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Вступ 

Завданням сучасної системи професійно-технічної освіти є підготовка 

кваліфікованого та конкурентоспроможного фахівця, який не лише володіє 

певним рівнем знань, умінь і навичок, але й може практично та творчо 

застосовувати їх в своїй професійній діяльності. Тільки в процесі виробничого 

навчання можна сформувати професійні компетенції по напрямках підготовки. 

Саме тому організації виробничого навчання відводиться провідна роль. 

Специфіка виробничого навчання полягає в тому, що навчальний процес 

здійснюється в ході продуктивної праці учнів. Ця особливість виробничого 

навчання визначає його зміст, форми, методи і засоби. Для поліпшення 

підготовки учнів необхідний пошук нового, інноваційного підходу до 

організації виробничого навчання, одним з таких підходів можна вважати 

особистісно-орієнтований. Реалізація технологій особистісно-орієнтованого 

навчання передбачає створення умов для розвитку і становлення пізнавальних 

сил учня, забезпечення розширеного засвоєння знань і умінь, індивідуального 

підходу до особистості учня. 

Мета даної методичної розробки: 

Ознайомити з інноваційними методами та дидактичними засобами 

навчання, які можуть бути використані на уроці під час вивчення даної теми, 

формами та методами проведення заняття, обумовити взаємозв’язок матеріалу 

даної теми з іншими темами програми та іншими предметами курсу. В 

методичній розробці розглянуто з загальної теми програми «Основи 

комп’ютерної графіки та web-дизайн. Векторна графіка», тема уроку: 

«Створення графічних об’єктів, зображень, тексту, написів, різних фігур у 

векторному редакторі», показано які методи, форми та прийоми 

використовуються при вивченні даної теми. Також в методичній розробці 

представлені рекомендації майстра виробничого навчання, щодо проведення 

вступного, поточного, заключного інструктажів та дидактичні матеріали у 

вигляді додатків, які використовуються для проведення даного уроку. 
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Характеристика та навчально-виховні задачі уроку виробничого навчання 

з професії "Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення" 

(ІІ категорії), тема програми "Основи комп’ютерної графіки та web-

дизайн. Векторна графіка", тема уроку: "Створення графічних об’єктів, 

зображень, тексту, написів, різних фігур у векторному редакторі" 

 

Різноманітність сфер використання інформаційних ресурсів вимагає не 

лише їх обробки, але й відповідного їх оформлення та подання в естетично 

прийнятному вигляді., тому саме в цьому нам допомагає текстовий редактор 

Corel Draw.  

Тема уроку в/н «Створення графічних об’єктів, зображень, тексту, 

написів, різних фігур у векторному редакторі»  є однією з складових загальної 

теми N 9 «Основи комп’ютерної графіки та web-дизайн. Векторна графіка» (30 

години: 5 уроків по 6 годин кожний) навчальної програми  виробничої  

виробничого  навчання  за  професією «Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення ІІ категорії». 

 

В результаті вивчення теми учні повинні знати: 

 поняття векторної графіки; 

 поняття основних видів, властивостей графічних об’єктів  

учні повинні вміти: 

 виконувати основні операції над об’єктами в середовищі 

векторного редактора:  

 створювати графічні об’єкти; 

 форматувати графічні об’єкти (налаштування розмірів, 

положення, кутів нахилу та оберту, параметрів обтікання); 

 способи вставки та переміщення різних видів зображень. 

 створювати різні види логотипів; 

 

 

 



 5 

Навчальні задачі: 

вивчення даної теми дає змогу:  

 ознайомити учнів з графічними можливостями Corel Draw; 

 навчити учнів створювати логотипи в Corel Draw; 

 формувати у учнів практичні навички при роботі з програмою 

Corel Draw. 

Виховні задачі 

вивчення даної теми виховує та формує у учнів: 

 інтерес до вивчення теми; 

 мотивацію необхідності знань і вмінь з неї в повсякденному 

житті і під час  

 виконання професійних обов’язків; 

 повагу до праці, своєї професії; 

 коректність при роботі; 

 акуратність; 

 відповідальність; 

 ініціативність та бережливе ставлення до обладнання. 
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Планування вивчення теми 
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Тема уроку 

Векторна графіка 30 

6 

Створення графічних об’єктів, зображень, 

тексту, написів, різних фігур у векторному 

редакторі. 

6 
Малювання ліній, багатокутників, різних 

фігур. 

6 
Створення та редагування контурів та 

заливання. 

6 Створення малюнків для Інтернету. 

6 Створення рекламної продукції. 

 

Обладнання та оснащення робочих місць 

Обладнання:  

 комп’ютерний клас на 15 робочих місць; 

 робоче місце майстра в/н; 

 мультимедійний проектор; 

 екран; 

Методичне оснащення: 

 робоча програма; 

 поурочно-тематичний план; 

 план уроку; 

 опорний конспект; 

 онлайн тести для перевірки засвоєння нового матеріалу. 
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Підручники: 

1. М. Петров, С. Попов, CorelDRAW! 7 без проблем. – М.: БИНОМ, 2008. 

–  458 с. 

2.Рик Олтман, CorelDRAW! 6 для профессионалов. – М.: ЭТРОП, 2006. – 

614 с. 

Дидактичне оснащення: 

 інструкції з охорони праці; 

 критерії оцінювання; 

 тестові завдання; 

 картки-завдання для виконання самостійної роботи; 

 матеріал для роботи з обдарованими учнями; 

 матеріал для роботи з слабо встигаючими учнями. 
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Методичні вказівки до проведення уроку виробничого навчання  

з професії "Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення" 

(ІІ категорії), тема програми "Основи комп’ютерної графіки та web-

дизайн. Векторна графіка", тема уроку: "Створення графічних об’єктів, 

зображень, тексту, написів, різних фігур у векторному редакторі" 

 

На даному уроці використовуються інформаційно-комунікаційні 

технології, ігрові методи, інтерактивні методики навчання. Суть інтерактивного 

навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови 

постійної взаємодії всіх учнів. Відбувається колективне, групове, індивідуальне 

навчання, навчання у співпраці, коли вчитель і учні –рівноправні суб’єкти 

навчання. 

Організація інтерактивного навчання передбачає використання 

дидактичних і рольових ігор, моделювання життєвих ситуацій, створення 

проблемної ситуації, вирішення яких відбувається переважно в груповій формі. 

Але не слід плутати інтерактивне навчання з груповими формами роботи, які 

компенсують всі недоліки фронтальної та індивідуальної роботи.  

Групова форма роботи передбачає навчання однією людиною групи 

учнів; всі учні групи працюють над одним завданням із наступним контролем 

результатів. 

Інтерактивні технології передбачають організацію кооперативного 

навчання, коли індивідуальні завдання переростають у групові, кожний член 

групи вносить унікальний вклад у спільні зусилля, а зусилля кожного члена 

групи потрібні та замінні успіху всієї групи. 

Проведення уроку з використанням комп'ютерних технологій з 

виробничого навчання розглядається на прикладі комплексного уроку з теми 

"Створення графічних об’єктів, зображень, тексту, написів, різних фігур у 

векторному редакторі". 

Урок у вигляді інтегрованого уроку-конкурсу з розбором конкретних 

ситуацій із застосуванням роботи в малих навчальних групах. Озвучує матеріал 

майстер.  
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Використання мультимедійної дошки дає змогу зосередити увагу учнів на 

основних положеннях і сприяє кращому запам'ятовуванню інформації. 

При проведенні уроку використовується техніка інтерактивної 

презентації у вигляді електронного методичного посібника - діалог учня з 

комп'ютером.  

Методи і методичні прийоми проведення запропонованого уроку: 

 Пояснювально-ілюстративний; 

 Репродуктивний: виконання вправ; 

 Частково -пошуковий: виконання завдань, які не мають 

інструктивних вказівок. 

Урок супроводжується презентацією на мультимедійній дошці, що 

висвітлює всі етапи уроку. 

Репродуктивний метод застосовується при виконанні учнями прийомів 

роботи. 

При виконанні самостійних вправ, що потребують прийняття 

самостійного рішення, застосовую проблемні завдання та частково –пошукові 

методи. 

В ході проведення всього уроку застосовується інструктування учнів. 

Інструктаж – найважливіша форма методичного керівництва навчанням в 

ПТНЗ, в інструктажі поєднується різні методи навчання, але переважає 

словесний виклад у вигляді пояснення, вказівок і застережень від помилкових 

дій, разом з тим широкого застосовуються показ прийомів і засобів наочності. 
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Методичні рекомендації щодо проведення вступного інструктажу 

 для продуктивної роботи на уроці слід супроводжувати теоретичну 

частину вступного інструктажу демонстрацією прийомів роботи. 

 для найбільш якісного засвоєння матеріалу вступного інструктажу 

після демонстрації прийомів роботи майстром в/н пропонувати учням 

повторити ті ж самі прийоми. 

 необхідний дидактичний матеріал уроку підготовлений у вигляді 

роздавального матеріалу – це економить час заняття, і сприяє кращому 

сприйманню матеріалу. 

 частина учбового матеріалу підготовлена в електронному вигляді, 

що дозволяє кожному учневі працювати в своєму темпі, досягати своїх 

результатів відповідно до наявних можливостей. 

Методичні рекомендації щодо проведення поточного інструктажу 

При проведенні поточного інструктажу: 

 контролювати та допомагати у роботі кожному учню; 

 розвивати в учнів здібності аналізувати свою роботу; 

 заохочувати учнів до самостійності та свідомої активності; 

 спостерігати за раціональним використанням учнями робочого 

часу; 

 заохочувати учнів до самоконтролю, формувати уміння знаходити 

причини помилок та засоби їх усунення; 

 виховувати в учнів правильно організувати робоче місце та 

забезпечення безпечних умов праці. 

Реалізація поточного інструктажу передбачає: 

 видача завдань для самостійної роботи учнів; 

 пояснення послідовності виконання завдань;  

 розподіл учнів по робочим місцям; 

 повідомлення про критерії оцінювання практичної діяльності учнів; 

 індивідуальний поточний інструктаж шляхом проведення цільових 

обходів робочих місць учнів. 
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Методичні рекомендації щодо проведення заключного інструктажу 

Заключний інструктаж проводиться зазвичай у формі активної бесіди або 

стислого пояснення, заснованого на аналізі практичної роботи за урок. До 

заключного інструктажу слід відбирати добре виконані завдання, а також 

завдання, виконані із зауваженнями. На базі цих матеріалів проводиться аналіз 

заключного інструктажу. Підводячи підсумки майстер в/н повинен 

проаналізувати: 

 як пройшло заняття; 

 яких успіхів досягла група і окремі учні; 

 які були помічені помилки в роботі того чи іншого учня; 

 які заходи требавжити, щоб уникнути недоліків у подальшому. 

Оскільки даний урок виробничого навчання передбачає готовий продукт, 

перегляд та оцінювання результатів здійснюється не тільки майстром 

виробничого навчання, а й учнями. Підводячи підсумки всього уроку 

виробничого навчання, доцільно буде відзначити використання різних форм і 

методів на уроці, різноманітність видів діяльності учнів. 

Методичні рекомендації щодо виконання домашнього завдання 

Основною метою домашніх завдань є: закріплення, поглиблення і 

розширення знань, умінь, набутих учнями на уроці; підготовка до засвоєння 

нового матеріалу; формування уміння самостійно працювати; розвиток їх 

пізнавальних інтересів, творчих здібностей тощо. 

Домашнє завдання є важливою складовою навчального процесу, оскільки 

навчання може бути ефективним лише за умови, якщо навчальна робота під час 

уроків підкріплюється добре організованою домашньою роботою учнів. 

Домашнє завдання обов’язково потрібно диференціювати відповідно до 

індивідуально-типологічних особливостей учнів. 
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План уроку виробничого навчання 

Дата: «______»_________________ 20____р. 

Тема програми: "Основи комп’ютерної графіки та web-дизайн. Векторна 

графіка" 

Тема уроку: "Створення графічних об’єктів, зображень, тексту, написів, 

різних фігур у векторному редакторі" 

Група  

Професія: Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 

ІІ категорія 

Мета уроку: 

навчальна: ознайомити учнів з графічними можливостями Corel Draw; 

навчити учнів створювати логотипи в Corel Draw; сформувати у учнів 

практичні навички при роботі з програмою Corel Draw. 

розвиваюча: розвивати практичні вміння та навички учнів щодо 

наочного представлення інформації за допомогою комп’ютера, розвивати 

пам’ять для кращого запам’ятовування дій, увагу, уяву, інтерес до вивчення 

теми, повагу до праці, своєї професії; 

виховна: виховувати інформайційно-освічену людину з естетичним 

смаком та прививати любов до обраної професії; мотивувати необхідність знань 

і вмінь з теми у повсякденному житті і під час виконання професійних 

обов’язків; прищеплювати такі якості як коректність при роботі, охайність, 

відповідальність, ініціативність та бережливе ставлення до обладнання. 

Методична мета: 

Формування вмінь самостійної роботи учнів в процесі навчання. 

Тип уроку: урок вдосконалення умінь та формування навичок. 

Вид уроку: інтегрований урок 

Методи і методичні прийоми проведення уроку: 

1. Словесні: бесіда, пояснення 

2. Наочні: демонстрація презентації, демонстрація відео, приклади 

графічних об’єктів, демонстрація алгоритму створення логотипу та прийомів 

оформлення. 
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3. Практичні: репродуктивний – виконання трудових прийомів і операцій 

згідно вимог інструкційних карток; пошуковий – виконання завдань, які не 

мають інструктивних вказівок. 

4. Інтерактивні: ділова гра, виробничі ситуації. 

Форми роботи учнів: робота в парах, індивідуальна, фронтальне 

опитування. 

Матеріально-технічне забезпечення: робоче місце оператора 

комп’ютерного набору – локальна мережа з 15 комп’ютерів, мультимедійна 

дошка, проектор, операційна система Windows XP, програма для перегляду 

відео KM Player, програма Corel Draw Х5, поурочні папки, опорний конспект. 

Навчально-наочні посібники: 

 Онлайн тести (додаток 1) 

 Відео «Техніка безпеки в комп’ютерному класі» (додаток 2) 

 Відео " Можливості інструментів Corel Draw" (додаток 3) 

 Вправи для зору (додаток 4) 

 Інструкційна карта «Створення логотипу» (додаток 5) 

 Завдання створення власного логотипу (додаток 6) 

 Відео створення логотипу (додаток 7) 

 Критерії оцінювання (додаток 8) 

 Відео логотипи (додаток 9) 

Вимоги до підготовки учнів: виконання роботи на уроці виробничого 

навчання передбачає попереднє вивчення учнями теоретичного матеріалу щодо 

поняття та сформованих практичних навичок на уроках теоретичного навчання 

за даною темою. 

Міжпредметні зв’язки: «Основи Web-дизайну та комп'ютерної графіки», 

«Охорона праці», «Основи роботи на ПК». 
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Структура уроку 

№ 

 

Елемент уроку 

 

Час 

 

Діяльність учня 

I Організаційна частина уроку  3 хв.  

 1. Привітання.  

2. Перевірити готовність робочих місць учнів 

до початку уроку.  

3. Перевірка готовності учнів до уроку. 

Зовнішній вигляд учнів.  

4. Перевірка наявності учнів на занятті (за 

журналом).  

5. Видати необхідні матеріали, інструменти, 

документацію тощо.  
 

 

Учні сприймають 

інформацію 

II Вступний інструктаж 137хв  

 1. Повідомлення теми уроку.  

2. Повідомлення мети уроку.  

Ознайомлення учнів із загальною темою та 

провідною проблемою.  

Актуалізація знань:  

1) Провести опитування за пройденим матеріалом 

(додаток 1), (онлайн тести в Google form).  

2) Пояснити новий матеріал: Показ прийомів 

робіт і навчально-наочних посібників: 

Демонстрація деяких прийомів робіт в Corel Draw 

на мультимедійній дошці.  

3) Повторення техніки безпеки (додаток 2)  

4) Виконання практичного завдання (додаток 5) 

Застосування знань, формування вмінь і 

навичок:  

1. Інструктування учнів та пояснення алгоритму 

роботи.  

2. Ознайомлення учнів з критеріями оцінювання 

виконаних робіт.  

3. Виконання учнями інформаційної листівки з 

максимальним використанням графічних 

можливостей програми Corel Draw X5.  

4. Цільові обходи робочих місць учнів :  

 

5хв. 

 

 

 

5 хв. 

 

 

10хв. 

 

 

 

7 хв. 

 

49 хв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні слухають та 

сприймають інформацію  

 

 

 

Учні відповідають на 

запитання  

 

Учні слухають та 

відповідають на питання 

вчителя  

 

 

Учні виконують 

практичне завдання  
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 простежити за своєчасним початком 

роботи учнів і організацію робочих місць;  

 перевірити правильність виконання 

трудових прийомів робіт;  

 перевірити вміння учнів простежити за 

дотриманням правил безпеки праці.  

Прийом та оцінювання виконаних робіт  

5) Закріпити матеріал, перевірити засвоєння 

учнями матеріалу, що вивчається:  

– перегляд готових робіт в програмі Corel Draw на 

мультимедійній дошці.  

3. Проведення інтегрованого уроку-практикуму 

(використовуючи інтерактивну технологію 

Шість капелюхів) Перевірка знань учнів з метою 

виявлення рівня засвоєння основних понять з 

теми:  

4. Показ прийомів робіт: майстер демонструє 

деякі прийоми робіт на мультимедійній дошці за 

допомогою відео «Створення логотипу» (додаток 

7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 хв. 

 

 

 

45 хв 

 

 

 

 

10 хв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь в етапах уроку.  

 

 

 

 

Учні слухають 

 

III Поточний інструктаж  85хв.  

 «Створення логотипу» (додаток 6).  

Застосування знань, формування вмінь і навичок:  

1. Інструктування учнів та пояснення алгоритму 

роботи.  

2. Ознайомлення учнів з критеріями оцінювання 

виконаних робіт.  

3. Виконання учнями привітальної листівки з 

максимальним використання графічних 

можливостей текстового редактора Corel Draw.  

4. Цільові обходи робочих місць учнів:  

Простежити за своєчасним початком роботи учнів 

і організацією робочих місць (реєстрація в 

журналі на робочому місці);  

Перевірити правильність виконання трудових 

прийомів робіт;  

Перевірити вміння учнів на дотримання правил 

 

5хв. 

 

5хв. 

 

60хв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна творча 

робота учнів.  
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безпеки праці.  

5. Прийом та оцінювання виконаних робіт 

(додаток 8).  

 

15хв. 

 

ІV.  Заключний інструктаж  45 хв.  

 Підведення підсумків:  

1. Аналіз типових помилок;  

2. Загальне підведення підсумків роботи учнів за 

день.  

3. Дати коротку характеристику роботи кожного 

учня та повідомити оцінку.  

4. Підготувати учнів до наступного уроку – 

оголошення теми наступного уроку.  

5. Домашнє завдання: вивчити матеріал 

конспекту та відповісти письмово на питання 

«Робота з графічними об’єктами».  

6. Прийняти робочі місця учнів та майстерню 

після прибирання.  

 Учні слухають  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні  

записують  

Хід уроку 

І. Організаційна частина (3 хв.) 

1. Привітання. 

2. Перевірка готовності учнів до уроку. Зовнішній вигляд учнів. 

3. Перевірка наявності учнів на занятті (за журналом). 

4. Перевірити готовності робочих місць учнів до початку уроку. Емоційна 

підготовка до уроку. 

5. Майстер звертається до учнів: «Доброго дня, я бажаю вам наснаги та 

наполегливості в роботі». 

ІІ. Вступний інструктаж (137 хв.) 

1. Повідомити тему уроку. 

2. Мотивація уроку. 

На сьогоднішній день векторна графіка відіграє велику роль. Її технології 

широко використовують як для друкарського дизайну, так, і у веб-дизайні. 

Упевнено можна казати, що більшість дизайнерів успішно використовують 

векторну графіку. Векторні зображення використовують для створення 

графічних об'єктів, для яких має значення збереження чітких та ясних контурів 
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(креслення, схеми, логотипи, мапи, діаграми тощо) навіть при зміні розмірів. На 

відміну від растрової графіки для побудови векторного зображення 

використовують примітивні геометричні об'єкти (лінії, кола, криві, 

багатокутники). 

Ми вже ознайомилися з вами з особливостями програми Corel Draw, а 

тепер давайте розглянемо графічні можливості програми. Тема нашого уроку 

"Створення графічних об’єктів, зображень, тексту, написів, різних фігур у 

векторному редакторі"». 

2. Повідомити мету уроку. 

Познайомити учнів з графічними можливостями Corel Draw; навчити 

учнів створювати логотипи в Corel Draw; сформувати у учнів практичні 

навички при роботі з програмою Corel Draw. виховувати самостійність і 

відповідальність в майбутній роботі, розвивати пізнавальний інтерес, творчі 

здібності. 

Сьогоднішній урок у нас з вами пройде в два етапи на першому ми з вами 

теоретично та практично повторимо можливості графічного редактора, 

навчимося графічно оформлювати текстові документи, на другому – у вигляді 

гри-конкурсу, спробуємо відчути себе дизайнерами фірми для якої треба 

створити логотип. 

3. Провести опитування за пройденим матеріалом. 

Давайте з вами повторимо теоретичний матеріал, будь-ласка дайте 

відповіді на запитання онлайн тесту, перейдіть за посилання 

https://docs.google.com/forms/d/1cE-

2GguJ_QmyLmQxcfDk34WDorzA6TvZIy1dHjRbPMU/edit?usp=forms_home.  в 

кінці уроку я оголошу результати тестування. 

Чудово, ви відповіли на запитання, а тепер давайте перейдемо до теми 

нашого сьогоднішнього уроку "Створення графічних об’єктів, зображень, 

тексту, написів, різних фігур у векторному редакторі". Давайте з вами 

розглянемо які ж можливості та які види графічних об’єктів існують, для цього 

ми переглянемо відео, (перегляд відео) (додаток 3). 
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У вас на столах лежать інструкційні картки по виконанню практичного 

завдання і приклади його виконання. Давайте розберемо це завдання (розгляд з 

учнями практичного завдання) (додаток 5). 

Добре, але перед тим як приступити до виконання практичної роботи, 

давайте з вами повторимо техніку безпеки в комп’ютерній майстерні (перегляд 

відео – техніка безпеки в комп’ютерному класі) (додаток 2). 

Техніку безпеки ми з вами повторили, а тепер приступайте до виконання 

завдання. 

Діти виконують запропоноване завдання(додаток 5). 

 Під час виконання учнями завдань: 

 Триває цільовий обхід робочих місць учнів з метою перевірки 

своєчасного початку роботи і організаціє робочих місць. 

 Майстер контролює вміння учнів користуватися картками завдання. 

 Майстер проводить проміжний контроль виконання учнями 

операцій. 

 Звертати увагу на самостійність при виконанні робіт учнями. 

 Надавати допомогу невстигаючим учням. 

Чудово, ви справилися з практичними завданнями, а тепер давайте з вами 

представимо робочу ситуацію на фірмі в котрій ви працюєте. Вам потрібно 

створити логотип. Розділіться на шість команд. Гравцям кожної команди 

надаються капелюхи  певного кольору. 

Гравці під жовтим капелюхом. Відмічають всі позитивні сторони 

запропонованих в ході гри ідей. 

Гравці під чорним капелюхом. Критикують всі сторони запропонованих в 

ході гри ідей. 

Гравці під зеленим капелюхом. Пропонують цікаві ідеї (творчо мислять) 

Гравці під білим капелюх. Сухо аналізують отриману інформацію. 

Гравці під червоним капелюхом. Пропонують на чуттєвому рівні 

вирішити ситуацію.  

Гравці під синім капелюхом. Фільтрують інформацію отриману від всіх 

учасників і вибирають найкраще. 
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В ході дискусії всі ідеї фіксуються на дошці. 

В кінці гри по вибираються по учаснику з кожної команди створюють 

один логотип. 

ІІІ. Поточний інструктаж (85 хв.) 

ІІ етап гри – практичний – «Створення власного логотипу», 

Учні отримують завдання для створення логотипу особисто для себе. 

Логотип мусить містити як графічну так і текстову складові 

Робота кожного учня оцінюється індивідуально за визначеними 

критеріями, вказаними в картці завдання, з чого і складається підсумковий бал. 

Цільові обходи робочих місць учнів: 

Простежити за своєчасним початком роботи учнів і організацією робочих 

місць; 

Перевірити правильність виконання трудових прийомів робіт; 

Простежити за дотриманням правил безпеки праці; 

Кожні 20 хвилин, учні повинні роботи зарядку для очей (додаток 4). 

ІV. Заключний інструктаж (45 хв.) 

Підведення підсумків. 

1. Виконані роботи переглядаються та оцінюються згідно критеріїв. 

Експерт та майстер вибирають кращу роботу.  

2. Дати коротку характеристику роботи кожного учня. 

3. Підготувати учнів до наступного уроку. 

4. Записати домашнє завдання до наступного уроку в зошити. 

5. Прийняти робочі місця учнів й майстерню після прибирання. 
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ВИСНОВКИ 

Запропонована методична розробка уроку виробничого навчання 

відповідає вимогам сучасного уроку з використанням новітніх технологій, а 

саме: 

Загально-педагогічні вимоги: 

 пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу; 

 урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; 

 орієнтація на процес навчання; 

 створення емоційно-актуального фону навчання; 

 педагогічний такт і культура мови; 

 пізнавальна самостійність учнів; 

 чітке визначення освітніх, виховних і розвиваючих завдань уроку. 

Дидактичні вимоги: 

 раціональне використання кожної хвилини уроку; 

 використання активних методів навчання; 

 зв'язок із раніше вивченим досвідом, набутим учнем; 

 індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація навчального 

процесу; 

 створення умов для успішного навчання учнів; 

 чітке формулювання освітніх задач в цілому і його складових 

елементів, їхній зв'язок із розвиваючими та виховними задачами; 

 вибір форм організації, що забезпечує максимальну самостійність у 

навчанні учнів; 

 реалізація на уроці всіх дидактичних принципів; 

 організоване закінчення уроку. 

Психологічні вимоги: 

 урахування психологічних особливостей кожного учня; 

 нормальний психологічний стан і гарний настрій майстра 

виробничого навчання; 

 вимогливість і доброзичливість майстра виробничого навчання й 

учнів; 
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 педагогічна етика і психологічний такт. 

 Гігієнічні вимоги: 

 дотримання певного температурного режиму; 

 нормативність освітлення навчального приміщення, майстерні; 

 провітрювання; 

 чергування видів навчальної роботи; 

 попередження перевантаження, стомлюваності учнів. 

Найкраще використовувати методи інтерактивного навчання на уроках 

виробничого навчання після вивчення теми, розділу. Практика показує, що при 

використанні інтерактивних методів навчання, учні запам’ятовують 75% того, 

що висловлювали самі; 85% того, що робили самі. Поліпшується не тільки 

запам’ятовування матеріалу, а також і його ідентифікація, використання у 

повсякденному житті. 

На уроці виробничого навчання були використані такі технології як, 

ігрові, колективно-групові, комп’ютерні, проблемні, інноваційні. Сутність 

використання цих технологій полягає у постійній творчій взаємодії майстра та 

учнів з метою створення нових можливостей передавання чи сприймання знань, 

оцінки якості навчання, а також всебічного розвитку особистості учня під час 

навчально-виховного процесу. 

Активізація пізнавальної активності та розвиток інтелектуального 

мислення – це ті проблеми, які вирішуються в процесі ігро-мистецтва, 

колективної радісної дії вчителя і учнів, у стані емоційної піднесеності. 
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Додаток 1 

Фрагмент онлайн тестів по темі графічний редактор Corel Draw 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2cAnj8gpHGS-

BuOhcCKiGUvHSFj3r_lVn71rSb0S6JCle8g/viewform?c=0&w=1 

 

Додаток 2 

Фрагмент відео «Техніка безпеки в комп’ютерному класі» 
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Додаток 3 

Фрагмент відео " Можливості інструментів Corel Draw" 

 

 

Додаток 4 

Вправи для зору 
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Додаток 5 

Інструкційна картка по виконанню практичного завдання 

Мета завдання: У цьому уроці ви навчитеся створювати барвистий квітковий логотип в 

CorelDraw із застосуванням кривих Безьє та інструменту Форма. Ми створимо квіткові форми, 

квіткові текстури, бульбашки і блискітки. 

Крок 1. Створення робочого листа 

Спершу-наперво, відкрийте програму CorelDraw, а потім створіть новий файл і встановіть 

розмір А4 з альбомної орієнтацією. 

Крок 2: Робота з інструментом Безьє 

Коли робочий лист підготовлений, ми приступимо до творіння квіткової форми, 

використовуючи “Bezier Tool” (інструмент Безьє). 

Намалюйте фігуру за допомогою “Bezier Tool” (Безьє): активуйте інструмент та клацайте 

лівою кнопкою миші, щоб створити тонкий за формою трикутник, як на картинці нижче. 

 

Рада: Переконайтеся, що останній клік пов’язаний з першим, інакше ви не зможу призначити 

кольору формі. 

Крок 4: Створення квіткових форм 

Змінюємо форму трикутника з використанням “Shape Tool” (інструмент Форма), який 

знаходиться в лівій панелі інструментів. 

Клацніть лівою кнопкою миші по стороні трикутника з уже активним інструментом “Shape 

Tool” і натисніть “convert to curves tool” (перетворити лінію в криву) на верхній панелі. 
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Замітка: Справа в тому, що за замовчуванням в CorelDraw у всіх об’єктів, створених за 

допомогою прямих ліній, відсутня можливість згладжених трансформацій. Саме тому доводиться 

перетворювати ділянки таких об’єктів в криві, або ж конвертувати таким чином об’єкт цілком. 

Після цього ви побачите дві пунктирні стрілки. Натисніть та перетягніть будь-яку з них для 

того, щоб сформувати пелюстка. 

 

Застосовуйте це дія до всіх лініях, поки ви не досягнете форми, продемонстрованої на 

малюнку. 

 

У середині нижньої межі трикутника клацніть двічі лівою кнопкою миші, щоб створити 

новий вузол і перетягніть його всередину пелюстки. Це потрібно проробляти, звичайно ж, за 

допомогою “Shape Tool” (інструмент Форма). 

 

Сформувався ось такий милий пелюстка. 
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Крок 5: Заливка квіткових форм 

Тепер давайте застосуємо до пелюстки заливку. Клацанням лівою кнопкою миші виділіть 

квіткову форму. Переходимо до “Fountain Fill Tool” (Градиентная заливка), яка знаходиться в лівій 

панелі. Виберіть значення “Custom” (Вибірково) і встановіть тип “Linear” (Лінійна). Ми бачимо перед 

собою кольорову коробку, в якій можна змінити колір, клацнувши двічі лівою кнопкою миші. 

Заповнити кольору таким чином: світло-блакитний ліворуч, блакитний на середині і темно-блакитний 

праворуч. Поміняйте за своїм бажанням градієнтний кут (в уроці був використаний кут в 27 

градусів). 

 

Після заливки пелюстка буде виглядати наступним чином: 

 

Використовуючи дії, зазначені в кроках 3, 4 і 5 зробіть ще кілька форм і залийте їх різними 

градієнтними варіаціями. Спробуйте використовувати відтінки жовтого, рожевого, фіолетового, 

помаранчевого, зеленого. 
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Звичайно, пелюстка можна скопіювати і лише змінити його розміри, але ж у квітці всі 

пелюстки мають кілька різні один від одного форми. 

Крок 6: Створення квіткових текстур 

Давайте створювати квіткові текстури. Тепер ви вже знаєте, як працювати з “Bezier Tool” 

(Безьє) і “Shape Tool” (інструмент форма) і зможете впоратися без належних пояснень. Створіть 5 

тонких трикутників інструментом Безьє, і перетворіть їх, використовуючи кроки 3 – 4. 

 

Так як попередні кроки ми розглядали на блакитному пелюстці, то і текстуру заллємо світло-

блакитним кольором. Робиться це за допомогою однорідної заливки (“Uniform Fill”), попередньо 

позначивши необхідні об’єкти. 

 

Крок 7: Прозорість і PowerClip 

Перед тим, як застосувати текстуру на пелюсток, ми зробимо її трохи прозорою для краси. 

Звернемося до “Interactive Transparency Tools” (Інтерактивна прозорість) і, простягаючи ліву кнопку 

миші, призначимо лінійну прозорості знизу вгору. При цьому всі належні об’єкти повинні бути 

виділені. 
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Після цього ми повинні вставити квіткові текстури в квіткові форми, використовуючи 

“PowerClip”. Виділяємо квіткові текстури, а потім переходимо в меню “Effect> PowerClip> Place 

Inside Container” (Ефект> PowerClip> Розмістити всередині контейнера). Коли ви побачите велику 

чорну стрілку, клацніть лівою кнопкою миші по квітковим формам. 

 

Змінюючи колірну палітру, можна виявити всілякі чудові поєднання. 

 

Крок 8: Організація квіткових форм 

Тепер, коли у нас є 4 квіткових форми, можна організувати з них повноцінний квітка. 

Використовуючи “Pick Tool” (Покажчик), виберіть один з пелюсток і клацніть двічі (нешвидко!) 

Лівою кнопкою миші, поки не з’являться обертаючі стрілки. Поверніть фігуру. 
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Маневруючи іншими пелюстками, отримуємо ось таку квітку. 

 

Варто створити зменшені дублікати (“Ctrl + C” і “Ctrl + V”) пелюсток і пофантазувати з ними. 

 

Крок 9: Створення бульбашок 

За допомогою “Ellipse Tool” (Овал) створіть фігуру і залийте її суцільною заливкою білого 

кольору (обведення теж краще забарвити в білий колір). 

 

Продублюйте коло (“Ctrl + C” і “Ctrl + V”) і розташуйте копії недалеко один від одного. Варто 

також варіювати розмірами. 
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Розташуйте круги на квітці. 

 

За допомогою радіальної інтерактивної прозорості (“Interactive Transparency Tools”) зробіть з 

кружечків подобу крапель води. 

 

Готове зображення виглядає таким ось чином: 

 

Доповнення: Блискітки 

Щоб бульбашки були блискучими можна використовувати стандартні прості форми 

CorelDraw. Окрасьте їх в однорідну заливку білого кольору, і розмістити поверх бульбашок. 
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Так логотип буде виглядати набагато цікавіше і реалістичніше. 

 

За бажанням можна додати фон, текст та інші елементи. 
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Додаток 6. 

Створення власного логотипу 

За допомогою графічного редактора Corel Draw зобразити логотип 

вигаданій комп'ютерної фірми. 

Логотипи мають відповідати переліченим нижче вимогам. 

Вимоги до оформлення 

 Формат: GIF, JPEG або PNG 

 Розміри: ширина – не більше 190 пікселів, довжина – не більше 50 

пікселів 

 Максимальний розмір файлу: 50 Кб 

Вимоги до вмісту 

 Це має бути логотип вашої компанії. Використовуйте логотип, який 

точно представляє вашу компанію. Не завантажуйте зображення, не 

пов’язані з вашим брендом. Логотип може містити назву компанії, 

але не має включати сторонній текст. Надсилайте в Google лише ті 

логотипи, правами на які ви володієте. 

 Логотип має бути розбірливим (не розмитим і не зернистим) 

 Логотип не може містити вміст для дорослих або повнолітніх 

Вимоги до посилань 

 Посилання має скеровувати безпосередньо на домашню сторінку 

веб-сайту вашої компанії 

Додаток 7. 

Фрагмент відео створення логотипу 
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Додаток 8. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з теми 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали критерії оцінювання  

І. Початковий 1 Учень має уявлення про графічні редактори, розпізнає задачі, для 

вирішення яких можуть застосовуватися графічні редактори 

  2 Учень має уявлення про конкретні програми опрацювання 

графічної інформації та їх призначення. Відрізняє вікно графічного 

редактора (ГР) від інших програмних засобів 

  3 Учень має уявлення про технології малювання в середовищі ГР.  

ІІ. Середній 4 Учень вміє вибирати колір, інструменти для малювання в 

середовищі ГР, малювати за допомогою Олівця, Прямокутника, 

Лінії, Еліпса, зафарбовувати геометричні фігури. Вміє зберігати 

графічні файли. 

  5 Учень вміє вибирати тип Пензлика та користуватися ним, 

Багатокутником та Стирачкою. За допомогою вчителя редагує 

графічні файли. Використовує масштабування. 

  6 Учень володіє основними правилами роботи з ГР. Вміє самостійно 

створювати та редагувати прості графічні образи. 

ІІ. Достатній 7 Учень має уявлення про точечні, растрові графічні файли, вміє 

виділяти графічні об'єкти в середовищі ГР, використовувати буфер 

обміну в середовищі ГР. За допомогою вчителя може здійснювати 

компановку складеного зображення з набору графічних 

примітивів. Вміє конвертувати файли з одних форматів у файли 

інших форматів.. 

  8 Учень має сталі навички роботи з об"єктами-малюнками. Має 

уявлення про здійснення деяких операцій над виділеними 

об'єктами 

  9 Учень вільно володіє графічним редактором. Вміє формулювати 

основні алгоритми роботи з малюнками. Вміє розгруповувати та 

групувати растрові малюнки. 

IV. Високий 10 Учень досконало (у межах чинної навчальної програми) знає і 

використовує можливості графічних редакторів.  

  11 Учень знаходить і використовує додаткові джерела інформації. 

Може самостійно встановлювати параметри сторінки, розміри 

малюнка. 

  12 Учень має стійкі системні знання про графічні редактори та 

продуктивно їх використовує. У процесі виконання завдань 

проявляє творчий підхід.  
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Додаток 9. 

Фрагмент відео види логотипів 

 


