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Відкритий урок виробничого навчання 
професія   

«Майстер оздоблювальних будівельних 
робіт»,   

1 курс. 

Пояснювальна записка. 

Чи правильно я обрав професію? Цим питанням 

задаються багато підлітків. Вибрати професію - це 

не тільки вибрати роботу, але і вибрати певний 

спосіб життя. Важливо не розчаруватися в обраній 

професії, а переконатися в правильності вашого 

рішення для успішної професійної трудової 

діяльності. 

Сьогодні в умовах ринкової економіки 

вдосконалення освітнього процесу через 

впровадження сучасних педагогічних технологій - 

це єдиний шлях розвитку. Навчання спрямоване на  
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розвиток широких компетенцій, підкріплених 

глибокими знаннями, вміннями та навичками для 

майбутньої трудової діяльності. 

Нові освітні програми орієнтовані на нові вимоги 

до майстрів виробничого навчання. Якісна 

підготовка, вміння формувати і розвивати такі 

навички, як аналіз ринку праці та ринку освітніх 

послуг, підприємництво й ініціатива, робота з 

соціальними партнерами, використання 

інформаційних технологій у навчальному процесі 

та при розбиранні навчально-методичної 

документації, володіння сучасними технологіями, 

що підвищують ефективність навчального процесу 

 

Даний урок дає «їжу» для роздумів майстру в/н та 

учням:  

- передбачає роботу на перспективу; 

 

- мотивує підлітків на подальші дії у визначенні 

професійного шляху; 
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- є діагностичним засобом, так як містить  

   в собі декілька видів багаторівневої      

   діагностики; 

- дозволяє коректувати подальшу виховну 

   роботу; 

- виявляти ініціативність і творчість; 

 

- формувати аналітичне мислення  

   і цілеспрямованість. 

   Технологічна карта 
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Тема: 
«Крок у професію» (Вступ) 

Знайомство з професією  

«Майстер оздоблювальних будівельних робіт» 

Мета: 

Мотивація до навчання в обраній професії. 

завдання: 

 Навчальні: 

- Ознайомити учнів з обраною професією. 

- Показати учням виконання прийомів і операцій 

за спеціальністю  

  «майстер оздоблювальних будівельних робіт» 

- Ознайомити учнів з інноваційними технологіями. 

 Розвиваючі: 

- Розвиток координації руху рук, координація 

уваги, наочно-просторової     

  уяви. 

- Уміння аргументувати, відстоювати свою 

позицію. 

- Розвиток логічного мислення. 
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Виховні: 

- Виховувати прагнення до творчого пізнання 

професії. 

- Формування комунікативної компетентності 

особистості при виконанні      

   навчально-виробничого завдання. 

- Розвиток навичок спільної роботи, почуття 

колективізму. 

 

- Виховання точності, уважності, акуратності, 

відповідальності. 

 

     Тип уроку: 

     комбінований урок 

     Оснащення уроку: 

      Апаратне оснащення: 

      1. Мультимедійний проектор. 

      2. Ноутбук. 

 

       Програмне забезпечення: 

       1. Презентація MS Power Point (додаток 1) 

        2. Фільм МЦ ПТО 
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Хід уроку 

 

1. Організаційний момент: 

* Привітання учнів 

* Перевірка облікового складу учнів 

* Повідомлення теми уроку 

* Повідомлення цілей уроку 

2.Вводний інструктаж: 

2.1 Мотивація навчальної діяльності: 

* Логічне підведення до теми уроку - Майстер 

виробничого навчання розповідає про професію 

«Майстер оздоблювальних будівельних робіт» 

читають вірші. Звучить музика, вітаються 

учасники (навчаються) і гості (запрошені). 

* Учні розповідають історію створення 

будівництва, історію виникнення ПТУ 

супроводжуючи слайдами, показом фільму. 

* Демонструють фільм «КНАУФ» 

* Демонструють самостійну роботу на уроках 

виробничого навчання, вміло застосовуючи 

отримані знання та вміння. 

 



10 
 

 

 

3.Формування нових знань, професійних 

компетенцій: 

*Компетентність у сфері професійного 

самовизначення (трудова компетентність), це 

вміння орієнтуватися на ринку праці, норма і етика 

трудових взаємин, оцінювати власні професійні 

можливості, готовність до здійснення 

самостійного, усвідомленого вибору 

індивідуальної професійної діяльності. 

На цій планеті існує одна велика істина: незалежно 

від того, ким ти є і що робиш, коли ти по-

справжньому чогось хочеш, ти досягнеш цього, 

адже таке бажання зародилося в душі Всесвіту. (П. 

Коельо) 

На сьогоднішній день в Україні з'являються нові 

професії, зникають старі, стираються кордони між 

багатьма з них, а деякі, навпаки, постійно діляться, 

дробляться тому, сьогодні досить складно 

орієнтуватися у світі професій. 

У 2013 році училище переведено в статус 

професійного ліцею. Слід зазначити, що 

випускники нашого ліцею, адаптовані не тільки  
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для  будівництва, але і для металургії. Багато хто з 

них зайняли керівні пости в будівельних 

організаціях, а деякі створили свої підприємства, 

де зберігають кращі традиції будівництва. 

Що ж впливає на вибір професії? Академік Е.А. 

Клімов описав восьмій кутник вибору професії. 
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1901 - відкрите Маріупольське нижче механіко-технічне 

училище зі строком навчання 3 роки.  

1915 - реорганізоване в середнє механіко-технічне 

училище зі строком навчання 4 роки. 

1922 - реорганізоване в профтехшколу. 

на початку 30-х років – при заводі «Азовсталь»  створено 

школу ФЗУ зі строком навчання 1-2 роки. 

1940 -  школа ФЗУ перетворена в ремісниче училище №6. 

1941 - евакуйоване в м. Мідногорськ Оренбурзької 

області. 

1950 - поновилися заняття у відновленій будівлі училища.  

1961 - ремісниче училище №6 перейменоване в Гор. ПТУ 

№3. 

1968 -  стало першим профтехучилищем в Донецькій 

області, яке перейшло на 3-х літнє навчання з середньою 

освітою. 

2006 - перейменовано в професійний металургійний ліцей 

2011 - перейменовано у Маріупольський центр 

професійно-технічної освіти 
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Що ж впливає на вибір професії? Академік Е.А. 

Клімов описав восьмій кутник вибору професії. 

 
«Восьмикутник Климова» 
 

1. Наявність схильностей (інтересів). 

2. Наявність здібностей.  

3. Домагання (переваги). 

4. Думки батьків, сім'ї. 

5. Думка однолітків. 

6. Особистий професійний план (Професійний 

вибір). 

7. Знання про професії. 

8. Потреби суспільства. 

 

Будь-яка важлива справа починається з 

постановки мети. Грамотно поставлена мета  

половина успіху. Грамотно - отже, з урахуванням 

своїх бажань, уподобань, реальних можливостей. 

Втративши мету і надію, людина з туги 

звертається на чудовисько.  

Ф.М. Достоєвський 
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Особистий професійний план має три складові 

частини - «три кити» вибору професії. «ХОЧУ», 

«МОЖУ», «ТРЕБА». 

Якщо людина зуміє поєднати «Хочу», «Можу», і 

«Треба», то професійний вибір буде вдалим. 

Іншими словами, завдання полягає в тому, щоб 

знайти професію, яка: 

- цікава і приваблива; 

- відповідає здібностям; 

- користується попитом на ринку праці. 

Ситуація навколо нас стрімко змінюється, і, щоб 

не відстати або не зупинитися на місці, потрібно 

постійно переосмислювати свою діяльність, і 

зайняти своє місце в житті. Професія, обрана вами 

«МАЙСТЕР ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ 

БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ» (спеціалізація: штукатур, 

маляр - сучасна обробка приміщень з 

використанням комплектних систем КНАУФ і 

сухих будівельних сумішей) не тільки рід занять, а 

й певний спосіб життя, стиль життя. Можливість 

отримати певний статус у суспільстві. Ви як 

майбутні фахівці потрібні суспільству. 
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Обрана вами професія  

«МАЙСТЕР ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ 

БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ»  

сучасна і визначає Ваше майбутнє в широкому 

сенсі цього слова. Деякі з вас сумніваються в 

правильному виборі професії. 

 

Майстри виробничого навчання, викладачі спец. 

дисциплін, класні керівники, педагоги допоможуть 

вам, і нададуть компетентну допомогу 

утвердитися в правильності обраної вами професії. 

Щороку наші учні беруть участь у конкурсах 

професійної майстерності. Участь у таких 

конкурсах є першим кроком у побудові вашої 

кар'єри. Сьогодні конкурси професійної 

майстерності проводяться в рамках районних, 

міських, регіональних, міжнародних конкурсів та 

форумів. Учні, які навчаються за будівельними 

спеціальностями активно беруть участь  в таких 

конкурсах і форумах і щільно співпрацюють з 
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нашили партнерами. Постійно підвищують свій 

рівень кваліфікації в регіональних навчальних  

 

центрах, отримують нагороди, активно беруть 

участь у житті центра, надають учням спонсорську 

підтримку, забезпечує роботою під час виробничої 

практики з подальшим працевлаштуванням в своїх 

підрозділах. 

Ви налаштовані на серйозну побудову кар'єри, 

налаштуйтеся відразу і на необхідність постійного 

навчання, творчої співпраці, підвищення 

кваліфікації протягом усього професійного життя. 

Кар'єра - актуальне і популярне сьогодні поняття, 

воно асоціюється з успішним, активною людиною, 

яка знає, чого хоче від життя. Побудова кар'єри 

тісно пов'язане з такими поняттями, як зростання, 

розвиток, досягнення, успіх. 

Будівельна спеціальність сучасна, затребувана. 

Володарі цієї професії мають справу з неживими, 

технічними об'єктами праці. Особливість 

технічних об'єктів в тому, що вони, як правило, 

можуть бути точно виміряні за багатьма ознаками. 

При їх обробці, перетворенні, переміщенні чи 
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оцінці від працівника потрібна точність, 

визначеність дій. 

 

«Майстер будівельних оздоблювальних робіт» 

повинен мати практичне мислення людини - 

технічну і творчу фантазію, здатність подумки 

сполучати і роз'єднувати технічні об'єкти та їх 

частини. 

Праця та обов'язки - це робота, а робота по 

схильності - це дозвілля.  

(Б.Шоу) 

21 століття - століття не тільки комп'ютерних 

технологій, але і нових технічних, економічних та 

будівельних рішень. 

Застосування нових готових будівельних 

матеріалів, сухих сумішей, сучасних інструментів і 

пристосувань значно підвищує якість і 

можливості, як конструкторських рішень, так і 

дизайнерської обробки приміщень. 
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Але головним фактором залишаються людські 

руки і його вміння. Знати і вміти працювати 

сухими будівельними сумішами з гіпсокартоном,  

 

сучасними облицювальними матеріалами, (панелі 

полімерні, ДВП, плитка ...),  

ізоляційними матеріалами, правильно 

застосовувати штукатурні розчини, готові мастики 

і клеї, сухі суміші, шпатльовочні і грунтувальні 

матеріали. Сучасний робочий будівельник 

повинен знати не тільки нові будівельні 

технології, але й будівельну хімію, фізику, 

геометрію, архітектуру і багато іншого. 

Оздоблювальні роботи - досить трудомістка 

частина будівельного процесу, що займає за 

вартістю і трудовим затратам до 90% від 

загального обсягу робіт. Виконують 

оздоблювальні роботи після завершення 

будівництва. 

За останнє десятиліття ринок наповнився великою 

кількістю оздоблювальних матеріалів, будівельних 

готових сумішей і фарб, що дало можливість 

втілювати в життя багатющі конструкторські та 
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дизайнерські фантазії. З'явилося поняття 

«євростандарт» - високоякісний вид обробки із 

застосуванням нових технологій, матеріалів, 

інструментів і пристосувань, із застосуванням, по 

можливості, сучасних засобів механізації. 

Успішність працевлаштування молодих 

спеціалістів в чому залежить від їх власної 

активності. Вам залишається тільки уважно 

стежити за інформацією на ринку праці, в 

Інтернеті, відвідувати ярмарки вакансій, тематичні 

виставки , майстер класи будівельних фірм, як 

«HENKEL», «КНАУФ», «SCANMIX», «SILTEK», 

«POLIMIN», «Ветоніт», і вчасно прийти і заявити 

про себе. 
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Cоціальна  

значимість професії 

Маляр-штукатур 

 Це людина, котра опанувала одразу дві цікаві 

професії: маляра і штукатура. 

Обштукатурювання і фарбування  -  це два 

важливих етапи в будівництві. Від маляра-

штукатура, від його естетичного смаку, 

залежить загальний вигляд споруди. Він 

проводить кінцеві операції, пов’язані з 

внутрішнім і зовнішнім роботами. 
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Інтер'єр квартир  
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