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 Покажи мені – і я запам’ятаю.                                                                                                       
Дай мені діяти самому – і я навчуся”

 Китайська мудрість



Для сучасного уроку виробничого навчання 
характерними є наступні ознаки:

- підготовка не простих фахівців своєї справи, а 
фахівців мобільних, спроможних самостійно
приймати рішення; 

- навчання не словом, а справою; 

- проведення його не для учнів, а разом з ними; 

- спрямування діяльності не на підгрупу в 
цілому, а на особистість кожного учня;

- стимулювання самостійності учнів, навіть 
якщо вони помиляються; 
- забезпечення повного засвоєння навчального 
матеріалу, формування вмінь та навичок.



 Функції самостійної роботи:
 Активна пізнавальна діяльність учнів 
 Оволодіння знаннями та різними способами 

діяльності 
 Формування вмінь та навичок 
 Розвиток інтелектуальних здібностей 
 Оволодіння самостійним мисленням



За формою самостійна робота може бути:
 1)     індивідуальною;

 2)   фронтальною (одночасне виконання всіма
учнями одного й того самого завдання під
керівництвом майстра);

 3)    колективною (розподіл функцій);

 4) груповою (розбивається на групи, але
кожен має виконати конкретне завдання).



За  дидактичною метою самостійна
робота може бути:

 а) підготовчою, спрямованою на 
актуалізацію набутих знань, умінь для 
успішного оволодіння новими прийомами;

 б) усвідомлюючою;

 в) тренувальною.



 уміти розбиратися з вимогами, які ставлять
до роботи, планувати свою діяльність;

 уміння переборювати труднощі в роботі;

 застосування нових прийомів праці;

 - бережливе ставлення до обладнання, 
інструментів



Передумови забезпечення ефективності 
самостійної роботи:

 1) розвиток мотиваційної настанови; 

 2) систематичність і безперервність; 

 3) послідовність у роботі;

 4) правильне планування самостійної роботи, 
раціональне використання часу; 

 5) використання відповідних  методів, способів, 
прийомів самостійної роботи

 6) Педагогічне управління



 Самостійна робота учнів на уроках 
виробничого навчання включає такі види

діяльності:
 аналіз завдання майстра та підкріплення його

вказівок знаннями, досвідом, спостереженнями;
 аналіз організації робочого місця з точки зору

його відповідності поставленій задачі;
 вибір найбільш раціональних прийомів первинної і

теплової обробки сировини, необхідного посуду, 
інструментів, інвентарю, пристосувань;

 визначення способу виконання завдання;
 планування роботи;
 перевірка коду резервів з точки зору його

відповідності технології приготування, правилам 
оформлення і подавання, санітарним вимогам.



Самостійна робота

Сприяє 
підвищенню

якості навчання

Розвиває 
вміння 

вчитися

Сприяє дифе-
ренціації та 
індивідуаліза-
ції навчання



Дякую за увагу

Одним способом озброїти 
людей знаннями, необхідними 
їм у світі, що змінюється , пра-
ктично неможливо, тому все ж 
таки варто навчити учнів вчи-
тись самостійно, щоразу вдос-
коналюватись шляхом безпе-
рервного самонавчання 


