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Мета:   

Навчальна: Навчити учнів у процесі уроку виробничого навчання створювати 

рекламну продукцію. 

Розвиваюча: Розвити навички створення, редагування рекламної продукції для 

роботи, та  використовувати набуті знання на практиці. 

Виховна: Виховати інформаційно - освічену особу, культуру роботи  з 

документами та зацікавленість до обраної професії.  



. Загальні вимоги безпеки 

1.1. До самостійної роботи учні зобов'язані дотримуватись правил безпеки життєдіяльності. 

1.2.  У процесі роботи учень зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни, а також 

утримувати в чистоті і порядку робоче місце.  

2. Вимоги безпеки перед початком роботи 

2.1. Учень повинен включити освітлення всього приміщення, достовірно переконатися в справній і 

правильній роботі світильників, при цьому найменша освітленість робочого місця допускається: 

при люмінесцентних лампах і не менше 300 лк. (20 вт/м2.), При лампах розжарювання і не менше 

150 лк.(48 вт/м2.). 

2.2. Учень зобов'язаний здійснити провітрювання приміщення і підготовку до роботи необхідних 

канцелярських приналежностей, а також персонального комп'ютера та принтера, у разі потреби. 

2.3. При використанні у своїй діяльності персонального комп'ютера, принтера, ксерокса учень 

повинен переконатися в їх справності і цілісності кабелів живлення, электровилок.   

3. Вимоги безпеки під час роботи 

3.1. Учень зобов'язаний суворо виконувати послідовність роботи з документами, яка встановлена 

інструкційно-технологічними картками. 

3.2. Учень повинен забезпечити дотримання порядку робочого місця, не допускаючи його 

захаращення сторонніми предметами і непотрібною документацією. 

3.3. При недостатньому освітленні робочого місця необхідно для додаткового освітлення 

використовувати настільну лампу. 

3.4. При роботі на персональному комп'ютері, учень зобов'язаний дотримуватися заходів безпеки 

від ураження електричним струмом: 

- не підключати до електричної мережі і не відключати від неї комп'ютер мокрими та вологими 

руками. 

 

Інструктаж з Охорони праці 



3.5. При роботі на персональному комп'ютері учень повинен керуватися 

«Інструкцією з охорони праці при роботі на персональному комп'ютері». 

3.6. Для підтримання здорового мікроклімату учню слід через кожні дві години 

роботи проводити провітрювання приміщення. 

3.7. При тривалій роботі з документацією і на персональному комп'ютері, з 

метою зниження стомлення зорового аналізатора, усунення впливу гіподинамії 

та гіпокінезії, а також запобігання розвитку стомлення від тривалого 

перебування у незмінній позі, через кожну годину безперервної роботи учень 

зобов'язаний робити невелику перерву на 10-15 хвилин, під час якої слід 

виконувати простий комплекс вправ для очей, фізкультурні паузи і фізкультурні 

хвилинки. 

3.8. Учень під час роботи слід суворо дотримуватися правил даної інструкції з 

охорони праці.  

4 . Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

4.1. У разі появи несправності в роботі персонального комп'ютера, стороннього 

шуму, іскріння і запаху гару, учень повинен негайно відключити комп'ютер від 

електричної мережі . 

4.2. При виникненні пожежі, учень зобов'язаний оперативно передати 

інформацію до найближчої пожежної частини, потім приступити до гасіння 

осередку пожежі своїми силами за допомогою первинних засобів гасіння пожеж. 

4.3. При отриманні травми, учню слід негайно звернутися за медичною 

допомогою. 



Інструктивно технологічна картка 

Давайте з вами створимо рекламний 

буклет відпочинку на вихідні дні 

Для будь-якої публікації потрібен шаблон, навіть якщо це пустий шаблон. Головне – 

знайти шаблон, що якнайкраще відповідає майбутній публікації. Програма publisher 

постачається з убудованими шаблонами для цього: ослідовно виберіть 

елементи файл > створити, а потім виконайте наведені нижче дії. 

В рядку пошук пишемо БУКЛЕТ та натискаємо ОК 

 



Обираємо шаблон та натискаємо СОЗДАТЬ,  

у нас з вами з’являються шаблони для роботи і починаємо вносити 

свою інформацію.  

Щоб прибрати фон який на зразку натисніть на ньому правою 

клавішею миша та оберіть пункт Вырезать 



Для того щоб завантажити свою картинку потрібно натиснути на робочій 

панелі інструментів  вставка- рисунок, після чого нам відкриється 

діалогове вікно де ми можемо з вами обрати потрібну картинку, та 

натискаємо ВСТАВИТЬ 

Для того щоб зробити надпис ми 

 натискаємо на робочій панелі  

ВСТАВКА- Добавить надпись,  

і пишемо свою інформацію 



За допомогою функцій ВСТАВИТИ, ВИРІЗАТИ, ми  додаємо 

інформацію, фото, картинки на другу сторону шаблона, де більш 

детально розповідаємо про тур вихідного дня. Також можемо 

використовувати різні стилі написання тексту за допомогою  

ВСТАВКА -  Word Art. 



Картка завдань  
1. Створити рекламний буклет про відпочинок на 

вихідні або святкові дня. 
 Виконані завдання відправити на електронну 
адресу mawa1995@ukr.net  


