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Група: 36 

Предмет: Машинопис 

 

УРОК 9 

 

Тема уроку: Нижній ряд клавіатури. 

 

Мета уроку:  

 Вивчити нижній ряд клавіатури;  

 Розвити  уміння правильної постановки рук  та правильного ритму 

друку  по клавішах нижнього ряду;  

 Виховувати культуру користувача ПК. 

 

 

Обладнання: Персональні комп’ютери з програмним забезпеченням 

(клавіатурні тренажери), плакат «Розкладка клавіатури», роздатковий 

матеріал, інструкції по охороні праці.  

 

Тип уроку: комбінований. 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

- привітання 

- перелік учнів 

- інструктаж по техніці безпеки 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів. 

Бесіда за запитаннями: 

1. Перелічіть клавіші основного ряду клавіатури. 

2. Перелічіть клавіші верхнього ряду клавіатури. 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Перед тим, як почати друкувати (термін "друкувати", якщо перевести 

на сучасну мову - це набрати текст) на друкарській машині необхідно було 

виконати ряд вправ на навчальній схемою клавіатури, яка являла собою 

точну копію клавіатури друкарської машини, виготовлену в натуральну 

величину з щільної паперу або картону. 

При вивченні клавіатури схему розташовували на столі або підставці з 

лівого боку від друкарської, машини (див. рис.), Яка дає уявлення про 

напрямок руху відповідних пальців до потрібних клавішах, привчає до 

сліпому методу письма. 

Сліпий десятипальцевий метод передбачає суворе розподіл букв 

клавіатури по групах і закріплення їх за кожним пальцем, а також постійне 



положення відносно центру клавіатури. Таким чином, навантаження на всі 

пальці розподіляється рівномірно. 

Для того, щоб було зручно вивчати "сліпий" десятипальцевий метод 

набору тексту - на клавіатурі ПК є так звані "зачіпки" - спеціальні опуклі або 

увігнуті мітки, які розташовані на клавішах з буквами О, А і клавіші 5 

цифрової частини. У цьому випадку після ударів по клавішах пальці 

повертаються у вихідне положення, орієнтуючись на ці мітки. 

 

ІV. Вивчення нового матеріалу. 

1. Нижній  ряд клавіатури. 

 Руки знаходяться на основній позиції. Підйом над основною позицією з 

виділенням вниз вдаряє пальця. 

 Удар виконується чітко, уривчасто, кінчиком пальця. 

 Після кожного удару - відскік і повернення на основну позицію. 

 Непрацююча рука в момент удару знаходиться на основній позиції. 

 Удари по клавішах нижнього ряду виконуються опущеним вниз під 

долоню пальцем. При листі кисть здійснює вертикальні удари, без 

зміщення в бік нижнього ряду. 

 Букви вивчають у такій послідовності: м б я ю т з и ч ь. 

(Виконання завдань до практичних вправ №3) 

 

V. Закріплення нових знань і умінь. 

 

Виконання учнями лабораторно-практичної роботи №3 

«Відпрацювання навиків правильного удару по клавішах основного ряду 

клавіатури». 

Лабораторно – практична робота № 3 

Тема: «Відпрацювання рівномірного удару на трьох рядах клавіатури». 

 

Мета: опанувати навички правильного удару по основному, верхньому та 

нижньому рядах клавіатури ПК, вивчити систему групування клавіш цих 

рядів клавіатури,  виховувати культуру користувача ПК. 

 

Хід роботи: 



1. Надрукуйте сліпим методом набору вправу за зразком з правильною 

раскладкою пальців рук. 

Яяюю яюяюяю яяяююю ююяя яяяя юююю яяюю яюяюяю яяяююю ююяя  

Ччбб чбчб чччч бббб ббчч ччбб чбчб чччч бббб ббчч ччбб чбчб чччч бббб  

Ссьь сссс ьььь ььсс сьсьсь ссьь сссс ьььь ььсс сьсьсь ссьь сссс ьььь ььсс  

Ммтт ттттт ммммм иитт ммии ииии тттт мммм мтмтмт миттиммти иииии 

Яяюю яюяюяю яяяююю ююяя яяяя юююю яяюю яюяюяю яяяююю ююяя  

Ччбб чбчб чччч бббб ббчч ччбб чбчб чччч бббб ббчч ччбб чбчб чччч бббб  

Ссьь сссс ьььь ььсс сьсьсь ссьь сссс ьььь ььсс сьсьсь ссьь сссс ьььь ььсс  

Ммтт ттттт ммммм иитт ммии ииии тттт мммм мтмтмт миттиммти иииии 

  

Сова мотор тича вобла мама дача сюита яма час мода фото сом число 

баба юдич юла борис вольт м'ясо фитор би сорт борт василиса тюрбан 

фасоль число баба юдич юла масло рота сова мотор тича дача мама 

вобла сюита яма час мода фото сом число баба борис вольт  фасоль  

 

2. Оформіть висновок. 

 

VІ. Підсумок уроку. 

 

VІІ. Домашнє завдання. 

1. Освоїти «постановку пальців» — правильне розташування пальців на 

клавішах «нижнього» третього ряду клавіатури. 

2. 1) стор. 62-64, 2) стор.39, 3) стор.20 

3. Законспектувати матеріал уроку з оформленням лабораторно-

практичної роботи 


