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У методичному посібнику розкривається досвід розвитку творчих здібностей 

учнів з урахуванням їхніх індивідуальних інтересів, активізація процесу 

навчання на уроках трудового навчання та заняттях гуртків. Розглянуто низку 

сучасних методів навчання, запропоновано методику проведення уроків та 

занять, дидактичні матеріали, рекомендації з проведення  майстер-класів по 

роботі зі шкірою починаючи з третього класу. Посібник стане у нагоді 

вчителям трудового навчання  з предмету «Технології»  та керівникам гуртків 

декоративно-ужиткового мистецтва. 
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Вступ  

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства, дослідження в пізнанні 

закономірностей  творчої  діяльності  стає  необхідною  умовою задля 

подальшого соціально-економічного прогресу.  Одна з  важливих передумов 

цього прогрессу – підвищення  ефективності,  якості  навчання  і  виховання,  

зокрема  всебічний розвиток творчих здібностей дітей та підлітків. 

Серед  соціальних  інститутів  виховання  і  розвитку  особлива  роль 

належить закладам позашкільної освіти.  Вони  є  невід’ємною  частиною 

мікросередовища (соціуму), що сприяє реалізації індивідуальних 

психофізичних  і  соціальних  потреб  особистості,  розкриттю  її  творчого 

потенціалу,  формуванню соціально-значущих якостей. Різноманітність  форм  і  

методів  роботи  у закладах позашкільної освіти,  їх різноманітний  контингент,  

об'єднання  масової,  групової  й  індивідуальної діяльності,  динаміка  творчої  

співдружності  з  дорослими,  задоволення особистісних  потреб. Усе  це  

значною  мірою  зумовлює  соціалізацію вихованців, формування їх ціннісних і 

моральних орієнтацій, сприяє розвитку творчих здібностей. Система 

позашкільної освіти є важливою умовою для розвитку дитини з урахуванням її 

індивідуальних здібностей, мотивів, інтересів, ціннісних орієнтацій. 

Створюються  умови, котрі сприяють  емоційно-психологічній захищеності і 

внутрішньому комфорту, що дає можливість дітям, підліткам  не  тільки  плідно  

проводити  свій  вільний  час,  а  й  раціонально задовольнити свої потреби в 

позитивних емоціях,  радості, творчості. Домагатися самоствердження,  

новизни  вражень,  розширенню  кругозору  і  сфери спілкування. 

Організація  діяльності  дітей та учнівської молоді є одним з резервів  

підвищення  якості  та  інтенсивності  вирішення  завдань  суспільства  в галузі 

освіти. Головна  мета  позашкільної  освіти  та  виховання  –  створення  умов  

для творчого,  інтелектуального,  духовного  та  фізичного  розвитку  дітей  та 

учнівської молоді у вільний від навчання час, підготовка підлітків до життя в 

умовах переходу до ринкової економіки при впровадженні якісно нових форм і 

методів  організації  позашкільної  життєдіяльності  підлітків,  задоволення  їх 

освітніх  потреб  шляхом  залучення  до  науково-експериментальної, 

дослідницької, технічно-конструкторської, художньої, декоративно-прикладної, 

еколого-природничої, туристсько-краєзнавчої та інших видів діяльності. 

Одним з головних завдань сучасної позашкільної  освіти 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 
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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. 

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.» 
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1. Формування творчих здібностей в процесі навчальної діяльності закладів 

освіти. 

Проблема розвитку творчих здібностей учнів на заняттях гуртка та уроках 

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 освітній процес необхідно підпорядковувати його високій меті – 

розвитку творчих здібностей особистості. 

Загалом, ідея розвитку творчих здібностей індивідуума відповідає як його 

інтересам, так і загальнодержавним інтересам та інтересам людського 

суспільства взагалі. Держава повинна забезпечувати підготовку 

кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, 

освоєння і впровадження інформаційних технологій, конкурентоспроможних 

на ринку праці. Створювати умови 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.  
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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. 

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. Виділяють 

такі властивості творчої особистості: виникнення спрямованого інтересу до 

певної галузі знань; зосередження на творчій роботі; висока працездатність; 

захоплення роботою тощо. 

Для формування творчої особистості необхідно розвивати такі здібності: 

проблемне бачення; здатність до висування гіпотез, оригінальних ідей; 
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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. 

Виокремлюються 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, що виявляються в діяльності і 

зумовлюють її успіх, передбачає знання їх психологічного змісту й структури. 

Відповідно і творчі здібності розглядаються у співвідношенні 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 

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. 

Відмінна 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.  
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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.  

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 

взаємообумовлені. Процес оволодіння знаннями та вміннями у найпростішому 

розумінні, процесс навчання. Тому творча активність розвивається в процесі 

навчання тієї чи іншої діяльності. 
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2. Оригінальні вироби зі шкіри. 

 Ми знаємо, що шкіра здавна використовувалася в основному в побутових 

цілях. З неї шили одяг, гаманці, сумки, пояси, футляри, головні убори, кінську 

збрую. Створювалось народне мистецтво в основному християнами, 

ремісниками. Деякі промисли мають багатовікову історію яка переходить в 

стародавні традиції (ткацтво, гончарство), інші виникли в останні десятиріччя. 

З одним із видів декоративно-прикладного мистецтва, а саме з «технікою 

шкіряної пластики»  хочу вас познайомити.  

Я пропоную навчитися виготовляти із шкіри оригінальні прикраси (із одного 

предмета та в комплекті ). Це можуть бути брожки, сережки, кулони, браслети, 

кольє, заколки, брилки. Можна виготовити прекрасні панно для оздоблення 

інтер’єру будинків. Виробами із шкіри можна прикрасити одяг, пояси, гудзики, 

взуття, сумки, головні убори. І нарешті всі ці вироби можуть стати гарним, 

незабутнім подарунком 

 Перед початком роботи дуже важливо навчитися бережливому cставленню 

до природних ресурсів і господарському використанню сировини та матеріалів. 

Ще з давніх віків таке ставлення було характерним для будь-якого народу, який 

міг знайти застосування знайденому на дорозі цвяху, підкові і навіть зів’ялому 

вінку. Як часто той хто займається творчістю, скаржиться на те, що не вистачає 

матеріалів, немає з чим працювати, тому працюючи з шкірою я вирішила дати 

ще одне життя стареньким черевичкам, сумочкам, гаманцям, рукавичкам. В 

наших руках вони перетворюються на квіти, травинки, листочки, гілочки. 

Робота зі шкірою особливо цікава дітям починаючи з 10 років. Обробка цього 

нового для них матеріалу привчає бути більш відповідальними. Адже їм 

доручають працювати з свічкою, шилом, сірниками, шпильками, пінцетом,   

ножицями . Фантазуючи і старанно вирізаючи листочки, пелюстки, шишички, 

діти навіть не підозрюють, яку велику користь приносить їм ця праця. А справа 

ось у чому. Коли дитина ріже шкіру, вона прикладає набагато більше зусиль, 

чим при роботі з папером чи тканиною, а це не тільки розвиває  м’язи, а й добре 

масажує активні точки пальців рук, при цьому покращується робота всіх 

органів дитини, її самопочуття, психологічний стан. До того ж шкіра – це 

натуральний   матеріал, котрий несе в собі багато позитивної енергії. Діти 

вчаться розпізнавати натуральну шкіру. 

Вона буває свиняча, теляча, овеча, козяча, екзотичних тварин, а також 

рептилій і риб. 

Ви познайомитесь  з різними прийомами  обробки шкіри: штампування, 

гравірування, мозаїка, тиснення, обпалювання.   Вчаться поєднувати ці способи 

доповнюючи їх вишивкою, аплікацією, випалюванням, різними накладками із 

камінців, намиста, бісеру. В учнів повинна виробитись і закріпитись звичка до 
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аналізу споживчих, економічних, екологічних потреб суспільства, здатність 

оцінювати ідеї виходячи з реальних потреб, матеріальних можливостей і умінь, 

вибирати найбільш вдалий економічний спосіб виготовлення об’єкта праці, 

який відповідав би вимогам дизайну. Привчання до самостійної роботи, 

стимулює пізнавальний, емоційний і моторний розвиток. Враховуються 

потреби дітей в залежності від індивідуальних можливостей, вікових 

особливостей, зацікавлення, здібності учнів. Під час виконання різних 

технологічних операцій розвивається творче мислення, естетичні смаки, 

художні здібності, з’являється потреба в гарній, що радує зір роботі.   

Протягом багатьох століть люди робили найрізноманітніші речі зі шкіри. 

Предмети побуту, одяг, взуття та прикраси - до сих пір багато хто з цих речей 

виготовляються саме з шкіри. Шкіра є дуже м`яким і зручним матеріалом. А 

предмети, які з неї виконані, відрізняються міцністю і довговічністю. На 

сьогоднішній день шкіра вважається відмінним матеріалом для декорування 

приміщення, прикраси одягу і взуття. Багато представниць прекрасної статі 

виконують вироби зі шкіри своїми руками. Цей вид рукоділля є дуже 

популярним. Для того щоб навчитися цьому ремеслу знадобиться чимало часу. 

Зате на вироби зі шкіри своїми руками завжди високий попит. А самі вироби 

відрізняються дороговизною. З шкіри можна виконати найрізноманітніші речі – 

картини, шкіряні футляри для телефонів, різноманітні браслети, сережки, пояса 

і багато іншого. Біжутерія та аксесуари зі шкіри, зроблені своїми руками 

користується великим попитом серед підлітків. 

Шкіра є доступним і податливим матеріалом для роботи. Створювати вироби 

зі шкіри ручної роботи здатна і дитина. В роботу згодяться старі сумки, обрізки 

з чобіт, рукавичок або ременів. Для створення великого виробу рекомендується 

придбати цілісний шматок шкіри в спеціалізованому магазині. Слідуючи 

різним рекомендаціям, рукодільниця може навчитися декоративному 

оформленню шкіри. 

Алгоритм дій 

Для виконання будь-якої сувенірної продукції в 

домашніх умовах потрібно підготувати матеріал для 

майбутнього виробу з шкіри. Стара сумка або інший 

товар розпорюється по швах, і кожен шматок 

начисто витирається за допомогою м'якої щітки і 

мила. Потім шматки слід прополоскати в розчині 

води з оцтом і сіллю. Очищений матеріал 

обов'язково добре просушується.  

Чиста і суха шкіра підлягає фарбуванню. 

Найчастіше для цього використовують фарби на 

http://poradu.pp.ua/uploads/posts/2015-08/virobi-z-shkri-stvorennya-shedevra-svoyimi-rukami_911.jpeg
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основі олії, маркери або лак для нігтів. Вироби з натуральної шкіри світлих 

тонів можуть прийняти практично будь-який відтінок.  

Процедура підготовки трафарету: щоб почати роботу над виробом з даного 

матеріалу, бажано заздалегідь вирізати трафарет з картону. Підготовлений 

шаблон прикладається до шкіри зі звортного боку. Після цього обведена деталь 

вирізається. Використовуючи постійно трафарет у своїх роботах, можна 

навчитися виконувати вироби з шкіри з наявністю складних і численних 

елементів. Після того як всі елементи схеми будуть вирізані, слід приступити 

до обробки країв. Для цього відмінно підійде парафінова або воскова свічка. 

Над її вогнем варто протягом декількох секунд потримати виріб.  Для того щоб 

склеїти всі наявні деталі, рекомендується використовувати клей «Момент». При 

наявності додаткових матеріалів у вигляді картону, паперу або відрізків 

тканини бажано придбати клей ПВА. Доброю порадою перед склеюванням 

стане обробка майбутнього виробу з шкіри своїми руками ацетоном. Чим 

прикрасити виріб? На цьому завершальному етапі майстриня вдається до 

допомоги своїй фантазії і може використовувати будь-які декоративні 

елементи: паєтки, бісер або блискітки. 

Якщо на необхідному шматку шкіри утворилися 

плями, їх можна спробувати вивести підручними 

засобами. Вироби із шкіри часом мають плями з 

побутового жиру, який легко стирається бензином 

або розчинником.  

При виявленні плям від кулькової ручки варто 

вдатися до суміші спирту і оцтової кислоти. Якщо 

цих інгредієнтів під рукою немає, на виріб 

насипається волога сіль і протирається за 

допомогою губки для миття посуду. Очищені вироби з шкіри пропрасовують 

праскою, який повинен бути теплим, попередньо проклавши шар тканини. 

Як зробити браслет самостійно? 

Насамперед необхідно продумати ескіз свого 

шедевра. Для цього його потрібно намалювати на 

щільному папері. Підказкою можуть стати модні 

тенденції. Не варто забувати про зручну застібку. 

Представниці жіночої статі воліють вдаватися до 

кнопок для зручності зняття прикраси. Після нанесення 

ескізу на картон потрібно з точністю виміряти всі 

розмірні складові, обов'язково залишивши припуск для 

застібки. Наступним кроком стане перенесення картинки на шкіру. Для цього 

макет вирізається, прикладається на шматок шкіри і обводиться за допомогою 

http://poradu.pp.ua/uploads/posts/2015-08/virobi-z-shkri-stvorennya-shedevra-svoyimi-rukami_542.jpeg
http://poradu.pp.ua/uploads/posts/2015-08/virobi-z-shkri-stvorennya-shedevra-svoyimi-rukami_443.jpeg


 

13 
 

мила. Практично готовий виріб вирізається за допомогою ножиць. 

Найскладнішим для вироби з шкіри своїми руками стає установка кнопки. Для 

цього знадобиться спеціальне пристосування, яке за допомогою натиску врізає 

застібку в шкіру. Простим рішенням стане самостійне вшивання звичайної 

застібки, але з відстеженням охайності шва. На фінальному етапі виріб 

прикрашається за смаком кожної господині. Це можуть бути стрази або 

намистини. 

Створення троянди зі шкіри. 

На підготовленому шматку шкіри промальовуються майбутні пелюстки, їх 

повинно бути не менше десяти, маленького і великого розміру, і охайно 

вирізаються. Потім всі деталі обпікаються над полум'ям свічки таким чином, 

щоб вони злегка завернулися. 

 
Перша маленька пелюстка заливається клеєм і згортається в трубочку. Вона 

стане серединкою квітки. Кожен наступний приклеюється до серединки. 

Важливим моментом стане витримка одній лінії для отримання саме троянди. В 

кінці виріб можна збризнути лаком для волосся з блискітками. 

Дуже багато про людину можуть сказати її речі. Особливо значимі такі як 

аксесуари: годинник, гаманець, портмоне, барсетка, сумка і ремінь. Вони 

обов'язково повинні бути добротними і стильними. Важливо, щоб це були 

шкіряні вироби, інші матеріали тут недоречні. Ще більше ніж одяг та 

аксесуари, про людину розповідає інтер'єр її житла. Господар будинку, який 

хоче надати своєму житлу презентабельність і стиль, придбає тільки 

ексклюзивні товари відповідно концепції і дизайну. Використання натуральних 

речей в дизайні інтер'єру стає в наш час все більш актуальним. У всьому світі 

люди прагнуть придбати екологічно чисті товари і наповнити ними будинок. 

Оригінальним акцентом в інтер'єрі будь-якої кімнати можуть стати вироби зі 

шкіри, такі як килими, накидки для ліжка і т. д. Подібні предмети ще не стали 

буденними в наших оселях, тому, відразу додають інтер'єру унікальності.  

http://poradu.pp.ua/uploads/posts/2015-08/virobi-z-shkri-stvorennya-shedevra-svoyimi-rukami_304.jpeg
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Натуральна шкіра - особливий матеріал, який володіє здатністю «дихати», а 

також пристосовуватися до різної температури і вологості. Завдяки своїй 

фактурі цей матеріал надзвичайно привабливий зовні і приємний на дотик. 

Шкіра ніколи не акумулює холод, вона, навпаки, нібито, випромінює тепло. 

Шкіряні товари для здоров'я людини сприятливі, практично, всі вони 

гіпоалергенні і не викликають інших негативних реакцій організму. Якщо брати 

до уваги наші українські товари, то шкіряні вироби серед них традиційно 

вирізняються гарною якістю, що пояснюється великим досвідом у технології 

обробки шкіри, а також у виготовленні виробів з неї. Українські майстри здавна 

виготовляли вироби зі шкіри у великому асортименті, накопичуючи при цьому 

чималий досвід. Безумовно, шкіряні речі можна презентувати, як VIP 

подарунки для найвимогливіших персон. Натуральна шкіра завжди асоціюється 

зі словами престиж і шик. Хоча корисні товари зі шкіри можуть бути 

використані також у повсякденному житті. Добре вироблена шкіра служить 

довго і не вимагає складного догляду, їй легко можна повернути свіжий вигляд. 

Наприклад, стару шкіряну сумку легко можна оновити, натерши гліцерином 

або кіркою свіжого апельсина, від чого вона знову заблищить, як нова. Шкіряні 

рукавички, портмоне і ремені – гідні подарунки для чоловіка. Зараз ці шкіряні 

вироби, як правило, виготовляють за сучасними технологіями, які дають 

можливість надовго зберігати форму і міцність. У процесі вироблення шкіру 

просочують антибактеріальними і консервуючими речовинами, що додає їй 

корисних властивостей і довговічності. Приємні і унікальні подарунки для 

жінок – оригінальні шкіряні сумки, рукавички, гаманці. Вони ніколи не 

виходять з моди, традиційно служать ознакою гарного смаку і заможності. 

Користуйтеся на здоров'я і з задоволенням нашими виробами зі шкіри! 

Художня обробка шкіри – вид декоративно-прикладного мистецтва, що 

специфічними прийомами формотворення й оздоблення утворює чимало 

естетично досконалих побутових речей: місткостей, взуття, одягу тощо. У 

первісні епохи шкіру розглядали лише під кутом її практичної придатності. 

Згодом зрозуміли художню вартість шкіри та шляхом експериментування 

виявили та вдосконалили техніки її обробки. Так, у середньовіччі шкіра стала 

матеріалом для художньої творчості, пов'язувалася з багатьма ремеслами: 

чинбарством (первісна обробка сировини), шевством, лимарством 

(виготовлення предметів упряжі), кушнірством (пошиття шкіряного одягу), 

палітурництвом (виготовлення шкіряних обкладинок) та ін. 

Основним матеріалом є натуральна шкіра, а з XX ст. – штучна. Десятки 

різноманітних ґатунків шкіри вирізняються фізико-технологічними й 

естетичними якостями. 

Натуральну шкіру дістають шляхом механічної й хімічної обробки шкір 
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тварин. Вона стійка й міцна щодо стискування, розтягування, стирання, гнучка 

й еластична, має добре виражену фактуру, рівномірно фарбується, податлива до 

зшивання, вишивання, тиснення, інкрустації, аплікації, плетіння тощо. 

Натуральну шкіру класифікують за видами сировини, технологією дублення й 

опорядження. 

Сириця – вичинена, але недублена шкіра. Виробляється зі шкіри великої 

рогатої худоби (ВРХ) і свиней, міцна й пластична, її переважно 

використовують для лимарно-сідельних виробів. 

Пергамент (від назви м. Пергама в Малій Азії) – вичинена, але недублена 

тонка шкіра, вироблена зі шкір ВРХ, буйволів та свиней з наступним сушінням. 

До поширення пергаментного паперу використовувалася для писання та 

виготовлення палітурок. 

Шевро (від фр. Chevreau – козеня) – тонка, м'яка, щільна шкіра, вичинена і 

дублена хромовими солями зі шкір молодих кіз або козенят. Має своєрідний, 

гарний візерунок (мерею) у вигляді малесеньких комірочок. Один з найкращих 

матеріалів для виготовлення художніх виробів. 

Шеврет (від фр. Chevrette – кізочка) – замінник шевро. Виробляють зі шкір 

овець хромовим дубленням. З нього виготовляють художні вироби, галантерею 

тощо. 

Сап'ян (від перс, saxtyan – міцний) – тонка, м'яка шкіра найрізноманітніших 

кольорів. Продукується із козячих (рідше овечих, телячих, лошачих) шкір 

шляхом дублення рослинними екстрактами. Використовується для святкового 

взуття, пасків, обтягування меблів, футлярів, палітурок. 

Замша (від фр. Chamois – сарна) – м'яка, гнучка, бархатиста шкіра, має на 

лицевій поверхні густий, низенький, блискучий ворс, виготовляють жировим 

дубленням зі шкір сарн, лосів, диких кіз, овець або телят. Має чудовий 

зовнішній вигляд. 

Велюр (від лат. Villus – вовна, ворса) – тонка шкіра зі штучно нанесеним із 

внутрішнього боку ворсом (під замшу). З цією метою використовували 

дрібнозернисті абразивні матеріали. Виготовляють із пошкоджених (на лицевій 

стороні) шкір овець, телят, кіз тощо. 

Юхт (від перс, juft – пара) – м'яка, тонка шкіра, вироблена комбінованим 

дубленням зі шкір ВРХ, коней і свиней. Опоряджують з лицевої поверхні, 

інколи наносять тисненням штучну мерею на прасувально-мерейних машинах. 

Виготовляють верх окремих видів взуття, галантерейні та лимарні вироби. 

Підкладкову шкіру виробляють з вибракованих дублених напівфабрикатів 

тонких шкір. Вирізняється малою щільністю структури й абсорбційними 

властивостями. 

Штучну шкіру одержують при хімічній і механічній переробці натуральної 
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або синтетичної сировини. Інколи вона служить замінником натуральної шкіри 

у деталях художніх виробів (каркаси, прокладки, вставки тощо). 

Техніки. Форма і конструкція художніх виробів зі шкіри залежить від 

прийомів крою, шиття, склеювання частин та заклепування металевих деталей. 

Нині художники застосовують понад десять декоруючих технік, що дають 

широкий діапазон засобів (пластичних, ажурних, тональних, колористичних 

тощо). 

Шиття – найважливіша техніка виготовлення художніх виробів зі шкіри. 

Шви виконуються кольоровими або однотонними з тлом нитками (накладні, 

«шиті в рубець») і вузькими стрічками шкіри. 

Аплікація – давня, традиційна техніка прикрашання шкіряних виробів, 

полягає у накладанні на поверхню предметів вирізаних клаптиків шкіри 

(сап'яну), сукна, металевих платівок, барвистих вовняних шнурків, шкіряних 

ґудзиків, тороків, китиць. Особливою оригінальністю візерунків відзначаються 

гуцульські кептарі, оздоблені шкіряними витинанками. 

Вишивання – найпоширеніша техніка оформлення шкіряних виробів 

кольоровими вовняними або шовковими нитками (стебнівка, гладь, хрестик 

тощо). Відзначається мажорним колоритом рельєфно накладених орнаментів. 

Набивання металу – традиційна техніка декорування і скріплення деталей 

шкіряних виробів заклепками, маленькими металевими ґудзичками, великими, 

пласкими металевими кружечками. Іноді з них формували своєрідні стрічкові, 

розетові або сітчасті композиції. 

Тиснення – характерні сучасні техніки прикрашання шкіряних виробів. 

Розрізняють холодне тиснення прес-формою (кліше), контурне (від руки) та 

гаряче (розігрітою металевою формою). Таким чином утворюються тоновані 

візерунки. 

Ажурне вирізання – техніка вибивання прорізних геометричних елементів 

орнаменту металевими пробійчиками у вигляді кружечків, трикутників, 

«листочків» з наступним підкладанням кольорової шкіри. 

Плетіння – фактурно-декоративне прикрашання шкіряних виробів. 

Виконується з вузьких кольорових пасочків скісно-хрестиковим способом. 

Різьблення – порівняно рідковживана, сучасна техніка декорування шкіряних 

виробів. Виконується прийомами контурного гравіювання. 

Випалювання – сучасна техніка оздоблення виробів, виготовлених з грубої 

шкіри природного забарвлення. Аналогічна контурному випалюванню на 

дереві.  

Інкрустація – декорування шкіряних виробів різнобарвною шкірою, 

виконується на зразок інкрустації на дереві. 

Розпис – сучасна техніка оздоблення шкіряних речей, виконується вручну 
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олійними або нітроемальними фарбами. 

Типологія виробів зі шкіри ґрунтується на основних галузях їх застосування. 

Обладнання інтер'єру – рід шкіряних виробів для декорування стін та 

оббивки меблів, виготовлених цеховими майстрами та сучасними художниками 

декоративно-прикладного мистецтва. 

Кордибани (від назви м. Кордова, Іспанія) – типологічна група шкіряних 

шпалер, оздоблених тисненням, розписом і позолотою, переважно рослинним 

орнаментом. 

Оббивочна шкіра – тип декоративної шкіри для оббивки диванів і крісел, 

прикрашена тисненням або розписом. 

Настінні прикраси – типологічна група сучасних шкіряних виробів, 

декорованих тисненням, інкрустацією, випалюванням, розписом. 

Одяг – рід шкіряних виробів, прикрашених вишивкою, аплікацією, ажурним 

вирізуванням. Поділяється на типологічні групи: головні убори, верхній 

плечовий одяг і взуття. Доповнення до одягу – рід виробів зі шкіри, пишно 

декорованих тисненням, аплікацією, металом, плетенням тощо. Сюди входять 

такі типологічні групи виробів – паски, торбинки й прикраси. Паски – шкіряні 

вироби для підперезування у поясі й закріплення поясного одягу. Паски 

різняться шириною й оздобленням. У Карпатах вузькі пояси називали 

букурійками, а широкі – чересами. Череси виготовляли різної ширини: на одну 

пряжку – пасок, на дві – малий ремінь, на три – великий ремінь. До цієї 

типологічної групи входять також ремінці для годинників, зап'ястні ремінці 

тощо. 

Торбинка – це шкіряні вироби з пасом для транспортування предметів. У 

Карпатах розрізняють чоловічі торбини – табівки (у XVІІІ ст. – квадратні, у 

XIX ст. – півкруглі), прикрашені набивним металом. В них носили курильне 

приладдя. Торбинки менших розмірів називали ташками. Ix зовнішній бік 

суцільно вкривали бляхою із сітчастим орнаментом. Вони служили скоріше 

прикрасою. Маленьку торбинку, стягнуту у верхній частині й прикріплену до 

паска, називали калиткою, оздоблювали капелями й китицями. Сучасні чоловічі 

й жіночі торбинки за багатством форм утворюють окремі типологічні підгрупи 

(сумки, портфелі, дипломати, валізи тощо). 

Прикраси – група сучасних виробів, функціонують як доповнення до 

жіночого святкового одягу: кулони, брошки, паски, браслети, півобручі для 

волосся, декоративні квіти та інше. 

Дрібні особисті речі – невеликий рід шкіряних виробів галантерейного 

характеру (капшуки, гаманці, портмоне, футляри для окулярів, ключів та ін.). 

Знаряддя праці — рід виробів, представлений єдиною типологічною групою 

предметів упряжі. Лимарі колись виготовляли хомути, гужі, черезсідельники, 
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шлеї, сідла, сіделка, віжки, посторонки, нашийники, нагрудники, дуги, батоги. 

Майстри пишно прикрашали святкову упряж металевими кільцями, пряжками, 

«кониками», латунними бляшками, вовняними китицями, хомут 

розцяцьковували металевими ґудзиками тощо. 

Палітурні предмети поділяють на дві типологічні групи: обкладинки й 

коробки. Обкладинки переплітають шкірою й оздоблюють тисненням, 

аплікацією, розписом (книги, альбоми, папки). Коробки різної величини й 

форми прикрашають тисненням, випалюванням, розписом (для зберігання 

документів, фотографій, дрібних реліквій тощо).  
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3. Методи творчих завдань та проектів при виконанні виробів зі шкіри. 

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, 

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.  

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 і 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 наступним аналізом – 

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 ставлення до праці 

проявляється і при виборі об’єкта проектування. 

Метод проєктів 

Близьким до попереднього є метод проєктів.  

Даний метод, оснований на використанні проблемних, дослідницьких 

методів, дозволяє підвищити активність учнів у самостійному отриманні 

знань, формуванні навичок здійснення практичної діяльності. 

Проєктна технологія дозволяє успішно формувати ключові компетентності 

особистості, необхідні у подальшому житті: комунікативні, інформаційні, 

соціальні, компетентності пов’язані з життям в багатокультурному 



 

20 
 

суспільстві,  з навичками вчитися все життя; а головне, спрямована на 

реалізацію творчого потенціалу  учнів. 

Робота над проєктом – це творча праця учня на основі його вільного вибору, 

з урахуванням його інтересів. Навчати роботі над творчими проєктами учнів 

слід поступово. Спочатку це короткотривалі проєкти, виконання яких 

вкладається в межах одного уроку, поступово вони ускладнюються, стають 

тривалішими.  Метод  проєкту  підвищує  інтерес учнів  до  процесу  навчання,  

виховує  індивідуальну  відповідальність.   Проєкт  ґрунтується  на  принципі  

«вивчення  та  діяльність». 

Учні навчаються працювати з інформаційними джерелами, знаходити 

інформацію, яка стосується теми проєкту, відбирати та аналізувати 

інформацію (зразки  об’єкту проектування), застосовувати  методи  проєктної 

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  проєкту розвивається 

технічне і технологічне мислення учнів (обґрунтування конструкції, добір 

інструментів), а його виконання привчає до економного використання 

матеріалів, наукової організації праці. 

Під  час  роботи   над  проєктом особливу  увагу  потрібно звертати на 

дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої 

гігієни.      

Особистісно-зорієнтована модель трудового навчання, суттєвими ознаками 

якої є здійснення навчального процесу на засадах індивідуального підходу до 

учнів та створення умов для їх саморозвитку і самонавчання, осмислене 

визначення ними своїх потенційних можливостей і життєвих цілей, вимагає 

глибокого осмислення і розуміння педагогами необхідності здійснення 

освітнього процесу на засадах проектної технології. 

Проектна технологія – практика особистісно-зорієнтованого трудового 

навчання в процесі конкретної навчально-трудової діяльності учня, на основі 

його вільного вибору та з урахуванням інтересів. У свідомості учня це має 

такий вигляд: «Я знаю, для чого мені потрібно все, що я пізнаю, і де я можу ці 

знання застосувати». Для педагога це прагнення знайти розумний баланс між 

академічними і прагматичними знаннями, уміннями та навичками. 

Навчальне проєктування орієнтоване передусім на самостійну діяльність 

учнів – індивідуальну, парну або групову, яку вони виконують протягом 

певного відрізка часу. Технологія проєктування передбачає розв'язання учнем 

або групою учнів якої-небудь проблеми, яка полягає, з одного боку, у 
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використанні різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого – в 

інтегруванні знань, умінь із різних галузей науки, техніки, творчості. 

Результати виконання проєктів мають бути «відчутні»: якщо це теоретична 

проблема, то конкретне її вирішення, якщо практична – конкретний результат, 

готовий до впровадження. Проєктна технологія передбачає використання 

педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю 

методів, прийомів, засобів. Метою проєктування є створення педагогом таких 

умов під час освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний 

досвід проєктної діяльності. 

Метод проєктів (від грецьк. - шлях, дослідження) – це система навчання, за 

якої учні здобувають знання в процесі планування і виконання завдань, які 

поступово ускладнюються. 

Метод проєктів на уроках трудового навчання – це комплексний процес, 

який формує в школярів загально-навчальні вміння, основи технологічної 

грамоти, культуру праці і спрямований на оволодіння ними способами 

перетворення матеріалів, енергії, інформації, технологіями їх обробки. Учні 

особисто мають вибрати для себе об'єкт проектування, тему проєкту, тобто 

виріб, який вони хотіли б справді удосконалити, внести в предметний світ, 

яким хотіли б задовольнити потреби людей. 

Цінність проектування полягає в тому, що саме ця діяльність привчає дітей 

до самостійної, практичної, планової і систематичної роботи, виховує 

прагнення до створення нового або існуючого, але вдосконаленого виробу, 

формує уявлення про перспективи його застосування; розвиває морально-

трудові якості, працелюбність. Готує їх до свідомого вибору професії. При 

цьому слід пам'ятати, що потрібно особливу увагу приділяти тому, щоб в 

учнів не згасав інтерес до цього процесу, стежити, щоб вони доводили свої 

наміри, особливо в праці, до кінця. Проєктування – це вид діяльності, що 

синтезує в собі елементи ігрової, пізнавальної,  професійно-трудової, 

комунікативної, навчальної, теоретичної і практичної діяльності. Проведений 

аналіз  дозволяє  нам  сформулювати думку про те, що проектування як 

творча, інноваційна діяльність завжди націлене на створення виробів і послуг, 

що мають об'єктивну й суб'єктивну новизну та особистісну й суспільну 

значимість. 

Проєктна технологія дозволяє активно розвивати в учнів основні види 

мислення, творчі здібності, прагнення самому створити, усвідомити себе 

творцем. В учнів виробляється і закріплюється звичка до аналізу споживчих, 

економічних, екологічних і технологічних ситуацій, здатність оцінювати ідеї, 

виходячи з реальних потреб, матеріальних можливостей і вмінь, вибирати 

найбільш технологічний, економічний спосіб виготовлення об'єкта 
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проєктування, який відповідав би вимогам дизайну. Крім того, під час роботи 

над проєктом у школярів розвивається пізнавальна й трудова активність, 

формуються вміння самостійно використовувати свої знання, плідно 

розвиваються комунікативні здібності, навички лідерів та здатність до 

спільної роботи в групі, створюються можливості для реалізації 

міжпредметних зв'язків. 

Нові навчальні плани і програми з трудового навчання значно розширили 

можливості школи у використанні проєктної технології на уроках та в 

позакласній роботі з метою розвитку в дітей творчої активності. 

Виконуючи творчі проекти від ідеї до її втілення, учні вчаться самостійно 

приймати рішення, визначати свої проблеми в знаннях і знаходити шляхи 

виправлення такого становища. У процесі проектно-технологічної діяльності в 

школярів розвиваються загальні і спеціальні здібності, формується проектно-

технологічна культура. 

Усе це дає змогу зробити висновок про те, що проєктно-технологічна 

діяльність дозволяє здійснити перехід від «школи пам'яті» до «школи 

мислення». У першому випадку опора робиться переважно на процеси 

сприйняття, уваги, запам'ятовування, у другому – враховується роль мислення. 

Дуже важливим с питання про структуру проєктно-технологічної діяльності. 

Ця діяльність, як будь-яка інша, має визначену структуру, що містить у собі 

мету, мотиви, функції, зміст, внутрішні і зовнішні умови, методи, засоби, 

предмет, результат та етапи виконання проєктно-технологічної діяльності. 

І. Організаційно-підготовчий етап: 

•    пошук проблеми; 

•    усвідомлення проблемної сфери; 

•    вироблення ідеї та варіантів; 

•    формування параметрів та вимог; 

•    вибір оптимального варіанту та обґрунтування; 

•    аналіз майбутньої діяльності. 

ІІ. Конструкторський етап: 

•    складання аналізу; 

•    добір матеріалів; 

•    вибір інструментів, обладнання; 

•    вибір технології обробки деталей, їх з’єднання, оздоблення; 

•    організація робочого місця; 

•    економічне та екологічне обґрунтування; 

•    маркетингові дослідження. 

ІІІ. Технологічний етап: 
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• виконання технологічних операцій, передбачених технологічним 

процесом; 

•    самоконтроль своєї діяльності; 

•    дотримування технології, трудової дисципліни, культури праці; 

•    контроль якості. 

IV. Заключний етап: 

•    аналіз виконаного виробу в порівнянні з прогнозованим; 

•    оформлення проєкту; 

•    захист проєкту; 

•    самооцінка якості та аналіз результатів проєкту; 

•    оцінка проєкту за категоріями; 

•    реалізація проєкту.  

Презентація проєкту (пояснювальна записка) починається з висвітлення 

проблеми, яка спонукає до роботи над проєктом. Якщо проєкт був 

замовленням, то його розробник повинен вказати, які проблеми чи практичні 

завдання можна вирішувати за його допомогою. 

У змісті проєкту мають бути представлені зображення зразків, які коротко 

розкривали б еволюцію об'єкта проєктування. Розвиток форми, 

конструктивних елементів, використовуваних матеріалів чи інструментів є 

свідченнями еволюції техніки на прикладі даного об'єкта проєктування. 

Учасник проєкту повинен це розуміти і обов'язково представити щонайменше 

один-два зразки виробів, що були прототипом його об'єкту. Під час 

презентації учень може показати, чи відбулись еволюційні зрушення в його 

об'єкті відносно їхніх історичних попередників. Якщо об'єкт не є технічним 

(наприклад вишивка чи інший декоративно - прикладний виріб), то принцип 

історичної детермінації реалізується через розкриття історико-культурних 

основ того регіону, для якого даний виріб є характерним. 

Також пояснювальна записка (портфоліо) проєкту має містити зображення 

зразків виробів (вироби-аналоги), на основі яких відбувалося комбінування 

конструкції чи форми проектованого виробу.  

У змісті портфоліо також мають бути представлені чорнові замальовки та 

ескізи, на основі яких було обрано остаточний варіант форми чи конструкції 

об'єкту проектування. Ця частина процесу проектування на виробництві 

називається клаузулою. Клаузула створюється на основі зразків аналогів і 

показує безпосередньо процес народження форми майбутнього виробу, що 

його проектують. Об'єкт проектування повинен мати елементарне економічне 

обґрунтування. Тобто має бути доведено, що існує потенційний ринок збуту 

для таких об'єктів. Отож, якщо спроектований виріб ставити на серійне 

виробництво, то він знайде свого споживача. Звідси - проект в цілому повинен 
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бути недорогим. Однак, якщо проект все-таки потребує значних коштів, то мас 

бути зазначено у який спосіб можна знайти спонсорів чи інвесторів для такого 

проекту, які аргументи можуть переконати інвесторів вкладати кошти у даний 

проект тощо. Для цього можна презентувати результати мінімаркетингового  

дослідження, яке б   переконувало, що виріб матиме свого споживача та 

рекламу, яка зацікавить потенційних споживачів. 

Останнім часом відбувається процес модернізації освітньої системи. Ці 

зміні пов’язані, насамперед, з пошуком нових засобів, прийомів і методів 

формування компетентної та творчої особистості. Однією з педагогічних 

технологій, яка спрямована на покращення та розвиток трудового навчання, є 

метод творчих проектів або проектно-технологічний метод. У програмі з 

трудового навчання зазначається, що метод проектів є основним методом 

навчання, який використовується в освітній галузі «Технологія». Це зумовлено 

тим, що освітні завдання цієї галузі не можуть бути розв’язані тільки 

традиційними методами навчання. 

Під проектно-технологічним методом навчання треба розуміти такий метод 

навчання, коли учні набувають знань і умінь у процесі планування й 

виконання самостійних технічно-творчих завдань-проектів. Навчання ж 

проектно-технологічній діяльності обумовлюється способом взаємодії з 

оточуючим світом, тобто формуванням проектно-технологічної культури. 

Тому можна зробити висновок, що найбільш оптимальні умови для 

навчання проектно-технологічної діяльності та використання проектно-

технологічних методів можна створити на уроках трудового навчання. 

Аналізуючи науково-педагогічну літературу з даної проблеми, виявляється, 

що на сьогодні питання організації проектної роботи учня та вчителя 

недостатньо, тобто необхідне більш розгорнуте його висвітлення, насамперед, 

змісту, мети й етапності проектування. У своїх працях науковці найчастіше 

розглядають проектування як процес створення й виготовлення об’єкта. Ми ж 

вважаємо, що проектування – це науково обґрунтоване (визначене) технічно-

творче конструювання нового проектного об’єкта, за певною системою 

параметрів або перетворення існуючого прототипу до якісно нового стану. 

Перевага проектно-технологічного методу трудового навчання полягає в 

тому, що учні під час цієї діяльності більш активно залучаються до 

самостійної, практичної, планової та систематичної роботи, в них виховується 

прагнення до пошуку шляхів створення нового або більш якісного 

вдосконалення існуючого виробу (матеріального об’єкта), формується 

уявлення про його майбутнє застосування, розвиваються моральні та трудові 

якості учня, мотиви вибору професії. При цьому слід приділяти увагу стану 

інтересів учнів до цього процесу, згасання інтересу сигналізує про недоліки в 
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роботі вчителя. Необхідно стежити, щоб учні доводили свої задуми до кінця, 

особливо на технологічному етапі. Виготовляючи виріб, учень розширює та 

закріплює свої знання з інших навчальних предметів (математики, фізики, 

креслення, основ підприємницької діяльності тощо), удосконалює набуті 

уміння й навички у виконанні технологічних, економічних операцій. 

Успішність проектування неможлива без таких взаємопов’язаних цілей: 

- соціально-економічна ефективність; 

- соціальна інтегрованість; 

- соціальна активність; 

- соціальна керованість. 

Але найважливішим чинником виступає правильно визначена й послідовно 

спланована робота як учня, так і вчителя. А це, насамперед, правильна логічна 

послідовність дотримання етапів виконання творчих проектів. Спираючись на 

наукову літературу з питання теорії та практики проектно-технологічного 

підходу до трудового навчання, можна визначити структуру й послідовність 

проектно-технологічної діяльності учнів у такому вигляді: 

1. Етап підготовки та організації проектно-технологічної діяльності. 

Учні мають вибрати об’єкт праці й поставити перед собою технічно-творчу 

проблему, визначити значення проектного об’єкта. На цьому етапі учні 

пропонують різні варіанти конструкції виробу, усвідомлюють варіанти 

запропонованої конструкції. 

2. Етап  технічно - творчого  конструювання. Учні  складають  ескізи 

виробу, вибирають необхідні матеріали й інструменти, визначаються більш 

оптимальні технології виготовлення проектного виробу. 

3. Етап технологічного процесу. Учні виконують визначені технологічним 

процесом операції, проводять самоконтроль власної діяльності. Технологічний 

етап вимагає від учня дотримання технології, трудової дисципліни та культури 

праці. 

4. Заключний етап. Учні виконують коригування виконаного виробу 

порівняно із запланованим, здійснюють випробування об’єкта, проводять 

самооцінку й аналіз підсумків проекту, захищають свій проект. 

На кожному з цих етапів учні здійснюють визначену систему послідовних 

дій при розв’язанні проблемного завдання проекту. При цьому важлива роль, 

незважаючи на самостійність учня, відводиться вчителеві. Найголовніше його 

завдання – визначити структурний план роботи, запропонувати учням цікаві й 

посильні, з урахуванням розвитку рівня їх фізичних, інтелектуальних, творчих 

здібностей, проектні завдання (об’єкти); допомагати кожному учневі у 

вирішенні тих чи інших проблем, які виникають як на кожному етапі, і в 

цілому, наприклад, у виборі раціонального підходу до вирішення проблеми, 
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визначенні оптимального варіанту технології виготовлення матеріального 

об’єкта. 

За змістом етапи організації й підготовки та технічно-творчого 

конструювання мають такі стадії проектно-технологічної діяльності: 

- пошук проблеми; 

- вибір об’єкта; 

- визначення проблеми; 

- вироблення ідеї та варіантів щодо розв’язання проблеми; 

- аналіз і синтез ідей; 

- вибір оптимального та раціонального варіанта та обґрунтування 

проекту; 

- аналіз майбутньої діяльності; 

- прогнозування майбутніх результатів; 

- розробка конструкторсько-технологічної документації; 

- складання ескізів; 

- вибір матеріалів та обладнання; 

- вибір технологічної обробки складових деталей їх з’єднання; 

- оздоблення виробу; 

- організація робочого місця. 

ЗАХИСТ ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ 

На захист творчого проекту кожен учень (група учнів) готує проектну папку 

(пояснювальну записку) та виріб. 

Рекомендований вміст проектної папки 

1. Титульний лист 

2. Зміст 

3. Обґрунтування вибору теми проекту 

4. Фотографія виготовленого виробу 

5. Обґрунтування теми вибраного виробу 

6. Виявлення традицій і тенденцій 

7. Банк ідей і пропозицій. Ескізи альтернативних виробів 

8. Дизайн-аналіз 

9. Обґрунтування виробу та характеристика використаних матеріалів та 

обладнання 

10. Технологічна частина 

11. Екологічне та економічне обґрунтування проекту 

12. Діаграма купівельної спроможності 

13. Джерела інформації 

14.Приблизна можлива рубрикація пояснювальної записки (проектної 

папки) 
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Пояснювальна записка повинна бути акуратно оформлена, написана гарним 

почерком або надрукована з допомогою ПК на аркушах паперу форматом А4. 

Вона обов’язково повинна вміщувати такі розділи: 

- «Обґрунтування теми проекту» 

- «Конструкція виробу» 

- «Технологія виготовлення» 

- «Технічний опис» 

- «Економічне обґрунтування проекту» 

- «Рекламний проспект» 

- «Використана література» 

На титульному листі пояснювальної записки пишуться: 

- назва проекту; 

- прізвище, ім’я учня та вчителя; 

- школа; 

- клас; 

- рік виконання роботи. 

 У випадку виконання проекту групою вказуються прізвища та імена 

кожного учня групи та їх ролі (дизайнер, майстер, рекламний агент, 

адміністратор). 

На першому аркуші записуються назви розділів з указаними номерами 

сторінок. Сторінки повинні бути пронумеровані та скріплені. 

Захист роботи відбувається перед спеціальною експертною комісією, яка 

складається із 2-4-х осіб (або однокласників, або учнів інших класів). Для 

виступу кожному учневі дається 5-7 хвилин. Після виступу присутні можуть 

ставити запитання та висловлювати власну думку. Запитання й пояснення 

повинні бути по суті проектної роботи. Від учня, який захищає свою роботу, 

повинні бути отримані всі пояснення зі змісту, оформлення та виконання 

роботи, аргументовані посилання на джерела інформації. Підсумкова оцінка – 

рейтингова, яка включає самооцінку, середню колективну оцінку експертів та 

оцінку вчителя. 

ПЛАН ВИСТУПУ НА ЗАХИСТІ 

1. Мета проекту: 

 аргументування вибору теми; 

 собівартість потреби. 

2.Розв’язувані задачі: 

Конструктивні: 

- відповідність конструкції призначенню виробу; 

- міцність і надійність виробу; 

- вага, розподілення маси; 
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- зручність у користуванні. 

Технологічні: 

 витрати матеріалів, їх дефіцитність і довговічність; 

 стандартність технології, необхідне обладнання; 

 складність та обсяг виконаних робіт. 

Екологічні: 

 незабрудненість навколишнього середовища при виробництві; 

 можливість використання відходів виробництва. 

Естетичні: 

 оригінальність форми; 

 декоративність; 

 кольорове рішення; 

економічні та маркетингові: 

 можливість масового виробництва та реалізації. 

3. Коротка історична довідка з теми проекту: 

 час виникнення виробу; 

 конструкції виробу в минулому та теперішньому часі; 

 використані матеріали. 

4. Хід виконання проекту: 

 використана література; 

 конструкторсько-технологічне рішення поставлених задач; 

 розв’язування проблем, які виникли в ході практичної роботи. 

5. Економічна доцільність виготовлення виробу: 

 ринкова ціна аналогічного виробу; 

 розрахункова собівартість виробу; 

 реальні грошові затрати. 

6. Висновки з теми проекту: 

 досягнення поставленої мети; 

 результати розв’язання поставлених задач; 

 аналіз випробування виробу; 

 можлива модернізація виробу. 

7. Власна оцінка роботи над проектом. 

Загальна оцінка є середньоарифметичною чотирьох оцінок: 

 за поточну роботу; 

 за виріб; 

 за пояснювальну записку (проектну папку); 

 за захист проекту. 
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4. Картини зі шкіри. Які вони бувають? 

Картина зі шкіри – оригінальна і стильна 

прикраса будь-якого інтер'єру приміщення. 

Картини зі шкіри завжди, незалежно від техніки 

виконання, в будь-якому інтер'єрі виглядають 

дуже декоративно. Яскрава різнокольорова 

мозаїка плоских картин неодмінно привертає 

увагу всіх вхідних в кімнату людей. Великі об'ємні 

квіти красиво пофарбовані, вдало розташовані в кімнаті і вміло підсвічені, 

часом створюють ілюзію живого букета, раптом опинився в рамі на стіні.  

Зробити картини своїми руками для прикраси інтер'єру не так вже й складно, 

адже насправді багато технік, вже відомі нам, дозволяють зробити по-

справжньому цікаву роботу, яку не соромно взяти в рамочку і повісити на 

стіну. На стіни можна помістити і свої творіння, і дитячі роботи, які найбільш 

вдалися їм на уроках та заняттях.  

Не потрібно засмучуватися, що 

такі авторські картини досить 

дорого коштують. При бажанні 

можна створити досить ефектний 

твір самостійно. При цьому 

можна орієнтуватися на готові 

майстер-класи або втілити в 

життя власну ідею, орієнтуючись 

на поради майстрів. 

Не обов’язково викидати старі 

куртки та сумки, що збереглися з 

незапам’ятних часів у маминій шафі. З цього вінтажу можна створити картини 

зі шкіри. Маленькі шедеври, принесуть які в інтер’єр тепло і нотку 

індивідуальності. 

Щоб не розчаруватися, спочатку необхідно ознайомитися з принципами 

роботи з даним матеріалом. Дізнатися, які інструменти знадобляться. Підібрати 

кілька простих уроків і трохи потренуватися. 

Технік виготовлення картин зі шкіри дуже багато. Багато художників, 

професіонали або аматори декоративно-прикладного мистецтва вигадують нові 

способи їх виготовлення, привносячи щось своє в давно відпрацьовані методи 

роботи та застосовуючи нові матеріали, наприклад «металізовані» акрилові 

фарби. Умовно такі картини можна розділити їх на: плоскі картини: це 

можуть бути картини, написані на шматку шкіри або шкірозамінника, 

натягнутому на декоративну раму, масляними або акриловими фарбами. За 
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технікою виконання, сюжетам і палітрі вони мало, чим відрізняються від 

картин, написаних на полотні або картоні. Часто на лист картону або фанери 

наклеюють плоскі шматочки шкіри, пофарбовані в різні кольори і мають різні 

фактури. Коли такі клаптики наклеюються один на одного, картина може 

придбати певний об’єм. Така строката мозаїка дуже добре підходить до творів в 

техніці примітивізму. Її можна поєднувати з тисненням шкіри та іншими 

декоративними прийомами. Інша варіація плоскої картини виходить 

викладанням різнокольорових шкіряних шнурків, на зразок мозаїки. Для цього 

можна скористатися готовими шнурами або виготовити їх самостійно. У такій 

техніці виходять навіть пейзажі. 

 
Об'ємні картини створюються за допомогою додання шматочках шкіри 

будь-якої певної форми. Це, наприклад, можуть бути пелюстки і листя квітів, 

фігурки тварин і людей. 

Крім того, за колірним рішенням картини зі шкіри можуть бути: 

- монохромними, тобто одноколірними. Для їх виготовлення зазвичай 

використовується шкіра або замша одного кольору. Декоративний ефект 

найчастіше досягається доданням шматочках шкіри будь-якої форми. Для 

посилення декоративності блискучу лакову шкіру часто поєднують з 

замшею. 

- Багатобарвними можуть бути як плоскі картини, так і об'ємні. Для 

отримання потрібних поєднання кольорів користуються шматочками шкіри 

різного кольору. При необхідності, якщо потрібно додати відсутній колір, 

їх можна підфарбувати акриловими фарбами. 

- Виконаними з шматочків шкіри, пофарбованих у різні відтінки одного 

кольору. Цей варіант близький до монохромним картинам. Жата і 

витиснена фактура шкіри дозволяє зробити їх 

дуже гарними. 

Інтер'єр можна прикрасити однієї досить 

великої картиною, зібраної зі шкіри або створити 

композицію з маленьких картин, взаємопов'язаних 

між собою загальним сюжетом. Зображати такі 

картини можуть що завгодно. Букети 
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різноманітних, справжніх чи фантастичних квітів, пейзажі з деревами і людьми, 

носорога в витиснених «латах», риб, що пропливають над морським дном і так 

далі. 

Картини зі шкіри своїми руками, в домашніх умовах: чи реально зробити? 

У створенні картин зі шкіри своїми руками немає нічого особливо складного. 

Для цього потрібен правильний підбір матеріалів і красива ідея композиції 

майбутньої картини. Причому не суттєво, чи буде ця ідея власної або 

запозиченою. Ще для творчого процесу потрібно деяку кількість часу і 

терпіння.  При достатньому  рівні  акуратності  така  саморобна  картина буде 

виглядати дуже ефектно. 

 
Починаючому художнику варто звернути увагу на властивості шматочків 

шкіри або її замінника, з якими належить працювати. Чи можливо буде надати 

їм необхідну форму і об'єм? Надзвичайно важливий підбір клею. Невідповідний 

клей не зможе утримувати деталі на призначеному їм місці, і картина швидко 

розсиплеться на фрагменти. Спробувати відповідність клею шкірі можна 

заздалегідь, на невеликому пробному шматочку. 

 
Як надовго зберегти красу картини зі шкіри? 

Правильно зроблені картини зі шкіри досить міцні і довговічні. Для догляду 

за ними не потрібно великих зусиль. Але, є кілька моментів, на які варто 

звернути увагу: 

- під скляну рамку такі вироби ховають в основному, щоб вберегти від 

забруднення дрібні деталі плоских клаптевих або склеєних з шкіряних 

шнурків картин. З таких деталей дуже важко витягти накопичилася пил, яка 

своїм неакуратним виглядом позбавляє їх декоративності. 
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- Настільки сирими, щоб на шкірі, з якої зібрано картина, з'явилася цвіль, 

житлові приміщення, крім ванних кімнат, бувають вкрай рідко. Тому 

захист у вигляді непроникною для води скляній рамки найчастіше не 

потрібно. Тим більше що великі об'ємні деталі досить важко заховати за 

склом. 

- Вибираючи місце для картини, потрібно враховувати, що яскраві фарби на 

картинах можуть вигоріти, тобто втратити первозданну яскравість під 

прямими сонячними променями. 

- Очищати від пилу та інших забруднень картини зі шкіри можна за 

допомогою м'якого пензлика або вологої тканини. 

- Сильний жар може зашкодити шкірі. Від нього вона коробиться. Але, на 

щастя, у житлових кімнатах мало місць з такою високою температурою, яка 

могла б деформувати таку картину. Деякі види клею теж можуть виявитися 

чутливі до жару. Пересохнув, вони втрачають необхідну міцність. У цьому 

випадку доведеться заново склеювати розпалася на частини картину. 

 
Майже до кожного інтер′єрного стилю можна підібрати або створити 

відповідну картину зі шкіри. Вона допоможе оживити суху стриманість 

мінімалістичних стилів або підкреслити пишність стилів, що перетворюють 

кімнату в покої розкішного палацу. А зроблене своїми руками вдалий твір, крім 

гордості за прекрасний результат, доставить ще й ні з чим незрівняне 

задоволення, отримане від творчого процесу. 
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5. Майстер-клас «Квітка маку». 

Якщо ви ще не знаєте, як зробити квіти зі шкіри, то почніть знайомитися з 

цією технікою.  

 

Я пропоную  майстер-клас, як створити своїми руками один з найпростіших, 

проте милих квітів – мак. Його можна зробити, навіть не маючи ніякого досвіду 

роботи з шкірою. 

Нам знадобляться: 

 натуральна шкіра (овчина) червоного кольору для квітки; 
 натуральна шкіра (замша або оксамит) чорного кольору – 

маленький шматочок для серцевини маку; 
 натуральна шкіра зеленого кольору для підклеювання (нижня 

частина) і листочків; 

 шматочок вати або ватний диск; 
 нитки чорні; 

 клей Момент; 
 дріт; 

 готові тичинки; 
 розчин для обробки шкіри ПВС або ПВА + 

вода (приблизно 1: 1). 

Форма маку складається з пелюсток  (8 шт.), чорної 

серцевини  (1 шт.), листя  (1-2 шт.). Ви можете зберегти 

цю викрійку як картинку і потім роздрукувати. Розміри 

надані в натуральну величину. Викрійки пелюсток 

розкладаємо на шкірі. Охайно обводимо кульковою 

ручкою. Пелюстки вирізаємо так, щоб на самій пелюстці 

не було контурної лінії від ручки. 
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Вирізані пелюстки вкладаємо лицевою стороною на робочу поверхню 

(можна махровий рушник). Зворотну сторону обробляємо ПВА. 

 

Пензликом рівномірно наносимо тонкий шар розчину. Якщо пелюсток у 

квітці багато не слід їх все відразу обробляти, розділіть на 2-3 етапи, тому що 

клей швидко схоплюється (2-3 хвилини). Отже, частину пелюсток обробили, 

через 2-3-4 хвилини (залежно від шкіри) розчин всмокчеться. Це видно, шкіра 

стає просто волога, розчину клею на ній не видно. 

 

Беремо кожну пелюстку і розтягуємо шкіру в різні боки, щоб шкіра стала, 

як ніби тонше, краї  хвилясті. Не бійтеся, що вона деформується і пелюстка 

буде не зовсім правильної форми. Потім це виправиться. Розтягнувши, 

пелюстку намагаємося як би скласти в «гармошку». При цьому, чим тонше 

шкіра, тим дрібніше складочки виходять. Складіть пелюстку в «гармошку» і 

скрутіть її  за годинниковою або проти годинникової стрілки, як ніби 

«цукерку». 

 

В такому стані пелюстки лежать 2-5 хвилин (в залежності від шкіри). Чим 

тонше шкіра, тим швидше всмоктується розчин клею  і тим швидше він 

«схоплюється». Таким чином, наші заготовки пелюсток трохи підсихають. 
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Тепер пелюстки розгортаємо, виправляємо руками форму, де треба витягуємо 

її, надаємо  обсяг. 

Для створення об’єму  скористаємося підручними засобами, наприклад, 

викруткою. Тільки викрутку підберемо, щоб верхня  частина рукоятки у неї 

була не плоска, а кругла.  

 

Вкладаємо на долоньку пелюстку, і другою рукою як  би  вкручуємо  

викрутку в руку. При цьому, ще волога шкіра приймає об'ємну форму. Всі 

пелюстки обробляємо  таким чином  і залишаємо їх до повного висихання – 

близько 30 хвилин. 

 

Тим часом, зробимо серцевину маку. Для цього з чорної шкіри вирізаємо 

коло, можна використовувати його зворотну сторону – буде схоже на оксамит. 

Дрібними стібками проходимо по контуру кола. 

Беремо дріт,  згинаємо його навпіл. Шматочок вати або ватного диска 

закручуємо по середині дротом і формуємо  кульку, поміщаємо її  в центр 

чорного замшевого кола. 

Стягуємо нитку, придавлюємо її чорною ниткою, кілька разів обмотуємо, 

при цьому формуючи сегменти, закріплюємо нитку зі зворотного боку. 

Тичинки вкладаємо знизу серцевини і жорстко закручуємо дріт. 
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Зворотну сторону серцевини з тичинками для надійності можна 

проклеїти. 

Якщо немає готових тичинок, то можна самостійно зробити. Для цього на 

пальці намотайте нитки, перев'яжіть посередині і з одного боку розріжте, 

довжину тичинок робимо в залежності від нашої квітки. Кінчики ниток злегка 

змастити клеєм, і вмочити в манку, підсушити. 

 

У маку пелюстки розташовуються попарно навпроти одна одній.  Щоб їх 

з'єднати всі разом – використовуємо круглий шматочок шкіри червоного 

кольору. Приклеюємо його з внутрішньої частини першої пелюстки. Навпроти 

першої  приклеюємо другу пелюстку. 

І навпаки – другу пару пелюсток. Тепер приклеюємо пелюстки меншого 

розміру. Також навпроти один одного. У центр приклеюємо нашу серцевину. 

 

Листочки також обробляємо розчином клею, даємо йому всмоктатися, 

скручуємо, витримуємо 2-3 хвилини, і розгортаємо. Надамо руками охайну 

форму, підсушуємо.  На сухий листочок зі зворотного боку приклеюємо дріт і 

зверху  тонку смужку шкіри. В такому випадку листку можна буде надати 

форму  наприклад, зігнути його. 
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Зі зворотного боку квітки приклеюємо листочки, підкладку і основу для 

брошки. 

Якщо ви не знайшли універсальну основу для брошки (2 в 1), то можна 

використати шпильки для волосся.  
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6.  Майстер-клас «Гроно винограду». 

Мета: засвоїти техніку художньої обробки шкіри; навчитися творчо 

підходити до роботи, розвивати фантазію, просторову уяву; одержати емоційне 

задоволення від роботи. 

Застосування: прикраса інтер'єру, кімнати. 

Шкіра – прекрасний матеріал для виробів, вона пластична, слухняна і досить 

міцна. Робота зі шкірою під силу не тільки дорослим, але й дітям. Але де ж 

взяти цей чудовий матеріал? 

Використовуючи шкіру вийшлих з моди речей, ви можете змайструвати 

чимало витончених і корисних виробів, приємно здивувавши своїх близьких. 

Словом, дасте шкірі друге життя, а самі відчуєте одне з найпрекрасніших 

почуттів – радість творення, творчості. 

Послідовність виконання роботи. 

1. Які інструменти і матеріали знадобляться нам в роботі: 

- шкіра, з якої буде виготовлятися панно; 

- рамка для панно; 

- мішковина для фону; 

- гілка (виноградна лоза); 

- клейовий пістолет; 

- свічка парафінова; 

- шаблони виноградного листя і ягід; 

- клейонка для роботи; 

- ножиці для розкрою; 

- олівець або ручка для роботи з шаблонами; 

- пінцет, різак. 

 
2. Не забудьте про правила техніки безпеки. 

1. Робоче місце повинно бути добре освітлено. 

2. Дотримуватися правил техніки безпеки при роботі з колючими ріжучими 

предметами, ножицями і різаком. 

3. Обережно користуватися клейовим пістолетом. 

4. При користуванні свічкою  необхідно працювати пінцетом. 
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5. Провітрювати приміщення після кожної роботи з клеєм і свічками. 

3. Готуємо рамку. 

Вирізаємо картонну основу, розмір якої можна визначити по тильній стороні 

обраної  рамки для панно. 

За розміром картонної основи вирізаємо ножицями шматочок мішковини, 

льону або рогожки. Приклеюємо вирізаний шматочок тканини на картон, 

охайно змастивши клеєм тільки краї. 

Обтягнутий тканиною картон щільно вставити в рамку. Можна закріпити 

його маленькими цвяхами. Рамка готова. 

 
4. Готуємо шаблони. Шаблони краще приготувати з щільного паперу. Тут 

представлена викрійка в натуральну величину. 

 
5. За нашими шаблонами наносимо малюнок на шкіру, при цьому 

намагаємося економити матеріал. 

 
6. Викроюємо необхідну кількість листя і ягід винограду. 
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7. За допомогою різака наносимо прожилки листя. Тут будьте обережні, 

надрізи не повинні бути глибокими. 

 
8. Обробляємо листя на свічці. Розкриваємо прожилки. Для цього вздовж 

кожної прожилки складемо лист навпіл, виворіт до вивороту. Затискаємо цей 

згин пінцетом і обробляємо над запаленою свічкою, швидким рухом ледь 

торкаючись язичка полум'я. 

 
9. Коли розкриються всі прожилки листків, 

обробіть на свічці його краї, а потім злегка їх 

загніть. Пам'ятайте: лист згинається у бік 

полум'я. І так з кожним листочком. 
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10. Точно так само обробляємо на свічці ягоди винограду. 

 
 

 
11. Коли всі деталі готові, починаємо збірку нашого панно. Розташовуємо всі 

підготовлені деталі панно. Визначимо місце кожної деталі. Першим ділом 

складемо з ягід гроно винограду і приклеїмо кожну ягідку з допомогою 

клейового пістолету. 

 
12. Тепер необхідно приклеїти суху гілочку. 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

13. Розташувавши листя так, як вам подобається, починаємо послідовно їх 

приклеювати. Тут все залежить від вашої уяви і художнього смаку. 

 
14. Останній штрих, приклеїти останню деталь і наше панно готове. Не 

забудьте прикріпити петельку зі зворотного боку панно, для того, щоб можна 

було повісити його на стіну. 

 

 

Сподіваюся мій майстер-клас комусь стане в нагоді і вирішивши зробити 

схожу роботу, ви відчуєте масу задоволення і радості від виконаної роботи. 
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7. Майстер – клас «Браслет зі шкіри». 

Такий аксесуар дозволить вам виділитися і доповнити практично будь-який 

образ. Плетіння браслетів зі шкіри сьогодні дуже популярна справа, адже таку 

прикрасу, як правило, роблять під певний образ, а значить, вона буде тільки у 

вас. Ви можете відправитися в магазин і придбати готові жіночі браслети зі 

шкіри, а можете самостійно зробити їх зі старої сумки. 

Браслети зі шкіри своїми руками можна виготовити різними способами. 

Пропоную один із самих нескладних варіантів – збірка з однакових сегментів. 

1. Перед тим, як сплести браслет зі шкіри, слід зробити шаблон і вирізати по 

ньому деталі майбутньої прикраси. По одній деталі В і С. Кількість деталей А 

залежить від обхвату руки. Для жіночих браслетів зі шкіри довжиною 18 см 

знадобиться близько 10 штук. 

  
      2. У кожній деталі А проробляємо шилом отвір. 

 

 
3. Кожну деталь по всіх зрізах слід зафарбувати перманентним маркером, 

щоб виріб виглядав охайно. 

4. Збирати браслет починаємо з деталей В і С. Складаємо їх разом, а потім 

скріплюємо деталлю А. 

 

  
5. Далі починаємо плести браслет з деталей А, скріплюючи їх один з одним. 
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6. Довжину браслета визначаємо дослідним шляхом. Браслет не повинен 

надто сильно облягати руку, він повинен з невеликим запасом з'єднуватися в 

місці застібки. 

 
7. Ось що вийшло в результаті: 

 
8. Тепер починаємо декорувати браслет. Для цього знадобляться великі 

намистини, товсті капронові нитки. Діаметр намистин підбираємо таким чином, 

щоб вони могли поміститися всередину шкіряної деталі. 
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9. Вставляємо нитку в голку і кріпимо її до деталі В. Цю нитку сховаємо 

липучкою в кінці роботи. 

 
10. Знаходимо голкою отвір, який прокололи шилом на початку роботи. 

Протягуємо нитку між шкіряними деталями. Кріпимо намистину і натягуємо 

нитку, щоб намистина знаходилася по центру браслета. 

  
11. Таким чином кріпимо намистини по всій довжині браслета. 
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12. Протягуємо нитку таким чином, щоб останній вузлик знаходився на 

самому краї останньої деталі. Склеюємо краї клеєм і ховаємо кінець нитки. 

  

 

13. Тепер до країв деталей В і С клеїмо липучку. 

  
14. На початку ми кріпили на деталі В нитку, липучка повинна її приховати. 

Для остаточної фіксації липучки робимо пару стібків в одному місці. 

  

15. Робота готова. Такі браслети зі шкіри своїми руками прості у виконанні, а 

виглядають дуже ефектно. Доповнити його можна ременем в такій же техніці. 
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Висновки 

Отже,  проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що проблема  

розвитку  творчих  здібностей  учнів  на  уроках трудового навчання та 

заняттях гуртка   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 в закладах 

загальної середньої освіти,  пропонують та  використовують  різні  методи  

розвитку  творчих  здібностей  та різні підходи  до  організації  навчальної  та 

трудової  діяльності  учнів.  

Зокрема, широко застосовуються різні сучасні 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 в освітній 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; 

- 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 



 

48 
 

викласти так. Якщо необхідно розвинути в учня здібності до самостійності, 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  

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. 

Можливо, шкіра не самий податливий матеріал, але дуже красивий. 

Виходячи з вибору шкіряних виробів, можна зробити висновок, що краще 

виготовити їх в домашніх умовах і самостійно. Можете бути впевненими, що 

ваша робота буде набагато ефектніша і красивіша, ніж ті, що припадають 

пилом на полицях магазинів і прилавках ринків. 

Любіть себе, проявляйте фантазію і індивідуальність при виготовленні 

виробів своїми руками і результат не змусить себе довго чекати. Люди часом не 

замислюються, наскільки необхідно проявляти свою індивідуальність. Бажання 

відзначитися є у багатьох, але як красиво, грамотно і лаконічно це зробити мало 

хто знає. 

Самостверджуйтеся правильно, виготовляйте вироби зі шкіри. Вам 

обов`язково сподобається підсумок вашої роботи! 
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