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Вступ 

У структурі життєдіяльності на перше місце вийшли такі категорії, як 

людина-особистість, людина-професіонал. Найбільш важливими факторами 

розвитку країни стають поряд із професійною компетентністю такі якості 

працівника, як творчість і здатність до безперервного розвитку та самоосвіти. 

Аналогічні процеси розпочались і в нашій країні, що вже призвели до зміни 

освітніх потреб суспільства. А це, у свою чергу, стимулює зміни в освіті, 

спрямовані на здійснення гуманного підходу до навчання й виховання з 

використанням нових методів і педагогічних технологій. Основною метою 

освіти на сучасному етапі є покращення підготовки молоді до ефективної 

життєдіяльності в нових соціально-економічних умовах. 

 Одним з головних завдань, визначених Національною доктриною 

розвитку освіти в Україні ХХІ ст.., є формування творчої особистості. 

Творчість розглядається у широкому розумінні як важлива умова формування 

багатогранної особистості. У світлі нових концепцій виховання людини гостро 

постає проблема формування молодого покоління, яке здатне розв’язувати 

проблеми, творчо включатись у життєдіяльність. Це зумовлює необхідність 

оновлення форм та методів, появи нових підходів до навчання учнів, які 

дозволять учителям розвивати творчий потенціал учнів і забезпечувати цей 

складний процес на належному професійному рівні. 

Проблема формування творчих здібностей учня у процесі навчальної 

діяльності є актуальною на сучасному етапі, оскільки викликана замовленням 

суспільства школі, що пов’язано з необхідністю формування творчо розвинутої 

висококультурної особистості. 

Цій проблемі приділяється велика увага. У Державній національній 

програмі «Освіта» ( Україна XXI ст.) наголошується на важливості:  

 впровадження нових форм і методів навчання, які відповідали б 

потребам розвитку особистості, сприяли б розкриттю її талантів і здібностей; 

 формування творчої особистості; 

 забезпечення умов для самореалізації учнів. 
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Пізнаючи великий і складний світ навколо себе, людина прагне 

самореалізуватися в ньому, виявити себе як особистість. Один із 

найдоступніших шляхів до цього – творчість. Ще В.О. Сухомлинський сказав: 

«Духовне життя дитини повноцінне тільки тоді, коли вона живе у світі гри, 

фантазії, творчості. Без них вона - засушена квітка». »  

Б. М. Неменский, у своїй книзі «Мудрість краси», пише: «Але справа не 

тільки в тому, щоб навчить дітей бачити, відчувати, і розуміти прекрасне в 

мистецтві, Завдання набагато складніше – необхідно сформувати у них уміння 

творити прекрасне в своїй повсякденній діяльності, повсякденній праці, 

повсякденних людських відносинах ». 

Класична педагогіка минулого стверджувала – «Смертельний гріх 

учителя – бути нудним». Коли дитина займається примусово, вона приносить 

вчителеві багато турбот і розчарувань, коли ж діти займаються із зацікавленням, 

то справа йде зовсім по-іншому. Активізація пізнавальної діяльності учня без 

розвитку його пізнавального інтересу не тільки важка, але й практично не 

можлива. Тому, в процесі навчання необхідно систематично збуджувати, 

розвивати і зміцнювати пізнавальний інтерес учнів і як важливий елемент 

навчання, і як стійку рису особистості. 

Доречним є судження педагога С. Г. Шацького про те, що «паростки» 

творчості є майже у всіх дітей. Треба лише створити умови для їх розвитку. 

Дослідження вітчизняних і зарубіжних педагогів стосовно дитячої 

активності у творчих процесах, теорія діяльнісного підходу О.М. Леонтьєва, 

роботи Д.Б. Єльконіна, Г.С. Костюка і Ш.О. Амонашвілі та інших педагогів 

щодо розвитку дитячої творчості свідчать, що далеко не завжди зовнішні вияви 

творчих задатків адекватні реальним можливостям. Обдарування чи хист 

нерідко приховані за соромливістю, надмірною скромністю дитини. Потрібен 

«проявник», у якому зміг би проступити навіть прихований творчий порух 

дитячої душі. Таким стимулятором має стати система навчальних засобів 

прийнятих для роботи з учнями. Слід пригадати слова відомого педагога С. П. 

Логачевської: «Наше завдання – не загубити жодної дитини, дати можливість 
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кожній розкрити все краще, закладене природою, сім’єю, школою. Дуже 

важливо орієнтуватись не на групу взагалі, а бачити в дітях типове та особливе. 

Правильно організована робота допоможе кожному учневі відчути себе здібним. 

Саме це – надійний стимул до подальшої творчої роботи учнів. ». 

Дана проблема залишається актуальною протягом багатьох років. 

Накопичено досвід, написано безліч статей і книг як українських, так і 

зарубіжних педагогів. Це дуже допомагає вчителеві і курівнику гуртка в 

усвідомленні мети і задачі, у більш раціональному і чіткому плануванні 

поурочних планів і позакласній роботі, пошуку нових методів і прийомів для 

організації навчального процесу. Передовий досвід учителів - новаторів, їхні 

відкриття і розробки уроків регулярно висвітлюються у періодичних та 

наукових виданнях . 

Отже, усе вищевикладене визначає актуальність обраної теми: «Розвиток 

творчих здібностей та активності учнів з урахуванням індивідуальних інтересів 

і нахилів». 

Мета дослідження полягає в розкритті сутності творчості та творчого 

потенціалу учнів, визначенні умов ефективного розвитку творчих здібностей 

школярів в процесі організації занять на уроках трудового навчаня . 

Розділ 1. Сучасні методи навчання та характеристика творчих здібностей  

Проблема розвитку творчих здібностей учнів на заняттях з трудового навчання є досить 

актуальною проблемою в період необхідності відновлення економіки нашої держави, відродження 

національної культури та самосвідомості народу.У зв'язку з цим постають принципово нові вимоги і 

перед системою освіти. Перш за все - це формування творчої особистості, здатної не просто засвоїти 

найвищі наукові й технологічні досягнення, а й самоудосконалюватись, розвиваючи їх. Це дасть 

можливість здійснити координальний перехід від інформаційно-пояснювального підходу в навчанні 

до діяльнісного, спрямованого на формування в учнів уміння вчитися. Розвиток і вдосконалення 

творчого мислення, особливо в період серйозних соціальних змін у нашій країні, дозволить школяру 

виробити навички знаходити ефективні рішення для будь-яких проблем. Усвідомлене 

цілеспрямоване використання творчого мислення дасть можливість особистості досягти бажаного 

результату, самореалізуватися. Тому навчально-виховний процес необхідно підпорядковувати його 

високій меті - розвитку творчих здібностей особистості. 
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Загалом, ідея розвитку творчих здібностей індивідуума відповідає як його 

інтересам, так і загальнодержавним інтересам та інтересам людського 

суспільства взагалі. Такі підходи знайшли відображення в Національній 

доктрині розвитку освіти України: “Держава повинна забезпечувати: 

підготовку кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного 

розвитку, освоєння і впровадження інформаційних технологій, 

конкурентоспроможних на ринку праці; створення умов для розвитку 

обдарованих дітей і молоді...” 

Аналіз проблеми розвитку творчих здібностей багато в чому буде 

визначатися тим змістом, який ми будемо вкладати в це поняття. Дуже часто в 

повсякденній свідомості творчі здібності ототожнюються із здібностями до 

різних видів художньої діяльності, з умінням гарно малювати, складати вірші, 

писати музику.  

Очевидно, що розглядається нами поняття тісно пов'язане з поняттям 

«творчість», «творча діяльність». Під творчою діяльністю ми розуміємо таку 

діяльність людини, в результаті якої створюється щось нове - будь це предмет 

зовнішнього світу або побудова мислення, що приводить до нових знань про 

світ, або почуття, що відбиває нове ставлення до дійсності.  

Якщо уважно розглянути поведінку людини, її діяльність у будь-якій 

області, то можна виділити два основних види вчинків. Одні дії людини є 

відтворюючими  або репродуктивними. Такий вид діяльності тісно пов'язаний з 

нашою пам'яттю і його суть полягає в тому, що людина відтворює або 

повторює вже раніше створені і вироблені прийоми поведінки та дії.  

Крім репродуктивної діяльності в поведінці людини присутня творча 

діяльність, результатом якої є не відтворення вражень або дій, а створення 

нових образів . 

Таким чином, у найзагальнішому вигляді визначення творчих здібностей 

виглядає наступним чином. Творчі здібності - це індивідуальні особливості 

якості людини, які визначають успішність виконання ним творчої діяльності 

різного роду. 
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Значний внеосок у дослідження даної проблеми зробили О. Матюшко. Я. 

Пономарьова, Є. Ільїн, В. Моляко та ін. Більшість учених розглядають 

творчість як процес, що має певну специфіку та результатом якого є створення 

нового, як форму діяльності людини, спрямовану на створення якісно нових 

цінностей, нових ідей, відкриття принципово нового чи удосконаленого 

вирішення того чи іншого завдання. 

У довідковій літературі творчість розглядається як психічний процес 

створення нових цінностей, а також як діяльність, результатом якої є створення 

матеріальних і духовних цінностей.  Творчість передбачає наявність у суб’єкта 

здібностей, мотивів, знань та умінь. Завдяки яким створюється продукт, що 

вирізняється новизною, оригінальністю, унікальністю. Важливу роль у процесі 

творчості відіграють уява, потреба особистості у самоактуалізації, розкритті та 

розвитку своїх творчих можливостей. Експериментальні дослідження доводять, 

що творчі здібності розвиваються в діяльності.  

На думку дослідників, творчість  сприяє вдосконаленню особистості, 

розвитку мислення, свідомості, інтелекту, постійної спрямованості здійснювати 

щось нове, робити більше і краще, ніж раніше. У творчій діяльності людина 

розвивається, набуває соціального досвіду, розкриває свої природні 

обдарування і здібності, задовольняє інтереси і потреби.  

Здібності визначаються ученими як такі індивідуально-психологічні 

особливості суб’єкта, які виражають його готовність до оволодіння деякими 

видами діяльності та їх успішного виконання. Вони охоплюють як окремі 

знання та навики, так і готовність до навчання новим способам та прийомам 

діяльності. 

Здібності виявляються  в процесі оволодіння діяльністю у тому, наскільки 

індивід швидко, легко та міцно засвоює способи її організації та здійснення.    

Учені зазначають. що для формування творчої особистості у процесі 

навчання необхідно знати її властивості, творчі риси її характеру. Так, О. 

Кульчицька виділяє такі властивості творчої особистості: виникнення 
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спрямованого інтересу до певної галузі знань; зосередження на творчій роботі; 

висока працездатність; захоплення роботою тощо.. 

На думку С. Сисоєвої, для формування творчої особистості необхідно 

розвивати такі здібності: проблемне бачення; здатність до висування гіпотез, 

оригінальних ідей; здатність до дослідницької діяльності; уміння аналізувати, 

фантазувати; виявляти протиріччя; виділяти основне; всебічно описувати  

явища, процеси; пояснювати, доводити, обґрунтовувати; робити висновки; 

переносити знання та досвід у нові ситуації; встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки; спілкуватися та долати конфліктні ситуації. 

О. Савченко виокремлює наступні критерії творчості: вміння переносити 

знання в нову ситуацію; гнучко мислити; створювати нові образи; знаходити 

багатоваріантність розв’язків тощо. 

Розвиток творчих здібностей дітей передбачає формування у них 

найважливіших розумових і практичних дій, які зовні виявляються у вигляді 

певних умінь - уміння спостерігати, думати, зіставляти, порівнювати, вміння 

самостійно висувати і вирішувати нові завдання.  

Отже, проблема здібностей залишається однією з центральних у 

психолого-педагогічній науці. Вивчення здібностей як властивостей, родових 

якостей, індивідуальних особливостей особистості (С.Рубінштейн, О.Леонтьєв, 

Г.Костюк та ін.), що виявляються в діяльності і зумовлюють її успіх, 

передбачає знання їх психологічного змісту й структури. Відповідно і творчі 

здібності розглядаються у співвіднесенні з творчою діяльністю. 

При характеристиці суті творчості важливо враховувати різноманітні 

чинники, ознаки, властиві процесу творення. З погляду психології і педагогіки 

особливо цінним є сам процес творчої роботи, вивчення процесу підготовки до 

творчості, виявлення форм, методів і засобів розвитку творчості. 

 Говорячи про творчість дитини, учені наголошують, що учні найчастіше 

не створюють щось зовсім нове, але створення, відкриття суб’єктивно нового 

для дитини вже є проявом творчості. Робота не за шаблоном, не за зразком є 

також показником розвинутих творчих здібностей. Творчість є одним із засобів 
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підвищення емоційного тонусу особистості, закріплення комплексу емоційно-

вольової регуляції, а головне — актуалізації позитивної гами переживань, яка 

супроводжує ефективну працю, переживання радості від зробленого, 

досягнутого, почуття впевненості у своїх силах, у своєму творчому потенціалі й 

творчих здібностях. 

Відмітна ознака творчої діяльності дітей шкільного віку - суб'єктивна 

новизна продукту діяльності. За своїм об'єктивним значенням «відкриття» 

дитини може бути і новим, незвичним, але, в той же час, виконуватися за 

вказівкою вчителя, за його задумом, з його допомогою, а тому не бути 

творчістю. І в той же час дитина може запропонувати таке рішення, яке вже 

відоме, використовувалося на практиці, але додумався він до нього самостійно, 

не копіюючи відоме. У цьому випадку можна говорити про творчий процес, що 

ґрунтується на самостійному мисленні учня.  

Для того, щоб діти розвивали здібності до творчого мислення, необхідно 

постійно створювати ситуацію творчої навчальної діяльності, яка сприяє 

розкриттю та розвитку природних творчих обдарувань.  

Чим більше зміст уроків відповідає інтересам дітей, тим ширше дитині 

надається можливість проявити свою індивідуальність, тим повніше 

зливаються зусилля педагога з навчання і виховання з відповідними зусиллями 

учнів по засвоєнню матеріалу, саморозвитку, самовиховання. Щоб діти почали 

творчо застосовувати отримані знання, необхідно, щоб вони відчували потребу 

в такій діяльності. 

Найважливіше завдання трудового виховання полягає в тому, щоб не 

тільки навчити дітей навичкам якісного виготовлення виробу, а й розвивати 

почуття форми, фантазувати та втілювати свою фантазію у виріб, уміння 

створювати й оцінювати поєднання кольору, композицію, гармонію, симетрію.  

Водночас дослідники наголошують на важливості уникнення 

несприятливих умов для розвитку здібностей: збіднення середовища, яке 

викликає нестачу зовнішніх вражень, зайвий примус, який здатний загасити 

спонтанну активність дитини та її здібності.  
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Головними показниками, які дозволяють судити про рівень розвитку 

творчої активності, є легкість засвоєння нової діяльності, так само широта 

переносу вироблених індивідом способів сприйняття і дії з однієї діяльності на 

іншу.  

Отже, творчі здібності дитини визначають її діяльність, творча активність 

розвивається в діяльності. Сутність творчої особистості не зводиться до рівня і 

обсягу її знань, умінь і навичок, але поняття знань, умінь, навичок і творчості 

взаємнообумовлені. Процес оволодіння знаннями та вміннями, у 

найпростішому розумінні, процесс навчання. Тому творча активність 

розвивається в процесі навчання тієї чи іншої діяльності. 

Здібності - це індивідуально-психологічні особливості особистості, які є 

умовами успішного здійснення даної діяльності і динаміки оволодіння 

знаннями, вміннями та навичками.  

Завдяки здібностям в тій чи іншій сфері дитина може швидко і порівняно 

легко оволодіти необхідними знаннями.  

Здібності, як і інші властивості особистості, не тільки виявляються в 

діяльності, але і формуються в ній. Основним недоліком традиційної системи 

освіти є неможливість виховати творчо мислячу людину, готову до вирішення 

складних і життєвих нестандартних проблем. Вихід з такої ситуації лише один - 

активне включення дітей у діяльність творчого характеру та розвитку творчих 

здібностей.  

Теплов Б. М. у своїй роботі «Проблеми індивідуальних відмінностей» 

розглядає «здібності» передусім як індивідуально-психологічні розвиток між 

людьми. Даючи визначення здібностей, Б. М. Теплов вважає, що воно повинно 

включати в себе три ознаки. По-перше, під здібностями розуміються 

індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють одну людини від 

іншої. По-друге, здібностями називають не взагалі індивідуальні особливості, а 

лише такі, які мають відношення до успішності виконання будь-якої діяльності 

або багатьох діяльностей. По-третє, поняття «здатність» не зводиться до тих 

знань, навичок чи умінь, які вже вироблені в даної людини. 
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 Виховання творчих здібностей дітей буде ефективним лише в тому 

випадку, якщо воно буде являти собою цілеспрямований процес, у ході якого 

вирішується ряд приватних педагогічних завдань, спрямованих на досягнення 

кінцевої мети. І в цій роботі ми, на основі вивчення літератури з даної теми та 

власного досвіду спробували визначити основні напрями та педагогічні 

завдання з розвитку  творчих здібностей  учнів.  

 

1.1. Групова робота 

 Однією  з ефективних  форм  роботи  на  уроках  є  різні  види  групової  

роботи. Вони  не  лише  активізують  навчальну  діяльність  учнів,  а  й  

пробуджують  інтерес,  розвивають  творчі  здібності,  логічне  мислення. 

При теоретичному вивченні тем  використовуємо роботу «в парах». У 

парі повинний бути «сильний» і «слабкий» учні. Такий вид роботи можна 

використовувати при повторенні пройденого матеріалу. «Сильний» учень 

розповідає матеріал «слабкому», учень слухає, оцінює відповідь, після чого 

вони міняються ролями. 

Групова робота ік інтерактивна діяльність на уроках трудового навчання 

передбачає організацію i розвиток діалогового спілкування, яке веде до 

взаєморозуміння, взаємних дій, до спільного вирішення загальних, але 

значимих для кожного учасника завдань. В ході діалогового навчання учні 

вчаться критично маслити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу 

обставин i відповідної інформації, зважувати альтернативні думки, приймати 

продумані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватися з іншими людьми. 

Для рішення проблемного завдання добре використовувати групову 

форму роботи. Роботу можна побудувати в двох напрямках: 

1. Розділити всіх учнів на групи за рівнем їхньої підготовленості. У всіх трьох 

груп завдання будуть різні по складності. Першими розкривають рішення 

поставленої проблеми група учнів зі слабким рівнем підготовленості. Учні двох 

інших груп слухають і оцінюють відповідь. Потім відповідає наступна група. 

Завершують і узагальнюють відповідь учні з високим рівнем підготовленості. 
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2. Всі учні поділяються на групи. У кожній групі по п’ятьох людей, з яких один 

«сильний», один «слабкий», інші із середнім рівнем підготовленості. 

Для всіх груп завдання дається однакове. Це може бути повторення 

теоретичного матеріалу, завдання на кмітливість, вивчення нового матеріалу. 

Спочатку всі учні працюють колективно. Потім кожен член групи розповідає 

цей матеріал, один починає, а наступний продовжує. Завершує роботу учень з 

більш високим рівнем підготовленості. Свої відповіді вони оцінюють спільно.  

Функція педагога полягає в контролі якості знань учнів. Заслуховуючи 

відповідь самого слабкого учня, можна оцінити всіх інших учнів групи (якщо 

учень зі слабкою підготовкою може добре розповісти цей матеріал, виходить, 

уся група попрацювала добре). Група, що відповіла, одержує ускладнений 

варіант завдання, а вчитель перевіряє відповіді наступної групи. Така форма 

роботи допомагає  підняти активність і зацікавленість на уроках. При 

проведенні термінологічних диктантів, тестів-підстановок, доповнень 

висловлень, тестів на виконання алгоритмічних дій на етапі контролю 

працюємо з консультантами. Два учні, які правильно виконали завдання 

першими, збирають роботи інших учнів - перевіряють їх та оцінюють. Критерії 

оцінок обумовлюються заздалегідь.  

 

1.2. Застосування сучасних методів для активного навчання на уроках 

Пізнавальний інтерес формується і розвивається в діяльності. Сильним 

стимулом пізнання є подив. Дивуючись людина наче прагне зазирнути вперед. 

Вона знаходиться в стані очікування чогось нового. Але пізнавальний інтерес 

до навчального матеріалу не може підтримуватися увесь час тільки яскравими 

фактами, а його привабливість неможливо зводити тільки до того, що дивує й 

вражає уяву. 

Це швидко може набриднути учневі, необхідно змінювати форми і 

методи роботи на уроці, намагатися залучати його до творчої розумової 

діяльності. 

Мета праці, або як кажуть - установка, полягає не лише в створенні 
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суспільно корисних об’єктів праці , а i в поєднанні навчання й виховання: 

збагачення учнів знаннями, уміннями i навичками, способами творчої 

діяльності, розвиток у них уміння бачити красу оточуючого i переносити її на 

свою практичну діяльність  

Доведено, що зниження рівня знань учнів у більшій мірі зумовлюється 

якістю уроків: шаблоном, одноманітністю, формалізмом, нудьгою. Багато 

вчителів шукають різні способи «пожвавлення» уроку, залучення учнів до 

активної роботи, розмаїтості форм пояснення нового матеріалу. 

Зрозуміло, ні в якому разі не можна відмовлятися від традиційного уроку, 

як основної форми навчання і виховання дітей. Але надати уроку 

нестандартних, оригінальних прийомів необхідно для активізації розумової 

діяльності учнів. Це не заміна старих уроків, а їхнє доповнення і переробка, 

внесення пожвавлення, розмаїтості, які підвищують інтерес, сприяючи 

удосконалюванню навчального процесу. 

На нестандартних уроках, що передбачають використання активних 

методів навчання, виконання творчих завдань та розвиток творчих здібностей 

учнів, працездатність дітей підвищується, результативність уроку зростає. Слід 

зазначити, що у виборі нестандартних уроків потрібна міра. Учні звикають до 

незвичайних способів роботи, втрачають інтерес, успішність помітно 

знижується. Місце нетрадиційних уроків у загальній системі повинне 

визначатися самим вчителем у залежності від конкретної ситуації, умов змісту 

матеріалу й індивідуальних особливостей самого вчителя.  

Учителеві необхідно учнів переводити зі сходинки його чисто життєвих 

досить вузьких і бідних уявлень про світ на рівень наукових понять, 

узагальнень, розуміння закономірності. Інтересу пізнань сприяє також показ 

новітніх досягнень науки. Тепер, більше чим коли-небудь, необхідно 

розширити рамки програм, знайомити учнів з основними напрямками наукових 

пошуків, відкриттями. Далеко не все в навчальному матеріалі для учнів може 

бути цікавим. І тоді виступає ще одне, не менш важливе джерело пізнавального 

інтересу – сам процес діяльності. 
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Шлях до нього лежить, насамперед, через різноманітну роботу учнів 

організовану відповідно до особливості інтересу. 

Сучасна дидактика надає великого значення розвиткові і творчій 

активності учнів. У ході уроків необхідно вишукувати можливості для їхньої 

самостійної роботи. Варто заохочувати самостійні приклади, прагнути до того, 

щоб учні не механічно запам’ятовували розповідь учителя, а спробували самі 

знайти відповіді на висунуті вчителем питання. Щоб розвивати цю цінну якість 

треба відмовитися від надмірної опіки учнів, занадто швидких підказок, 

надавати можливості самим знайти вихід з виникаючих навчальних проблем. 

Як зазначають більшість дослідників, людина, яка здатна генерувати ідеї, 

використовувати знання й уміння в нових ситуаціях, більш комфортно 

почувається в нестабільних соціальних умовах, швидше знаходить своє місце в 

суспільстві. 

Цьому сприяють  такі методи та прийоми: 

- дискусія є одним із найкращих способів активізувати розумову 

діяльність, зорієнтувати навчально-виховний процес на розвиток мислення, 

творчості учнів; 

- «мозковий штурм», що дає змогу генерувати велику кількість ідей 

щодо розв’язання проблем; 

- проблемне навчання, що не дає однозначних способів розв’язання 

питань, не пропонує стандартних методів, а лише окреслює технологію 

дослідження; 

- творчі завдання, під час розв’язання яких дитина виявляє 

ініціативу й творчість у справі, творцем якої себе відчуває (головна проблема 

полягає в доборі таких завдань); 

- метод проектів, що передбачає залучення учнів до самостійного 

планування та виконання роботи; 

- технологічні  алгоритми  та  графічні  структурно – логічні  

схеми;  

- групова робота; 
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- науково-дослідницька діяльність учнів, в основі якої лежить 

особистісний підхід (допомога учневі вдосконалювати свій досвід, розвивати 

здібності, розкривати індивідуальність);   

При використанні будь-яких методів навчання, обраних вчителем, слід 

дотримуватися принципів технології активного навчання, а саме: 

 

1. Принцип наукової самостійності сприяє розкутості вчителя, у 

результаті чого активізується інтуїція педагога й учня. Сам процес підготовки 

до заняття перетворюється у творчий. 

2. Принцип органічної єдності елементів дозволяє дати учням уяву 

про світ, сформулювати дбайливе відношення до нього, показати значення 

екології навколишнього середовища. 

3. Принцип доцільності дає можливість зрозуміти сутність процесу 

навчання як процесу «вирощування» знань і усвідомлення їх учнями. 

4. Принцип практичної спрямованості дозволяє педагогові передати в 

інтегрованій формі те цінне, що придбано і створено людиною протягом 

багатолітнього розвитку. 

5. Принцип багатофункціональності. На основі цього принципу 

створюються реальні умови для підвищення ефективності педагогічного 

процесу. 

6. Принцип необхідності і достатності (у тому числі по довжині, 

інтенсивності, обсягові, якості, розмаїтості, кількості розглянутих елементів і 

способові їхнього впливу). Завдяки йому забезпечується відображення 

дійсності у свідомості учнів і краще засвоєння знань. 

7. Принцип джерельності і доступності дозволяє найбільше розумно 

будувати процес навчання і більш повно використовувати наявні засоби. 

Після пояснення матеріалу для перевірки і закріплення знань добре 

використовувати тестові завдання. Тести заміняють фронтальне опитування 

вчителя, тому що діти, відповідаючи на питання, самостійно оцінюють свої 

знання. 
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Але не всі діти можуть брати участь у дискусіях, здійснювати науково-

дослідницьку діяльність, створювати проекти та показувати високі результати. 

Творчою особистістю складно керувати. Є багато чинників, що впливають на 

інтелектуальний розвиток: умови, у яких виховується дитина; середовище, що її 

оточує. Важливим для творчого зростання особистості є характер її навчальної 

діяльності. 

 

1.3. Методи дискусії, «мозкового штурму» 

 Дискусія- широке публічне обговорення якогось спірного питання. 

Участь у дискусії сприяє розвитку критичного мислення, дає можливість 

визначати власну позицію, формує навички відстоювати свою думку, 

поглиблює знання з обговорюваної проблеми. Запорукою успішності дискусії є 

її чітка організація: 

- ретельне планування, 

- чітке дотримання правил ведення дискусії усіма її учасниками, 

- дотримання визначеного регламенту. 

Щоб навчити школярів дискусійним формам роботи, треба розпочати з 

простіших технологій: 

1. Метод ПРЕС 

2. Займи позицію 

3. Зміни позицію 

4. Неперервна шкала думок («Нескінчений ланцюжок», «Континуум») 

Важливо по закінченню дискусії підвести підсумки, проаналізувати дії 

учасників.  

Для закріплення отриманих у процесі дискусії знань можна дати учням 

письмове завдання. 

Використання цього методу виявилося досить ефективнм на етапах 

проектування. 

Метод мозкового штурму. Використання цього методу сприяє подоланню 

психологічної інерції, продукуванню максимальної кількості нових ідей у 
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мінімальний термін. Під час мозкового штурму забороняється будь-яка критика  

(словесна, жестова, мімічна), підтримується будь-яка ідея, навіть жартівлива 

або безглузда. Усі висловлені ідеї заисують для розгляду групою експертів. 

Після «затвердження» рішення «генератори ідей» поділяються на 

«противників» і «прибічників» з метою виявлення слабких місць і виправлення 

їх. Особливість його полягає в тому, що учні у процесі обговорення самі 

коригують, аналізують висловлені ідеї. 

 Мозковий штурм є ефективним за дотримання таких правил: 

- працювати доцільно з невеликою підгрупою (від двох до семи 

дітей); 

- висловлювати можна будь-яка думку; 

- заохочувати вільне асоціювання: чим незвичнішою видається ідея, 

тим вона цікавіша; 

- ідей має бути якомога більше; 

- усе висловлене можна комбінувати як завгодно; 

- завершити дискусію необхідно її підсумком, тобто визначенням 

найцікавішої ідеї. 

На початковому етапі вивчення будь-якої значущої теми доцільно 

застосувати таку схему мозкового штурму: 

1. Формулювання мети. 

2. Визанчення проблеми. 

3. Встановлення обмежень. 

4. Висвітлення шляхів традиційного розв’язання зазначеного 

завдання. 

5. Виокремлення елементів, які треба вдосконалити. 

6. Пропозиція ідей та їх аналіз. 

7. Добір рішень із художньої літератури. 

8. Індивідуальний захист дітьми свого рішення. 

9. Добір оригінальнх рішень, які можна реалізувати. 

10. Перевірка ідей на практиці. 
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Схема організації мозкового штурму на завершальному етапі вивчення 

теми передбачає: 

1. Схематичний аналіз об’єкта.  

2. Формування мети та проблеми заняття. 

3. Встановлення обмежень. 

4. Пропонування та аналіз ідей. 

5. Добір рішень із літератури. 

6. Добір оригінальних рішень. 

7. Практичне застосування нових ідей. 

 

Мозковий штурм спонукає учнів проявляти уяву  та творчість, дає 

можливість їм вільно висловлювати свої думки. 

Мета «Мозкового штурму» чи «мозкової атаки» в тому, щоб зібрати 

якомого більше ідей щодо проблеми від усіх учнів протягом обмеженого 

періоду часу. 

Після презентації проблеми та чіткого формулювання проблемного 

питання (його краще записати на дошці) потрібно запропонувати всім 

висловити ідеї, коментарі, нанести фрази чи слова пов’язані з цією проблемою. 

Записати усі пропозиції на дошці чи на великому аркуші паперу в порядку їх 

виголошення без зауважень, коментарів, запитань. 

Різновидом методу «мозковий штурм» можна вважати сучасний метод, 

що має назву «генеалогічне дерево».  Вибудовуючи його, учні бачать кінцевий 

результат своєї діяльності, складають поопераційну послідовність виготовлення 

виробу, використовуючи при цьому свої знання. 

На початкових етапах вивчення розділу нового матеріалу таке дерево 

доцільно запропонувати дітям у готовому виді для виконання практичної 

роботи з виготовлення панно, поясного виробу, вишивки…. 

При складанні вчитель використовує групове обговорення, усно викладає 

технічні умови виконання прийомів і операцій. Таким чином, у короткій і 
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лаконічній формі була вивчена і законспектована технологічна послідовність  

обробки виробів. Закріплено нові поняття і по можливості старі. 

 

1.4. Проблемне навчання і його вирішення. 

Підготовка учнів до життя в сучасному світі, розвиток у них навичок 

творчого застосування знань, підтримка принципу самодостатності, розвиток 

звички до навчання протягом усього життя є цінностями, які професіонали 

всього світу намагаються вплести в канву системи державної освіти. Тільки це 

об'єднує нас, незалежно від того, який предмет ми викладаємо й у якій країні 

живемо. 

Данилов М. А. зазначав, «активність і самостійність учнів повинна 

виявлятися не тільки в класі, на уроці, а й у практичній діяльності, у роботі над 

собою і, зокрема, у визначенні свого місця, своєї сфери і ролі служіння 

суспільству». У цьому плані провідну роль покликано зіграти проблемне 

навчання .  

Як показав досвід роботи кращих вчителів, проблемне навчання, основою 

якого є створення та організація різних типів проблемних ситуацій перед 

учнями, управління їх діяльністю в ході вирішення проблем сприяє успішному 

вирішенню навчально-виховних завдань, поставлених перед  

загальноосвітньою школою. Проблемне навчання передбачає постановку в 

процесі навчання проблемних завдань і питань.  

Проблемні ситуації характеризуються умовами, коли людина не може 

виконати відомими йому способами поставленого перед ним завдання, для чого 

необхідна активізація процесів його мислення. Проблемне завдання - це 

завдання практичне або теоретичне, яке викликає пізнавальну потребу в новому 

невідомому знанні.  

При цьому слід мати на увазі, що проблемні ситуації можуть 

створюватися не тільки при постановці безпосередньо проблем і проблемних 

питань, але й при творчій, самостійному виборі учнями раціонального способу 

дії, прийому виконання навчального завдання, наприклад, виробу. Дані 
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положення необхідно враховувати у процесі навчання дітей швейній справі, 

оскільки саме цей вид занять часто характеризується процедурами 

репродуктивного характеру.  

Для реалізації шляхів розвитку творчих здібностей ми повинні таким 

чином організувати заняття, щоб учні постійно знаходились в ситуації 

вирішення творчих завдань, тобто створювати проблемні ситуації. Проблемні 

ситуації виникли в результаті спонукання учнів до висування гіпотез, 

попередніх висновків, узагальнень. Будучи складним прийомом розумової 

діяльності, узагальнення припускає наявність уміння аналізувати явища, 

виділяти головне, абстрагувати, порівнювати, оцінювати, визначити поняття.  

Проблемним називається таке навчання, при якому засвоєння знань і 

початковий етап формування інтелектуальних навичок відбуваються у процесі 

щодо самостійного вирішення системи задач-проблем, викликаного під 

загальним керівництвом вчителя. У процесі пошуків розв'язання проблеми  

нерідко виникають суперечності між уже наявними знаннями і вимогами 

завдання, учні виявляють нові елементи знань, способи оперування ними, 

опановують способи пізнання, що розширює їх можливості в розв'язанні ще 

більш складних проблем. Ця активна самостійна діяльність призводить до 

формування нових зв'язків, властивостей особистості, позитивних якостей 

розуму і тим самим - до мікросвіту в їх розумовому розвитку .  

Найбільший ефект при проблемному навчанні дають завдання, які 

передбачають відкриття нових причинно-наслідкових зв'язків, закономірностей, 

загальних принципів вирішення цілого класу задач, в основі яких лежать 

невідомі суб'єкту відносини між певними компонентами досліджуваних 

конкретних ситуацій. Вибір завдання-проблеми залежить і від наявності у 

школярів вихідного мінімуму знань або можливості за відносно короткий 

термін до постановки проблеми ознайомити дітей з необхідними для 

самостійного рішення відомостями. Разом з тим треба пам'ятати, що ці знання 

повинні служити опорою для пошуків шляху рішення, а не наводити, не 

підказувати цей шлях, інакше завдання не буде проблемним. Поставивши 
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проблему, вчитель повинен дати школярам самим спробувати її вирішити на 

основі вже наявних знань і переконатися, що цих знань для досягнення мети 

явно бракує, а потім взяти участь у побудові доступних для них ланок 

міркування, що призводять до нового знання. Він обмежується критикою 

помилкових ходів думки при спробах школярів знайти рішення.  

Найбільш ефективний засіб для створення проблемних ситуацій - 

використання протиріч, конфлікту між засвоєними знаннями, знайомими 

способами вирішення певного класу задач і тими вимогами, які нове завдання.  

Завдання-проблеми ставлять учня в умови невизначеності, і помилки тут 

цілком можливі. Такі помилки не страшні, якщо викладач зверне увагу 

школярів на них і доможеться розуміння тих причин, які породили помилки, і 

способів їх подолання. 

Саме проблемне навчання є одним з найдієвіших засобів виховання в 

учнів уміння самостійно й творчо мислити, формування умінь самостійного і 

успішного розв'язання технічних і виробничих завдань у промисловості.  Для 

розвитку в учня здібності до самостійної, на вищому етапі - творчої діяльності, 

треба, щоб він у процесі навчання потрапляв у ситуації, які потребують прояву 

такої діяльності. Якщо професійна діяльність включає необхідність розв'язання 

певних проблем або наявність самостійного їх формулювання, то і в процесі 

навчання слід систематично формулювати і розв'язувати такі проблеми. Процес 

проблемного навчання складається з чотирьох обов'язкових етапів: 

1. Виникнення проблемної ситуації і перших стимулів до її 

розв'язання. 

2. Процесу глибокого розуміння суті проблемної ситуації, прийняття 

її учнями.           

3. Пошуку відповіді на прийняту учнем проблему. 

4. Отримання кінцевого результату і його всебічна оцінка з точки зору 

виконання умов і вимог поставленої проблеми. 

Уроки з використанням проблемних ситуацій проводимо в формі 

співбесіди тоді, коли учні вже мають певні знання із спеціальних предметів та 
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практичного навчання. Спочатку, на таких умовах ставимо прості проблемні 

питання і допомагаємо учням їх вирішувати. 

           Це перший найнижчий рівень - проблемний виклад навчального 

матеріалу. 

            Другий, підвищений рівень, позначений більшою активністю учнів. 

Проблемну ситуацію створюємо самі, далі пропонуємо учням визначити 

проблему, яку розв'язуємо  разом з ними. 

           Третій рівень відрізняється від другого тим, що розв'язують 

проблемну ситуацію учні самі, без допомоги вчителя. Самостійне виконання 

таких завдань можливе й доцільне за умови сформованості певного рівня 

навичок вирішення проблемних завдань.  

          Коли учні самостійно формулюють проблеми, планують і 

відшукують способи розв'язання проблем, а знайшовши їх, аналізують  

результати, вони виявляють найвищу пізнавальну самостійність і активність у 

процесі проблемного навчання. З проблемним навчанням тісно пов'язаний 

розвиток в  учнів технічного мислення. 

Таким чином, створення проблемних ситуацій в процесі навчання 

забезпечує постійне включення учнів у самостійну пошукову діяльність, 

спрямовану на вирішення виникаючих проблем. Це неминуче веде до розвитку, 

до пізнання і творчої активності учнів . 

 

1.5. Метод творчих завдань 

Творчі завдання. Виготовити щось власними руками – це можливість 

виразити власне „Я”. Розуміння цього спонукає далі розвивати і 

використовувати свої вміння, здібності, талант, фантазію, смак, винахідливість, 

почуття, охайність, ін. особистісні характеристики. Створюючи, розробляючи 

щось власне учні тим самим працюють над собою. Вони знаходяться під 

впливом умов, що формують в них естетичні якості: почуття форми, лінії, 

кольору. Все це виховує естетичний смак, розвиває потяг до удосконалення 

своїх умінь, до застосування їх в роботі з різноманітним матеріалом [17, с. 27].  
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Дослідники наголошують на необхідності дотримання у процесі 

використання даного методу  з метою розвитку творчих здібностей і мислення 

учнів таких принципів під час організації навчання: 

- інформативності; 

- діалектичної єдності та оптимальності теорії та практики; 

- саморозвитку; 

- релаксації та аутотренінгу; 

- оптимального поєднання індивідуальної та колективної форм 

навчально-творчої діяльності; 

- віри в можливості дитини. 

Метод творчих завдань можна використовувати на різних етапах 

навчання, проте на початку вивчення певної теми  доцільно давати дітям більш 

прості завдання, наприклад, створити кросворд до вивченої теми, скласти 

технологічну послідовність виробу, замалювати графічне зображення. Коли ж 

учні уже в достатній мірі володіють практичними навичками, можна 

рекомендувати створення  цілого виробу, починаючи від ескізу, до оздоблення, 

звичайно, за умови консультування та допомоги учителя.    

Робота з конструювання виробу, його оздоблення і наступного аналізу- 

один з основних напрямів організації творчої діяльності учнів. Іншим напрямом 

є зміна або покращення форм різних конструктивних елементів і деталей 

виробу. Це самостійний вибір. Осмислення, творче ствлення до праці 

проявляється і при виборі об’єкта проектування. 

 

1.6. Метод проектів 

Близьким до попереднього є метод проектів.  

Даний метод, оснований на використанні проблемних, дослідницьких 

методів, дозволяє підвищити активність учнів у самостійному отриманні знань, 

формуванні навичок здійснення практичної діяльності. 

Проектна технологія дозволяє успішно формувати ключові 

компетентності особистості, необхідні у подальшому житті: комунікативні, 
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інформаційні, соціальні, компетентності пов’язані з життям в 

багатокультурному суспільстві,  з навичками вчитися все життя; а головне, 

спрямована на реалізацію творчого потенціалу  учнів. 

Робота над проектом – це творча праця учня на основі його вільного 

вибору, з урахуванням його інтересів. Навчати роботі над творчими проектами 

учнів слід поступово. Спочатку це короткочасні проекти, виконання яких 

вкладається в межах одного уроку, поступово проекти ускладнюються, стають 

тривалішими.  

Метод  проекту  підвищує  інтерес учнів  до  процесу  навчання,  виховує  

індивідуальну  відповідальність.   Проект  ґрунтується  на  принципі  «вивчення  

та  діяльність». 

Учні навчаються працювати з інформаційними джерелами, знаходити 

інформацію, яка стосується теми проекту, відбирати та аналізувати інформацію 

(зразки  об’єкту проектування), застосовувати  методи  проектної діяльності, 

планувати технологічний процес з виготовлення виробу та здійснювати відбір  

матеріалу та інструментів.  

В залежності від складності конструкції та затрачених коштів на 

матеріали, доцільно проводити елементарне економічне обґрунтування виробу 

перед тим, як його буде виготовлено.   В  процесі  виконання  проекту 

розвивається технічне і технологічне мислення учнів (обґрунтування 

конструкції, добір інструментів), але виконання проекту привчає й до 

економного використання матеріалів, наукової організації праці. 

Під  час  роботи   над  проектом особливу  увагу  потрібно звертати на 

дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої 

гігієни.      

Проектна робота передбачає дотримання певних етапів. Н.І.Шиян  

пропонує здійснювати  виконання  проектів  у  5  етапів (пошуковий, 

аналітичний, практичний, презентаційний, контрольний).  

Потрібно звертати  велику  увагу на підбір об’єктів  проектування,   які б  

зацікавили  дітей, важливо, щоб  вони  не  повторювались. Причому  в  
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кожному  класі  проект  повинен   мати  завершену  форму.  Учні  самостійно 

збирають  інформацію, проектують  виріб,  а у  процесі  технологічного  етапу 

виготовляють  його.  Кожний  урок  у  проектуванні  повинен  бути  виховним  

для  учнів,  пов’язаним  з  життям. 

Заключний етап  проектування  полягає  в  оздобленні  виробу  відповідно  

до  призначення,  конструкційних  матеріалів  та  здійснення  самооцінки  

досягнутих  результатів.  

Для  захисту  проектів  практикую  проведення  оцінювання та 

проведення  виставки  творчих  робіт.  

Проектна діяльність  сприяє формуванню  в  учні  творчого  ставлення  до  

праці. Саме її наявність створює сприятливі  умови для здійснення практичної  

діяльності  учнів  відповідно  до  їх  нахилів,  бажань. 

Різновидом проектної роботи виступає самостійна підготовка 

повідомлень та рефератів на задану тему. Практикується проведення захисту 

таких робіт, яке може відбуватися у різній формі: як усний журнал, 

дискусійний клуб, учнівська конференція. Зокрема, при вивченні теми «Лялька 

мотанка» учнями були підготовлені проекти.  
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Розділ 2. Засоби розвитку творчих здібностей учнів. 

2.1. Використання  ІКТ  у навчальному  процесі 

   Під час проведення уроків доцільним вважаємо використання програмних 

засобів навчання та мультимедіа: презентації, відеоролики тощо.  Використання  

ІКТ  у навчальному  процесі  позитивно  впливає  на  способи   подання  змісту  

навчання,  управління  навчально – пізнавальною  діяльністю,  контроль  та  

перевірку  засвоєння  навчального матеріалу,  а  також  відкриваються  широкі  

перспективи  під  час  вивчення  нового  матеріалу.  Контроль   знань  можна  

здійснювати  різними   способами (за допомогою  тестів,  контрольних  

запитань, карток-завдань). 

       Мультимедійні технології –адекватний й ефективний методичний 

засіб створення середовища для формування ключових компетентностей та 

індивідуалізації навчання учнів в умовах модернізації загальної та педагогічної 

освіти. 

 Використання комп’ютерних технологій на уроках дозволяє 

формувати та розвивати у учнів такі компетентності: саморозвитку та 

самоосвіти, інформаційної, комунікативної, полікультурної, а за умови 

залучення прикладних комп’ютерних програм, ще й компетентності 

продуктивної творчої діяльності.  

 При використанні комп’ютерної презентації мотивація учбової 

діяльності зростає в декілька разів. Презентація звільняє учителя від 

традиційного використання дошки. Етапи  уроку, основні тези і  весь 

необхідний ілюстративний матеріал чітко і наочно виконані на слайдах 

сприяють концентрації уваги учнів і активізації їх діяльності. 

  

2.2. Науково-дослідницька робота учнів 

Педагогічний досвід, спілкування з учителями шкіл показує, що розвиток 

умінь і навичок у самостійній пізнавальній діяльності з елементами  творчості, 

пошукової роботи в межах традиційної класно-урочної системи неможливий. 

Непересічна роль у формуванні нової генерації української творчої еліти для 
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всіх галузей суспільного життя належить системі МАН України як невід’ємної 

складової системи неперервної освіти, яка надає учням додаткові можливості 

для духовного та інтелектуального розвитку, задоволення їх творчих та освітніх 

потреб. 

Зрозуміло, що підготувати на конкурс-захист науково-дослідницьку 

роботу високого рівня не так просто. Це викликає великі труднощі у багатьох 

учнів, якщо в них немає певної підготовленості до науково-пошукової роботи. 

Найефективнішим методом вирішення такої проблеми є проектна діяльність 

учнівської молоді, в процесі якої навчання переростає в дослідницьку 

діяльність із забезпеченням якісного розвитку творчих здібностей дитини.  

Залучення учнів до науково-дослідницької, винахідницької, 

конструкторської діяльності є початковим етапом майбутньої еліти України. І 

Мала академія наук створює умови для виявлення та відбору обдарованих 

дітей, забезпечення духового, інтелектуального, творчого розвитку 

підростаючого покоління, професійного та соціального самовизначення 

особистості. Робота в МАН формує в учнів навички самостійної орієнтації в 

науковій, начально-методичній та довідковій літературі, вчить самостійно 

здобувати потрібну інформацію, активно розвиває в учнів основні види 

мислення, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей, вчить мислити від 

абстрактного до конкретного, дозволяє учню усвідомити себе творцем своєї 

діяльності, підсилює позитивну мотивацію навчання, формує творче системне 

мислення, технологічну культуру й технологічну етику, сприяє формуванню 

культури ділового спілкування, учень аргументовано захищає свої позиції 

мислити оригінально і неординарнр, розвиває уяву, що є могутнім стимулом 

народження нових ідей. Діяльнічсть Малої академії наук передбачає залучення 

до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та 

винахідницької роботи в різних галузях науки техніки, кульри й мистецтва, а 

також виявлення, розвиток і підтримку обдарованої молоді, створення умов для 

її творчої реалізації та розширення наукового світогляду. 
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Якість дослідницької роботи залежить від сукупності зусиль учителя та 

учня. Починається все з мотивації, не тільки дітей, а й вчителя. Другим 

важливим чинником успішної діяльності є рівень професійної майстерності та 

особисті риси вчителя-дослідника. Необхідно, щоб учитель володів методикою 

роботи в межах МАН.Тоді він зможе і зацікавити учнів, і організувати саму 

науково-дослідницьку діяльність. 

Від того як учитель виконує свою роль на першому етапі (занурення в 

наукову роботу), загалом залежить подальша якість дослідницької роботи. На 

останньому етапі роль учителя теж досить значна, тому що учні не можуть 

зробити  узагальнення всього того, про що воно довідалися, що дослідили, 

прийти, можливо, до несподіваних висновків, які допоможе зробити учитель, з 

його життєвим досвідом, науковим кругозором, аналітичним мисленням. Що 

стосується другого стану ( організація та здійснення діяльностя), то тут роль 

учителя істотно знижується, а ступінь активності, самостійності учнів-навпаки, 

підвищується. 

Отже, для самостійного і успішного розв'язання технічних і виробничих 

завдань у промисловості потрібно виховувати в учнів уміння самостійно й 

творчо мислити. Системно оволодіти практичною діяльністю у всьому 

проектно-технологічному ланцюжку – від ідеї до її реалізації,   виробі - 

дозволяє учнм метод проектів, науково-дослідницька діяльність учнів. Головна 

особливість цього підходу – активізувати навчання, надавши йому 

дослідницького, творчого характеру, передати учневі ініціативу в організації 

своєї пізнавальної діяльності. 
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Розділ 3. Поясний швейний виріб на уроках трудового навчання. 

 

3.1. Історія спідниці. 

 

Практично декілька тисячоліть люди навіть не думали розділяти одяг на 

жіночий і чоловічий. Нашим предкам на стегнах пов'язка, фартух, подібність 

спідниці служили прикриттям незалежно від їх полу, віку і соціального 

положення. Проте, з часом уявлення про одяг мінялися. 

 

 У древніх цивілізаціях спідниця була частиною чоловічого одягу, 

причому, у представників знаті вона було довшим, ніж у простих юнаків. 

Тобто, за допомогою спідниці чоловіки намагалися підкреслити свою 

значущість і соціальний статус. Жінки ж носили ще довші спідниці. А в 

Древній Греції і Древньому Римі жінки взагалі обходилися без спідниць-основу 

їх гардеробу складали туніки і плащі. 

Усім відомо, що поступово, спідниця стала предметом 

виключно жіночого гардеробу , виключення, мабуть, складає лише 

шотландський килт.  

Історія спідниці переносить нас в Іспанію, в XVI століття-в моді моделі 

спідниць , неосяжної ширини, яка досягалася за рахунок фасонів в декілька 

ярусів, або ж набивалася кінським волосом. Великим недоліком цих спідниць 

було те, що вони були неймовірно важкими, жінкам було дуже важко їх носити, 

тому цілком закономірним став винахід каркаса з обручів. Оскільки по-

іспанськи обруч іменується "вердуго", то і спідниці стали називатися 

"вердугадо". Перш ніж надіти таку спідницю, її ставили на підлогу, потім 

просто "входили" в неї і пристібали її до корсета. В Італії і Франції спідниці 

http://fedorblog.tk/index.html
http://fedorblog.tk/one_new-kindskirts.html
http://fedorblog.tk/one_new-kindskirts.html
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стали дещо легше і придбали округлі форми за допомогою спеціальної на 

стегнах подушки у вигляді ватного кренделя. 

XVII століття ознаменувалося тим, що вже перестало бути негожим 

показувати ніжки, як втім, і красиві нижні спідниці і підкладку. Прийшов час 

вільних, зручних спідниць. При цьому пані стали надівати декілька спідниць 

одночасно, взимку їх число доходило до дюжини. 

XVIII століття-час кокетування і легкого флірту. Що видніється з під 

сукні верхню нижню спідницю стали шити з шовки , прикрашати мереживом . 

Надовго затверджується кошик-при ходьбі спідниця погойдувалася і видавала 

інтригуючий шерех (тому цю спідницю називали крикуньей). Щоб розширити і 

підняти боки спідниці, придумали спеціальний каркас з китового вуса (або 

навіть дроти)-фижмы. До 80-м рокам XVIII століття спідниця набуває ще 

химернішого вигляду. Ззаду нижче пояси підв'язують ватну подушку. Ширина 

спідниць стає неосяжною. У них вже насилу можна було протиснутися в двері, 

у зв'язку з чим з'являється складаний каркас для спідниць. 

В Франції громіздкі спідниці на каркасі протрималися до кінця XVIII 

століття, потім їх витіснив одяг давньоримського зразка. При цьому модниці 

відмовилися і від корсета, і від сорочок на користь тунік з прозорої тканини, 

перехоплених поясом під самими грудьми. 

Перша половина XIX століття-одна з нижніх спідниць робиться з волоса, 

щоб інші спідниці трималися на ній дзвоном. Вже точно визначена кількість 

нижніх спідниць-до елегантної сукні вважається 6 штук. Спідниці були білі, 

кольорові вважалися неелегантними і навіть аморальними. 

В період Реставрації (1815-1830 рр.) уперше з'явився розподіл жіночих 

нарядів на денні і вечірні. Поступово дамський торс знову прикували в корсет, 

спідниця повертається до металевого каркаса. До середини століття каркас 

змінюється кріноліном: дзвін спідниці утримувався льняним чохлом, 

переплетеним кінським волосом. З кріноліну-жорсткої матерії з волоса 

спочатку робили солдатські коміри, тільки пізніше стали шити спідниці, які 

стали називати також кріноліном. Така спідниця була широкою, шилася з 

http://fedorblog.tk/one_new-silkhistory.html
http://fedorblog.tk/one_new-lace.html
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жорсткої матерії або підтримувалася іншою жорсткою спідницею, подушкою, 

дерев'яною або дротяною конструкцією, китовим вусом, бамбуковими 

кільцями, гумовими шлангами, наповненими повітрям, або нижньою спідницею 

з накрохмаленого полотна. Особливо модним крінолін був в 1850-1870 роки. 

Але дуже швидко від кінського волоса в кріноліні залишилася одно назва: його 

з успіхом замінили нижні спідниці, що трималися на кістяних обручах, а 

пізніше на дротяному каркасі. 

Друга половина XIX століття-нижня спідниця коротшає; з'являються 

кольорові нижні спідниці. Саму верхню нижню спідницю під сукнею роблять 

шовковою, прикрашають мереживом або вишивкою. 

До 1870 року пані обзавелися турнюром-валиком, який підкладали під 

спідницю нижче талії з боку спини. Спідниця з турнюром-ззаду від поясу 

відстаюча спідниця, знизу посаджена на каркас з дротяних обручів, китового 

вуса та ін. Згори пишно декорована воланами або стрічками. 

Історія спідниці : ХХ століття 

Між 1910-1914 роками жінки обзавелися ще і "шкутильгаючою" 

спідницею, як її називали німці. Вона була настільки стягнута у кісточок, що 

пересуватися в ній можна було тільки накульгуючи. Про цю спідницю 

сучасники писали: "В ній прихована можливість скромно виділитися, в ній 

міститься навіть деякий натяк на гротеск, цей туалет є спотворенням традиції". 

Сама історія її виникнення виглядає досить дивною. Спочатку жодна з 

театральних знаменитостей не хотіла прийняти цю сенсаційну модель будинку 

Пакен. Проте актрисі Цецилии Сорель знадобився особливий костюм. По ролі 

вона повинна була простояти тривалий час, спершись об колону, а потім 

відокремити від неї свою фігуру. "Кульгава спідниця", здавалося, для цього 

підходила. Пані напівсвітла перейняли від актриси цю новинку, а від них 

модель стала популярною у світських пані. Так одяг, що сковував рухи, 

розрахований на скульптурну позу, стала одягом для виходу і балів. 

У історії спідниці простежується також ивлияние танців. У XVIII і XIX 

повіках це був вальс, з початку XX століття-танго, в 1920-і роки-Чарльстон, а в 
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1960-і-рок-н-рол. Для танго, наприклад, винайшли спідниці з розрізом, в який 

були видні ноги. 

Перед світовою війною жінки одягаються в прозорі тканини, розріз на 

спідниці відкриває ноги... Ревнителі моральності забили на сполох. У США, в 

штаті Ілінойс, влада намагалася заборонити спідниці, подол яких був вищий за 

п'ятнадцять сантиметрів від землі; короткі рукави і декольте виключалися. 

 

Спідниця впродовж віків не раз міняла свою форму, але довжина її 

залишалася непостійною виключно в двадцятому столітті. Коко Шанель 

зробила спробу укоротити подол спідниці.  

Революцію спідниці вчинила Мері Куант-вона ввела моду на міні і 

отримала орден британської імперії за заслуги у британському експорті. 

Сталося це в середині 60-х років. Популярність образу жінки-підлітка 

трималася до кінця десятиліття. Нарешті мода на міні досягла апогею. І тоді 

з'явилися максі. Панування максі тривало недовго. Але воно послужило 

поштовхом до повернення класичного стилю. А потім знову і знову міні 

спідниці з'являються на подіумі і на вулицях міст. 

 

3.2. Поцес пошиття спідниці. 

 

Підготовка швейної машини до роботи. 

Підготовка швейної машини до роботи виконується в такій послідовності: 

1. Зі швейної машини з ручним приводом знімають футляр, вставляють 

рукоятку в гніздо та закріплюють її. 

2. Швейну машину з ножним приводом дістають із тумбочки і натягають 

приводний ремінь на пускове колесо. 

http://fedorblog.tk/one_new-history_mini.html
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3. Під час умикання машини з електроприводом спочатку приєднують 

шнур живлення до швейної машини, а потім –до електромережі. 

Пускорегулювальну педаль розміщують під столом так, щоб нога стояла на 

педалі без напруження. 

4. Установлюють швейну машину на робочий хід за допомогою 

фрикційного гвинта. 

5. Перевіряють, щоб біля швейної машини не було сторонніх предметів. 

Під час роботи на швейній машині необхідно дотримуватися таких 

правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог: 

1. Машину з ручним приводом ставити на стіл на відстані 5-10 см від 

його краю. 

2. Ліворуч від машини залишати місце для того, щоб розмістити виріб, 

який обробляється. 

3. Світло на виріб має падати зліва або спереду машини. 

4. Для роботи використовувати стілець, який відповідає зросту 

працівника і висоті столу. Стілець повинен стояти навпроти голководія швейної 

машини. 

5. Сидіти треба прямо на всій поверхні стільця, на відстані 10-15 см від 

краю столу. 

6. Волосся заховати під косинку, рукава одягу застебнути. 

7. Перевірити, чи немає у виробі голки або шпильки. 

8. Не нахилятися близько до рухомих частин машини. 

9. Не тягнути тканину й не підштовхувати її під лапку під час шиття. 

10. Стежити за правильним положенням рук та ніг. 

Технологічна послідовність виготовлення прямої двошовної спідниці 

1. Підготовка деталей крою до обробки. 

2. Підготовка спідниці до першого примірювання. 

3. Проведення першого примірювання. 

4. Виправлення неточностей і дефектів, виявлених під час примірювання. 
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5. Початкова обробка спідниці (обробка виточок, рельєфів, складок, 

кишень). 

6. Обробка застібки. 

7. Обробка бічних швів. 

8. Обробка верхнього зрізу. 

9. Проведення другого примірювання. 

10. Обробка нижнього зрізу. 

11. Оздоблення й остаточна обробка спідниці. 

12. Перевірка якості готової спідниці. 

Підготовка деталей крою до обробки 

1. Перевірити наявність усіх деталей крою та правильність їх 

розкроювання (напрям нитки основи, малюнка, ворсу, відсутність на деталях 

дефектів тощо). 

2. За лекалом уточнити обведені крейдою зрізи та контрольні знаки. 

3. Перевести контурні лінії бічних зрізів, талії, виточок, низу на інший бік 

виробу за допомогою копіювальних стібків. 

4. Прокладною строчкою намітити середини деталей переднього і 

заднього полотнищ, згину пояса, а також лінію стегон, місце розташування 

кишень тощо. 

Підготувати виріб до примірювання – це значить обробити окремі деталі і 

вузли виробу і тимчасово їх зібрати. Від правильності підготовки виробу до 

примірювання залежить кінцевий результат пошиття виробу. 

Послідовність підготовки спідниці до першого примірювання 

1. Зметати виточки, складки, рельєфи. Виточки скласти лицьовим боком 

усередину, суміщаючи копіювальні стібки, і зметати від вузької частини до 

широкої. Складки зметати по намічених лініях з виворітньої сторони. Розкласти 

складки, суміщаючи їх середину зі швом зметування, і закріпити 

зметувальними стібками по всій довжині. 

2. Приметати кокетки, оборки і волани, якщо вони є частинами основних 

деталей. 
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3. Зметати бічні зрізи переднього і заднього полотнищ спідниці, 

з'єднуючи контрольні знаки. Зметувати слід зі сторони переднього полотнища 

від лінії талії до низу. При зметуванні шва лівого бічного зрізу слід відступити 

від лінії талії на 14-16 см (для застібки). 

4. Вметати застібку-блискавку. 

5. Підготувати пояс: зшити частини пояса, розпрасувати, покласти 

прокладку, якщо це передбачено моделлю. 

6. Приметати пояс до верхнього зрізу спідниці з боку пояса, з'єднуючи 

лицьові сторони спідниці та пояса. 

7. Заметати припуск на підгин низу спідниці в бік вивороту. 

Проведення першого примірювання й усунення виявлених недоліків. 

Перше примірювання виробу на фігурі проводиться з метою уточнення 

його посадки і фасону по правій стороні виробу в такій послідовності: 

1) зметаний виріб одягають на фігуру так, щоб лінії середини переднього 

і заднього полотнищ були на відповідних місцях, сколюють пояс по лінії талії, 

закривають застібку-блискавку; 

2) уточнюють баланс виробу. У виробах, що мають правильну посадку на 

фігурі, не повинно бути ніяких заломів і перекосів тканини, середини 

переднього і заднього полотнищ повинні розташовуватися вертикально. У разі 

порушення балансу виробу бічний шов переміщають на необхідну величину та 

заколюють шпильками; 

3) перевіряють ширину виробу в області талії, низу та стегон; 

4) уточнюють ширину і довжину витачок, складок та ін.; 

5) уточнюють лінію пришивання пояса; 

6) визначають довжину виробу; 

7) за допомогою крейдяних ліній та шпильок наносять уточнення на 

виріб. 

Причини виникнення і способи усунення деяких видів дефектів спідниці 

подано у табл. 
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Якщо виріб під час першого примірювання не отримав змін, то він може 

залишатися зметаним. Якщо ж у виріб були внесені зміни, то виявлені недоліки 

усуваються в такій послідовності: 

1. Випарюють пояс, прибирають нитки заметування низу виробу, 

розпускають бічні шви, рельєфи, виточки. 

2. По уточненим зрізам і лініям виконують прокладні стібки. 

3. Виправлення за допомогою копіювальних стібків переносять на ліву 

сторону спідниці. 
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4. Спідницю зметують по новим лініям. 

·  

 Вибір способу обробки швів. Вимоги до обробки швів. 

Обробка виточок 

1.Зшити виточки від широкого кінця до вузького, зводячи строчку нанівець. 

2.Закріпити кінці строчки і видалити зметувальні стібки. 

3.Провести волого-теплову обробку виточок. Для цього виточки спочатку 

припрасувати на ребро, потім деталь розташувати зрізом талії до себе, 

спрасувати слабке місце в кінці виточки і запрасувати їх у бік середини деталі. 

Обробка складок 

1. Зшити складку від верхнього зрізу до контрольної лінії. 

2. Закріпити кінці строчки і видалити зметувальні стібки. 

3. Розкласти складку, суміщуючи її середню лінію зі швом зшивання. 

4. Припрасувати. 

Обробка бічних зрізів 

1. Бічні зрізи зшити від зрізу талії до лінії низу по передньому полотнищу 

спідниці. По лівому краю бічного зрізу біля лінії талії залишити не зашитими 

14-16 см тканини для застібки . 
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2. Нитки зметування видалити, залишаючи зметаною ділянку для застібки. 

3. Шви розпрасувати (щільні тканини) або запрасувати (тонкі тканини). 

Вимоги до виконання машинних робіт 

1. Перед зшиванням швів перевірити, чине залишилося у виробі шпильок. 

2. Внутрішні строчки виконувати нитками, колір яких відповідає кольору 

виробу. 

3. Оздоблювальні строчки виконувати шовковими нитками, колір яких 

відповідає кольору тканини або є контрастним (за моделлю). 

4. Зшивати, відступаючи від зметувальних стібків на 0,1-0,2 см в сторону зрізу 

шва. Ширина всіх швів повинна відповідати технічним умовам на їх виконання. 

5. Частота стібків залежить від товщини тканини і характеру операції. 

6. Кінці внутрішніх строчок закріплюють зворотнім ходом машини, довжина 

закріпки – 0,7-1,0 см. 

7. Після зшивання зметувальні та копіювальні стібки видалити, бо вони можуть 

лишати сліди на тканині після припрасування. 

8. Усі зрізи швів і відкриті краї деталей обметують на спеціальній машині, 

обробляють ножицями із зигзагом або уручну косими чи петельними стібками. 

9. Усі технологічні операції закінчуються волого-тепловою обробкою. 

Поопераційна волого-теплова обробка виробу 

Технічні вимоги поопераційної волого-теплової обробки виробу (ВТО) 

1. ВТО проводити на столі або колодці, вкритих м'яким сукном і білою 

бавовняною тканиною. 

2. ВТО деталей та виробу проводити відповідно до температурних 

режимів, що обираються для кожного виду тканини. Ступінь нагрівання праски 

та її дію на тканині попередньо перевіряють на клаптику тканини. 

3. Для ВТО застосовують пропрасовувачі з м'якої бавовняної тканини. 

4. Перед виконанням ВТО деталь або виріб зволожують з пульверизатора 

або прасують без зволоження. 

5. Операції ВТО проводять до повного видалення вологи. 
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6. Шви спочатку припрасовують на ребро, а потім запрасовують або 

розпрасовують. 

7. У кінці ВТО пропрасовують під припусками швів для того, щоб зняти 

їхнє відбиття на лицьовій стороні виробу. 

 

Правила безпечної роботи з праскою 

1. Не залишати без нагляду ввімкнену в мережу праску. 

2. Ставити праску на спеціальну підставку. 

3. Стежити, щоб підошва праски не торкалася шнура. 

4. Вмикати і вимикати праску тільки сухими руками, беручись за вилку. 

5. У приміщенні з бетонною підлогою під ноги класти гумовий килимок. 

6. Стежити, щоб мітка терморегулятора була на тій точці, яка відповідає 

температурі нагрівання для даної тканини. 

7. Після закінчення роботи вимкнути праску. 

Вибір виду застібки. Послідовність обробки застібки «блискавка». 

  

У якості застібки у спідницях використовують гачки, ґудзики і застібки-

блискавки. Найбільш поширеною і зручною є застібка-блискавка. Вона може 

бути розташована у верхній частині лівого бічного шва, середнього шва 

заднього або переднього полотнищ. Колір застібки-блискавки підбирають 

відповідно до кольору основної тканини виробу. Колір ниток може співпадати з 

кольором тканини або бути контрастним до неї. Застібку-блискавку 

пришивають однорожковою лапкою швейної машини так, щоб її зубці не було 

видно з лицьової сторони виробу. Верхній край стрічки застібки-блискавки 

ховається в шов обробки верхнього зрізу спідниці. Зубці застібки-блискавки 

можуть бути розташовані на однаковій відстані від згинів припуску або зі 

зсувом у бік переднього полотнища спідниці (рис.). 
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Перед обробкою застібки-блискавки зрізи спідниці зшивають (шов 

запрасовують або розпрасовують), припуски на застібку розпрасовують і 

обметують. 

 

 

 

Послідовність обробки та пришивання поясу (ущільнення клейовими 

прокладками, обшивання коротких зрізів, прасування). 

Поясні вироби по лінії талії можуть оброблятися різними способами: 

обшивкою, еластичною тасьмою, корсажною стрічкою, пришивним або 

суцільнокроєним поясом тощо. Вибір способу обробки залежить від фасону 
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виробу та властивостей тканини. Найбільш поширеним способом обробки 

верхнього зрізу спідниці є обробка пришивним поясом. 

 

 

  

 

 Проведення другого примірювання. 

Друге примірювання виробу на фігурі проводиться з метою уточнення 

його посадки, положення лінії талії, низу, якості обробки швів. Послідовність 

проведення другого примірювання: 
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1) виріб одягають на фігуру, закривають застібку-блискавку, пояс 

закріплюють шпилькою; 

2) оцінюють посадку виробу, помічаючи місця, які потребують 

спрасування або відтягування; 

3) перевіряють якість виконання швів; 

4) уточнюють розташування лінії низу. 

Якщо під час проведення другої примірки виявлено недоліки, то їх 

усувають так само, як і після першого примірювання. 

· Визначення довжини виробу. 

Низ спідниці вирівнюють на фігурі під лінійку. Для цього беруть довгу 

лінійку, ставлять її на підлогу і, тримаючи лінійку вертикально, поступово 

пересувають її по правій стороні виробу, відмічаючи через кожні 5-10 см 

шпильками або крейдою потрібну довжину. 

Знявши виріб, вивертають його на лицьову сторону, складають навпіл 

так, щоб згин відповідав середині деталей, а бічні шви і виточки співпадали. 

Сколюють виріб шпильками по верхньому і нижньому зрізах, підрізають 

нерівності припуску та з'єднують нанесені відмітки за допомогою лінійки 

прямою лінією. Намічену лінію за допомогою копіювальних стібків переносять 

на іншу половину виробу. 
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По наміченій лінії низ спідниці підгинають навиворіт, припрасовують 

через вологу лляну тканину та закріплюють, заметуючи двома рядами стібків, 

прокладаючи перший ряд на відстані 1 см від підігнутого краю, а другий – біля 

краю зрізу. b/span> 

· Способи обробки нижнього зрізу 

Нижній зріз спідниці обробляють різними способами залежно від моделі 

виробу, виду і властивостей тканини. У виробах будь-якої моделі, зшитих з 

тонких тканин, обробку низу виконують швом упідгин із закритим зрізом. 

Якщо ж тканина бавовняна або змішаного складу середньої щільності, то низ 

виробу можна обробити швом упідгин з відкритим обметаним зрізом, 

машинною потайною або зигзагоподібною строчкою. 

У виробах зі щільних тканин обробку низу виробу виконують швом 

упідгин з відкритим обметаним зрізом, ручними потайними стібками, швом 

«козлик», а зі щільних сипучих тканин – окантувальним швом, перекривають 

тасьмою, підшивають ручними хрестоподібними стібками, підклеюють 

клейовою павутиною тощо (рис. 5.12). 

 

а) шов упідгин із закритим зрізом; б) шов упідгин із відкритим обметаним 

зрізом; в) потайний шов; г) шов «козлик»; д) окантувальний шов; е) шов, 

перекритий тасьмою. 

Роботами по виготовленню швейних виробів займаються швачки і кравці. 

Вони повинні знати конструкції та деталі виробів, швейні матеріали та їх 
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основні властивості, будову та призначення швейних машин і пристроїв, 

володіти прийомами виконання машинних, ручних, прасувальних робіт, 

здійснювати регулювання швейних та інших машин, перевіряти якість готового 

виробу. 
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Висновки 

 Отже,  проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що проблема  

розвитку  творчих  здібностей  учнів  на  уроках трудового навчання   є  на  

сучасному  етапі  актуальною. Доведено, що основними  прийомами  на 

заняттях є: створення  проблемних  ситуацій, використання  методу  проектів, 

групові  форми  роботи, різноманітні  самостійні роботи, розв’язування задач, 

застосування елементів  інтерактивного  навчання, використання комп’ютерних 

технологій. Аналіз  передового  педагогічного  досвіду  викладання  трудового     

навчання  свідчить,  що  більшість  вчителів,  які  мають  великий  педагогічний  

стаж  та  досвід  роботи  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах,  пропонують 

та  використовують  різні  методи  розвитку  творчих  здібностей  та різні 

підходи  до  організації  навчальної  та трудової  діяльності  учнів.  

Зокрема, широко застосовуються різні сучсні методи активного навчання:  

проблемне навчання, метод проектів, метод творчих завдань, ігрове навчання, 

використання технологічних алгоритмів та графічних структурно-логічних схем, 

комп’ютерних технологій.  Використання вказаних методів у взаємозв’язку з 

традиційними   забезпечує вищий рівень активності учнів на уроках трудового 

навчання. Навчальні заняття мають  не  тільки  закріплювати   і  покращувати  

знання та  практичні  навички  учнів,  а  й  виявляти  їх  творчий  потенціал,  

розвивати  творчі здібності і надавати  можливості  реалізувати  їхні творчі  

індивідуальності. 

     Враховуючи    вищевикладене,   пропонуємо  для  розвитку   творчих    

здібностей  дітей:  

- впроваджувати  у  навчально - виховний  процес  інноваційні  

технології  як  цілеспрямований  системний  набір прийомів, засобів  організації 

навчальної  діяльності,  що  охоплює  весь  процес  навчання  від  визначення  

мети  до  одержання  результатів; 

- проводити  практичні  заняття, на  яких учні  виготовляють  різні 

вироби; 
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- застосовувати  на  заняттях  художньо – конструкторські  прийоми,  

оскільки  вони  розвивають  уяву,  просторове  мислення,  образотворчі  

навички, відчуття  гармонії, гарного  смаку, які  є  необхідними  для  загального  

розвитку  творчої  особистості; 

- практикувати  на  заняттях  колективне обговорення  

індивідуальних  творчих  завдань; 

- використовувати  на  уроках   технічну  документацію.      

Одним з найдієвіших засобів формування таких умінь є проблемне 

навчання. Аргументи для введення проблемного навчання можна коротко 

викласти так. Якщо необхідно розвинути в учня здібності до самостійної, на 

вищому етапі - творчої діяльності, треба, щоб він у процесі навчання потрапляв 

у ситуації, які потребують прояву такої діяльності. Якщо професійна діяльність 

включає необхідність розв'язання певних проблем або наявність самостійного їх 

формулювання, то і в процесі навчання слід систематично формулювати і 

розв'язувати такі проблеми.  

Використання на уроках праці ігрової діяльності надає можливості учням 

для самореалізації, бо у іграх моделюється творчий процес, створюються 

сприятливі умови для розвитку творчих здібностей учнів. Вчитель при цьому 

стимулює інтерес школярів до самостійного дослідження, сприяє розвитку їх 

інтелектуальних якостей і творчого потенціалу. 

Застосування на уроках ігрової діяльності як засобу розвитку творчої 

особистості дозволяє отримати суттєві результати, якщо при організації ігор 

врахувати специфіку навчального предмета, вікові та індивідуальні особливості 

дітей, рівень розвитку їх творчих здібностей. Найбільшої ефективності можна 

досягти при використанні на уроках не окремих ігор, а комплексу, що поєднує  

інтелектуальні, творчі, індивідуальні і колективні ігри в порядку їх 

ускладнення.                                                                                                                                

Особливу  увагу  треба  звертати на розвиток   творчих  здібностей  учнів,  

бо  через  творчість  найбільш  повно  проявляються  професійні  інтереси  і  
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нахили  учнів. Не всім  учням  дано  рівні здібності,  можливості, пам'ять. Це  

спонукає  здійснювати  диференціацію,  розвивати  здібності  кожного  підлітка.   

Отже, методи активного навчання вимагають інтенсивної підготовки до 

уроку, і ці зусилля трансформуються у більш високу ефективність занять, 

збільшують творчий потенціал викладача і підвищують інтерес учня до 

навчання. 

На думку психологів і педагогів, найважливіше й найбільше мистецтво – 

вселити кожній дитині думку, що вона здатна до творчості. Це ціль, якої має 

намагатися досягнути будь-який педагог, який бажає виховати особистість. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1. Фрагмент плану уроку 

Тема. Особливості конструкцій, моделювання та побудова креслення 

різних моделей спідниць 

Мета уроку: ознайомити з різними видами та моделями спідниць, їх 

конструкцією, навчити вибирати модель спідниці і тканину для її виготовлення, 

знімати та записувати мірки для побудови креслення спідниць різних фасонів. 

Міжпредметні  зв’язки: математика, біологія, трудове навчання. 

Посібники та матеріали: журнали, фотографії з моделями спідниць, 

плакати,сантиметрові  стрічки. 

План заняття 

1. Історія спідниці. 

2. Види спідниць. 

3. Конструкція спідниць. 

4. Зняття мірок. 

5. Практична робота. Прийоми знімання та записування мірок для 

побудови креслення спідниць різних фасонів. 

Хід заняття 

І. Організаційна частина. 

ІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності. 

Інтерактивна гра «Мікрофон». (Для повторення раніше вивченого 

матеріалу  проводжу усне фронтальне опитування) 

1. Чому існує багато варіантів послідовності виготовлення спідниці? 

2. Які з перелічених факторів впливають на послідовність 

виготовлення спідниці: а) довжина виробу; б) наявність складок; в) колір 

тканини; г) кількість деталей; д) обсипальність тканини; е) силует тканини. 

3. Чому основні деталі виробу до примірки зметують, і тільки після 

примірки зшивають? 

4. Розкажіть узагальнену схему виготовлення спідниці? 
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Критерії оцінювання: 

9 балів – учень добре орієнтується у питанні, вірно відповідає; 

7 -8 балів – учень допускає незначні помилки у відповіді на питання; 

4 -6 балів – учень мало, тобто погано розуміє зміст питання, відповідає 

невпевнено, з помилками. 
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 Додаток 2. Фрагмент плану уроку 

Тема  уроку. Правила  знімання  та  записування  мірок 

Мета:  ознайомити  учнів  з  послідовністю , правилами   знімання   мірок  

та         їх  записом,  виховання   позитивного  відношення  до  навчання; 

підвищити  інтерес  до  предмета, активізувати  розумову  діяльність  учнів, 

сприяти розвитку особистості  учня  шляхом  використання  комп’ютерної 

техніки,  різних  джерел  інформації; формувати  інтелектуальну  

компетентність   учнів; розвивати аналітичне мислення.         

Тип  уроку:   формування  знань   та  вмінь  учнів. 

Метод  викладання  уроку:   пояснювально- ілюстративний, частково 

пошуковий (методи  проведення  розписані  по  етапах  уроку). 

МТЗ:  комп’ютери,  сантиметрові  стрічки, таблиці,  схеми, тасьма. 

Міжпредметні  зв’язки:біологія (тема  «Будова  тіла  людини ») , 

візуальне мистецтво (тема «Співвідношення пропорції»), інформатика  ( тема 

«Сворення таблиць у текстовому редакторі WORD.») 

 Особливості  методики  навчання:  на  уроці  застосовано  елементи  

технології  оособистісного  спрямування  навчального  процесу. З цією метою 

використано   методику   добору відомостей,  які  відповідають сферам 

структури  особистості  учня: інформаційно-пізнавальній,           операційно—

результативній,  цілевизначальній. 

Очікувальні  результати. 

Після  уроку  учні  знатимуть.                      Після  уроку  учні   вмітимуть. 

1.Правила знімання та записування мірок. 1.Знімати  та записувати  

мірки. 

2.Основні типи пропорцій тіла людини.     2.Характеризувати людину з 

різ- 3.Основні  постави  фігури  людини.                 ними  поставами.                                                                                                         

                                                      ХІД   УРОКУ 

I.  Організаційна  частина- 2 хв.                                                                   

   (рапорт  чергового;  перевірка  готовності  учнів  до  уроку.)                     

II.  Повідомлення   теми  уроку  і  його  мети - 1  хв. 
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III. Актуалізація  опорних  знань  учнів  - 5  хв. 

Проблемна  ситуація.  Сьогодні  зросла    кількість  молодих  людей,  

підлітків,  які  мають  незначні, а  інколи  досить  виразні  відхилення  у  

поставі.  Серед  причин  таких  відхилень  лікарі  називають  пасивний  та  

неправильний  способи  життя,  нехтування  уроками  фізичного  виховання, 

ранковою  фіззарядкою. Наслідки  бувають  негативними  для здоров'я  дитини,  

все  частіше  молодь піддається  дії сколіозу , що  приводить  до  змін  у  різних  

відділах  хребта. А  це  змушує  нас  проводити знімання  додаткових  мірок  та 

проводити  додаткові  розрахунки  при  конструюванні  та  моделюванні  одягу. 

        Методи: фронтальна  бесіда 

        1. Назвіть основні типи пропорцій тіла  людини. 

(Від.доліхоморфний, брахіморфний, мезоморфний) 

         2.  Який  хребець  найбільше  добре  прощупується  під  

шкірою?(Від. сьомий) 

         3. Що  називається  поставою?(Від. звичне  положення  тіла  людини  

у  просторі) 

         4. Назвіть  основні  постави  фігури  людини.(Від. нормальна,сутула, 

перегиниста) 

        5.  Охарактеризуйте  людину  із  сутулою  поставою. 
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 Додаток 3. Зразок творчого проекту 

 

ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ  

Виготовлення ляльки – мотанки  

                                                       

     

 

 

 

Актуальність теми  

На Україні здавна були популярні обереги для дому. Але 

куплений оберіг не має такої магічної сили як оберіг зроблений 

своїми руками.  
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«Наш оберег ішов з землі, Коли нас скіфами ще звали.  

І талісман той берегли, І щастя в доленьці шукали. Або коли була 

війна, І  ворог йшов на схил Дніпровий, Чи то котилася чума,  

Чи хтось був дуже тяжко хворий...» (О. Онищенкo)  

Іще для наших прабабусь і бабусь хрест , молитва, великодня 

крашанка, як і рушник, паляниця, вогонь у печі, обручка, пучечок 

певного зілля, пов'язаного навхрест, а також слова «добрий день!», 

«з Богом!», «бувайте здорові!», як і «не убий»,   «не укради»,— були 

не просто предметами і словами, а знаками добра і сили, 

заступниками від нещасть, були —  оберегами.  

У давнину людина відчувала тісніші зв'язки з силами природи і 

вже за часів палеоліту (10-5 тис. до н. е.) диференціювала їх на 

добрі та злі, причому добрі були оберегами від злих. Але їх тр еба 

було періодично задобрювати, звертатись до них з магічними 

заклинаннями, приносити їм жертви.  

Проте людина відчувала потребу ще і в матеріалізованих 

захисниках — оберегах. 

Люди вірили, що обереги захищають їх від  хвороби, «дурного 

ока», стихій та іншого лиха. Збираючись в далеку дорогу, людина 

брала з собою оберіг, щоб вкладене в нього добро, віра і любов 

зігрівали душу, нагадували про батьківський дім та рідну землю.  

Лялька  – це одна з найдавніших народних іграшок, яка 

сьогодні стає дедалі популярнішим сувеніром і видом рукоділля. 

Здавна в кожній родині вона виконувала роль оберега. Вважали що 

лялька є посередником між тими, хто живе зараз, та минулими і 

прийдешніми поколіннями. Лялька – мотанка є одним з 

найцікавіших фольклорних напрямів і найдоступніших дітям творів 

мистецтва. Ляльки – мотанки дають змогу не загубити прадавню 

лялькову культуру нашої землі та залишити її для майбутніх 

поколінь. 
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 Лялька-мотанка є одним з найцікавіших фольклорних напрямів 

і найдоступніший дітям твір мистецтва. Ляльки -мотанки дають 

змогу не загубити прадавню лялькову культуру нашої землі та 

залишити її для майбутніх поколінь. У наш час на прилавках 

магазинів можна побачити багато гарних іграшок. Але вони зроблені 

на фабриці і не несуть тепла душі їхніх творців. Тому  в 2 1 столітті 

діти знову повинні бачити не тільки іграшки виготовлені машинами, 

але і своїми руками..  

Мета проекту : навчитися виготовляти народну ляльку, 

показати можливість використання таких виробів для ігор і 

подарунків, розвивати інтерес до теми проекту серед ровесників.  

 

I ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП 

Вивчення теми дозволить з»ясувати, коли з»явилися традиційні 

народні ляльки, які ляльки були в нашого народу, яке призначення 

мала кожна лялька.  

 

Завдання проекту: 

 Ознайомитися з історією виникнення народної ляльки. 

 Вивчити та застосувати на практиці технології виготовлення різних 

видів ляльок. 

 Виготовити сувенірну ляльку – мотанку в національних традиціях. 

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 

Лялька-мотанка–оберіг родини і душі 

     Лялька здавна відома в усіх традиційних культурах – від Аляски до 

Австралії, від Африки до України – не тільки як дитяча іграшка, але й як 

могутній магічний талісман та й оберіг родини й Роду. Головним 

призначенням ляльки у давні часи було берегти душу свого власника від зла, 

хвороб і нечистих помислів, а лялечку-оберіг часом передавали з покоління 
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в покоління впродовж років і віків, і були ляльки, про які складалися 

легенди, і потім передавалися від матері до дочки, як священний переказ... 

В Україні таку ляльку називають лялька-мотанка, і тут вона відома з 

незапам’ятних часів, і своїми витоками сягає чи не в добу Трипільської 

цивілізації. Перші такі ляльки робили з трави або соломи, а згодом, з 

поширенням ткацтва, почали використовувати тканину і прядиво. Можна 

сказати, лялька-мотанка – це найдавніше у світі зображення людської 

постаті, і навіть предтеча скульптури. 

      А в українських родинах здавна молода мати, чекаючи дитину, неодмінно 

робила ляльку-мотанку, котра уособлювала собою майбутнє дитя. Перш ніж 

покласти в колиску новонароджену дитину, туди клали лялечку, і вона 

ставала оберегом дитини, її захисницею, символом зв’язку дитини з усім 

родом, і цей зв’язок захищав людину, де б вона не була. 

     В Україні, ще на початку 20 століття дівчата, готуючи скриню з весільним 

посагом, разом з рушниками та сорочками, клали туди своїх ляльок. Кожна 

дівчина робила мотану ляльку, яку забирала із собою в нову сім’ю. Причому 

в родині чоловіка дозволялось молодій дружині, допоки в молодят немає 

діток, гратись лялькою, і чим більше, вважалося, вона  грається лялькою, 

то швидше стане матір’ю, і тим здоровіші будуть діти. Згодом молода мати 

клала своїх ляльок до дитячої колиски, щоб оберігали дитя від хвороб та 

поганих очей, а коли дитина підростала, то ляльки віддавалась їй для 

грання. 

     У наш час з кожним роком набуває поширення древнє мистецтво 

виготовлення ляльки-мотанки, і вже зроблені руками майстрів ХХІ століття, ці 

правічні берегині наших родин продовжують виконувати свою захисну 

функцію… 

ВИГОТОВЛЕННЯ 

       Здавна виготовлення ляльки супроводжувалося обрядовими піснями, і це 

було свого роду магічним актом, спрямованим на добру долю, подружню 

злагоду, щасливе весілля, гармонію в родині. Іноді лялька виготовлювалась «до 
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випадку»: наприклад, щоб викликати або припинити дощ, змінити погоду, 

залагодити сварку в родині, забезпечити добру подружню пару дівчині чи 

хлопцеві. 

        Майстер, приступаючи до створення ляльки-берегині, вкладає в процес 

свої думки і наміри: для чого ця лялька робиться, у чому вона покликана 

сприяти і в чому допомагати своєму майбутньому власнику. 

При виготовленні ляльки-мотанки в жодному разі не використовується голка, 

а тільки нитки і тканина. Лише в останні часи майстри, що роблять 

колекційні ляльки, які вже мають не тільки сакрально-обрядове, але й 

художнє та естетичне значення, використовують голку для оздоблення, і то 

лише  вбрання ляльки, вишивкою або гаптуванням. Всі інші, найважливіші 

деталі ляльки-оберегу, дотепер виготовляються без застосування голки. 

Потужну захисну силу мають ляльки, виготовлені з натурального конопляного 

або лляного полотна – це універсальний родинний оберіг від нещастя і хвороб. 

Вважається, що лялька-мотанка повинна бути безлика, а та, яка служить 

берегинею – з хрестом замість обличчя. Хрест – один з найдревніших 

оберегів, символ Сонця, життя і нових починань, і символізує саму людину, 

гармонію її персонального фізичного світу (горизонталь) і духовного 

(вертикаль). Лялька-берегиня обов’язково мотається за рухом сонця – тоді 

вона принесе удачу та щастя. 

        Інший неодмінний атрибут ляльки-берегині – розпростерті в жесті захисту 

руки, адже лялька ще й символ Богині-Матері, яка дає життя і пряде нитки 

людських доль. Та ниточка, якою мотається лялька-берегиня – це символ 

щасливої нитки, що її пряде кожному з нас Велика Богиня, золота нитка, яка 

єднає покоління в міцний єдиний Рід, береже і захищає, дає силу, наснагу і 

добробут. І майстриня, створюючи ляльку-мотанку, закладає у своє творіння 

щасливі побажання, яких вона просить для майбутнього власника ляльки у 

Хранительки Долі… 

Окремий різновид обрядової ляльки, яка створювалася на добробут і щастя – 

це весільна подвійна лялька, що зображувала «князя з княгинею», тобто, 
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молодого й молоду. Такій подвійній ляльці робили одну ручку на двох, що 

повинно було символізувати злагоджене любов’ю життя. І нерідко таку парну 

ляльку садовили на першій підводі, якою молоді їхали до церкви вінчатися, 

щоб ця лялька захищала майбутнє подружжя від лихого ока. Дотепер можна 

бачити на капоті машин весільного кортежу ляльку, хоча уже давно забувся 

первісний, сакральний символ цієї традиції. 

Зараз майстри, які працюють з традиційною лялькою, відзначають позитивний 

вплив, який має процес виготовлення такої ляльки на психіку людини. 

Наприклад, народний майстер-лялькар Валентина Бердник-Сокоринська, яка 

робить свої ляльки-мотанки з дотриманням усіх стародавніх обрядів та 

законів її виготовлення, часто проводить спеціальні майстер-класи для 

майбутніх матерів або для дітей-сиріт. Виготовлення ляльки-мотанки – це 

свого роду психотерапія, яка бере свої витоки в глибокій давнині, яка 

допомагає зняти певні психологічні травми. Наприклад, помічено, що 

діти-сироти, які пройшли майстер-класи по виготовленню ляльки, стають 

врівноваженішими, і разом з тим, вони роблячи свою лялечку, формують образ 

своєї майбутньої матері. Так само, жінки, які в період вагітності, 

проходять майстер-клас, програмують для своєї дитини щастя, здоров’я, успіх. 

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ 

      Лялька-берегиня має стояти на видному місці. Якщо лялька покликана 

сприяти любовній гармонії – у спальні, якщо це лялька на добробут і 

соціальний успіх – у вітальні або кабінеті, лялька-берегиня домашнього 

вогнища та родинного затишку – у тому місці, де члени родини найчастіше 

збираються разом. 

      Ляльку в жодному разі не можна підвішувати за голову. Найкраще ставити 

її на підставку, так, щоб вона оглядала кімнату. В крайньому разі її можна 

почепити на стіну за спеціальну петельку ззаду на поясі. 

Коли ви вносите ляльку в дім і ставите її на призначене для неї місце, 

можна їй «розказати», для чого вона прийшла у ваш дім. Не варто у 

присутності ляльки-берегині лаятися або з’ясовувати стосунки. І не варто 
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ляльку, придбану для вашого дому, передаровувати іншим людям. Разом з нею 

може піти гармонія з вашого дому... 

В Україні народну ляльку робили з доступного дешевого матеріалу: 

соломи, трави, тканини, шматочків старого одягу тощо, і без будь-яких 

інструментів. Спосіб простий – змотування, перекручування й перев»язування 

тканини. Відповідно ляльки бувають вузлові та мотані. Вузлові ляльки 

виготовляють шляхом намотування та прив’язування тканини без застосування 

голки. Голку й нитку в окремих випадках використовують під час пошиття 

головного убору та оздоблення вбрання ляльки. Ляльку – мотанку роблять без 

вузлів, хоча принципової різниці між цими способами немає. 

В Україні вирізняли три основних типи ляльок – мотанок: 

 Немовля 

 Баба – берегиня 

 Дівчина – наречена 

 

Опрацювавши літературу були підібрані моделі –  аналоги, які 

можна використати у розробленні власного виробу.  

МОДЕЛІ – АНАЛОГИ 
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Усі моделі виготовлені шляхом намотування тканини на основу. Голова 

зроблена з мотка лляної тканини. Сакральний хрест замість обличчя символізує 

єдність неба і землі, чоловічого (вертикальна лінія) і жіночого (горизонтальна) 

начал. Ляльки, одягнені в костюми, характерні для України XVIII - XIX століть. 

В окремих деталях костюма використана традиційна українська вишивка. Усі 

моделі – аналоги нескладні за технологією виготовлення, мають естетичний і 

привабливий вигляд. Важливим є збереження традицій національного костюма. 

 

II КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ЕТАП 

Опис проектованого виробу.  

 Будемо  виготовити ляльку- мотанку яка має назву «Дівка –  

Баба».  

Ця лялька символізує нашу дівочу сутність. З одної сторони - 

дівка, а потім вона перетворюється на бабу. А дівка ж нікуди не 

ділась, вона в середині є. А звання "баба" колись було почесним і 

його отримувала лише та, котра народила дівчинку.  

Одна лялька «Дівка» – це дівчина у вінку. Вона одягнена у 

вишиту сорочку. До сорочки одягнена червона спідниці та фартух. 
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Головний убір – вінок із квітів та стрічок, є основною відмінністю 

дівочого вбрання від жіночого.  

Інша лялька «Баба» - це є жінка з дитиною на руках що 

символізує жінку – берегиню роду. Одягнена у сорочку та спідницю 

але темних кольорів. На голові зав’язана хустка.  

Матеріали: натуральні тканини, нитки, шовкові стрічки,  

дерев’яна паличка для основи ляльки.  

 

III. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЕТАП  

1. Послідовність виготовлення ляльки – мотанки  

Українська лялька в основі голови має скручену по спіралі 

смужку тканини. Спіраль – це один із найдревніших символів 

вічності й безконечності буття, символ родючості й нового 

народження у всіх народів Землі. Інша характерна ознака мотанки – 

хрест на обличчі ляльки. Хрест у даному випадку є оберегом – 

символом Сонця, життя і нових починань, символізує саму людину, 

гармонію її персонального  фізичного світу (горизонталь) і 

духовного (вертикаль). Вузлову ляльку мотають за рухом Сонця, 

тоді вона принесе успіх і щастя.  

В основі української ляльки -мотанки – хрестоподібна фігура, 

де єдина об’ємна деталь –  це голівка. Її виготовлення – це 

найважливіший момент процесу створення ляльки -мотанки. 

І обов’язково вузлова лялька мотається за рухом сонця – тоді 

вона принесе вдачу та щастя.  

Коли голівка готова, майстриня нарікає майбутню ляльку тим 

іменем, яке буде символізувати її призначення. Далі з валиків  

тканини формуються ручки (перекладина хреста) і тулуб. Дехто з 

майстрів надає ляльці більшої схожості з жіночою постаттю, 

формуючи ще й груди. Після того ляльку одягають – вбрання  
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2. Технологічна карта «Виготовлення голови та тіла 

ляльки»  

№ 

з/ 

п  

Технічні 

умови 

виконання  

Технологічна операція  Зображення операції  

1 Виготовлення 

голівки  

Моток тканини 

розміщують 

вертикально у 

квадратний шматок 

тканини, обмотують 

ниткою і зав’язують 

вузлом.  

Голову прив’язуємо до 

невеликої палички, з  

іншого боку робимо 

таку саму голову.  

 

    

 
2 Виготовлення 

туловища  

Кінці тканини 

закладаємо до середини 

і змотуємо кінці –  це 

руки.  

Тепер формуємо груди з 

того самого матеріалу,  

що й голови і 

примотуємо знизу.  
    

    
3 Виготовлення 

хреста на 

голові ляльки  

Різнокольоровими 

нитками намотують на 

обличчі ляльки хрест  
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4 Виготовлення 

спідниці.  

Беремо два шматочки 

тканини, зшиваємо їх 

докупи. Посередині 

можна вставити 

кружево, пришити 

тасьму.  

 

 
5 Виготовлення 

сорочок.  

Сорочки виготовляємо з 

вишитого рушника –  

для дівчини, та з  

шерстяного платка –  

для баби.  

 

 
6 Оформлення 

голови.  

Для дівки виготовити 

вінок із шовкових 

стрічок.  

 

 

Бабі зав’язати хустку.  

 

 

 
 

 
7 Одягання 

ляльки- дівки  

Одягти на ляльку 

сорочку та спідниці, 

пояс підв’язати 

стрічками. Виготовити 

фартух та одягти поверх 

спідниці.  
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8 Одягання 

ляльки - баби  

Одягти сорочку,  

спідницю, фартух.  

Виготовити маленьку 

ляльку –  немовля і  

прикріпити до баби.  

 
 

3. Екологічне обґрунтування виготовлення виробу.  

Для виготовлення виробу використано натуральні тканини та 

нитки, які є безпечними й нешкідливими для здоров’я людини. 

Забрудненість навколишнього середовища піл час виготовлення 

виробу відсутня.  

4. Технологічне обґрунтування виготовлення виробу.  

Витрати матеріалів незначні, їх доступно придбати або 

використати старі речі. Нескладна технологія виготовлення виробу 

потребує відносно короткого часу, мінімальне використання 

необхідних інструментів та обладнання.  

5. Естетичне обґрунтування  

Декоративність, естетична привабливість, гармонійність, 

композиційна цілісність.  

6. Економічне обґрунтування виготовленого виробу 

включає:  вартість матеріалів, витрат на електроенергію, на оплату 

праці. 

Важко оцінити творчість і порахувати час, витрачений на 

виготовлення ляльки –  мотанки. Практично собівартість ляльки 

виготовленої власноруч на уроках і вдома, дорівнює вартості 

витрачених матеріалів. Частину матеріалів можна знайти вдома, 

тому що на ляльку згодяться шматки тканини, що була у вжитку.  

Розраховуючи собівартість, не будемо враховувати:  
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 Комерційні витрати;  

 Податкові і соціальні  відрахування;  

 Витрати на електроенергію  

 Розрахунок витрат матеріалів (М) 

 

№з/п Матеріали Ціна за 

одиницю 

вимірювання, 

грн. 

Витрати 

матеріалу,м 

Вартість 

витрат, 

грн. 

1 Тканина для виготовлення 

голови та тіла ляльки  

20 грн/м 0,5 10

.00 

2 Нитки для намотування хреста 

на голові 

7 грн/ моток 1/5 1,

4 

3 Стрічки різних кольорів 1,50 грн/м 3 4,

50 

4 Решта матеріалів не купувалися, 

це шматочки тканини що були 

вдома. 

   

 Всього    15

,90 

 

ВИСНОВКИ  

Як бачимо з розрахунків собівартість виробу низька, що дає 

можливість заощадити сімейний бюджет.  

Під час виконання проекту учні більше ознайомилися з 

народною лялькою.  

 Вивчили історію виникнення традиційних народних ляльок;  

 Вивчили класифікацію і ознайомилися з матеріалами, що 

використовують для їх виготовлення;  

 Навчилися використовувати основні технологічні прийоми, 

які застосовують для виготовлення ляльок –  мотанок.  

Ця оригінальна лялька може стати чудовим подарунком чи 

оберегом. 
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