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      Схема плану уроку виробничого навчання                                           

ТЕМА ПРОГРАМИ: Аранжування квітів. 

ТЕМА УРОКУ: Виконання букета «Віяло». 

МЕТА УРОКУ: 

Навчальна: навчити учнів виконувати букет «Віяло», ознайомити з 

інструментами та обладнанням, необхідними для роботи; правилами безпеки 

праці, організацією робочого місця; послідовністю і особливостями виконання 

букета; провести інструктаж з питань охорони праці.  

Виховна: сприяти вихованню в учнів естетичного смаку,  спостережливості, 

охайності, працьовитості.  

Розвивальна: сприяти розвитку пізнавального інтересу учнів при 

виготовленні букета. 

ТИП УРОКУ: урок з формування професійних вмінь та навичок. 

ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (друковане,наочне): зразки букетів з 

різноманітного штучного квіткового та рослинного матеріалу, інструкційна 

картка №1 (букет «Віяло»), інструкційна картка №2 («Послідовність виконання 

каркаса для букета «Віяло»), інструкційна картка №3 («Послідовність виконання 

букета «Віяло»), журнали,книги, презентація букета «Віяло» на 

мультимедійному проекторі. 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (матеріали, обладнання, 

пристрої): квітковий та рослинний матеріал, каркас, декоруючий 

матеріал,флористичний дріт, алюмінієвий дріт, харчова плівка, біо-гель, тейп-

стрічка, кусачки, ножиці, секатор, флористичний пістолет, ноутбук, 

мультимедійний проектор. 

МЕТОД ПРОВЕДЕННЯ: розповідь з одноразовим показом трудових 

прийомів. 

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧІ РОБОТИ: виконання букета «Віяло». 

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ: 

фронтальна. 

ЛІТЕРАТУРА:  
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                                        ХІД  УРОКУ 

І   Організаційний момент. (5хв.) 

1. До дзвінка учні заходять в майстерню. Привітання. 

2. Майстер за журналом перевіряє присутність учнів  

3. Перевірка підготовленості учнів до уроку. 

4. Допуск з техніки безпеки: допущено учнів у кількості ___чол. 

5. Організація робочих місць. 

6. Ознайомлення учнів з планом заняття. 

ІІ. Вступний інструктаж: 40хв. 

- Повідомлення теми та мети уроку. Повторення пройденого 

матеріалу. 

       Тема попереднього виробничого навчання: «Виконання композицій на 

святкові столи». 

1. Яку частину столу повинна займати настільна композиція? 

2. Якої якості підбирають рослинний матеріал? 

3. Де  на столі має бути розміщена композиція? 

4. Чи залежить оформлення композиції від події,  на яку вона 

виготовлена. 

 Мотивація навчально-трудової діяльності учнів на уроці. 

     Набуті знання і вміння за темою « Виконання букета «Віяло» знадобляться 

при оформленні урочистих подій, букета для нареченої. 

      -       Актуалізація опорних знань, необхідних  для подальшої роботи 

на уроці.   

1. Послідовність виконання каркасу.  

2. Варіанти декорування каркасу. 

3. Які матеріали ми можемо використовувати для декорування? 

4. Як підбираємо розміри каркасу до самого букета?  

5. Які кольорові гами найчастіше використовуються при створенні каркасів? 

6. За яким принципом підбирався рослинний матеріал?  

7. За якими критеріями ви підбирали рослинний матеріал?  

     -          Аналіз і доповнення відповідей учнів,підведення підсумків. 

     -          Повідомлення нової навчальної інформації. 

  Виготовлення букета «Віяло». 

        Наша тема має зв'язок з такими навчальними предметами: технологія, 

етика, геометрія, хімія, історія. 

     Користуючись інструкційною карткою № 1, ми маємо змогу розглянути 

різні варіанти виконання букета «Віяло». Більш детальний перегляд можна 

здійснити за допомогою презентації. 

     Користуючись інструкційною карткою №2, ми маємо змогу розглянути 

послідовність виконання декоративного каркасу для букета «Віяло». 

      Користуючись інструкційною карткою №3, ми маємо змогу розглянути 

послідовність виконання букета «Віяло». 
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        - Показ нових прийомів та операцій; показ трудових прийомів та 

методів обробки. 

Користуючись інструкційними картками №1, 2, 3,  ми виконаємо такі 

прийоми і операції: 

-підготовка біо-гелю; 

-чищення стебел і пелюсток; 

-обрізання квітки; 

-нарізання харчової плівки; 

-нарізання флористичного дроту;  

-тейпування квітів; 

-кріплення квітів до основ.

-   Пояснення характеру і послідовності самостійної роботи учнів на 

уроці. 

      -  Обговорення типових помилок на уроці: 

- неправильно підібраний рослинний матеріал; 

- неправильно підібраний квітковий матеріал; 

- неправильна пропорція підбору рослинного та квіткового матеріалу; 

- неохайність виконання роботи. 

     -   Відповіді майстра на запитання учнів; 

     -   Оголошення критеріїв оцінювання: 

- 10-11 балів - за відмінно виконану роботу; 

- 7- 9 балів – за добре виконану роботу,але присутні незначні недоліки; 

- 4 - 6 балів - робота виконана зі значними помилками. 

      - Підведення підсумків вступного інструктажу
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ІІІ. Поточний інструктаж: 270хв. 

 - розподіл учнів на робочих місцях; 

 - цільові обходи майстра  по робочих місцях учнів. 

1-й обхід: перевірка правильності організації робочого місця і початку 

роботи; 

2-й обхід: перевірка правильності виконання трудових прийомів, дій, рухів і 

якості виробів; інструктування учнів з використання окремих операцій і 

завдання в цілому; 

3-й обхід: перевірка правильності проведення самоконтролю; концентрація 

уваги учнів на найефективніших прийомах виконання операцій; надання 

допомоги слабо підготовленим до виконання завдання учням; 

4-й обхід:  

- перевірка правильності дотримання технічних умов;  

- контроль за бережливим ставленням учнів до засобів праці і навчання;                      

- перевірка раціонального використання навчального часу учнями; 

- постійна перевірка виконання правил техніки безпеки та виробничої 

санітарії; 

- додаткове інструктування невстигаючих учнів; 

- прийом майстром виконаних робіт.  

ІV. Заключний інструктаж: 20 хв. 

- аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку, оцінка роботи учнів, її 

об`єктивне обґрунтування;  

- аналіз причин помилок учнів та способи їх усунення; 

- домашнє завдання: 

1. повторити за програмою «Аранжування квітів» тему «Декоративні 

каркаси». 

2. провести аналіз підбору рослинного матеріалу на букет «Віяло». 
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Інструкційна картка №1 

Букет «Віяло» 
Мета: ознайомити учнів з різними варіантами складання букета «Віяло». 

 
 

 

 



6 

 

 

Інструкційна картка №2 

Послідовність виконання декоративного 

каркаса на букет «Віяло» 

Мета: Ознайомити учнів з послідовністю виконання декоративного каркасу 

на букет «Віяло». 

Зміст операції Наочне зображення 

1. Інструменти та матеріали: 

 ножиці; 

 кусачки; 

 флористичний пістолет; 

 цупкий картон; 

 дріт великого діаметру; 

 стрічка атласна; 

 

 

 

2.З цупкого картону  вирізаємо        

основу каркасу (деталь 1) та 

допоміжні елементи ( деталь 2, 

3,4) 

 

 
3. Обмотуємо основу 

атласною стрічкою, 

фіксуючи її з внутрішньої 

сторони за допомогою 

клейового пістолета. 

 
 

4. Таким же чином 

обмотуємо допоміжні 

елементи для каркасу. 
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5.Ручку для каркасу робимо з 

дроту, який обмотуємо 

стрічкою. 

 

 

 

6.Готові деталі каркаса. 

 

 

7.Готовий декоративний 

каркас. 
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 Інструкційна картка №3 

Послідовність виконання 

букета «Віяло» 
Мета: Ознайомити учнів з послідовністю виконання і складання букета 

«Віяло». 

Зміст операції Наочне зображення 

 

1. Готовий каркас на букет «Віяло» 

 

2. Інструменти та матеріали: 

-секатор; 

-ножиці; 

-кусачки; 

-флористичний дріт; 

-харчова плівка; 

-біо-гель; 

-тейп-стрічка 
 

 

3.Квітковий та рослинний матеріал. 

 

 4. Засипаємо у ємкість біо-гель, 

А) Заливаємо теплою водою ; 

Б) Чекаємо 30 хв. доки гель розбухне 

для роботи. 
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5. Готуємо матеріали для тейпування 

квітів: 

А) дробимо кілька кульок біо-гелю; 

Б) кусачками перекушуємо флористичні 

дроти довжиною 16- 19 см; 

В) з харчової плівки вирізуємо квадрати  

10×10 см. 

 

6. Зрізаємо секатором головки квітів, 

залишаючи стебло 2-2,5 см. 

Проколюємо хрестоподібно стебло 

флористичним дротом. 

 

 

 

7. А) На харчову плівку кладемо 

невелику кількість подрібненого біо - 

гелю. 

Б) Обгортаєм стебло квітки харчовою 

плівкою з подрібненим біо – гелем та 

фіксуємо за допомогою флористичного 

дроту. 

 

 

 

8. Тейп – стрічкою обмотуємо стебло з 

біо-гелем. 

Після того, як кожна квітка 

затейпована, починаємо складати букет: 
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9. Початок закріплення рослинного 

матеріалу. 

 

10. На дротяній основі закріплюємо 

квіти та листя за допомогою тейп- 

стрічки, рухаючись в напрямку центра 

майбутньої композиції. 

 

 

 
 

11. Дійшовши до центру дротяної 

основи, починаємо закріплювати 

рослинний матеріал з протилежного 

кінця дроту, рухаючись до центру 

букета. 

 

 

 
 

12. Готовий букет з'єднуємо з каркасом. 

Для цього кріпимо стрічки до дротяної 

основи таким чином, щоб вони 

відповідали місцям закріплення у 

каркасі. 

Прикріплюємо букет до каркасу. 
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