Maria, Калино моя!) Іде і сміється: життя! квіток! / Сонце на скрипку, хмарки 

у танок. (образ жінки); 

— навіювання образу предмета замість його називання (сугестія): …Університет, музеї і 

бібліотеки не / дадуть того, що можуть дати / карі, / сірі, / блакитні. (очі як дзеркало душі); 

— «синестезія» або синхронність різних почуттів та відчуттів (кольору, звуку, запаху, 

дотику): Пробіг зайчик / Дивиться — світанок! / Сидить, грається, / Ромашкам очі 

розтулює. / А на сході небо пахне, / Півні чорний плащ ночі / Вогняними нитками 

сточують / — сонце — / … (рух, світло, запах, колір); 

— драматичні несподівані словосполучення: чорний акорд, очі 

христовоскресні, ніжнотонні кораблі; 

— наслідування заповіту Верлена: «Насамперед — музики!»: Я бриню, як струни / Степу, 

хмар та вітру. 

— ритм в основі музичності поезії; 

— слово-барвозвук: золотий гомін, чорнокрилля; 

— вживання змістових розділових знаків: Зоряного ранку припади вухом до землі — / … 

ідуть. («Золотий гомін»). 

 

ІV. Закріплення знань, умінь та навичок 

 

-Інтерактивна вправа «Мікрофон» 

— П. Тичина для мене… 

 

V. Підведення підсумків уроку . 

 

VІ. Повідомлення домашнього завдання. 



 

   -   Вивчити напа’мять вірш « Пам’яті тридцяти».  

   -   Підготуватись до аналізу поезії П.Тичини. 

 

 

Висновок 

   Сучасність вимагає нових форм організації навчального процесу, методів,  подання 

навчальної інформації викладачем учню.  Застосування у якості засобів навчання 

мультимедії створює атмосферу особистісно зорієнтованого навчання і викликає особисті 

почуття учня.    

     Дана методична розробка « П.Тичина – найбільший модерніст 20-х років » 

розроблена з метою формування в учнів предметних компетентностей шляхом вивчення 

життя і творчості митця, його трагічної  долі.  Викладач має можливість сприяти розвитку 

в учня навичок: визначення провідних мотивів, ідей, характеристики образів – символів 

твору;  вихованню засобами мистецтва любові  до літератури, повагу до митців, 

патріотизму, людської гідності. 

    Основною метою проведення уроку є формування предметних компетентностей 

засобами мистецтва. Проведення такого уроку надає можливість   зацікавити учнів 

уроком.  Сучасні учні – це учні екранної інформації. Інформація екрану монітора, 

інтерактивної дошки, проектора, мультимедій,  телевізора  сприймається ними набагато 

краще, ніж книжна інформація. І це той важливий фактор, який ми враховую при 

створенні освітнього простору уроку. 

    Методична розробка дозволяє не лише досягнути триєдиної мети уроку, а й дозволяє 

викладачу підтримувати бажання  в учнів переглядати відеоролики знятих на основі поезії 

П.Тичини від початку до кінця, відчувати і визначати загальний характер творів, 

стимулювати емоційний відгук на зображення, музику, слово. 

   Досягнення даної мети уроку можливе завдяки систематичній, цілеспрямованій та 

спільній праці викладача та учнів, створенням презентації уроку засобами мистецтва. 
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Бойко О.В., викладач інформаційних технологій, 

Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва» 

Вступ 

 

Методична розробка на тему «Поняття комп’ютерної графіки» розроблена з 

метою ознайомлення учнів з основами комп’ютерної графіки, її видами, галузями 

застосування. Матеріали уроку допоможуть учням не тільки пізнати основні поняття та 

http://www.youtube.com/watch?v=kn0LqPTy5Z


методи створення графічних зображень, а й нададуть можливість спробувати власні сили 

в творчому процесі малювання. 

Для досягнення дидактичної мети уроку використовується велика кількість 

різноманітних сучасних технологій - комп’ютерні презентації, роздаткові матеріали, картки 

з завданнями, що надасть змогу учням наочно представити матеріал та прийняти участь у 

творчому процесі виконання завдання практичної роботи. 

Вивчення теми дозволяє виховувати зацікавленість учнів предметом, 

раціональне мислення, розвивати творчість і уяву. 

          Дана методична розробка призначена для вивчення знань з предмета 

«Інформатика» та може бути використана викладачами, які викладають даний предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема уроку. Поняття комп’ютерної графіки. 



Мета уроку: Cформуванні поняття комп’ютерної графіки. Ознайомити з видами 

зображень, їх властивостями, форматами графічних файлів. Пояснити призначення та 

класифікацію засобів опрацювання графічних даних та перегляду зображень. Розвивати 

пам'ять, увагу. Виховувати інтерес до вивчення нових інформаційних технологій, 

формувати навички зібраності, уважності, акуратності при роботі з комп’ютером.  

 

Тип уроку: засвоєння нових знань.  

Обладнання: підручники, комп’ютери, презентація «Комп’ютерна графіка». 

 

Хід уроку 

 

I. Організаційний момент        
Привітання з учнями. 

ТБ 

Якщо за комп’ютером хочеш працювати, 

Мусиш правила безпеки всі згадати. 

Ти з комп’ютером поводься обережно, 

Це річ, надто вже чутлива, хоч і величезна. 

Тільки щось не так натис, 

І комп’ютер вже завис. 

Клавіатуру не довбай, 

І монітор свій зберігай, 

Не тикай в нього олівці, 

І не гойдайся на стільці. 

Прийом «Мікрофон». Повторюємо правила ТБ. 

II. Актуалізація опорних знань   
 На минулих уроках ми вивчали текстовий процесор. Давайте згадаємо основні 

поняття. Розгадаємо кросворд. 

1. Деяка кількість символів, що стоять поряд, які можна вважати єдиним 
цілим. Нею може бути окреме слово, рядок, абзац, сторінка. (Фрагмент)  

2. Впорядкування інформації в певному порядку: по алфавіту, по 



номерам або в хронологічній послідовності. (Сортування)  
3. Другий етап підготовки документа на комп’ютері, в ході якого 

виправляються виявлені помилки і вносяться зміни. (Редагування)  
4. Етап підготовки документа, на якому йому надається той вигляд, який 

документ буде мати на папері. (Форматування)  
5. Основний пристрій введення текстової інформації. (Клавіатура)  
6. Будь-яке словесне висловлювання, надруковане, написане чи існуюче 

в усній формі. (Текст)  
7. Відносно закінчена в смисловому відношенні частина тексту, 

виділена відступом. (Абзац)  
 

 1               

  2              

 3               

    4            

5                

  6              

    7            

 

Яке ми слово отримали? 

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку. 

Немовля, що тільки з’явилося на світ, не вміє ні говорити, ні ходити. Воно дуже 

безпорадне. Але з самого народження йому дарована дивовижна здатність бачити світ 

своїми очима. Мине чимало часу, перш ніж малюк зможе висловити свої думки і бажання 

словами, і далекий ще той день, коли він напише перше слово. Але отримавши в руки 

олівець, він невміло, але наполегливо намагається щось намалювати. Ці малюнки - один із 

засобів самовираження маленької людини.  

Чи пам’ятаєте ви свої перші малюнки? 

Графічні об'єкти ми зустрічаємо щодня. Наприклад: малюнок, діаграма, схема, 

графік. 

Сьогодні ми будемо вести мову про комп’ютерну графіку. 

IV. Мотивація навчальної діяльності  

Бесіда 



Назвіть професії, які пов’язані з використанням комп’ютерної техніки 

(комп’ютерний дизайнер, веб-дизайнер) 

Під терміном «графіка» розуміють зображення будь-яких реальних чи уявних 

об’єктів, що сприймається зором. Малює художник пейзаж, виконує конструктор 

креслення, малює дитина на асфальті – усе це процеси створення графіки. Особливе місце 

в роботі із зображеннями займає комп’ютерна графіка. Як ви думаєте, чи легко 

створювати рисунки на комп’ютері?  

– На сьогодні важко уявити собі світ без комп’ютерної графіки. Адже в будь-якій 

галузі життя суспільства комп’ютерна графіка знаходить своє застосування. Архітектори 

використовують графіку при проектуванні споруд, мультиплікатори – при створенні нових 

мультфільмів. Графіка застосовується в друкованих виданнях: книгах, журналах чи газетах. 

Щоб привернути увагу читачів створюються яскраві обкладинки книг і журналів, а також 

ілюстрації, які допомагають читачу повніше уявити собі зміст прочитаної інформації.  

– Також графіка використовується для оформлення документів. Це різноманітні логотипи 

фірм, підприємств і організацій.  

– Дуже широко комп’ютерна графіка використовується для створення реклами, 

без якої вже складно уявити наше життя. Це реклама на телебаченні, що створюється у 

вигляді анімації, реклама в газеті. І чим яскравіша реклама, тим більше шансів привернути 

до себе увагу. 

IV.  Вивчення нового матеріалу  

Лекція викладача з використанням презентації. 

 У процесі вивчення нового матеріалу підготувати у зошиті конспект про кожний 

вид графіки за планом (роздати картки із надрукованим планом): 

1. Елементарний об’єкт. 

2. Зображення. 

3. Фотографічна якість. 

4. Об’єм пам’яті. 

5. Масштабування. 

6. Формати. 

7. Редактори. 

8. Переваги. 

9. Недоліки. 

Пригадаємо, що розрізняють два типи інтерфейсу операційної системи — 

текстовий та графічний. В ОС із текстовим інтерфейсом спілкування користувача з 

комп’ютером відбувалося суто за допомогою тексту. У графічному інтерфейсі 

користувач працює з моделями ОС, значками, які відображаються на екрані. Це, 

звичайно, дуже зручно.  

Що ж таке графічне зображення? Коли з’явилася комп’ютерна графіка? Які 

програми призначені для роботи з графікою? 



Подання даних на моніторі у графічному вигляді вперше було реалізовано 

усередині 1950-х років для великих ЕОМ, що застосовувалися в наукових і військових 

дослідженнях. Перші обчислювальні машини не мали окремих засобів для роботи з 

графікою, однак вже використовувались для отримання і обробки зображень. 

Програмуючи пам’ять перших електронних машин, побудовану на основі матриці ламп, 

можна було отримувати візерунки. 

Вже у 1960-х роках існували повноцінні програми роботи з графікою. Тепер 

графічний спосіб відображення даних містить значна кількість комп’ютерних систем. 

Завдяки розвитку комп’ютерної техніки деякі галузі життєдіяльності людини 

неможливо уявити без застосування комп’ютерної графіки. Це насамперед: усі види 

поліграфічних процесів; рекламна індустрія; телебачення; моделювання нових видів 

одягу; проектно-конструкторські розробки і т. ін. 

Запитання до класу: де ще застосовується комп’ютерна графіка? (учні наводять 

приклади) 

Основні сфери застосування технологій комп’ютерної графіки такі: 

 графічний інтерфейс користувача; 

 спецефекти, кінематографія та телебачення; 

 цифрове телебачення, Інтернет, відеоконференції; 

 обробка цифрових фотографій; 

 комп’ютерні ігри, системи віртуальної реальності. 
 

Комп’ютерна графіка — це розділ інформатики, у якому вивчають методи і 

засоби створення та опрацювання зображень за допомогою програмно-апаратних 

обчислювальних комплексів.  

Комп’ютерна графіка охоплює всі види та форми подання зображень як на 

екрані монітора, так і на зовнішньому носієві (папір, плівка, плотер тощо). 

Під терміном «графіка» звичайно розуміють візуальне (те, що сприймається 

зором) зображення будь-яких реальних або уявних об'єктів. Чи малює художник 

пейзаж, чи виконує конструктор креслення, чи малює дитина на асфальті — усе це 

процеси створення графіки. Особливе місце в роботі із зображеннями посідає 

комп'ютерна графіка. 

Комп'ютерна графіка — це графіка, яка обробляється й відображається 

засобами обчислювальної техніки. Для відображення графіки використовують монітор, 

принтер, плотер тощо. 

Для будь-якої графіки можна виділити процеси її створення і візуалізації. У 

разі традиційної графіки (декоративного розпису, ескізів, креслень тощо) ці процеси 

збігаються у часі. Справді, художник або кресляр відразу бачить результати своєї праці. 

Інша ситуація в комп'ютерній графіці. Створені зображення можуть зберігатися 

невизначений час у вигляді файлів на носіях. Візуалізуються вони тоді, коли дані із 

файлів надходять на пристрої виведення: монітор або принтер. 



Дані про зображення зберігаються у графічних файлах. Спосіб організації 

графічних файлів називається графічним форматом. Зупинимося на способах подання 

зображень. 

Растрові зображення 

Нагадаємо, що для відтворення зображення на пристрої виведення зображення 

розбивається на точки — пікселі. Наочним прикладом цього є формування зображення 

на екрані монітора. Пікселі впорядковані по рядках, а набір рядків утворює растр. За 

аналогією із формуванням зображення на екрані монітора будь-яке зображення, 

побудоване на основі растра, називають растровим. 

Растрове зображення — це набір пікселів, тобто кольорових точок, 

розташованих на правильній сітці. 

Ви можете будь-який малюнок на папері розкреслити вертикальними і 

горизонтальними лініями так, щоб утворилася правильна сітка з квадратними 

комірками. Заповніть кожну комірку однорідним кольором, що найбільше підходить 

для цієї частини малюнка. У результаті ви отримаєте растровий малюнок. 

Важливою характеристикою растра є його роздільна здатність, тобто кількість 

пікселів на одиницю довжини. Значення роздільної здатності звичайно записується в 

одиницях dpi. Роздільна здатність екранного зображення звичайно становить 72 або 96 

dpi, відбитка лазерного принтера — 600 dpi. 

Джерелом растрових даних є також спеціальні пристрої введення: сканери, 

відеокамери, цифрові фотоапарати. 

Растрові зображення, призначені для високоякісного друку, мають дуже 

великий обсяг. Щоб уникнути проблеми великих графічних файлів, часто 

використовують інший спосіб подання зображень — векторний. 

Векторні  зображення 

У векторній графіці базовим елементом є лінія, яка описується математичною 

формулою. Таке представлення даних компактніше, але побудова об'єктів 

супроводжується неперервним перерахунком параметрів кривої у координати 

екранного або друкованого зображення. Лінія є елементарним об'єктом, якому 

притаманні певні особливості: форма, товщина, колір, тощо. Будь-який об'єкт 

(прямокутник, еліпс, текст і навіть пряма лінія) сприймається як криві лінії. 

Виключення складають лише імпортовані растрові об'єкти.  

 Векторні об'єкти завжди мають шлях, що визначає їх форму. Якщо шлях є 

замкненим, тобто кінцева точка співпадає з початковою, об'єкт має внутрішню ділянку, 

яка може бути заповненою кольором або іншими об'єктами. Всі шляхи містять два 

компонента: сегменти та вузли. 

Класифікація комп’ютерної графіки: 

За способом  

формування зображень 
За  способом подання кольорів 

За спеціалізацією  

в різних галузях 

Растрова; 

Векторна; 

Фрактальна; 

Тривимірна (ЗD) 

Чорно-біла; 

Кольорова 

Інженерна; 

Наукова; 

Web-графіка; 

Комп’ютерна поліграфія 



Найчастіше говорять про растрову і векторну графіку, яку ми сьогодні 

розглянемо детальніше.Учні в ході вивчення нового матеріалу заповнюють таблицю: 

Характеристики Растрова графіка Векторна графіка 

Елементарний об’єкт піксел (точка) контур і лінії 

Зображення сукупність точок сукупність об’єктів 

Фотографічна 

якість 
так ні 

Об’єм пам’яті дуже великий невеликий 

Масштабування небажано так 

Формати BMP, GIF, JPG, TIFF, PSD WMF, CDR  

Редактори  
Paint,  

Adobe PhotoShop  

Corel Draw,  

Adobe Illustrator  

Переваги  

Висока якість зображення. 

Реалістичність зображень.  

Природність кольорів.  

Можливість отримання  

зображень за допомогою  

спеціальних пристроїв  

Невеликі за розміром файли 

зображень. 

Збереження якості при 

масштабуванні. 

Легкість  модифікації  

зображень. 

Недоліки  

Великий обсяг даних. 

Втрата якості зображення при 

збільшенні масштабу перегляду 

або збільшені  

розміру. 

Складність редагування окремих 

елементів зображення. 

Схематичність  

зображення. 

Неприродність кольорів при 

відтворенні реальних об’єктів. 



 

Піксел — найменший елемент растрового зображення, який характеризується 

кольором та яскравістю.  

Система опрацювання графічних зображень — прикладне середовище, 

призначене для створення і редагування графічних зображень. 

Класифікація систем опрацювання графічних зображень: 

1. Графічні редактори. 
2. Програми для перегляду графічних зображень. 
3. Багатофункціональні графічні пакети. 
Дані про зображення зберігаються у графічних файлах. 

Графічним форматом називають спосіб організації графічних файлів. 

V. Осмислення набутих знань (робота на комп’ютері) 

Виконання завдання практичної роботи  

1. Зобразити в графічному редакторі Paint малюнок з картки-завдання. 

а) Встановити розмір аркуша 21х29 см. 

б) За допомогою інструментів – лінія, крива, пряма та заливка намалювати 

фрагмент пазлу. 

2. Роздрукувати отримані малюнки учнів. 

3. Вирізати фрагменти пазлу з кожного малюнка. 

4. Скласти пазл. 

 

VII. Підсумок уроку 

Галявина вражень 

• Що ви помітили в ході вашого власного творчого процесу? 
• Що стимулювало вас виявляти творчість? 
• Що ви можете сказати про робочу обстановку? 
• Що вам найбільше сподобалось, а що заважало?  

 

VIII. Рефлексія.  

Оцініть свою роботу на уроці в балах (за кожен пункт від 0 до 2): 

 



Анкета 

Оцінювання роботи на уроці 

1. При підготовці до уроку ви опрацювали матеріал, по якому 
проходили тестування______ 

2. Ви були активні під час розгадування кросворду________ 
3. Ви самостійно, без сторонньої допомоги заповнювали 

таблицю______ 
4. Ви знаєте і дотримуєтесь правил ТБ під час роботи на 

комп’ютері_____ 
5. Ви вдало використали отримані знання при виконанні практичного 

завдання______ 
6. Ви не припустилися помилок при визначенні типу графіки 

зображення___ 

Усього балів______ 

 

ІХ. Домашнє завдання 

Ривкінд Й.Я. Інформатика109 клас, відповісти на запитання на с. 270, розгадати 

кросворд (файл Домашнє завдання.docx, перша сторінка). 

Виконайте завдання для досліджень і дайте відповіді на питання для роздумів 

(стор.270). 

 

Висновок 

 

Завдяки проведенню уроку з предмету «Інформатика» з використанням 

методичної розробки учні зможуть: 

1. Дізнатися про основні поняття комп’ютерної графіки та її види. 

2. Формувати навички щодо роботи з графічними редакторами. 

3. Виховувати свідоме відношення до професійної підготовки, почуття 

відповідальності. 

4. За допомогою наочних матеріалів – презентації та роздаткових карток 

зможуть наочно побачити та пізнати різні прийоми та методи створення 

графічних зображень. 

5. Виконати загальне творче завдання, яке викликає зацікавлення кожного учня 

до роботи та спонукає до відповідальності за виконану роботу. 

6. Критично оцінити результати своєї роботи на уроці та розуміння вивченого 

http://schoollessons.com.ua/load/informatika/rivkind_j_ja_informatika_9_klas_pidruchnik/24-1-0-267


матеріалу. 

Змістовно підібрані матеріали в методичній розробці надають можливість учням 

повністю оволодіти інформацією з теми, завдяки використанням різноманітних засобів і 

методів навчання, а викладачу досягти дидактичної мети уроку. 

 

 

Додаток А 

 

Характеристики Растрова графіка Векторна графіка 

Елементарний об’єкт   

Зображення   

Фотографічна 

якість 
  

Об’єм пам’яті   

Масштабування   

Формати   

Редактори    

Переваги    

Недоліки    



 

Анкета 

Оцінювання роботи на уроці 

1. При підготовці до уроку ви опрацювали матеріал, по якому проходили 
тестування______ 
2. Ви були активні під час розгадування кросворду________ 
3. Ви самостійно, без сторонньої допомоги заповнювали таблицю______ 
4. Ви знаєте і дотримуєтесь правил ТБ під час роботи на комп’ютері_____ 
5. Ви вдало використали отримані знання при виконанні практичного завдання______ 
6. Ви не припустилися помилок при визначенні типу графіки зображення___Усього 
балів_____ 

 

 

 

Борисова Людмила Миколаївна, майстер виробничого навчання,  

Державного професійно-технічного навчального закладу 

 «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва» 

 

Вступ 

Для майбутнього кваліфікованого робітника виробниче навчання є невід’ємною 

частиною формування професійних вмінь з професії. Під час виготовлення ювелірних 

вставок учні  вивчають та засвоюють порядок виконання нових виробничих операцій: 

 Виготовлення граней верхньої частини ювелірної вставки фантазійної 

форми “Серце”; 

 Полірування клинів верхньої частини ювелірної вставки фантазійної форми 

“Серце”. 

З метою якісного виконання виробничих вправ даної теми майстер виробничого 

навчання повинен не тільки навчити учнів ограновувати верхню частину ювелірної 

вставки фантазійної форми “Серце”, а й активізувати мотивацію навчальної діяльності 

учнів щодо обраної професії, виховувати відповідальність за виконувану ними роботу, 

бережливе ставлення до обладнання та устаткування, дисциплінованість, старанність, 

зосередженість. 

Окрім навчальних цілей, майстер в/н у процесі реалізації теми уроку повинен 

чинити психолого-педагогічний вплив на учня з метою виховання відчуття гармонії, 

сприйняття прекрасного при виконанні виробничих завдань при допомозі засобів 



мистецтва –музики: Софія Ротару “Золотое сердце”, Леонид Утёсов “Сердце, тебе не 

хочется покоя”, Паскаль “Шёлковое сердце”. 

Методична розробка уроку виробничого навчання на тему: “Огранування верхньої 

частини ювелірної вставки фантазійної форми “Серце”” розроблена з метою підвищення 

фахового самовдосконалення майстра виробничого навчання; виконана відповідно до 

навчальної програми підготовки кваліфікованих робітників за професією “Огранувальник 

вставок для ювелірних та художніх виробів”. 

 

                                                                                             

ПЛАН УРОКУ 

 

Предмет:  Виробниче навчання 

Професія: Огранувальник вставок для ювелірних та художніх виробів 

Тема № 33: “Комплексні роботи по огрануванню ювелірних вставок фантазійної форми” 

Тема уроку: “Огранування верхньої частини ювелірної вставки фантазійної форми 

“Серце”” 

Мета уроку. Навчальна: навчити учнів виготовляти грані та клини верхньої частини 

ювелірної вставки фантазійної форми “Серце” 

                       Розвивальна: розвивати моторику рухів рук при виготовленні верхньої 

частини ювелірної вставки фантазійної форми  “Серце”  

                     Виховна: виховувати мотивацію навчання, пов’язаного з формуванням 

відчуття гармонії та прекрасного при виконанні професійних завдань, 

відповідальність за виконувану роботу, бережливе ставлення до 

обладнання та устаткування 

Тип уроку : урок вдосконалення вмінь та формування навичок 

Метод проведення уроку: показ прийомів, бесіда, індивідуальна робота учнів  

Обладнання: технологічні карти виготовлення верхньої частини ювелірної вставки 

фантазійної форми “Серце”, плакати, опитувальні картки, підручники, верстат МСО-3, 

Малютка М-77, набір оправок, стаканчики,  лупа, пінцет, викрутка, клей, записи музичних 

композицій Софія Ротару “Золотое сердце”, Леонид Утёсов “Сердце, тебе не хочется 

покоя”, Паскаль “Шёлковое сердце”. 

Міжпредметні зв’язки: технологія обробки дорогоцінного каміння, технічне креслення, 

охорона праці 

 

 



ХІД УРОКУ 

 

І. Організаційна частина –(2хв.) ( рапорт чергового про присутність учнів, огляд 

зовнішнього вигляду учнів, організація зосередженості уваги учнів на уроці). 

ІІ. Вступний інструктаж (43 хв.)  

2.1.Актуалізація опорних знань учнів (11 хв.) 

 (бесіда на основі вивченого матеріалу, підготовка учнів до сприйняття нового матеріалу). 

Звучить фрагмент пісні Софії Ротару “Золотое сердце” 

1) Запитання: Розкажіть вимоги безпеки праці при роботі за огранувальним верстатом 

2) Запитання: Яке обладнання використовується для виготовлення нижньої частини 

ювелірної вставки форми “Серце”? 

3) Запитання: Розкажіть порядок підготовки огранувального диска до робота 

4) Запитання: Розкажіть геометричні параметри на виготовлення нижньої частини 

ювелірної вставки форми “Серце” 

5) Запитання: Розкажіть порядок виготовлення граней нижньої частини ювелірної 

вставки форми “Серце” 

6) Запитання: Розкажіть порядок полірування клинів нижньої частини вставки “Серце” 

7) Запитання: Розкажіть види браку, що зустрічаються при виготовленні нижньої частини 

ювелірної вставки форми “Серце” 

2.2. Повідомлення теми і мети уроку (перелік завдань, які будуть виконуватися на уроці) -

2 хв. 

Звучить фрагмент пісні Леонид Утёсов “Сердце, тебе не хочется покоя” 

2.3. Засвоєння учнями нових знань, формування умінь та навичок (20 хв.) 

(пояснення нового матеріалу)  

     Засвоєння даної теми для майбутніх кваліфікованих робітників за професією 

“Огранувальник вставок для ювелірних та художніх виробів” буде важливою у 

подальшому професійному зростанні.  

Перед початком роботи учень повинен провести візуальний огляд робочого місця, 

з’ясувати умови безпеки праці: рівень освітлення; закріплення шліфувального диска; 

відповідність робочого одягу. 

Для виготовлення верхньої частини ювелірної вставки форми Серце наклеюємо 

заготовку на спеціальну оправку з допомогою сургуча шипом вниз. Виставляємо кут 

нахилу 35-40°. Шліфуємо першу грань верху, розташовуючи її над мисовою гранню низу. 

Товщина руниста має бути 3 % від діаметра каменя. Для переходу до шліфування другої 

грані повертаємо головку пристрою М-77 на 90°. Шліфуємо другу грань верху 
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контролюючи товщину рундиста. Для переходу на шліфування третьої грані робимо 8 

клацань (180°). Розмір площадки 55-65%. Для переходу на виготовлення четвертої грані 

робимо 2 клацання (45°). Шліфуємо грань, контролюючи товщину рундиста і 

паралельність розміщення граней верху з гранями низу. П’яту грань шліфуємо через 90° 

(4 кл.). Для налаштування на шліфування шостої грані робимо 3 клацання та повернувши 

мікрогвинти на 1 поділку лімбу. При шліфуванні постійно контролюємо також і розміри 

граней. Для шліфування сьомої грані робимо три клацання, а для виготовлення восьмої 

грані верху 1 клацання та повернувши мікрогвинти на 1 поділку лімбу. Поліруємо грані в 

тій же послідовності, що і шліфували. Після шліфування граней поліруємо площадку. Далі 

налаштовуємось на виготовлення клинів верхньої частини –виставляємо кут нахилу 15° і 

повертаємо мікрогвинти на одну поділку лімбу. Поліруємо перший верхній клин верху, за 

розмірами який має бути: по висоті –50 % висоти грані верху, а по ширині –клин має 

доходити до середини площадочного ребра. Наступні сім верхніх клинів верху ставимо 

через 2 клацання. Після постановки верхніх клинів верху налаштовуємось на 

виготовлення парних клинів: виставляємо кут нахилу 42° і повертаємо лімб 

пристосування на 11°15´. Поліруємо перший парний клин верху. По висоті клин повинен 

сходитися з верхнім клином верху, а по ширині доходити до середини грані. Наступні 

клини поліруємо через 22°30´ проти годинникової стрілки. Постійно проводимо 

візуальний контроль для запобігання видам браку, що зустрічаються при виготовленні 

верху ювелірної вставки фантазійної форми “Серце”. 

 

2.3.1. Практичний показ технологічного процесу з коментаріями (виконання 

навчально-виробничої роботи). 

2.3.2. Відтворення учнями практичних прийомів (перед усією групою, щоб упевнитися у 

правильності їх виконання) 

Аналіз та виправлення можливих помилок, контроль майстра виробничого 

навчання за дотриманням учнями вимог: охорони праці; технологічної послідовності 

полірування граней та клинів верхньої частини; дотримання геометричних параметрів та 

технічних вимог на виготовлення  верхньої частини ювелірної вставки фантазійної форми 

“Серце”. 

2.4. Підсумок вступного інструктажу (10 хв.)  

(видача завдань для самостійного виконання, повідомлення норми часу на виконання 

завдання) 

Звучить фрагмент пісні Паскаль “Шёлковое сердце” 
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ІІІ. Поточний інструктаж—4.20 хв 

Самостійне виконання учнями завдань. 

Цільові обходи робочих місць учнів (в процесі самостійної роботи учнів з метою надання 

практичної індивідуальної допомоги з питань організації робочих місць, дотримання 

учнями вимог охорони праці, технології виконання операцій). 

 

IV. Заключний інструктаж: 25 хв.  

o аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку; 

o оцінка роботи учнів, її об’єктивне обговорення; 

o аналіз причин помилок учнів та засобів їх усунення; 

o пояснення домашнього завдання; 

 

Домашнє завдання:  

1. Л.М.Щербань. Огранювання алмазів у діаманти, с. 144-154, 

2. Епифанов В. И. и др. Технология обработки алмазов в бриллианты, с. 235-236. 

 

Висновок 

При використанні методичної розробки майстрами виробничого навчання, що 

навчають майбутніх кваліфікованих робітників за професією “Огранувальник вставок для 

ювелірних та художніх виробів” відбувається формування первинних знань, умінь та 

навичок учнів з виготовлення верхньої частини ювелірної вставки фантазійної форми 

“Серце”. Матеріал розробки сприяє мотивації навчання, пов’язаного з актуалізацією 

життєвих планів щодо професійної самореалізації; вихованню відповідальності за 

виконувану роботу, бережливе ставлення до обладнання; формуванню особистої 

мистецької позиції при виконанні виробничих завдань з теми. 

Проведення уроку за зазначеною розробкою надає можливість реалізувати наступні 

завдання: засвоєння учнями нового матеріалу, формування та закріплення інтересу учнів 

до обраної професії, розвиток свідомого відношення до професійної підготовки. 

Методична розробка може бути використана в рамках обміну досвідом між 

майстрами виробничого навчання, які проводять уроки професійно-практичної підготовки 

з професії “Огранувальник вставок для ювелірних та художніх виробів ”.  
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