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Вироби учнів Городоцького ліцею №4. 
Вчителька трудового навчання  
(технологій) Крімер Валентина Василівна



У цьому випуску «Педагогічного вісника Поділля»  
ідеться про освітньо-методичні новації викладання  
трудового навчання (технологій) в закладах загальної  
середньої освіти Хмельниччини, висвітлено досвід  
учителів трудового навчання (технологій) області.

Спільна праця, конкретні результати
У липні 2022 року підписано угоду між Городоцьким міським 

головою Неонілою Андрійчук, директором ліцею №4 Оксаною 
Дроник та керівником ГО «Освіта для успіху» Іваном Савицьким про 
створення швейного коворкінгу на базі ліцею №4. Проєкт реалізується 
за підтримки Ради Європи. 

Ліцей отримав сучасне швейне обладнання.
Активною учасницею коворкінгу стала Наталія Васильєва, яка 

переїхала в Городок з Нової Каховки. Пані Наталія проводить 
майстер-класи для дітей і дорослих.

Підприємство «Городок-меблі» передало залишки меблевих тканин, 
з яких учасники коворкінгу виготовляють ігрові килимки, екосумки, 
оздоблені машинною вишивкою з патріотичною тематикою. Велика 
частина виробів реалізується на ярмарках та благодійних аукціонах, а 
зароблені кошти діти передають на потреби ЗСУ. 

Організовує роботу дітей і дорослих у швейному коворкінгу 
вчителька трудового навчання (технологій), вчителька вищої 
кваліфікаційної категорії Крімер Валентина Василівна.

У Крупецькому ліцеї Шепетівського району за сприяння ГО  
«Освіта для успіху» облаштований кулінарний коворкінг.  
Для оновлення майстерні закуплено сучасне обладнання, кухонне  
і столове приладдя. Керівниця коворкінгу – Світлана Гарбарук,  
учителька трудового навчання і технологій ліцею.

Учнями 5-10 класів втілено 
проєкти "Солодкий подарунок", 
"Прикраса для кондитерських 
виробів", "Булочки для 
бургерів", "Корисний перекус", 
"Смак енергії".

Група учнів 8-9 класів 
разом з учителькою історії 
Валентиною Іванюк зібрали 
старовинні місцеві рецепти 
і згодом презентували збірку 
"Магія Крупецького хліба". 
Рецепти апробовуються у 
майстер-класах ліцею.

*     *     *
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наука – практиці

Проблема мотивації є актуальною як у вітчизняній, так 
і в зарубіжній психології. З одного боку, це зумовлено тим, 
що необхідність упровадження в практику психологічних 
досліджень, вихід до реальної поведінки людини, до його 
регуляції вимагає сьогодні пізнання закономірностей пове-
дінки людини і особливо відносно спонукань і їх реалізації. 
З іншого боку, назріла необхідність розкриття зв’язків вну-
трішніх мотиваційних тенденцій людини до дії з соціальної 
детермінації її психіки.

Проблема мотивації навчальної діяльності в загально-
му вигляді є проблемою причин, які наперед визначають 
різні форми виявлення активності учнів. Мотиваційному 
аспекту навчання вже порівняно давно приділяли значну 
увагу в психологічній і педагогічній літературі (М.Алексеєва, 
Л.Божович, О.Ковальов, Г.Костюк, О.Леонтьєв, В.Мерлін, 
С.Рубінштейн, І.Синиця, В.Сухомлинський та ін.). Ці питан-
ня є предметом педагогічних і психологічних досліджень, 
які здійснюються здебільшого у двох основних напрямках. 
Перший – це праці, які безпосередньо стосуються мотивів 
учіння дітей різного шкільного віку; загальної структури 
мотиваційної сфери механізмів спонукальної дії мотивів, 
динаміки їх розвитку в різних вікових групах, а також спо-
собів формування повноцінних мотиваційних комплексів 
під впливом різноманітних факторів. Другий напрям − це 
дослідження з проблем розвитку активності учнів у на-
вчанні, позитивних і негативних мотиваційних факторів 
пізнавальної діяльності, пов’язаних з явищами соціального 
і суто особистого характеру. 

Із проблемою формування мотивів учіння тісно 
пов'язано чимало практичних питань педагогіки, зокрема 
таких, як формування в учнів правильного ставлення 
до навчальної діяльності та оцінювання її результатів, 
учнівських обов'язків, до закладу освіти, учителів, одно-
класників та багато інших, які можна звести до одного: як 
пробудити в учнів бажання вчитися, прагнення набувати 
знання, уміння, навички, іншими словами, як виховувати, 
розвивати повноцінні мотиви учіння.

Мотивація до навчання – одна з головних умов реа-
лізації освітнього процесу. Вона є рушійною силою вдо-
сконалення особистості. Формування мотивації в учнів до 
навчально-пізнавальної діяльності – одна з головних про-
блем сучасної освіти. Загальноприйнято мотив розглядати 
як внутрішнє спонукання особистості до того або іншого 
виду активності, пов'язане із задоволенням певної потре-
би. Суспільство вимагає від закладів освіти підвищення 
якості навчання та виховання, розвиток і формування 
конкурентоспроможного випускника. Основними мотива-

ми навчання є особистісний розвиток, інтерес, результат 
діяльності, бажання стати кваліфікованим спеціалістом, 
потреба у пізнанні нового. Кожний з цих мотивів може по-
різному впливати на загальну мотивацію. Вчитель, дбаючи 
про організацію і керівництво пізнавальним процесом, має 
цілеспрямовано працювати над формуванням в учнів ді-
євих мотивів.

Навчальну діяльність учнів спонукає комплекс мотивів, 
у якому можуть домінувати внутрішні мотиви, пов'язані 
з її змістом і виконанням, або широкі соціальні мотиви, 
пов'язані з потребою зайняти певну позицію у системі сус-
пільних відносин. Мотиви навчальної діяльності розрізня-
ють за змістом і динамічними характеристиками. Змістови-
ми характеристиками мотивації є наявність особистісного 
смислу навчання для учня; дієвість мотиву (його реального 
впливу на навчальну діяльність і поведінку дитини); місце 
мотиву у структурі мотивації; самостійність виникнення 
і прояву мотиву; рівень усвідомлення мотиву; ступінь 
поширення мотиву на різні типи навчальної діяльності, 
види навчальних предметів, форми навчальних завдань. 
Основними динамічними параметрами мотивів є стійкість 
(учень натхненно вчиться навіть всупереч несприятливим 
зовнішнім умовам, перешкодам, його навчальна діяль-
ність високопродуктивна у нормальних і в екстремальних 
умовах); модальність (емоційне забарвлення), яка може 
бути позитивною і негативною. У процесі навчання тип 
навчальної мотивації учня змінюється. На це впливають 
нові самонастанови учня (наприклад, прагнення обходити 
або переборювати труднощі), тривалі успіхи або невдачі 
під час занять, вибір життєвого шляху та ін.

На жаль, з кожним роком учні дедалі більше втрачають 
зацікавленість до навчання. Актуальності набула проблема 
низького рівня знань. Скарги учителів на небажання вчитися 
та недисциплінованість учнів не припиняються. Стосунки 
між педагогами та школярами нерідко переростають у кон-
фліктні. Однією з проблем, що заслуговує особливої уваги, 
є відсутність інтересу до навчання, небажання учня ходити 
до закладу освіти. Мотивація, її формування та корекція 
лежать в основі навчальних успіхів і негараздів. Низька 
успішність, шкільна дезадаптація, недостатній рівень куль-
тури, що безпосередньо впливає на поведінку і спілкування 
учня, – це далеко не повний перелік труднощів, доводиться 
долати вчителям майже щоденно.

В учнів присутня сильна потреба у спілкуванні з одно-
літками, вони охоче відгукуються на групові форми роботи 
з інтерактивними методами навчання, де є можливість 
конкурувати, вигравати. Нерідко буває, що інтерес до на-

Мотивація навчальної 
діяльності учнів 

як педагогічна проблема

Ігор АНДРОЩУК,
доктор педагогічних наук, професор кафедри технологічної 
та професійної освіти і декоративного мистецтва 
Хмельницького національного університету
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вчального предмета, пробуджений вчителем, переростає 
в глибокий інтерес до певної галузі науки і визначає вибір 
життєвого шляху. Те, що говорить улюблена вчителька, 
сприймається зовсім по-іншому, ніж те, що говорить дитині 
чужа людина. Зацікавлений своїм предметом, з творчим 
підходом до їх викладання, широкою обізнаністю та еру-
дицією вчитель власним прикладом впливає на учнів. Шко-
лярам подобається в улюблених для них учителях, крім 
цих умінь та знань, такі їхні риси, як чуйність, сердечність, 
уважність до запитів та інтересів дітей. Поведінка вчителя, 
його моральне обличчя – це важливі фактори виховання 
позитивного мотиву учіння.

На бажання вчитися також впливає і оцінювання знань 
учнів. На перший погляд, звичайна справа, але оцінка – 
один із засобів учителів знайти правильний підхід до кожної 
дитини, вміння плекати в її душі вогник прагнення до знань. 
Оцінка не повинна принижувати гідність учня, карати за 
незнання, адже він тільки вчиться. Вона не повинна бути 
моральним батогом, яким постійно залякують дитину і бать-
ки, і деякі вчителі. За результатами дослідження Л.Божович 
оцінка виступає як провідний мотив у понад половини 
школярів. Але багато педагогів, зокрема Ш.Амонашвілі та 
В.Сухомлинський, наголошували, що необхідно обережно 
поводитися з оцінкою, яка може бути «батогом і пряником», 
«ідолом добрим і жорстоким». Гонитва за гарною оцінкою 
не має нічого спільного з формуванням пізнавальних інтер-
есів, а погана здатна вбити їх. Зрештою, незадовільні оцінки 
можуть створити мотиваційну сферу учня.

Одним із найдієвіших методів мотивації навчання для 
учнів з низьким рівнем навчальних досягнень має бути 
створення на уроці ситуації успіху. Тому вчителям потрібно 
добирати для учнів посильні завдання, оцінювати їхнє ви-
конання, під час цього слід забезпечувати належний мікро-
клімат, у якому учень позбувся би почуття невпевненості 
та страху. Схвальні оцінювальні судження викликають в 
учнів позитивні емоції. Часто оцінка відіграє роль вольо-
вого мотиву, проте говорити про її стимулююче значення 
можна лише тоді, коли вона викликає в учня бажання по-
глибити знання, формує у нього вольові риси характеру. 
Дієвість оцінювання значною мірою залежить від комен-
тування її педагогом, бо гуманізація освіти вимагає, щоб 
навчання було вільним від тиску на учнів, психологічного 
дискомфорту, породженого необ’єктивним оцінюванням.

Важливу роль відіграє рівень розвитку емоційно-во-
льової та мотиваційної сфери особистості учня. Емоції та 
відчуття часто формують поведінку учня, впливають на 
поставлені ті чи інші життєві цілі. Байдужа до всього дити-
на неспроможна поставити та вирішити життєво важливі 
завдання, досягти значних успіхів. Прикрашена емоціями 
розповідь учителя викликає захоплення у школярів і тому 
вони сприймають матеріал краще. Якщо урок для них не-
цікавий, то навчальний матеріал не сприймається. Проте 
використовувати тільки мотиви пізнавального інтересу – 
недостатньо. Особливо важливо, щоб учителі розвивали 
в учнів мотиви обов’язку і відповідальності. У цьому разі 
вони намагатимуться перемогти всі ймовірні труднощі, від-
чуватимуть радість від цих перемог, навіть з тих предметів, 
до яких не мають безпосереднього інтересу.

Не менш важливою є роль батьків. Дослідження до-
водять, що успішне навчання учнів залежить від певних 
особливостей поведінки батьків, якщо вони допомагають 
дітям розвивати впевненість у власних силах, заохочуючи 

до виконання посильних завдань у школі і вдома. У таких 
родинах діти оточені теплом і любов'ю, а методи контролю 
й підтримки дисципліни характерні скоріше для автори-
тетного, ніж авторитарного стилю батьківської поведінки. 
Діти знають межі дозволеного, але при цьому почуваються 
у безпеці і впевнені, що їх люблять. Педагогічна наука і 
шкільна практика підтверджують, що найбільш успішно 
навчання учнів здійснюється за умови їх позитивного 
ставлення до навчальної діяльності. Тоді вони докладають 
багато зусиль для засвоєння знань, оволодіння уміннями і 
навичками, уважні на уроках, намагаються якомога краще 
виконати навчальні і трудові завдання.

Навчальна діяльність для різних учнів має різний зміст. 
Для одних вона є засобом отримати похвалу батьків, для 
інших – проникнення у суспільне життя. Мотиви навчан-
ня не повинні бути пасивними і споглядальними, вони, 
передусім, повинні базуватися на активному інтересі до 
того, що вивчається. Тільки від майстерності вчителя, 
його педагогічного досвіду і психологічного настрою за-
лежить використання ним таких форм і методів роботи 
з учнями, які сформують у них сталі позитивні мотиви у 
здобутті знань, умінь, навичок, сприятимуть формуванню 
пізнавальних інтересів. Відсутність внутрішнього стимулу 
сприяє зростанню напруження, зменшенню спонтанності, 
що пригнічує креативність дитини, тоді як наявність вну-
трішніх мотивацій допомагають виявленню безпосеред-
ності, оригінальності, зростання креативності й творчості.

Важлива роль у мотивації учнів до навчання відводить-
ся стилю спілкування вчителя з учнями під час уроку та в 
позаурочний час. Пріоритетним визначено демократичний 
стиль спілкування. Щоб навчити дитину, треба не просто 
передати їй знання і вміння, а й викликати в неї відповідну 
активність, пізнавальну чи практичну. Важливим структур-
ним елементом цієї активності є мотивація, в якій виявля-
ється ставлення школярів до навчання.

У формуванні мотивів навчання і позитивного ставлен-
ня до предмета важливу роль може відіграти сам учитель. 
Тут, насамперед, йдеться про стосунки, які склалися між 
ним і кожним учнем зокрема. Якщо вони доброзичливі, до-
вірливі, передбачають взаємодопомогу. Мотив радості від 
навчання має сприятливу основу, а позитивне ставлення 
до учителя переноситься на предмет. Водночас, відчуже-
ність, недовіра, авторитарність, іронія з боку вчителя ви-
кликають в учня негативні почуття і зумовлюють пасивне 
ставлення до предмета, бажання «відсидітись» на уроці 
тощо. Байдужий вчитель не може захопити своїх учнів 
предметом. Якщо ж він постійно демонструє відданість 
своїй справі, впевненість в успіху своєї діяльності, віру 
в пізнавальну цінність предмета, це відразу передається 
учням і стає джерелом мотивації навчання.

Отже, справжній учитель кожним своїм словом і дією 
має переконувати учнів у своїй щирості, доброзичливості, 
справедливості. Тільки за цієї умови можна виховувати по-
зитивні мотиви до навчання, як до відповідальної, цікавої і 
радісної праці. Більшість учителів школи дуже відповідаль-
но ставиться до підготовки уроків. Кожен із них намагаєть-
ся урізноманітнити форми роботи так, щоб кожна дитина 
відчула необхідність своєї присутності на занятті, щоб у 
кожного учня виховати любов до свого предмета, бажання 
вчитися та самовиховуватися. А результат залежить від 
особистості вчителя, рівня його майстерності.
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Швидкий розвиток інформаційних технологій обу-
мовлює важливість їх активного використання в системі 
освіти з метою розвитку творчого потенціалу учнів, 
підвищення їхньої пізнавальної активності, контролю 
навчальних досягнень. Особливої актуальності про-
блема використання інтерактивних онлайн-ресурсів 
для контролю навчальних досягнень учнів, зокрема на 
уроках трудового навчання, набула в умовах пандемії, 
коли активізувалася потреба у використанні різних 
онлайн-сервісів під час дистанційного навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить 
про значний інтерес науковців та педагогів до під-
вищення ефективності навчання з використанням 
інформаційних технологій, широкої комп’ютеризації 
навчального процесу в умовах дистанційного навчання 
(І.Андрощук, В.Биков, А.Гуржій, Р.Гуревич, А.Єршов, 
Н.Морзе, І.Роберт, Й.Ривкінд, М.Жалдак та інші).  
Питання впровадження в навчальний процес елек-
тронних освітніх ресурсів, зокрема, конструкторів 
інтерактивних вправ та дидактичних ігор, розгляда-
ли Н.Олефіренко, О.Петрова, К.Рубан, С.Сідоров, 
Л.Шевченко.  В дослідженнях О.Білоблоцького, 
І.Волощука, В.Дідуха, Г.Левченка, Ю.Кирильчука, 
В.Сидоренка, Г.Терещука, Д.Тхоржевського та ін. ві-
дображені питання удосконалення змісту й методики 
трудового навчання. Водночас поза увагою залишилася 
проблема використання інтерактивних онлайн-ресурсів 
для контролю навчальних досягнень учнів, зокрема на 
уроках трудового навчання.

Актуальність теми також обумовлена необхідністю 
у розробленні таких електронних засобів контролю, 
які б відповідали завданням конкретного уроку, врахо-
вували рівень підготовки конкретних школярів та їхні 
індивідуальні особливості. Натомість готові електронні 
засоби контролю, що охоплюють фрагментарно зміст 

матеріалу, не завжди доцільно і коректно застосо-
вувати в освітньому процесі. Тому постає потреба у 
самостійному створенні вчителем засобів контролю, 
зокрема, інтерактивних вправ, призначених для ви-
користання на уроці.

Для проектування авторських інтерактивних за-
вдань для контролю навчальних досягнень учнів 
доцільним є використання безкоштовного сервісу 
Learningаpps.org. Сайт є науковою розробкою Центру 
ІТ-ресурсів (Zentrum für Bildungsinformatik). Програма 
розроблена з метою сприяння створенню викладача-
ми інтерактивних модулів, інтегрованих в навчальний 
курс, і тепер успішно використовується в освітньому 
середовищі. Умовно всі можливі модулі, доступні на 
сайті Learningаpps.org, можна поділити за структур-
но-функціональною ознакою на такі категорії:  вибір 
(вправи на вибір правильних відповідей); розподіл 
(вправи на встановлення відповідності); послідовність 
(вправи на визначення правильної послідовності); за-
повнення (вправи, в яких необхідно вставити правильні 
відповіді у потрібні місця); онлайн-ігри (ігрові вправи, 
при виконанні яких учень змагається з комп’ютером 
або іншими учнями); інструменти (використовуються 
для взаємодії учасників, для підготовки і застосування 
демонстраційних матеріалів). 

Сервіс LearningАpps надає можливість отримання 
коду для того, щоб інтерактивні завдання були розмі-
щені на сторінках сайтів або блогів викладачів і учнів. 
Однак спочатку треба створити акаунт в онлайновому 
середовищі LearningApps (рис.1).

Потрібно уважно заповнити всі поля реєстраційної 
форми, після чого зайти під своїм створеним акаунтом. 
Бажано вказувати свої дійсні дані аби потім учням і 
колегам було зрозуміло, що це ваша авторська робота.

Технологія розроблення інтерактивних 
завдань для контролю навчальних 
досягнень учнів з використанням 

електронного конструктора learningАpps
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завідувачка кафедри технологічної 
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мистецтва Хмельницького національного 
університету

Іванна РОЖКОВА,
студентка другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою «Середня освіта. Трудове 

навчання та технології, інформатика» 
Хмельницького національного університету
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Рисунок 1. Створення облікового запису в LearningApps

Перш ніж розпочати створення власних інтерактивних 
завдань з колекції шаблонів, пропонованих сайтом, ради-
мо ознайомитися з галереєю сервісу. Для цього натисніть 
«Перегляд вправ», виберіть навчальний предмет і озна-
йомтеся з роботами колег: обираємо в полі «Категорія» 
необхідну предметну галузь (рис. 2).

Пошук потрібної вправи можна звузити за допомогою 
визначення рівня - від дошкільної освіти до післядиплом-
ної освіти за допомогою переміщення бігунка або за допо-
могою відповідного поля (рис.3).

Рисунок 3. Вибір вікової категорії, 
для якої розроблятиметься завдання

У розкритому переліку вправ обираємо ту, що заціка-
вила, клікнувши по її назві. Для перегляду всіх вправ з цієї 
категорії треба клацнути по кнопці з трикрапкою. Можна 
створити власну вправу. Для цього треба заповнити форму 
шаблону, обираючи потрібні елементи (рис. 4).

Рисунок 4. Форми шаблону для створення власної справи

Зверніть вагу, що у вправах можна додавати текст, 
зображення, звук, відео. Вибравши інтерактивне за-
вдання, що вас зацікавило, можете створити аналогічне, 
натиснувши кнопку «Створити схожу вправу». В цьому 
разі достатньо внести потрібні зміни і зберегти їх (вправа 
автоматично збережеться у вашому «кабінеті» в розділі 
«Мої вправи»). Після редагування є можливість спочатку 
переглянути вправу (кнопка «Завершити редагування та 
переглянути вправу» у нижньому правому куті вікна), а при 
потребі знову продовжити редагування вправи, натиснув-
ши на відповідну кнопку «Продовжити редагувати». Якщо 
вправа вас повністю влаштовує і не потребує редагування, 
достатньо клацнути по кнопці «закласти у «Моїх впра-
вах»». Після збереження вправи у власному «кабінеті» 
з'являється повідомлення про можливість використання 
вашої вправи (рис. 5).

Рисунок 5. Вікно створення вправи з можливістю її редагування
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Рисунок 2. Вибір предметної галузі

Зауважимо, що не завжди готові матеріали відпо-
відають індивідуальним особливостям учнів, структурі 
конкретного уроку, тому в багатьох учителів виникає 
потреба створювати власні інтерактивні завдання, ке-
руючись інтерактивними онлайн-ресурсами, які легко 
б вписувалися у навчальний процес й давали змогу 
ефективно здійснювати контроль навчальних досяг-
нень учнів. Одним з таких ресурсів є LearningApps.org. 
Використання його в мережі Інтернет на уроці дозволяє 
зробити процес контролю інтерактивним, мобільним, 
диференційованим, індивідуальним. Виконуючи впра-
ву онлайн, учень відразу отримує оцінку своїх знань. 
Методичне призначення вправ різного спрямування: 
навчальні; інформаційно-пошукові, демонстраційні, 
контролюючі, навчально-ігрові та ін.

Наведемо окремі приклади розроблених нами вправ 
та їх використання на уроках трудового навчання. На-
приклад, під час вивчення теми «Виготовлення поясно-
го виробу» для учнів 7 класу для закріплення вивчено-
го матеріалу була розроблена інтерактивна вправа на 
платформі Learning Apps на тему «Послідовність за-
правлення верхньої нитки у побутову швейну машину».

Приклад 1 – шаблон «Просте упорядкування» (рис. 
6) – розташувати в певному порядку запропоновані 
елементи.

При переміщенні нумерація у верхньому лівому 
куті автоматично змінюється. Після перевірки можна 
виконати корекцію відповіді. Використання такого типу 
інтерактивних вправ дає змогу перевірити знання учнів 
щодо послідовності виконання тих чи інших технологіч-

Рисунок 6. Інтерфейс вправи «Просте упорядкування»

них операцій. Зокрема, в цій категорії можна запропо-
нувати встановити послідовність оброблення нижнього 
зрізу швейного виробу, його оздоблення та ін. 

Контроль базових знань на етапі актуалізації опо-
рних знань учнів доцільно здійснювати з використан-
ням таких видів вправи: «Введення тексту» та «Знайти 
слова». 

Приклад 2 – шаблон «Freetext input» («Введення 
тексту») (рис. 7) дає можливість працювати з різним 
контентом: текст, зображення, аудіо, відео та озвучений 
текст. Відповідь вводиться у відповідне поле.
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Рисунок 7. Інтерфейс вправи «Введіть текст»

Приклад 3 – шаблон «Знайти слова» – навчальна гра, 
яка полягає у складанні слова з букв, розташованих у сітці 
поруч один з одним. Слова можна розташовувати не тільки 
по вертикалі і горизонталі, але і по діагоналі. Створюючи 
завдання, можна відразу задати ключові слова, які потріб-
но знайти в таблиці та виділити їх, а можна подати опис 
цих понять, і учні повинні дати відповідь, віднайшовши її 
в таблиці (рис.8).

Рисунок 8. Інтерфейс вправи «Знайди слова»

Для здійснення поточного контролю навчальних 
досягнень учнів доцільно використати наступний вид 
вправи «Фрагменти зображень». 

Приклад 4 – шаблон «Фрагменти зображення» – 
натиснувши на «фішку», з’являється фрагмент зобра-
ження зі списком, в якому треба вибрати відповідний 
допис (рис. 9).

При виконанні завдань в статистиці групи у вчите-
ля відображається правильність виконання вправи і 
кількість вирішених завдань. Цей напрямок у роботі 
дає змогу підвищити мотивацію до трудового навчан-
ня, зняти напругу, страх припуститися помилки. Таким 
чином, сервіс Learning Apps і його електронні варіанти 

завдань особливо привабливі, тому що дозволяють 
отримати результати практично відразу після закінчен-
ня тесту. Інтерактивні навчальні завдання сприяють 
підвищенню рівня інформаційної та комунікативної 
грамотності вчителя й учнів і спрямовані на вирішен-
ня найважливішого завдання освіти – навчити учнів  
самовдосконалюватися в світі глобальної інформати-
зації.

Посилання на демонстрацію вправи можна подава-
ти у двох режимах: звичайному (з відображенням вікна 
LearningApps) та у повноекранному (вікно вправи роз-
гортається на весь екран автоматично). Щоб вбудувати 
вправу на інший онлайновий сервіс, треба скопіювати її 
HTML-код, поданий у полі «Вбудувати», а потім перейти 
в потрібний сервіс (наприклад, блог чи сайт), обрати 
режим роботи з HTML-кодами сторінки і вставити ско-
пійований код в потрібне місце.

Зазначимо, що з часом вправ накопичується досить 
багато. Аби систематизувати набір вправ, які знахо-
дяться у вашому «кабінеті», можна створювати папки 
і переміщувати в них відповідні вправи (рис. 10). Для 
цього достатньо клацнути на папці і дати їй назву, а 
потім перетягуванням розмістити вправи у відповідні 
папки:

Рисунок 9. Інтерфейс вправи «Фрагменти зображення»

Рисунок 10. Систематизація вправ у папки

Кожен учитель за своїм бажанням може створити набір 
класів у власному акаунті, ввести дані про учнів, створи-
ти для кожного учня профіль, задати пароль для входу  
(рис. 11).
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Рисунок 11. Вікна створення класів та профілю для кожного учня

Для обраного класу можна додавати потрібні вправи 
(або колекцію вправ). Під час роботи на уроці кожен учень 
(або група учнів) отримує пароль для входу і виконує за-

пропоновані завдання. Для використання вправ в офлай-
новому режимі треба скористатись відповідною кнопкою 
(рис. 12).

Рисунок 12. Додавання й використання вправ

Дана опція (рис. 12) дає можливість завантажити вихід-
ний код цього додатка, як ZIP файл (до вмісту не включені 
тільки джерела). Більшість завдань можна використовува-
ти в режимі офлайн після вилучення з архіву. Для запуску 
програми використовується файл index.html. Такий підхід 
дає можливість диференціювати завдання. Цю ідею можна 
використовувати для організації "перевернутого" навчання 
(зокрема, домашнє завдання, тематичний контроль знань), 
проектної діяльності тощо.

Таким чином, електронний конструктор Learningаpps 
надає широкі можливості вчителям трудового навчання 
для підвищення мотивації та інформаційної насиченості 
уроку, урізноманітнення способів контролю навчальних 
досягнень учнів. Добре підготовлені за допомогою цього 
конструктора і методично продумані інтерактивні завдання 
дозволяють зробити процес навчання більш цікавим, різно-
манітним, інтенсивним, а контроль навчальних досягнень 
– ефективним.
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Сучасне суспільство потребує активних особистос-
тей, здатних ставити нові проблеми, знаходити якісні й 
творчі рішення в умовах невизначеності, множинності 
вибору, розпоряджатися особистісним потенціалом, 
продуктивно й творчо діяти у стандартних і нестан-
дартних ситуаціях. Видатний педагог В. Сухомлинський 
зазначав: «Творчість дітей – глибоко своєрідна сфера 
їхнього духовного життя, самовираження і самоутвер-
дження, в якому яскраво виявляється індивідуальна са-
мобутність кожної дитини. Цю самобутність неможливо 
охопити якимось правилами, єдиними і обов'язковими 
для всіх» [3, с. 46].

Проблема розвитку творчих здібностей висвітлю-
валася у працях Г.Балла, Дж.Гілфорда, В.Дружиніна, 
Н.Кузьміної, І.Кульчицької, О.Матюшкіна, О.Протас, 
Е.Торренса,  М.Холодної  та ін .  У своїх  працях 
В.Андрєєв, І.Волощук, Б.Грінченко, Л.Єрмолаєва-
Томіліна, В.Моляко, А.Макаренко Я.Пономарьов, 
В.Сухомлинський, В.Шаталов звертали увагу на те, що 
вчитель повинен постійно працювати над розвитком 
творчого потенціалу учнів. Зокрема І. Волков наголо-
шував, що для будь-якої творчої діяльності необхідною 
є наявність у людини таких якостей: нахили до дано-
го виду діяльності, здібності до швидкого навчання, 
розумової активності, кмітливості й винахідливості; 
прагнення добувати знання, необхідні для виконання 
конкретної практичної роботи; самостійність при ви-
борі й розв’язанні задачі; працелюбність; здатність 
бачити загальне, головне в різному й різне в подібних 
явищах; потреба у постійному самовдосконаленні. 
Характеристики цих якостей свідчать, що розвиток 
творчих здібностей відбувається поступово: реалізація 
можливостей для розвитку одного рівня і тільки потім 
розвиток здібностей більш високого рівня. Тобто від-
бувається зростання рівня розвитку творчих здібностей 
від елементарного до більш складного. Слід зазначити, 
що деякі вчителі закладів загальної середньої освіти 
вже багато років працюють над проблемою розвитку 
творчих здібностей учнів. 

Існують різні підходи до поняття «творчі здібності». 
Найбільш поширеним є підхід, відповідно до якого 

творчі здібності розглядаються як синтез властивос-
тей особистості, що обумовлений відповідним рівнем 
певного виду творчої діяльності та передбачає отри-
мання нових результатів цієї діяльності. Деякі науковці 
сходяться на тому, що творчі здібності є, перш за все, 
індивідуально-психологічною характеристикою осо-
бистості, яка відповідає вимогам творчої діяльності, за-
безпечує її успішне виконання й передбачає створення 
оригінального, нового продукту. При цьому важливим 
є напрями розвитку творчих здібностей учнів. Наукову 
цінність становить підхід І. Волкова, який зазначав, що 
«найефективніший шлях розвитку індивідуальних зді-
бностей – прилучення всіх школярів до продуктивної 
творчої діяльності з першого класу», бо «розвинути 
здібності – це значить озброїти дитину способом діяль-
ності, дати їй до рук ключ, принцип виконання роботи, 
створити умови для виконання й розквіту її обдарова-
ності». На думку дослідника, дитину потрібно вчити й 
розвивати всебічно, щоб дати можливість проявитися 
її прихованим, можливо дуже глибоко, здібностям. 
Здійснити це можна лише в процесі навчання під ке-
рівництвом дорослих» [1]. 

Упродовж навчання у закладах загальної середньої 
освіти творчі здібності, які мала дитина у молодшому 
віці , можуть не тільки перестати розвиватися, але й 
зникнути, бо школа привчає учнів переважно до вико-
навчої діяльності, розвиваючи виконавчі здібності. Це 
є однією з проблем освіти, вирішенню якої сприяють 
уроки трудового навчання. Трудове навчання, як на-
вчальний предмет, відіграє важливу роль у становленні 
особистості учнів, тісно пов’язаний із розвитком їхніх 
творчих здібностей під час проєктно-технологічної ді-
яльності. Трудова діяльність сприяє розвитку творчої 
активності, уяви, фантазії, моторики рук; активізує 
навчально-пізнавальну діяльність учнів, забезпечує 
співтворчість в колективі під час конструктивної вза-
ємодії учасників освітнього процесу.

Під час уроків трудового навчання вчитель залучає 
учнів до творчого процесу, де вони мають змогу ство-
рювати об’єкти праці, що мають естетичну цінність. 
При цьому завдання вчителя – виявити індивідуальні 
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здібності кожної дитини, допомогти розкрити та розви-
нути потенціал кожної особистості, її творчі здібності. 
Важливо не просто дати учню базовий рівень освіти, а 
сформувати якості, яких потребує суспільство: креатив-
ність, здібність навчатися впродовж життя, комунікатив-
ність, здатність до самовдосконалення.

Творчий підхід до вибору об’єктів праці, використан-
ня методів активізації творчої діяльності учнів дадуть 
змогу забезпечити ефективність розвитку творчих зді-
бностей учнів. З цією метою доцільним є створення на 
уроках трудового навчання дослідницьких ситуацій, 
що сприяють самостійному вирішенню проблемних за-
вдань. Необхідно зазначити, що якщо учні самостійні 
у своєму пошуку, творчому процесі, то опановані ними 
знання набагато міцніші. Самостійність під час вирі-
шення технологічних завдань змушує мислити, шукати, 
вірити у свої сили і креативно розвиватися.

Важливу роль у розвитку творчих здібностей учнів 
відіграють сучасні технології. Зокрема, коли у кабіне-
тах трудового навчання використовуються новітні ІТ-
технології, нові мультимедійні засоби. Це підвищує за-
цікавленість учнів до процесу навчання, сприяє розви-
тку їх творчих здібностей. Використання ІТ-технологій 
на уроках трудового навчання є потужним ресурсом 
мотивації, забезпечення самостійності, ініціативності 
та продуктивності пізнавальної діяльності. При цьому 
всі учасники є партнерами, вони обмінюються думками, 
ідеями, вносять свій внесок у спільну справу – виконан-
ня завдання. З урахуванням того, що більшість інфор-
мації на уроці сприймається за допомогою зору, одним 
з головних запитів якісного інтерактивного навчання є 
наочність. Наприклад, інтерактивні дошки, планшети, 
робототехніка, lego, інтерактивний стіл, тощо. 

Для розвитку творчих здібностей учнів на уроках 
найбільше сприяють особистісно зорієнтоване та про-
ектне навчання, використання інтерактивних технологій 
і методів навчання, застосування творчих завдань, а 
також позанавчальна діяльність. Найбільш ефективно 
розвиваються творчі здібності учнів під час проектно-
технологічної діяльності учнів на уроках трудового 
навчання. Саме під час проєктування виробу учень 
аналізує моделі-аналоги та вимоги до об’єкта праці, 
обґрунтовує його доцільність, залежно від призначення 
визначає необхідні матеріали й інструменти для його 
виготовлення, розробляє ескіз і втілює свій творчий 
задум у матеріалі.

Поетапність реалізації проєктно-технологічної ді-
яльності, починаючи з вибору об’єкта технологічної 
діяльності, обґрунтування цього вибору, художнього 
і технічного конструювання, підбору конструкційних 
матеріалів та обґрунтування технологічних процесів, 
інструментів, обладнання до безпосередньо виготов-
лення виробу, аналізу та оцінки процесу і результату 
праці та здійснення нескладних маркетингових до-
сліджень, дає змогу забезпечувати розвиток творчих 
здібностей учнів [2].

Ефективність використання комп’ютерної техніки 
у формуванні творчих здібностей учнів була б значно 

вищою, якби навчальний процес забезпечити спеці-
ально підготовленими педагогічними програмними 
засобами. Поки що немає достатньої кількості про-
грамних засобів, котрі б відповідали викладеним ви-
могам. Здебільшого використовуються програми, які 
були розроблені для використання в певних галузях 
виробництва і адаптуються до навчального процесу, а 
саме: PhotoShop, CorelDRAW, QuarkXPress, 3D studio 
MAX, та ін., або стандартні програми Paint та текстовий 
редактор Word, Ехсеl .

Система творчих завдань істотно впливає на 
мислення, мову, уяву, активність школярів. Важливо, 
щоб ці завдання носили розвивальний характер. Зо-
рова наочність у сполученні зі слуховою, руховим і 
тактильним відчуттям допомагають дітям одержати 
уявлення про особливості того чи іншого предмета або 
теми. При цьому працюють такі механізми мислення, 
як аналіз, синтез, розвивається образна мова учнів, 
уява, мислення, порівняння. Творчі завдання сприя-
ють розвитку бачення властивостей предметів і явищ. 
Практичну цінність становлять завдання осмислення й 
трансформації ролі художньо-технологічного об’єкта за 
результатами зміни його функціонального призначення. 
Щоб творчі завдання носили розвивальний характер, 
сприяли вихованню, навчанню, доцільним є їх пред-
ставлення у проблемній формі. Важливо створити по-
шукову ситуацію, яка сприятиме самостійному пошуку 
відповіді і способу діяльності.

Отже, уроки трудового навчання формують в учнів 
не лише технологічні занання й уміння, а й залучають 
до творчого процесу, дають змогу відчути себе митцем, 
першовідкривачем. Постійна увага вчителя до пробле-
ми розвитку творчих здібностей, систематична робота 
з їх розвитку на уроках трудового навчання забезпечує 
гармонійний розвиток особистості. Вчитель трудового 
навчання має завжди спрямовувати свою роботу на 
розвиток здібностей учнів, використовуючи різнома-
нітні технології та методи навчання, які активізують 
навчально-пізнавальну діяльність учнів, занурюють їх 
у світ творчості.

Використані джерела

1. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, мето-
дика, результати досліджень: Колективна монографія / 
За ред. В. Моляко, О. Музики. – Житомир: Рута, 2006. 
– 320 с.

2. Протас О. Розвиток творчих здібностей учнів в 
умовах загальноосвітнього навчального закладу. Освіта 
та розвиток обдарованої особистості. 2014. – № 3. – С. 
26 – 29. 

3. Сухомлинський В. О. Як виховати справжню лю-
дину / Ставлення до краси в природі і суспільстві / В. 
О. Сухомлинський. – Вибр. Тв. у 5-ти т. – т. 3. –К.: Рад. 
шк., 1980.



11Педагогічний вісник Поділля №3 (2022)

наука – практиці

Декоративний живопис – спосіб зображення реальної 
дійсності шляхом виявлення виразності засобами коло-
риту, композиційно-пластичними прийомами, використо-
вуючи принципи узагальненості та стилізації. Важливим 
є дотримання певної умовності зображення, відмова від 
зайвих подробиць. 

Його призначення – створювати настрій. Його відмінні 
риси – чисті кольори, логічна побудова композиції, ре-
тельно опрацьовані дещо стилізовані та навіть спрощені 
форми. Латинське «decus» перекладається як «прикраса». 

Декоративність – особливість витвору мистецтва, що 
обумовлена його колористичним і композиційно-пластич-
ним ладом, форма вираження краси [1].

У декоративному живописі немає обмежень у виборі 
матеріалів. Найчастіше художники застосовують фарби 
гуаш, акрил, олія. Робота відбувається за наступним ал-
горитмом:

– зміна пропорцій предметів;
– порушення перспективи;
– посилення характерних особливостей форми пред-

метів;
– відмова від обсягу предметів (частково або повністю);
– застосування яскравих поєднань основних кольорів;
– локальне нанесення кольорових плям;
– використання чорного або кольорового контуру;
– створення з деталей і ліній об’єкта єдиного орнамен-

тального візерунка.
Декоративний живопис має межі. Тут увага приділяєть-

ся об’єднанню простору, колориту, стилізації, деформації 
об’єктів, застосуванні контрастного кольору. Для таких 
робіт не обов’язкова логічна композиційна побудова. Роз-
мір картин обмежується певним форматом.

У цьому художньому напрямі живописці можуть ство-
рювати свій власний, не схожий ні з чим стиль. Є чимало 
прикладів художників, які працюють в стилі декоративного 
письма. Привертають увагу фігурні композиції Акжал Аб-
далієвой. Художниця з легкістю грає з формою, вводить 
орнаментальні фрагменти, стилізує предмети. Її роботи 
дуже жіночні, м’які, затишні. При цьому стиль художниці 
індивідуальний і пізнаваний.

Натюрморти Олега Давидова соковиті, сонячні. Схо-
же, у майстра не буває поганої погоди. Навіть «Вечір в 

Нижньому» настільки оптимістичний в кольорі, що більше 
схожий на багатообіцяючий ранок.

Стильні натюрморти і пейзажі Олега Давидова – яскра-
вий приклад продаваних творів у техніці «декоративний 
живопис». Ці роботи ретельно продумані, технічно дуже 
якісні. Вони без труднощів вписуються в інтер’єрні стилі і 
при цьому залишаються самобутніми.

Тенденції декоративного живопису не тільки у таланті і 
чудовому кольоровідчутті художника, а й у розумінні ство-
рюваної ним декоративної структури і, по суті, об’ємної 
графіки. З кінця ХХ століття і донині живопис постійно 
змінюється. Одним з напрямів є декоративний живопис.

Стиль витвору декоративного живопису виявляє себе 
сукупністю особливостей загального вигляду твору та його 
частин, деталей зображення, колориту, композиції і всіх 
інших особливостей твору. У результаті виникає індивіду-
альна форма викладу художника, відмінна від будь якого 
конкретного напряму [2].

Стиль – це найбільш загальна категорія художнього 
мислення, характерна для певного етапу історичного 
розвитку. Стиль виражає суть, унікальність художньої 
творчості в єдності його компонентів, змісту форми, зобра-
ження, вираження, особистості та епох. Якщо порівнювати 
такі поняття, як стиль і манеру, то манера – це особливі 
риси творчого процесу, а стиль – це кінцевий результат, 
синтез, цілісність всіх компонентів художнього твору.

Стиль твору несе в собі риси стилю епохи, які транс-
формуються на індивідуальному рівні творчості конкретної 
людини. При цьому, метод і манера є в кожного художника, 
а стиль може не відбутися. Стиль може виникнути у тому 
випадку, якщо у процесі творчості художник проробляє 
певну роботу зі створення нової реальності, відмінної від 
буденної дійсності і перевершуючи її за силою враження.

З поняттям «стиль» в зображальному мистецтві 
досить тісно пов’язано поняття «стилізація». Творча 
стилізація обов’язково носить індивідуальний характер 
і має на увазі авторське бачення та переробку явищ на-
вколишньої дійсності і привнесення в їх відображення 
елементів новизни.

Крім творчої стилізації, існує стилізація наслідувальна, 
що передбачає наявність готового зразка для насліду-
вання і точно відтворюючий стиль певної епохи, відомої 
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художньої течії, стиль славнозвісного майстра, стилі і при-
йоми творчості того або іншого народу.

Під час створення композицій у техніці декоративного 
живопису частіше використовується метод творчої стилі-
зації, який передбачає створення натурального об’єкта у 
вигляді художнього символу. Художник творчо переосмис-
лює реально існуючі об’єкти природи і навколишнього 
світу, що є основним творчим методом і виразним засобом 
декоративного мистецтва. Основною задачею художника 
у даному процесі є створення нового художнього образу, 
що має підвищену виразність і декоративність. Достовірно 
новим можна вважати те, чого немає в природі й навко-
лишньому світі.

Декоративна композиція – композиція з високою мірою 
виразності і декоративності, що включає в себе елементи 
стилізації, абстракції, що посилює її емоційно-чуттєве 
сприйняття. Основною метою декоративної композиції 
прийнято вважати досягнення її максимальної виразності 
та емоційності з частковою або повною відмовою від до-
стовірності зображення [3]. 

Основними рисами, що виникають у процесі стиліза-
ції, є простота форм, їх узагальненість, символічність, 
ексцентричність, геометричність, барвистість, чуттєвість. 
Отже, декоративній стилізації властиві узагальненість і 
символічність об’єктів, що зображуються, та їх форм. Від-
мова від зайвого, другорядного, того, що заважає чіткому 
візуальному сприйняттю об’єкта, що дозволяє виявити 
головне, привернути увагу до суті, викликати яскраві 
емоційні враження. Максимальна відмова від неістотних 
деталей об’єкта декоративної композиції, що зображується 
із одночасною їх заміною абстрактними елементами, до-
зволяє створювати абстракції (абстрактні стилізації).

Зображальні й виразні якості живопису також багато в 
чому залежать від властивостей фарб, які зумовлені мірою 
роздрібнення пігментів і характером зв’язуючих речовин, 
від інструмента, яким працює художник (пензлі, мастихін). 
У традиційному живописі переважають роботи, виконані 
олійними фарбами, у декоративному – можуть використо-
вуватися інші типи фарб, зокрема, темпера, акрил. 

Найпоширенішими у професійному живописі є олійні 
фарби. Це – густі пасти, приготовані шляхом розтиран-
ня пігменту зі сполучною речовиною, в якій головною 
складовою частиною є олія, тому вони так і називаються. 
Збереження і міцність творів образотворчого мистецтва, 

виконаних олійними фарбами, значною мірою залежить 
від якості зв'язувальних речовин. Як допоміжні компоненти 
в склад олійних фарб вводять прискорювачі висихання 
(сикативи) – розчинені в оліфах солі кобальту, марганцю, 
свинцю, а також поверхнево-активні речовини; останні по-
легшують диспергування пігментів і наповнювачів під час 
отримання олійних фарб.

Темпера (італ. tempera, від temperare – змішувати 
фарби) – фарби, що готуються на основі сухих порошко-
вих мінеральних пігментів і (або) їх синтетичних аналогів. 
Сполучною речовиною темперних фарб слугують емульсії 
– натуральні (розведений водою жовток цільного курячого 
яйця, сік рослин тощо) або штучні (полімери тощо).

Темперні фарби – одні із найдавніших. До винайдення 
та поширення олійних фарб темперні фарби були осно-
вним матеріалом станкового живопису. Історія викорис-
тання темперних фарб налічує більше трьох тисяч років. 
Наприклад, знамениті розписи саркофагів давньоєгипет-
ських фараонів виконані темперними фарбами. Вони були 
основними у станковому живописі візантійських майстрів. 
Слід зауважити, що техніка темперного живопису пере-
важала в мистецтві аж до кінця XVII століття.

Промисловим способом виготовляються два види 
темпери: казеїн-олійна і полівінілацетатна (ПВА). Тем-
пера на основі ПВА простіша у використанні, але її істот-
ний недолік у тому, що з часом вона має тенденцію до 
розтріскування. У зв'язку з цим довговічність реставра-
ційних робіт, виконаних темперою ПВА, завжди викликає 
великі сумніви. Також у торгівлі є широкий асортимент 
сухих пігментів для самостійного приготування з них 
темперних фарб; темпера, приготована самим худож-
ником за нескладною технологією – безпосередньо 
перед використанням її в роботі, є найбільш якісним і 
довговічним матеріалом, що підтверджено багатовіко-
вою практикою.

Акрилові фарби – водорозчинні фарби на основі акри-
лової смоли, що вперше були винайдені в кінці 1930-х 
років і стали комерційно успішними для широкого вжитку 
вже у 1950-х роках. Як в'яжучий елемент містять воду, яка 
швидко випаровується. Це прискорює висихання фарби, 
що й привернуло до неї сучасних живописців.

Акрилові фарби можуть використовуватися як альтер-
натива олійній фарбі. Висихають дуже швидко – в цьому 
їхня перевага перед іншими фарбами. Наносити можна як 
у рідкому, розбавленому стані, так і у вигляді пасти. Після 
висихання не утворює тріщин, на відміну від олійних фарб. 
Фарба трохи блищить, не вимагає закріплення закріплюва-
чами і лаками, має властивість утворювати плівку.

Акрилові фарби дуже добре підходять до декоративно-
го письма. Їх можна використовувати на будь-якій нежирній 
основі, як-от: скло, дерево, метал, полотно тощо. Свіжа 
фарба легко видаляється водою, однак після висихання 
може бути змита тільки спеціальними розчинниками. 

Залежно від ступеня розведення водою або використо-
вуваних наповнювачів (гелів, паст, мастик, клеїв) заверше-
ний художній твір, виконаний акриловими фарбами, може 
нагадувати собою як акварельні, так і олійні зображення, 
або мати свою унікальну передачу кольору або техніку 
письма.

Декоративність письма визначається відношеннями 
основних колірних плям, їх лаконічності, контрастності, 
загального тонового стану фону тощо. Дуже важливо 
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знайти гармонізацію цих колірних відношень. Це може 
бути градаційних пошук споріднених кольорів, так званих 
«розтяжок» у межах знайдених основних відносин, або 
колірне «ліплення» об’ємної форми окремих елементів 
декоративної композиції. 

Під час створення декоративної композиції в кольорі 
важливо дотримуватись «загального» тонового стану – 
колориту (теплого, холодного, контрастного тощо). Щоб 
передати різні емоційні стани, при побудові колірного ладу 
завжди треба зважати на вплив того чи іншого кольору 
на психіку людини. В одних випадках художник будує від-
ношення на контрастах, що збуджує емоції глядача, при-
вертає увагу, в інших – використовуються спокійні нюансні 
поєднання фарб, що надає роботі ліричного звучання.

Також при створенні планової композиції треба зважати 
на те, що передній план композиції, оскільки він ближче 
усього до глядача, має бути більш насиченим, кольори  
– чистими, близькими до свого тону, а задній – більш при-
глушений, з домішками чорного, синього чи коричневого, 
залежно від задуму і загального колориту. Насправді ж, 
передній план якраз і найсвітліший, і найтемніший одно-
часно; тобто контраст є більш вираженим, оскільки ближче 
до глядача діє з найбільшою силою, надаючи контурам 
предметів максимальної виразності.

Отже, використовуючи можливості сучасних, здебіль-
шого, акрилових фарб, за часи їх використання створено 
нові техніки і стилі живописного письма, які ми об’єднали 
в єдину назву – декоративний живопис.

У сучасному живописі розрізняють наступні декора-
тивні техніки: 

«Fluid art» – це декоративний живопис рідким акрилом 
на полотні, де акрилові фарби розводяться водою до 
консистенції, коли вони можуть вільно текти по полотну. 
Перед тим, як вилити на полотно акрил, можна змішати 
кілька кольорів. У такому випадку рисунок перетікання 
фарб один в одний буде створювати цікаві незвичні ко-
лірні утворення. Але важливо все ж не змішувати багато 
фарб, щоб не виникло бруду на полотні. У фарбу можна 
додавати клей ПВА або медіум, а також силіконову олію. 
Це створює додаткові живописні ефекти [4].

Фарбу на полотні можна розливати, нахиляючи полот-
но в різні боки, можна дути на неї за допомогою трубочок, 
направляти її різноманітними стеками або феном. Арсе-
нал засобів роботи з рідким акрилом величезний.

Незважаючи на те, що популярність «fluid art» зросла 
досить нещодавно, перші експерименти у техніці рідкого 
акрилу проводилися ще з 1930-х років. Так, мексиканський 
художник Давид Альфаро Сікейрос неочікувано виявив 
незвичайні ефекти під час взаємодії текучих фарб одна з 
одною та назвав отриманий результат «випадковим живо-
писом» [5]. Художнику дуже сподобалася естетика такого 
живопису, він бачив у роботах синергію між наукою й мисте-
цтвом, складністю та красою. Захоплення ефектами рідких 
фарб привело його до пізнання науки про гідродинаміку.

Техніка «випадкового живопису» стала основою в робо-
тах багатьох відомих художників. Натхненний Сікейросом, 
Джексон Поллок, американський художник, який свого 
часу вирішив, що для написання картин не обов’язково ви-
користовувати звичні техніки, став одним з найяскравіших 
представників експресіонізму. На його думку, за допомогою 
абстракції можна виразити набагато більше ідей. Для зна-
менитого «краплинного» живопису Поллока акрилові фарби 

підійшли ідеально. Він активно використовував улюблену 
техніку при створенні своїх масштабних абстрактних робіт.

Використовуючи акрилові фарби, прибічники абстрак-
тного експресіонізму у своїх роботах цілком покладалися 
на безсвідому, вільну від законів логіки і контролю розуму 
творчість, повністю відмовившись від зображення об’єктів 
реального світу.

Техніка «fluid art» чудово підходить для зображення 
космічних мотивів, адже поєднання та переливи фарб 
дозволяють створити картини, схожі на фотознімки із 
космосу. Тож такі незвичні й наповнені ефектами роботи 
привертають увагу.

Розглянем основні техніки заливки рідким акрилом:
«Брудна заливка» – це базова техніка, на якій ґрунту-

ються всі решта. Кожен колір змішується в окремій ємності 
(можна з додаванням силіконової олії), потім всі фарби по-
шарово зливають в одну ємкість, але роблять це повільно 
і з великої висоти. Фарби можна додатково перемішувати. 
Далі отриману суміш хвильовими рухами виливають на 
полотно і обробляють кухонним паяльником з відстані 
близько 20 см. Так прибираються пухирці та утворюються 
комірки. Далі полотно нахиляють з боку в бік, розподіляю-
чи фарбу по поверхні.

Техніка «перевернутий келих» – різновид попередньої 
техніки, де змішані фарби виливають на полотно не 
хвилями, а одним різким рухом. Потім вміст поступово 
розтікається поверхнею полотна, створюючи дивовижні 
зображення.

Підготовчі операції ще однієї техніки – «розтирання», 
такі самі, плюс до заливання в кожну фарбу додають тро-
хи силіконової олії. Різниця в тому, що акрилу не дають 
самостійно розтікатися поверхнею. Його розтирають по 
полотну ножем, товстою плівкою чи кухонним рушником. У 
результаті отримуємо плавні переходи фарб і чіткі комірки. 
З країв полотна більш товстим шаром наносять ще одну 
фарбу, найчастіше чорну чи білу, і розтирають по зафарбо-
ваній поверхні. Силікон знизу виходить разом з відтінками, 
а верхній шар відступає вниз, формуючи комірки.

Техніка «подвійного розтирання», де фарба розтираєть 
від країв до центра, спочатку справа наліво, потім навпаки. 
При цьому поверхневий шар фарб тоншає, утворюються 
комірки, піднімаються на поверхню нижні фарби.

«Заливка калюжами», де фарби виливають на полотно 
«калюжками» одна на одну, а потім полотно нахиляють 
під різними кутами. Фарби змішуються, утворюючи цікаві 
узори.
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Наступна техніка «Вихор» або «Три кільця». У цій 
техніці не використовують силіконові домішки. Фарби 
готують у різних ємностях, а далі зливають в одну, але 
так, щоб вони не змішувалися. Потім повільно круговими 
рухами виливають на полотно, починаючи з центру по-
лотна. Полотно можна нахиляти як під час, так і після 
нанесення фарби.

«Ниткова заливка» – це техніка, де вовняні чи бавов-
няні нитки завдовжки 30-35 см занурюють у ємності з фар-
бами (до яких додана силіконова олія), а потім протягують 
по полотну. Інший варіант: розкласти нитки по фоновій 
фарбі, а після заливки їх слід протягнути, таким чином 
утворюючи малюнок.

«Занурення». У цій техніці полотно занурюють у під-
готовану суміш фарб, або ж суміш наносять на водовід-
штовхувальний матеріал на зразок плівки чи пергаменту 
для випічки, а потім прикладають до полотна.

Цікаві ефекти в живописі можна досягнути, використо-
вуючи такий інструмент як мастихін. Мастихін – художній 
шпатель (буває різних розмірів) з тонкою довгастою ста-
левою стекою. Використовується для змішування пере-
важно олійних фарб, для нанесення фарб з туб на палітру, 
для очищення палітри від залишків фарби і видалення 
помилково нанесених мазків. Існує також техніка маляр-
ства мастихіном, при якій фарбу наносять на основу не 
пензлем, а мастихіном, що дає можливість утворити нові, 
цікаві живописні ефекти [6].

Техніка роботи мастихіном має суттєву відмінність від 
техніки пензлем. Спочатку з палітри береться трохи фарби 
за допомогою кінчика інструменту, потім бічною стороною 
леза фарба розноситься по полотну або злегка в нього 
вдавлюється. Після нанесення маленьких точок фарби, 
необхідно отримати тонкі лінії. Для цього слід провести 
мастихіном сильно вниз. Текстура створюється за допо-
могою плоского натискання лезом униз, безпосередньо у 
фарбу. Робота мастихіном ідеально підходить для техніки 
«імпасто» при створенні текстури або в роботі з великими 
полотнами для нанесення пласких шарів фарби.

«Імпасто» – техніка декоративного живопису, в якій за-
стосовується густе, соковите накладання фарб на окремий 
фрагмент або все полотно картини. У застосуванні такої 
техніки фарба лягає достатньо густо, відтак стають поміт-
ними сліди від пензля. Часто фарби можуть бути змішані 
прямо на полотні. Після висихання картини в стилі «імпас-
то» відрізняються чітко вираженою текстурою, фарби ніби 
виходять з полотна. Така техніка є вже звичною у живописі 
олійними фарбами. Також може використовуватися при 
використанні акрилових фарб [7]. 

Техніка «імпасто» використовується для досягнення 
різних цілей:

- по-перше, вона дає художнику додатковий контроль 
над грою світла;

- по-друге, ця техніка може додати виразності, виявити 
силу і частоту мазків, застосовувані художником;

- по-третє, «імпасто» дозволяє подати зображення у 
тривимірному вигляді.

Коли художник працює непрозорими, товстими мазка-
ми акриловою або олійною фарбою, зберігаючи рельєф-
ний малюнок від слідів пензля – це називається корпусна 
або пастозна техніка декоративного живопису. За манерою 
виконання такий спосіб є повною протилежністю лесуван-
ню – послідовному нанесенню прозорих шарів фарби з 
умовою обов’язкового висихання попереднього [8].

Якщо використовується акрил, то немає жодних про-
блем в нашаруванні більш щільних шарів фарби по тонкій 
глазурі. Можна повністю закрити проблемну область 
непрозорими титановим білилами. Якщо для написання 
картини застосовують олійні фарби, то їх нашарування 
може викликати розтріскування при висиханні.

Справжній пастозний мазок виконують нерозбавленою 
свіжою фарбою, щоб за допомогою слідів від жорсткої 
широкого пензля або мастихіна додати зображенню певної 
текстури, замість прописування дрібних деталей.

Змішування олійної фарби зі скипидаром робить її рід-
кою і схильною до розтікання. Розрідження лляною олією 
дає ефект прозорості, але дуже довго сохне і при нане-
сенні поверх наступного мазка може зморщитися. Саме 
тому пастозна техніка вимагає чистого нерозбавленого 
продукту, без розшарування.

Техніка пастозного живопису. Спершу необхідно під-
готувати полотно. Для цього потрібно нанести шар фарби 
нейтрального кольору. А щоб олія не провокувала слизь-
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кості, краще розвести її скипидаром. Це дозволить знежи-
рити перший базовий шар і сприятиме кращому зчепленню 
надалі. Також важливо дочекатися повного висихання 
основи, перш ніж приступати до подальших дій [9].

Наносити другий шар можна видавлюючи фарбу на 
полотно просто з тюбика або ж спочатку нанести її на па-
літру. Розбавляти її не треба, мазок повинен бути щільним 
і товстим. Тут можна грати з напрямом пензля і натиском, 
створюючи певні рельєфні візерунки. Також часто вико-
ристовують мастихін для створення ефекту динамічності 
на полотні. Зафарбовувати всю поверхню полотна не 
обов’язково. Невеликі просвіти дозволять створити певну 
гру тіней і фактури.

Якщо є потреба змішати фарби, це можна зробити 
на палітрі, коли два або більше кольорів поєднують до 
отримання однорідної маси. Або ж береться декілька 
кольорів просто на мастихін і їх змішування відбувається 
вже на полотні. Таким чином створюються цікаві переходи 
в рельєфних мазках.

Третій шар наноситься тільки після повного висихання 
другого і дозволяє надати роботі необхідної текстури. На 
цьому етапі виконують або допрацьовують основні елемен-
ти і деталі. Для промальовки дрібних об’єктів використову-
ють тонкий пензель. Якщо такої необхідності немає, мазки 
продовжують наносити мастихіном чи широким пензлем.

На завершальному етапі олійний живопис вкривають 
лаком. Приступати до нього можна тільки після повного 
висихання полотна. Оскільки пастозний живопис перед-
бачає використання великої кількості олійної фарби та на-
несення товстих її шарів, процес висихання буде довгим. 
У середньому він займає від пів року до року.

Оцінити всю багатогранність та унікальність даної тех-
ніки найкраще можна у живописному творі Вінсента Ван 
Гога «Зоряна ніч».

Звісно, покривати зображення лаком не обов’язково, 
але якщо є потреба надовго зберегти її первинний вигляд, 
то краще не ігнорувати цим етапом. Після покриття спеці-
альним захисним лаком, зображення стає яскравішим, а 
доглядати за картиною буде легше. Якщо небажаний глян-
цевий блиск, існують спеціальні матові лаки для олійних 
живописних творів.

Дріппінг (з англ. Drip – крапельний) – метод, що вико-
ристовується експресіоністами. Також він зустрічається під 
назвою «метод спонтанного автоматизму». На полотно, 
розстелене на підлозі, розбризкують, виливають фарбу, що 
створює несподівані ефекти. У 1947 році американський ху-
дожник Джексон Поллок почав використовувати метод спон-
танного автоматизму. Художник відмовився від звичайного 
мольберта і підрамників: полотно розстилалось на підлозі 
та покривалось потоками фарби з банок або тюбиків [10].

Поллок так пояснював народження нової техніки письма: 
«Мій живопис ніяк не пов’язаний з мольбертом. Навряд я 
хоч раз натягував полотно на підрамник. Я волію краще при-
бити полотно до стіни чи підлоги. Я відчуваю себе ближчим 
до живопису, його частиною, я можу ходити навколо нього, 
працювати з чотирьох боків і буквально бути всередині 
нього. Я продовжую відходити від звичайних інструментів 
художника, таких як мольберт, палітра та пензлі. Я віддаю 
перевагу паличкам, совкам, ножам, фарбі, що ллється, або 
суміші фарби з піском, битим склом або чимось ще. Коли я 
всередині живопису, я не усвідомлюю, що я роблю. Розуміння 
приходить пізніше. У мене немає страху перед змінами або 

руйнуванням образу, оскільки картина живе своїм власним 
життям. Я просто допомагаю їй вийти назовні».

Техніка спиртових чорнил – це створення абстрактних 
картин з використанням чорнил на спиртовій основі. Її ще 
називають алкогольним живописом. Картини, створені 
спиртовими чорнилами, незвичайні, повітряні й водночас 
настільки прості, що їх створити зможе будь-хто. Для ро-
боти у даній техніці потрібні, власне, чорнила, спеціальний 
папір, ізопропіловий спирт та фен. Під впливом теплого 
повітря кольори розтікаються на папері, змішуються між 
собою, утворюючи химерні візерунки [11].

Завершуючи аналіз можливих фарб і технік, слід сказа-
ти, що можливості сучасних технік і фарб дають безмеж-
ний простір для творчості й, зокрема, для їх використання 
у декоративному живописі. 
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Інтеграція України до світового та європейського 
освітнього простору передбачає необхідність перегляду 
підходів, методів та форм здійснення освітньої діяльнос-
ті, аналізу чинників, що гальмують підвищення якості та 
формування творчої особистості. Саме їх перегляд та 
оновлення дозволять учителям розвивати творчий по-
тенціал здобувачів освіти і забезпечувати цей складний 
процес на належному професійному рівні.

В умовах війни, військового вторгнення російської 
федерації на територію нашої держави, масового зни-
щення культурних цінностей нашого народу, руйнування 
мистецьких закладів освіти, музеїв, історичних пам’яток, 
що передавались від покоління до покоління, масовим 
вивезенням українських дітей - майбутнього нашої краї-
ни, брутальним нав’язуванням цінностей іншої – ворожої 
країни, ще більшої актуальності набуває здійснення 
освітнього процесу, творчого розвитку здобувачів осві-
ти зі збереженням та розвитком елементів української 
ідентичності. 

Українська ідентичність це – історично сформована 
адаптивно-еволюційна система ознак і властивостей, 
які вирізняють українську людину, українську спільноту 
й українську культуру з-поміж інших аналогічних об'єктів. 
Системоутворювальним чинником буття українства як 
великої соціальної групи є українськість в її етнічній, 
культурно-мистецькій, громадянсько-політичній та інших 
формах [4].

Українські звичаї, традиції, обряди – це найдорожчий 
скарб, який допоміг вижити нашій нації, зберегтися у ві-
ках, розвиватися та вдосконалюватися. Скарб звичаїв, 
які отримані у спадок, мусимо зберегти та, нічого не 
втративши, передати нашим дітям, щоб не перервався 
зв'язок поколінь, щоб зберегти генетичну пам'ять на-
шого народу.

Творчий потенціал являє собою складне поняття, яке 
включає в себе компоненти, що представляють собою 
знання, вміння, здібності й прагнення особистості пере-
творити (поліпшити) навколишній світ в різних сферах 

діяльності в рамках загальнолюдських норм моралі і мо-
ральності. Сам термін «творчий потенціал» часто може 
вживатися як синонім «творча особистість», «обдарована 
особистість». Цінність творчості, її функції, полягають не 
тільки в результативній стороні, але і в самому процесі 
творчості. 

Творчий потенціал здобувачів освіти – це багато-
рівнева функціональна система, яка проявляється у 
реалізації наступних факторів, а саме: творчій активності 
особистості, зумовленій рівнем розвитку природних за-
датків і творчих здібностей, особливостями чуттєвого 
сприймання, інтелектуальною активністю, інтересами і 
внутрішніми потребами та творчою ініціативою у їх вза-
ємодії. Розвиток і вдосконалення особистості за цими 
напрямками сприяє формуванню всебічно розвинутого 
фахівця, здатного до самовдосконалення, творчого 
розв’язання проблем і практичної реалізації своїх знань 
та здібностей.

У формулюванні поняття «творчий потенціал» брали 
участь видатні філософи. Вже в середньовічній філо-
софії творчий потенціал розуміли як вольовий акт, що 
перетворює процес буття з не існуючого небуття. У 18 
столітті Емануїл Кант, аналізуючи творчий потенціал, 
дійшов висновку про те, що він являє собою поєднання 
свідомої та без свідомої діяльності. М.О.Бердяєв (по-
чаток ХХ століття) вважав носієм творчого потенціалу 
особистість, що розуміється як деякий ірраціональний 
початок свободи, екстантичний прорив природньої необ-
хідності та розумної доцільності, який характеризується 
виходом за межі існуючого природного та соціального, 
взагалі «іншого» світу. 

Матеріалістичне розуміння творчого потенціалу ви-
ходить з того, що творчий потенціал – це діяльність 
людини, що перетворює природній та соціальний світ у 
відповідності з цілями та потребами людини і людства за-
галом на підставі об’єктивних законів дійсності. Творчий 
потенціал як створююча діяльність характеризується уні-
кальністю, тобто неповторністю (за характером) створен-
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ня і результатом, оригінальністю та суспільно-історичною, 
а не лише індивідуальною унікальністю.

Творчий потенціал здобувачів освіти розвивається в 
процесі діяльності при вирішенні різних завдань. Серед 
наявних технологій і форм підготовки в якості найбільш 
продуктивних у справі розвитку творчого потенціалу ви-
ступають проблемно-пошукові, проектно-дослідницькі 
технології підготовки.

Існує велика кількість засобів розвитку творчості, 
творчого потенціалу здобувачів освіти. Надзвичайно 
важлива роль належить мистецтву, яке є взірцем творчої 
натхненної діяльності. Вплив мистецтва на формування 
духовної культури молоді зумовлений самою приро-
дою мистецтва, сутність якого виводиться із цілісного і 
обов’язкового художнього відображення світу і залежить 
від тих новоутворень, які зв’язані з особливостями худож-
нього сприймання навколишнього середовища. Усі види 
мистецтва втілюють художньо-естетичне бачення світу, 
розвинену уяву і фантазію, образне мислення, без яких 
неможлива будь-яка творчість.

Вишиванка – є одним із засобів, що дозволяє іден-
тифікувати українців в усьому світі як націю. В розмаїтті 
українського декоративного мистецтва художнє виши-
вання посідає одне із провідних місць. Вишивка як вид 
мистецтва виникла давно – корені її сягають у глибину 
віків. Мабуть, ніколи не зможемо довідатися, хто і коли 
вперше здогадався втілити в узорний мотив красу рідної 
природи, свої переживання та відчуття. [2, с.17].

Будучи результатом матеріальної й духовної куль-
тури багатьох поколінь, вишивка охоплює сферу знань, 
естетичних уподобань, поглядів, звичаїв та обрядів 
і естетичних переконань українського народу. Через 
складну систему орнаменту й колористики вона передає 
в закодованому вигляді важливі аспекти світосприймання 
українського народу. Вишиті рушники, оздоблений одяг 
– це віхи в житті кожного українця, вони мають велике 
національне, символічне, а отже, і загальнокультурне та 
виховне значення [3, с.132].

Вироби із деревини з прадавніх часів супроводжу-
вали наших предків упродовж життя. Про застосування 
дерев’яних виробів у побуті скіфів свідчить грецький іс-
торик Геродот (V ст. до н.е.), який в «Історії в дев'яти кни-
гах» пише: «Як уже видоять його до порожніх дерев’яних 
посудин…», то раби починають колотили кобиляче 
молоко.

Найдавніші вироби з деревини знайдено на території 
сучасної України під час розкопок стоянок, що відносять-
ся до часів населення скіфами (V-II ст. до н.е.).

Продовжили традицію широкого застосування виробів 
з деревини слов’яни. Для них це був основний матеріал, 
з якого будували човни, вози, сани, виготовляли меблі, 
ткацькі верстати, музичні інструменти, господарський 
інструмент, посуд, дитячі іграшки.

Наведені дані свідчать про історичну сформова-
ність майстерності в обробці деревини та широкого 
застосування дерев’яних виробів у побуті, будівництві, 
транспортній та військовій справі на території сучасної 
України [1]. 

Розвиток художньої обробки деревини т існо 
пов'язаний із загальним розвитком мистецтва та архі-
тектури. Мистецтво художньої обробки деревини - яви-
ще унікальне, яке подарувало світу чудові архітектурні 

пам'ятки, оригінальну різьбу та прикрашені нею різні 
побутові предмети. 

Досягненню максимального ефекту в розвитку твор-
чого потенціалу та української ідентичності в процесі 
навчання сприятиме використання досить молодої та 
сучасної техніки обробки матеріалів, а саме, вишивки 
по деревині. Саме використання надбань двох технік, 
об’єднаних в одній, спонукатиме здобувачів освіти мак-
симально для себе з’ясувати походження, особливості, 
технології та історичні аспекти.

Ця техніка дасть можливість оволодівати навичками 
образно-емоційного сприймання творів, зокрема деко-
ративно – прикладного мистецтва. Процес виготовлен-
ня виробів у даній техніці має значні освітні та виховні 
можливості: 

– розвиває технологічну культуру;
– сприяє естетичному і творчому розвитку особис-

тості;
– більш успішній самореалізації;
– соціалізації в середовищі однолітків;
– професійному самовизначенню.
Важливо навчитися бачити, розуміти внутрішній зміст 

художнього виробу. Це досягається завдяки творчому 
пошуку під час занять. Як наслідок розвивається здат-
ність до художньо-образного мислення. Внаслідок цього 
формуються естетичні й моральні почуття, що позитивно 
впливають на загальний розвиток особистості.

Вплив художніх цінностей на творчий розвиток осо-
бистості є доведеним та беззаперечним, адже викорис-
тання ремесел народного декоративно-ужиткового мис-
тецтва, а саме, вишивки та художньої обробки деревини 
у навчальному процесі сприяє:

– поглибленню знань з історії та культури України;
– збагаченню й урізноманітненню творчої діяльності;
– умінню аналізувати та систематизувати нові знання. 
Зазначені вище фактори виступають стимуляторами у 

формуванні творчої активності та української ідентичнос-
ті здобувачів освіти, є міцним підґрунтям для подальшого 
розвитку національної культури [5, с.175].
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Ще здавна, у створених виробах, людина задовольняє 
не тільки свої щоденні побутові потреби, але й одночасно – 
свої естетичні, намагаючись прикрасити предмет, яким вона 
користується.

В’язання гачком – один із найпоширеніших видів рукоділля, 
що існує понад три тисячі років.

Перші в’язані речі належать до III–IV ст. н.е. і виявлені вони 
в різних місцях, причому досить віддалених одне від одного. 
Знайдені на території Нового Світу (Перу) знахідки, що свід-
чать про розвиток в’язання, датуються III ст. н.е., а в Старому 
Світі – IV–V ст. н.е. Ці вироби свідчать про наявність уже в той 
час високорозвиненої техніки в’язання, складання візерунків, 
вибору кольору, але ж період більш раннього розвитку був, 
безсумнівно, дуже тривалим. Тому багато дослідників прагнуть 
довести, що люди задовго до нашої ери володіли технікою 
в’язання. У країнах Сходу знайдені побічні докази використан-
ня в’язаних предметів одягу в давні часи [1].

Варто зазначити, що досі невідомо, як саме було винай-
дено в’язання. За непрямими даними, можна припустити, що 
воно зародилося задовго до нашої ери. Ясно, що таких досто-
вірних даних, як скам’янілості або скелети, годі й шукати, адже 
в’язані вироби не мали можливості зберігатися стільки часу.

Основними джерелами інформації про історію в’язання 
є стародавні зображення та старовинні в’язані речі різних 
епох, знайдені археологами. Зокрема, одними з найдавніших 
в’язаних речей, які дійшли до нашого часу, є знайдені в Єгипті 
в’язані шкарпетки, що збереглися завдяки сухому клімату. Ці 
шкарпетки, датовані 1500–1200 рр. до н. е., виконано круговим 
в’язанням технікою переплетення пряжі двох кольорів – білого 
та індиго (темно-синього). Вони прикрашені різними візерун-
ками – від зигзагів та інших простих геометричних фігур до 
написів і складних візерунків з ромбів. 

Приблизно до 300 року н.е. можна віднести знайдені в 
гробницях Німеччини (Тюрінгії) спиці з кісток і довгі вовняні 
штани з пришитими до них в’язаними шкарпетками.

Цікавим фактом є те, що в Перу археологи знайшли 
в’язаний пояс із зображенням колібрі, який належить до ІІІ ст. 
н. е. Отже, в’язання було відоме й у Новому Світі.

Усі ці знахідки старовини є свідченням того, що культура 
і майстерність в’язання, а також складання візерунків, уміння 
поєднувати кольори були розвинені віддавна.

У V ст. н. е. в’язання стало дуже популярним на Сході. На-
ймайстернішими в’язальниками у давнину вважалися араби. 
Фрагменти дуже гарного й оригінального арабського в’язання 
(приблизно VII–IX ст. н. е.) зі складними геометричними орна-
ментами різних кольорів знайдено в Єгипті.

В Європу в’язання привезли єгипетські християни-копти у 
IX ст., а вже у ХІІ ст. в’язати навчились іспанці та італійці, у ХІІІ 
ст. – французи, шотландці, англійці. Слово «в’язати» з’явилося 
в англійській мові лише у ХІІІ столітті.

Перші в’язані речі в Європі виготовили для іспанської 
королівської родини мусульманські в’язальники, спеціально 
найняті для цих цілей. Ці вироби були знайдені в королівських 
монастирях у похованнях. Серед них – речі найвищої якості, 
наприклад, гарні наволочки і рукавички.

Імовірно, у кінці ХІІІ ст. в Швейцарії або Італії винайшли 
в’язальну машину, за допомогою якої виготовляли в’язане 
полотно у вигляді труби. З такого полотна викроювали і шили 
спідній одяг та панчохи. Також здобули популярність головні 
убори з Англії та Франції – берети грубої в’язки.

У ХІV-XV ст. почали в’язати ковпаки (капюшони) і перші 
моделі верхнього одягу.

Деякі європейські картини ХІV ст. зображують за в’язанням 
Богоматір, що є доказом важливості та поширеності цього 
виду рукоділля серед перших осіб держав того часу. Предмети 
в’язаного одягу коштували дуже дорого і були доступні пере-
важно аристократам. У Німеччині зберігається Букстехудський 
вівтар, розписаний близько 1390 р. художником Бертрамом з 
Мідена, на якому зображена Діва Марія, котра в’яже на чоти-
рьох спицях сорочку для немовляти.

У ХV-ХVІ ст. в’язання доволі активно поширилося в Європі 
й перетворилося на домашню роботу і водночас прибуткову 
галузь: в’язали панчохи, шкарпетки, рукавички, капюшони, 
кофти, капелюшки. З’являлися цілі в’язальні цехи.

Набули поширення в’язані панчохи, які були дуже популяр-
ними серед знаті та вважалися вишуканим предметом одягу. В 
Англії їх носили королі Генріх ІV, Генріх VІІІ, у Франції – Карл ІХ.

У ХІV-ХVІІ ст. на українських землях ремесло в’язання іс-
нувало як допоміжне в цехах шапкарів і рукавичників.

Цікаво, що ручне в’язання спочатку було суто чоловічою 
справою, і лише після його поширення ним почали займатися 
жінки.

Історія та передумови розвитку 
традицій в’язання
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В Англії у 1589 році помічник парафіяльного священика 
Вільям Лі з Вулбриджа винайшов в’язальний верстат, який 
використовувався для в’язання панчіх. Принцип роботи цього 
верстата та його найважливіший елемент – голка з гачком 
на кінці – усе це зберігалося і в сучасних моделях в’язальних 
машин.

З моменту винаходу в’язального верстата виробництво 
в’язаного одягу набуло промислового масштабу. Почали 
з’являтися цілі підприємства. Зв’язані на в’язальних верстатах 
вироби і коштували дешевше і давали змогу протягом корот-
кого часу виробляти більше продукції. Однак і ручне в’язання 
не зникло. Адже жодна зв’язана на верстаті річ не могла по-
вторити візерунок, створений руками. Та й у сучасному світі з 
новітніми цифровими технологіями предмети ручного в’язання 
цінуються дуже високо.

Починаючи з XVI ст., британці почали експортувати в’язані 
речі в інші країни – Німеччину, Іспанію, Нідерланди. Це був 
справжній бізнес. Королева Англії Єлизавета I замовляла собі 
панчохи зі спеціальної шовкової пряжі, яка була м’якою, дуже 
тонкою і набагато приємнішою до тіла, ніж груба вовна. У ту 
епоху в’язання мало неабияке значення не лише для осіб ко-
ролівської крові, а й для простого населення. Виготовленням 
в’язаних вовняних панчіх і продажем їх за кордон займало-
ся багато британців. Створювали навіть спеціальні школи 
в’язання, щоб забезпечити роботою представників нижчих 
верств населення.

В Європі в’язання було прерогативою чоловіків, які в’язали 
собі панчохи й надягали їх по кілька пар у холодну пору – до 
12-ти.

У 1566 р. шведський король Ерік мав 27 пар в’язаних 
шкарпеток з Іспанії. Вартість кожної пари дорівнювала річній 
платні його камердинера.

У 1612 р. панчішники м. Праги заявили, що під страхом 
грошового стягнення не приймуть на роботу жодної жінки.

Англійський король Генріх одного разу отримав від короля 
Іспанії надзвичайно цінний подарунок – пару панчіх ручного 
в’язання.

В одній шотландській легенді розповідається, що у 1558 
р. біля берегів острова Фер-Айл зазнав аварії один з кораблів 
Великої Іспанської Армади. Іспанські моряки, які зійшли на 
берег, були вдягнені в яскраві кольорові светри, прикрашені 
орнаментами з католицьких символів. За легендою, місцеві 
жителі перейняли цей стиль і створили своє оригінальне 
в’язання, в якому використовують нитки різних кольорів та 
орнаменти з хрестів, ромбів і зірок.

У XIX ст. англійські реформатори неодноразово пропо-
нували навчити вуличних хлопчаків в’язати шкарпетки, щоб 
утримати їх від в’язниці.

У Шотландії у XVII-XVIII ст. в’язанням займалися цілі ро-
дини. Вони розробляли неповторні різнокольорові візерунки, 
якими прикрашали рукавички, панчохи, светри. Нитки просо-
чували спеціальними оліями, щоб вироби, зв’язані з них для 
моряків, зберігали тепло. Тоді ж з’явився і став традиційним 
для шотландців головний убір – в’язаний берет. Саме шот-
ландські майстри заклали основи в’язання таких орнаментів, 
як джгути і коси, удосконалені в Ірландії вже на початку ХХ ст.

У XVIII ст. серед чоловіків були популярними довгі штани, 
які облягали ноги, і довгі панчохи. Потім з’явилися в’язані 
кофти. У музеях Швеції можна побачити кілька таких кофтин 
із шовку. 

Уже в XIX ст. в’язання використовували для оздоблення 
етнічного одягу, зазвичай імітуючи дорогі та рідкісні тканини. 

Багаті селяни Старого і Нового Світу розвивали власні тра-
диції цього ремесла. Від останньої третини ХІХ ст. в’язання 
стає популярним видом рукоділля, ремесла, а в’язані ви-
роби – модними елементами міського вбрання та частиною 
традиційного одягу.

Розвиток машинного в’язання просувався повільно і лише 
у XIX ст. в’язальне виробництво трикотажу було механізовано. 
Але промислова революція внесла свої корективи. Якщо при-
мітивні пристрої для в’язання раніше мали одиничний харак-
тер і були у небагатьох ремісників, то тепер виробництво стало 
масовим. Почали відкривати фабрики з прядіння ниток. Для 
роботи на верстатах були задіяні переважно жінки, для яких 
це стало основним видом заробітку. Пряжу тепер можна було 
вимірювати на вагу, адже мотки були приблизно однаковими 
і за якістю, і за об’ємом. Однак, що більше виготовляли ви-
робів масового машинного виробництва, то дедалі ціннішими 
ставали вироби, виготовлені вручну.

З появою в’язальних машин ручне в’язання набуло ста-
тусу хобі. Королева Великобританії Вікторія в молодості теж 
займалася в’язанням.

Вершина популярності ручного в’язання припадає на 
Першу світову війну. Теплого одягу для солдатів не вистачало, 
тож англійська королева Марія попросила всіх, хто вміє в’язати 
спицями та гачком (і чоловіків, і жінок), узяти участь у цій роботі 
для фронту. Саме тоді в моду увійшли в’язані головні убори, 
що закривали шию та вуха.

У ХХ ст. ручне в’язання знову здобуло популярність, адже 
зросла кількість стандартних та однакових речей і виникла по-
треба в оригінальному одязі. Поява різноманітної пряжі також 
суттєво полегшувала працю в’язальниць.

ХХ століття було воістину «золотою добою» трикотажу. 
Він став надзвичайно популярним завдяки легендарній 
Коко Шанель, яка ввела в моду в середині 1920-х років 
практичні светри-водолазки, хоч і не була їх творцем. Від-
тоді в’язані вироби впевнено крокують найпрестижнішими 
подіумами світу.

В’язанням в Україні активно займалися з часів Трипільської 
культури (на уламках трипільської кераміки було знайдено за-
лишки в’язаних фрагментів). Згодом почали в’язати ритуальні 
вироби, жіночі головні убори тощо. Археологи знайшли перші 
мідні гачки для в’язання, датовані VII-VI ст. до н. е. У цей час 
найпопулярнішими матеріалами для в’язання були льон, ко-
ноплі та вовна. В’язані вироби продавали грецьким колоніям, 
купцям з Індії та Персії.

У Х ст. в’язання стало повноправним ремеслом із центром 
у Києві. Сільські ремісники виготовляли в’язаний одяг для 
жителів сіл, а міські орієнтувались не лише на місцеве насе-
лення, а й на приїжджих.

Наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ ст. цей вид рукоділля 
набув особливої динаміки, розмаїття та самобутності, осо-
бливо у виготовленні за допомогою гачків і спиць елементів 
народного строю. Своїми виробами ручної роботи – одягом, 
шарфами, шкарпетками, хустками, шапочками, рукавицями 
– українські майстри відомі в усьому світі. Окрім того, народні 
умільці виготовляють і в’язані предмети інтер’єру – серветки, 
покривала, килими і навіть ікони [2].

Існує безліч видів в’язання. Найбільш відомими та най-
більш уживаними є:

– ажурне в’язання;
– в’язання на вилці;
– в’язання гачком;
– в’язання на спицях;
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– туніське в’язання;
– філейне в’язання та багато інших.
Сьогодні в’язання є популярним хобі серед багатьох руко-

дільниць. Особливо широко користується попитом в молоді 
– в’язання гачком. За допомогою гачка можна створювати 
прикраси, наприклад, браслети, намиста, а також предмети 
інтер’єру, зокрема, серветки, фіранки. Також популярними є 
в’язанні іграшки.

В’язання гачком – процес створення текстилю, викорис-
товуючи гачок для в’язання, щоб з’єднати петлі пряжі, нитки 
або нитки з інших матеріалів. Гачки можуть бути виготовлені з 
різних матеріалів, таких як метал, дерево, бамбук або пластик. 
Ключова відмінність між в’язанням гачком і в’язанням спиця-
ми, крім матеріалу, що використовуються для виготовлення 
виробів, полягає в тому, що кожна петля у в’язанні гачком 
завершується до початку наступної, а спиця тримає багато 
петельок одночасно. Деякі варіанти технік в’язання гачком, 
такі як туніське в’язання гачком і мереживо, не дозволяють 
тримати одночасно кілька петель відкритими [3].

В’язані шкарпетки, знайдені в коптських гробницях, 
датуються IV–V ст., найдавніші (III ст., Епоха Прато-На-
ска) плетені речі Нового світу виявлені в Перу. Висока 
якість виконання речей з могил коптів дозволяє вважати, 
що техніка в’язання була відома набагато раніше. У 1867 
році англійський дослідник та лікар Вільям Фелкін висунув 
гіпотезу, що в’язання було відоме ще за часів Троянської 
війни. Згідно з Фелкіном, виріб, який героїня «Одіссеї» Пе-
нелопа розпускала кожну ніч, насправді не ткала, а в’язала, 
тому що тільки в останньому випадку розпущена нитка не 
деформується, а сам процес вимагає трохи часу. Те, що в 
«Одіссеї» використовується термін «ткання», Фелкін пояс-
нював неточністю перекладу і помилками переписувачів. 
Зображення на давньогрецьких вазах полонених троянців 
у вузьких, облягаючих штанях, дають підстави деяким до-
слідникам стверджувати, що грекам на той час в’язання 
було вже відоме. Можливо, що зображений у Келлській 
книзі (бл. 800 року) пророк Даніїл одягнений у вузькі штани 
(прообраз сучасних модних), в’язані Аранським візерунком.

У Скандинавії в епоху вікінгів практикувалося в’язання 
дерев’яною або кістяною голкою – більш трудомісткий вид 
створення трикотажного полотна, ніж гачком або спицями. 
Полотно, в’язане голкою, неможливо розпустити, потягнув-
ши за кінчик нитки. Археологічні знахідки фрагментів речей, 
виконаних у цій техніці з Англії (Коппергейт), Фінляндії (Коко-
макі), Німеччини (Мамма), Норвегії (Осло), Росії (Новгород), 
датуються X-XI ст. Способів в’язання голкою налічується 
близько тридцяти. При розкопках знайдені лише невеликі речі, 
виконані у цій техніці (рукавиці, шкарпетки, головні пов’язки). 
Вчені це пояснюють тим, що в’язання голкою – процес досить 
повільний, великі вироби виглядають не так досконало, як 
ткані, а робоча нитка бралася досить короткою і доводилося 
робити багато з’єднань, що зменшувало міцність полотна. 
Традиція в’язання голкою зберігалася в місцевостях із суворим 
кліматом аж до кінця XX століття. 

У центральній і південній Європі мистецтво в’язання 
відродилося у XIII столітті. У гробницях принців з роду де 
ла Серда в абатстві Санта-Марії-ла-Реаль-де-Лас-Хюлгас 
виявлені плетені з шовкових ниток рукавички і наволочки. 
Причому щільність в’язаного полотна наволочок порівнянна 
з щільністю сучасного трикотажу машинної в’язки – близько 
двадцяти петель на дюйм. У XVI столітті в Іспанії було по-
ширене в’язання панчіх, тоді ж прийшла мода на в’язані 

рукавички. Перша гільдія, яка об’єднувала в’язальників, 
була створена в Парижі у 1527 році. В’язальна машина для 
виготовлення панчіх була винайдена в Англії священиком 
Вільямом Лі у 1589 році [4].

Слід сказати, що в’язання гачком зародилося в Аравії, 
поширилося на схід до Тибету і на захід до Іспанії, звідки 
проходили арабські торговельні маршрути до інших країн 
Середземномор’я.

У Південній Америці первісні племена як символ статевої 
зрілості використовували прикраси зв’язані гачком.

У Китаї першими відомими зразками були об’ємні ляльки, 
зв’язані гачком.

В’язання гачком було відоме в Італії ще у 1500 р. під на-
звою «чернеча робота» або «чернечі мережива», оскільки так 
черниці в’язали церковний текстиль.

В Україні в’язання – популярний вид домашніх жіночих за-
нять. Учені не можуть точно сказати, коли з’явилося в’язання 
на території сучасної України. Археологи знайшли перші 
мідні гачки для в’язання, датовані VII-VI ст. до н е. В’язання 
існувало з давніх часів, але до нашого часу зразки цього виду 
народного мистецтва не дійшли. Однак літературні джерела 
засвідчують наявність в’язаних виробів уже в XI ст. Витвори 
пізніших часів (ХІХ-ХХ ст.) зберігаються у музейних колекціях. 

Ручне в’язання виконувалося за допомогою гачка 
(дерев’яного, кістяного або металевого). Матеріалом для 
в’язання слугували прядені вручну лляні, конопляні, вовняні, 
а згодом фабричні – бавовняні, вовняні, шовкові, металеві та 
синтетичні нитки. 

Техніки ручного в’язання в західних областях України, 
зокрема на Гуцульщині, називають плетінням. Цим доволі 
поширеним видом ремесла і художньої творчості споконвіку 
займалися в домашніх умовах жінки й дівчата. Вони розро-
били численні варіанти технік плетіння. Найпоширенішими 
техніками ручного в’язання гачком є: «ланцюжок», «стовпчи-
ки», «зубці» тощо. Застосовуючи різноманітні техніки ручного 
в’язання, українські жінки здавна виготовляли компоненти 
народного вбрання [5].

Отже, досліджуючи техніку в’язання гачком, можна сказа-
ти, що вона є одною із найпопулярніших видів мистецтв, якою 
захоплюються в усьому світі. 
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Українське народне декоративне мистецтво являє 
собою величезний світ національної духовної та мате-
ріальної спадщини, який увібрав художні ідеї поколінь 
та цінне надбання, що живить сьогоднішню професійну 
та художню творчість. Неповторна самобутність україн-
ського народного декоративно-прикладного мистецтва 
формується під впливом специфічних природничих, 
національних, психологічних, соціально-історичних, 
економічних та інших умов. 

В історію українського народного декоративного 
мистецтва увійшло ім’я Катерини Білокур як самобутньої 
художниці, котра зберегла у своїх живописних полотнах 
небувалу красу української природи, щедру родючість 
своєї землі. Відомо, що великі шедеври мистецтва ви-
ростають із невтомної праці художника. Катерина Ва-
силівна відзначалася феноменальною працьовитістю. 
Художниці як обдарованій особистості був притаманний 
високий рівень чутливості, тобто відкритості до сприй-
няття світу. Ця властивість тісно пов'язана з емоціями, 
особливостями переживань.

Нині, коли ми осмислюємо все, що зроблено Катери-
ною Білокур, стає очевидним, що творчість цієї худож-
ниці-самоучки варта не лише емоційних захоплень та 
лірико-пафосних похвал, а й наукового вивчення.

Життєвий шлях Катерини Білокур припадає на ХХ 
століття, який включав революції, братовбивчі та світові 
війни, голод і голокост, знеособлення людської індиві-
дуальності і, водночас, лицемірно гучні військові, спор-
тивні свята, десятиліття, всесоюзні народні виставки. У 
минулому столітті відбулися спалахи видатних світових 
талантів, знаменні події в житті людини і серед них – 
народження в 1900 році в селянській родині Катерини 
Білокур, життєвий і творчий подвиг якої не має аналогів 
у світі мистецтва.

Те, що в 1950-х роках здавалося простим пре-
красним і здавалося досягненням того часу, тепер є 
складним, багатогранним явищем. Це природно для 
справжнього мистецтва. Велика художниця зазирає 

у майбутнє, її творчість стає відкриттям і надбанням 
майбутніх поколінь.

Багато публікацій присвячено творчості видатної 
української художниці. Поєднання живописного та епіс-
толярного таланту Катерини Білокур визначило напрями 
висвітлення її творчості художниками, мистецтвознавця-
ми, науковцями та дослідниками.

Серед дослідників творчості Катерини Білокур варто 
виокремити А.Макарова, Л.Драча, М.Кагарлицького, 
В.Нагая, Л.Новиченка, О.Самолевської, І.Чварова, 
О.Білишка, О.Стрижевського, В.Яворівського. У 1978 
році з’явилася надзвичайно важлива для історіографії 
творчості Катерини Білокур книга І. Конєвої, яка дає зо-
всім новий погляд на творчу спадщину майстрині.

Серед дослідницьких праць, присвячених аналізу 
творчості Катерини Білокур, слід відзначити роботи А. 
Загайка, М. Куницької, Є. Оцевича. Науковий інтерес 
зазначених дослідників насамперед спрямований на 
аналіз композицій народної майстрині, у яких вона від-
творювала «незбагненний світ природи».

Результати аналізу наукових праць мистецького 
напряму засвідчили необхідність інтеграції сюжетних 
мотивів творчості Катерини Білокур в інших видах де-
коративного мистецтва. Сьогодні є актуальним збере-
ження самобутності таланту художниці та відтворення 
її творчих задумів передати красу української природи у 
вишивальній техніці, адже майстриня і сама зазначала, 
що вона «вишиває» власні сюжети фарбами на полотні. 
За словами художниці, полотно – це насамперед те, що 
можна вишити, навіть якщо воно намальоване олією. Її 
олійний живопис вінчає та розкриває ідею полотна, а 
також української вишивки.

Кожна квіточка, гілочка, ягідка в рослинному світі 
художниці любовно, ретельно виписані, виділені, об-
ведені світлим обідком. У рослинних композиціях ху-
дожниці немає єдиного джерела світла; різні елементи 
освітлені неоднаково і кожний має, так би мовити, свою 
точку зору. У рослинному світі Катерини Білокур кожна 
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деталь добре диференційована, виписані навіть про-
жилки пелюсток, і, попри численність об'єктів – квітів, 
овочів, фруктів – композиція в цілому не розпадається, 
а тримається дуже добре, картина залишає враження 
завершеного, замкнутого в собі світу. До того ж жодна 
деталь не губиться, а виграє, демонструючи себе. На 
багатьох її полотнах квіти випромінюють світло [1].

Мальовничий світ Катерини Білокур дивовижно 
цілісний, який демонструє природу «безневільними кві-
тами» та сприймається із нестримною стихією. Катерина 
Білокур була далекою і за обставинами свого життя, і 
за своїм внутрішнім світом від подібних культурологіч-
них інтелектуальних шукань. Художниця і на сьогодні є 
феноменальним явищем, особою утаємниченою, куль-
товою, знаковою і, – безперечно геніальною [2].

Складовою творчості Катерини Білокур була на-
вколишня природа, її власна інтуїція та суто народна 
творчість. Художниця працювала в стилі міфотворчості, 
але створила власну дивну казку, прекрасну і омріяну, 
в чомусь глибокому, що стає вираженням сюрреаліс-
тичних пошуків. У живописному світі Катерини Білокур 
простежуються естетичні уподобання та жанрова ви-
значеність [2].

Особливо характерні для Катерини Білокур великі 
композиції без певного сюжету. Квіти – в поодиноких ви-
падках – єдині мешканці її картин, їх зображення – поза 
класичним натюрмортом або пейзажем. Художниця ста-
ранно копіює рослини з природи і водночас по-своєму 
інтерпретує світ, у якому вони мають існувати. Це ніби 
влаштовує природний стан – сутінки, світанок, жаркий 
день [3]. 

Талановита художниця малювала сюжети з природи 
так, що їх неможливо було відрізнити від оригіналу. Ди-
вує мистецька одержимість Катерини Білокур, її вміння 
проникати у світ природи, прислухатися до мови дерев, 
вітрів, квітів [4].

В межах дослідження було заплановано виконати 
квіткову композицію за мотивами творчості Катерини Бі-
локур, застосовуючи техніки «вишивки» та «фелтингу». 
Джерелом натхнення для майбутнього декоративного 
панно «Серпанковий цвіт» послугувала робота худож-
ниці «Букет квітів».

Ідейним задумом декоративного панно «Серпанко-
вий цвіт» є відтворення квіткової композиції, оповитої 
легким ранковим туманом. У якості тла використано 
вовняне полотно, кольорова гама якого наближена до 
трави саду, на яку опустився серпанок – легкий ранко-
вий туман. Квіти, які зображенні на панно, – це ті квіти, 
які бачила навколо себе та любила зображати Катерина 
Білокур.

Декоративне панно «Серпанковий цвіт» поєднує такі 
квіти, як білі й жовті ромашки, волошки, півонії, майори 
(цинії), чорнобривці, бузок, ешольцію, гіацинти, а також 
грона калини і трави. Кожен елемент композиції має 
власне символічне значення.

Для виготовлення основи декоративного панно за-
стосовано мокрий фелтинг, або мокре валяння. Підго-
тувавши усі необхідні матеріали та пристосування, було 
здійснено пошарову викладку вовни. Кожен із шарів 
викладався в іншому напрямку. Наступним етапом ста-
ло змочування вовни та заповнення килимка мильною 

водою. Після цього роботу накрито плівкою та здійснено 
механічний вплив на плівку з метою з’єднання волокон 
вовни. Далі виконано прокатування килимка у рулоні, 
доки вовна не стане однорідною масою. Тоді за допо-
могою фізичних зусиль потрібно м’яти на розрівнювати 
полотно, витискаючи воду. Полотно на останньому етапі 
було промито чистою водою, віджате та просушене у 
розгорнутому вигляді.

Наступним етапом роботи є перехід до нанесення 
ескізу на полотно за допомогою вирізаних паперових 
форм елементів квіткової композиції. Після фіксації усіх 
паперових елементів розпочато роботу над вишивкою.

Під час виконання вишивки стрічками було застосо-
вано такі шви, як «прямий стібок», «стрічковий стібок 
із завитком», «перекручений стібок», «французький 
вузлик». Таким способом нашивались ромашки, чорно-
бривці, трави, стебла та частинки листя квітів. Бутони 
півоній виготовлено за допомогою обплетення тонкою 
стрічкою намистин рожевого кольору.

У декоративному панно квіти волошок, півоній, гі-
ацинтів, а також серединки до квітів, листя та окремі 
стебла виконано за допомогою ниток муліне та напів-
вовняних. У процесі роботи застосовано такі шви, як 
«декоративна гладь», «набірний шов», «плетений шов», 
«французький вузлик», «стебловий шов». Намистини 
для відтворення грон калини пришито швом «напів-
хрестик».

Завершальною операцією стало закріплення полотна 
на підрамнику за допомогою клею. Під час цієї операції 
важливо звернути увагу на правильний натяг полотна.

Виготовлене декоративне панно «Серпанковий цвіт» 
має розміри 60х70 см.

Рисунок 1. Декоративне панно «Серпанковий цвіт» 
за мотивами творів Катерини Білокур 

(автор Тереза Вандоляк, керівник Олена Самборська)

Послідовність виготовлення декоративного панно 
«Серпанковий цвіт» проілюстрована та презентована у 
таблиці.
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Технологічна послідовність виготовлення декоративного панно «Серпанковий цвіт» 
за мотивами творів Катерини Білокур

1. Підбір ідеї та розроблення творчого задуму

«Букет квітів», Катерина Білокур

2. Підготовка матеріалів та інструментів

3. Викладання першого шару вовни

4. Викладання другого шару вовни

5. Викладання третього шару вовни

6. Звалювання полотна способом мокрого валяння
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9. Виконання квітів ромашок швами «стрічковий стібок  
із завитком» та «французький вузлик»

10. Виконання квітів волошок швом «декоративна гладь»

10. Виконання квітів майорів швом «прямий стібок» 

12. Виконання бутонів півонії 
шляхом обкручування стрічкою намистини

7. Викладання паперових деталей ескізу на полотні 

8. Виконання квітів півонії «плетеним швом» 
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13. Пришивання намистин у вигляді ягід калини 
швом «напівхрестик»

15. Оформлення декоративного панно на підрамнику

16. Завершений художній твір

14. Доповнення композиції листям та стеблами рослин

Таким чином, у контексті дослідження обґрунтовано 
ідею та художньо-образне рішення художнього твору – де-
коративного панно «Серпанковий цвіт». Встановлено, що 
ідейний зміст композиції засновано на особливостях твор-
чості української художниці, представниці напряму наївного 
мистецтва, майстрині народного декоративного розпису Ка-
терини Білокур. Описаний процес виконання декоративного 
панно «Серпанковий цвіт» дає змогу зрозуміти специфіку 
технік та послідовність виконання операцій. З метою висвіт-
лення практичних результатів дослідження презентовано 
детальну послідовність виконання декоративного панно 
«Серпанковий цвіт» за мотивами творів Катерини Білокур.

Перелік посилань:
1. Катерина Білокур [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://bit.ly/3X4cisP (дата звернення: 24.04.2022).
2. Катерина Білокур [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://bit.ly/3hvjBtg (дата звернення: 24.04.2022).
3. Живописний світ Катерини Білокур: особливості 

художнього мислення народної майстрині [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://ua-referat.com (дата звер-
нення: 25.04.2022).

4. Катерина Білокур. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://bit.ly/3OjqOt3 (дата звернення: 23.04.2022).
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На сучасному етапі розвитку суспільства молода 
людина стикається з різноманітними чинниками, що 
негативно впливають на формування особистості. Сус-
пільство, де етично-моральні норми, цінності втратили 
своє значення, а на перший план виступають псевдо 
норми, потребує особливого засобу формування сві-
домості у молодого покоління. Саме багатогранність 
мистецтва, невичерпність його можливостей відкриває 
новий шлях до генерації гармонійної особистості. Роз-
криття внутрішнього світу людини через її творчість 
виступає основним пріоритетом, ціллю, метою життя 
багатьох людей.

Саме тому таким актуальним питанням у Новій 
українській школі є формування загальнокультурної 
грамотності – здатності розуміти твори мистецтва, фор-
мувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати 
ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Разом 
з цим, сформованість такої компетентності передбачає 
глибоке розуміння власної національної ідентичності як 
підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття 
культурного вираження інших[1].Одним із засобів роз-
криття і розвитку природних здібностей, формування 
мистецьких смаків та здатності до творчого вираження 
особистості є колажування. 

Колаж (фр. collage – «наклеювання») – технічний 
прийом в образотворчому мистецтві, що полягає у 
наклеюванні на будь-яку основу відмінного від неї 
матеріалу у вигляді абстрактної, асоціативної або сю-
жетної композицій; твори, виконані у такий спосіб[2].
Народження колажу пов’язують з такою авангардною 
течією в образотворчому мистецтві, як кубізм. Худож-
ники-кубісти розкладали предмети на геометричні 
фігури і конструювали картини, використовуючи в 
якості елементів композиції прості геометричні форми. 
Зображення, створене таким способом, представляло 
собою свого роду мозаїку елементів – символ. Кубісти 
прагнули відтворити в своїх роботах дух нового часу. 
Прикметами цивілізації – обривками газет, етикетками, 
буквами вивісок – вони доповнювали картини. Ось такі 

вкраплення чужого матеріалу можна вважати початком 
колажної техніки.

Біограф Гастон Діль дотримується думки, що 
колаж вигадав Пабло Пікассо в 1912 році у картині 
«Натюрморт з плетеним стільцем». Тоді це було щось 
абсолютно нове у мистецтві, тож колажем захопилися 
італійські футуристи, дадаїсти та сюрреалісти. І поча-
лися експерименти. Пікассо вважав, що різні матеріали 
підсилюють можливості візуального вираження ідей [3].
Проте мета колажу не настільки проста, як може зда-
ватися. Автор постає не лише як художник, але і як фі-
лософ. Колажисти створюють відірвану від реальності 
систему, коли звичні предмети з’являються у незвичних 
умовах. Це суб’єктивне конструювання реальності. 
Для кубістів колаж був способом організувати простір, 
зруйнувати традиційне сприйняття і стерти обмеження. 

Пікассо казав, що бере для своїх картин ті речі, які 
йому подобаються і не важливо, що вважають самі 
речі, вони мусять змиритися з новим для себе стано-
вищем. Адже це створення художнього світу, який не 
залежить від ролі речей у нашому.

Колажування як один із засобів 
формування загальнокультурної 

грамотності та розвитку здобувачів освіти

Вікторія ХРЕНОВА,
доцент, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри технологічної 
та професійної освіти і декоративного 
мистецтва Хмельницького національного 
університету

Діана ТАРАСЮК,
здобувачка першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти Хмельницького 
національного університету
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У своїх композиціях Пікассо використовував фраг-
менти шпалер, плакатів, обривки газетного паперу, 
пісок, дріт. Так майстер переносив саму реальність в 
контекст картини, руйнуючи стереотипи уявлень про 
живопис. Колаж був покликаний перебудувати мис-
лення людини, змусити її побачити, що світ неперед-
бачуваний і мінливий, а властивості речей непостійні. 
Дійсність в композиціях Пікассо створюється, а не 
відбивається, конструюється з волі художника, а не 
копіюється. Слідом за ним ціле покоління художників 
– футуристів, сюрреалістів, представників інших течій 
пережило захоплення цим видом художньої творчос-
ті. Кожен елемент колажної композиції витягується з 
властивого йому контексту і включається в чужорідне 
оточення, таким чином знаходячи абсолютно нового 
значення. Саме ця трансформація матеріалу, порушен-
ня традиційних зв’язків, незвична роль звичних речей 
приваблювала художників [4].

Дадаїсти поглянули на колаж зовсім інакше. Із засобу 
конструювання він став синонімом хаосу і страхітливої 
непевності. Наприклад, у колажі Макса Ернста «Людину 
створює капелюх» автор насміхається над глядачем. Адже 
людей на картині немає, лише безліч циліндрів. Тут голо-
вні не капелюхи, а порожнеча, що контрастує з яскравим 
поєднанням барв. 

Головна мета таких творів: викликати стан емоційного 
афекту, показати хаотичність внутрішнього і зовнішнього 
світу, відмовитися від логічного обдумування. Впродовж 
років у техніці колажу не відбулося разючих змін, проте 
вона захопила не лише живопис. Наприклад, режисер 
Сергій Параджанов вигадав техніку кіноколажу і викорис-
товував її у своїх фільмах, також розвиваються фотоколаж 
та комп’ютерний колаж.

Як можна зрозуміти зі сказаного, колаж застосовується 
головним чином для більшої емоційної гостроти фактури 
творів, зокрема й шляхом несподіваного поєднання різно-
рідних матеріалів. Колажування стало своєрідною точкою 
відліку для народження низки нових видів художньої твор-
чості: фотомонтаж, асамбляж, мистецтво об'єкта. У колажі, 

як і у всьому сучасному мистецтві, головна увага приділя-
ється малюнку та фактурі матеріалу. Він використовується 
головним чином для отримання ефекту несподіванки від 
поєднання різнорідних матеріалів, а також для емоційної 
насиченості та гостроти твору. 

При роботі у цій техніці можливе використання й 
трансформації паперу: згинання, згортання, зминання, 
скручування та інші. Деталі роботи можуть по-різному роз-
ташовуватися та закріплюватися на площині: «внахлест» і 
роздільно; виходячі за краї основи; хаотично й структуро-
вано; плавно перетікаючи з одного в інше або ж розірвано, 
окремо: доповнюючи або протиставляючи елементи один 
одному й так далі – усіх варіантів не перелічити. Крім цьо-
го, в колаж можна додавати малюнки, написи, тощо [5].

Серед видів колажу виділяють такі: 
1) декупаж – прийом декоративного оформлення, суть 

якого полягає у покритті предмета шматочками паперу 
з малюнком або орнаментом та нанесенні лаку. За до-
помогою декупажу можна стильно прикрасити предмети 
інтер'єру;

2) асамбляж – об’ємна композиція з неоднорідних 
предметів, що використовує об’ємні деталі або цілі 
предмети аплікативно. Допускає живописні доповнення 
фарбами, а також металом, деревом, тканиною та інши-
ми структурами. Можна визначити асамбляж як колаж у 
тривимірному просторі;

3) аплікація –техніка, особливість якої полягає у накла-
данні, наклеюванні, нашиванні на основний фон окремо 
вирізаних частин будь-якого малюнка: мотивів із тканини, 
шкіри, паперу або інших матеріалів;

4) кіноколаж–поєднання в одному кінофільмі фрагмен-
тів ігрового, документального та мультиплікаційного кіно;

5) монтаж або комп'ютерний колаж – створення нової 
фотокартинки або зображення шляхом «з'єднання» кіль-
кох знімків, які іноді не мають прямого відношення один 
до одного [6].

Отже, техніка ви-
конання колажів дуже 
різноманітна: тради-
ційна аплікація, моза-
їка, змішана техніка. 
У техніці колажу пра-
цюють і сучасні ху-
дожники. Оформлення 
журналів, рекламних 
проспектів, підготовка 
ескізів для кінофільмів 
– це неповний пере-
лік напрямів, де ко-
лаж використовують із 
найбільшим ефектом. 
Слід зазначити, що 
колажування є хобі ви-
датних особистостей, 
навіть монарших осіб, 
наприклад, Королева 
Данії Маргрете II захоплюються цим творчим напрямком. 
Її Величність королева Маргрете II протягом багатьох років 
займалася художнім оформленням творчості великого дат-
ського казкаря Ганса Християна Андерсена.Для створення 
оригінальних композицій королева Маргрете II використо-
вує вирізки зі звичайних журналів і художніх каталогів [4].
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Колажування, як і будь-яка візуальна техніка, дозволяє 
розкрити потенційні можливості особистості, передбачає 
велику міру свободи, спирається на позитивні емоційні 
переживання, пов'язані з процесом творчості. Крім того, 
при виготовленні колажу не виникає напруги, пов'язаної 
з відсутністю в учасників художніх здібностей. Ця техніка 
є однією з найвільніших, такою, яка практично не має 
обмежень. Вона дозволяє створювати листівки, панно, 
газети, картини для інтер'єру та багато іншого. Водночас 
вона формує здатність помічати красу матеріалів, які не є 
художніми та самостійно використовувати їх у творчості.У 
такий спосіб колажування дозволяє кожному отримати 
успішний результат. 

Сьогодні техніка стає дуже популярною, це своєрідний 
тренажер, необхідний для розвитку почуття свободи у 
процесі пошуку варіантів створюваних образів, розвитку 
мислення, пошуку нестандартних рішень, несподіваних 
смислових та візуальних асоціацій, розвитку конструктор-
ських організаторських навичок, дрібної моторики руки, 
уяви, фантазії.Колаж стимулює вміння думати. У процесі 
роботи над колажем простежуються методи формування 
розумових процесів аналізу, синтезу, порівняння, кла-
сифікації, встановлення причинно-наслідкових зв'язків і 
відносин.

Техніка колажування має широкий аспект застосування 
і дозволяє вирішувати значне коло завдань, а саме: отри-
мати гарний результат і сформувати позитивну установку 
на подальшу творчу діяльність; висловити своє ставлення 
до заданої теми, свої думки, погляди, своє розуміння теми; 
розвинути художні здібності та підвищити самооцінку.

Колажування як метод навчання здатний реалізовувати 
такі найважливіші педагогічні функції:

1) розвиток естетичного смаку та художньої уяви;
2) розвиток конструкторського мислення;
3) формування вміння створювати гарні та естетично 

грамотні композиції;
4) формування колористичного сприйняття;
5) розвиток творчих здібностей;
6) формування вміння обробляти та подавати інфор-

мацію у стислому та лаконічному вигляді;
7) формування вміння передбачати кінцевий результат 

та оцінювати результатироботи над завданням.
Людина інтелектуально розвивається і працює більш 

продуктивно лише у тій сфері діяльності, яка приносить 
їй моральне задоволення. Саме тому такий нетрадицій-
ний підхід до виконання зображення як колажування, дає 
поштовх розвитку дитячого інтелекту, підштовхує творчу 
активність учнів, учить нестандартно мислити. Завдяки 
специфіці техніки, у здобувачів з'являється можливість 
художньо використовувати додаткові матеріали. Виника-
ють нові ідеї, пов'язані з комбінаціями різних матеріалів, 
дитина починає експериментувати, творити.

Успіх навчання та розвитку засобами колажування 
багато в чому залежить і від того, які методи і прийоми 
використовує педагог, щоб донести до учнів певний зміст, 
сформувати знання, вміння, навички. Учням необхідно до-
помогти освоїти різні види колажу, дати поняття про різно-
манітність матеріалу, що використовується для створення 
колажів. Педагог повинен якнайкраще знати особливості 
образотворчих матеріалів, щоб правильно підбирати і 
раціонально використовувати їх, а також знайомити учнів 
з доступними способами з кожним матеріалом окремо.

Завдяки описаним вище особливостям, колажування та-
кож можна використовують як один з методів арт-технологій 
при роботі з учнями з особливими освітніми потребами. 
Адже на відміну від образотворчих форм арт-терапії, воно 
дає час на міркування, можливість змінити композицію, 
переставити компоненти місцями, спробувавши стільки 
варіантів, скільки необхідно. Готові зображення дозволяють 
структурувати експресивний процес, стимулюючи символо-
утворення й усвідомлення. Конкретність матеріалу дозволяє 
перебороти страх перед невизначеністю вільної творчої 
активності, сумніви у власних художніх здібностях. Крім 
того, ця техніка «ощадлива» за часом, не вимагає великих 
витрат на матеріали, дуже наочна і несе як терапевтичний 
ефект, так і надає можливості для діагностики.

Колажування дозволяє визначити психологічний 
стан людини, виявити актуальний зміст її самосвідо-
мості, її особистісні переживання. Воно має ознаки у 
здоров'язберігаючої технології, бо це творчий – приро-
доподібний процес. Як будь-який метод арт-технологій, 
колажування виконуєтакі психотерапевтичні завдання:

1) сприяє самовираженню в невербальній формі, до-
зволяючи працювати зі своїми думками та почуттями;

2) розряджає напругу;
3) сприяє виникненню почуття внутрішнього контролю 

та порядку, допомагає вирішенню внутрішньо особистісних 
конфліктів;

4) виконує функцію відволікання та зайнятості;
5) допомагає вирішити актуальні психологічні про-

блеми;
6) сприяє розвитку та посиленню уваги до власних 

почуттів;
7) сприяє формуванню наступних якостей: впевненість 

у собі, самодостатність, вміння розрізняти проблемні си-
туації, розуміти почуття інших людей, виявляти гнучкість 
у пошуку рішень та висуванні ідей, здатність до узагаль-
нення та синтезу тощо;

8) сприяє розвитку самосвідомості та мобілізації твор-
чого потенціалу особистості.

Таким чином, колажування може з успіхом викорис-
товуватися як засіб формування загальнокультурної 
грамотності та розвитку здобувачів освіти. Разом з тим, 
перспективною техніка є й у роботі з учнями з особливими 
освітніми потребами.
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Сьогодення не залишає вчителю вибору: потрібен 
постійний професійний ріст та швидка адаптація до 
нових умов. За останні два роки ми подолали стільки 
викликів, що їх могло би вистачити як мінімум на 5-10 
років. Запровадження та відміна жорстких карантин-
них заходів, перехід окремих класів на самоізоляцію, 
організація дистанційного навчання під час воєнного 
стану – ці фактори суттєво впливають на організацію 
освітнього процесу та вимагають чіткого алгоритму дій 
як при переході на дистанційне навчання, так і при по-
верненні учнів за парти. 

Для організації освітнього процесу в даних умовах 
доцільно використати дві методики – змішане та дис-
танційне навчання. Звернемося до наукових тлумачень 
цих понять. 

Дистанційне навчання – сукупність інформаційних 
технологій та методик викладання, які передбачають 
здобуття освіти без фізичної присутності здобувачів у 
навчальному закладі.

Дистанційна освіта – це форма навчання, рівно-
цінна з очною, вечірнього, заочною та екстернатом, 
що реалізується, в основному, за технологіями дис-
танційного навчання [1]. В останні десятиліття швидко 
розвиваються науково-методичні основи дистанційного 
навчання. Проблемам з питань розвитку дистанцій-
ної освіти присвячені роботи багатьох зарубіжних 
науковців, таких як: Р.Деллінг, Г.Рамблє, Д.Кіган, 
М.Сімонсон, М.Мур, А.Кларк, М.Томпсон та вітчизняни-
ми – О.Андрєєв, Г.Козлакова, І.Козубовська, В.Олійник, 
Є.Полат, А.Хуторський. 

Змішане навчання (англ. blended learning) – це 
різновид гібридної методики, коли відбувається поєд-
нання онлайн-навчання, традиційного та самостійного 
навчання. Мається на увазі не просто використання 
сучасних інтерактивних технологій на додаток до 
традиційних, а цілісний підхід, який включає освітнє 
середовище — школу, онлайн-простір, домівки учнів 
та вчителів; розвиток компетенцій і, звісно, людей — 
учнів, учителів, батьків.

Використанню моделі змішаного навчання в систе-
мі освіти присвячені статті О.М.Спіріна, Ю.В.Триуса, 
Є.В.Желнової ,  М.С.Нік іт іної ,  Г.А.Чередніченко, 
Л.Ю.Шапрана,  М.М.Мохової ,  І .П.Воротникової , 
О.О.Рафальської, Е.А.Кадирової та ін. До формуван-
ня ІКТ-компетентності зверталося багато вчених, які 
розглядали різні аспекти цієї проблеми: П.В. Беспалов, 
А.А. Єлізаров, Н.В. Насирова, Л.М. Горбунова, А.М. Се-
мібратов, О.В. Овчарук, М.І. Жалдак, Н.В. Морзе та ін.

Таким чином, дві моделі навчання базуються на 
сучасних інтерактивних технологіях, об’єднують тради-
ційні та якісно нові підходи до навчання і забезпечують 
можливість здобуття освіти без фізичної присутності 
здобувачів у навчальному закладі.

Для організації освітнього процесу з використанням 
моделей дистанційного і змішаного навчання доцільно 
скористатися порадами Державної служби якості осві-
ти, які викладено в «Абетці для директора» [5] щодо 
адаптації освітнього процесу під час та після дистанцій-
ного навчання. Кожен вчитель може скористатися цими 
порадами, розробляючи власний порядок дій для свого 
предмета. На власному досвіді спробую проілюструва-
ти організацію віддаленого та змішаного навчання на 
уроках трудового навчання і технологій. 

Перше, що необхідно забезпечити для організації 
змішаного навчання, це освітнє середовище. З цим 
колективу мого навчального закладу дуже пощастило: 
ми розгорнули перше хмарно орієнтовне навчальне 
середовище Microsoft 365 (тоді ще Office 365) та роз-
почали його активно використовувати ще у 2016 році, 
коли школа стала учасником Всеукраїнського проекту 
«Хмарні сервіси в освіті». Практично всі педагоги 
пройшли навчання, активували власні кабінети та ор-
ганізували навчання з окремих предметів. Крім того, 
ми працювали над спільними проектами, навчалися 
співпрацювати та комунікувати у хмарі. Зрозуміло, що 
не вся школа використовувала цей ресурс, але ті вчи-
телі й учні, які постійно працювали в Microsoft 365, без 
проблем продовжили навчання у хмарі. 

Ще на етапі освоєння хмарних технологій з Microsoft 
ми зрозуміли переваги хмарного навчання, тому на-
магалися постійно відслідковувати інноваційні підходи 
до організації освітнього процесу. Так почали вико-
ристовувати особисті аккуант та Google додатки для 
організації освітнього процесу, працювали на спільних 
Google Дисках, створювали Google Класи. 

А у 2019 році дізналися про Google WorkSpace (G 
Suite) і розгорнули цю хмару в нашій школі. Знову про-
вели навчання для своїх учителів, зареєстрували учнів 
1-11 класів, запросили до співпраці батьків. З 2019 року 
вся школа використовує можливості Google середови-
ща, постійно залучаючи нові додатки.

Так ми стали використовувати в освітньому процесі 
два хмарних корпоративних середовища задовго до 
першого карантину навесні 2020 року і до цього іспиту 
ми були готові. Тому досить швидко налагодили від-
далене навчання для учнів. 

Адаптація освітнього процесу 
під час дистанційного та 

змішаного навчання

Людмила КОЗУБАЙ,
вчителька трудового навчання і технологій НВК №10 м. Хмельницького, 
вчитель-методист вищої категорії, магістр швейних виробів
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Звичайно, ми, як і всі освітяни, не позбавлені про-
блем, особливо технічних: гаджети у всіх різні, їхні 
технічні характеристики не завжди відповідають ви-
могам, але у нас є надійні й безпечні інструменти для 
організації змішаного та віддаленого навчання. 

Маємо три комп’ютерних класи та обладнану 
комп’ютерну зону у шкільній бібліотеці, де також прово-
димо уроки. На онлайн-уроках обов’язково приділяємо 
увагу роботі з особистими гаджетами дітей. Навчаємо 
та допомагаємо встановлювати необхідні додатки, 
роз’яснюємо як використовувати їх за допомогою теле-
фона, проводимо тренування. Тобто для ефективної 
організації змішаного та віддаленого навчання потрібно 
постійно співпрацювати з учнями у хмарному серед-
овищі, вдосконалюючи практичні навички. 

Наступна проблема – адаптація учнів до дистан-
ційного навчання. Діти по-різному реагують на дис-
танційне навчання і не всім воно дається легко, комусь 
потрібна підтримка та допомога дорослих – батьків 
і вчителів. Тому важливо розробити чіткі й зрозумілі 
правила поведінки та взаємодії на уроці, встановити 
умови і часи консультацій, можливо, запропонувати 
онлайн-консультації. Обов’язково пояснити дітям ал-
горитм їхніх дій при виникненні технічних проблем, 
підкреслити, що така ситуація непередбачувана і може 
статися з кожним, і вчитель не застрахований від збоїв 
Інтернету, в такому випадку буде можливість повтор-
ного отримання матеріалів або проходження певного 
завдання в інший час. 

Особливого змісту в таких умовах навчання набуває 
формувальне оцінювання, бо саме воно покликане 
навчити дітей вчитися. А вчитель має можливість зро-
зуміти, які проблеми виникли при вивченні тої чи іншої 
теми або виконанні певного завдання, проаналізувати 
загальні помилки та вчасно скорегувати свої дії щодо 
усунення утруднень. 

Важливо підтримувати мотивацію, навчати самоор-
ганізації та самоконтролю, разом з учнями придумати 
власну систему заохочення з додатковими бонусами 
тощо.

Але ще раз підкреслюю, що проводити всі ці за-
ходи необхідно постійно. За умови «живого» навчання 
бажано на уроках приділяти певний час на тренувальні 
вправи, обговорення проблем та отримання відповідей 
на запитання. 

Окремо хочу зупинитися на питаннях безпеки дітей 
в Інтернеті. Працюючи у двох корпоративних хмарних 
середовищах, ми в принципі пропонуємо дітям захи-
щене інтернет-середовище. Але в умовах зростання 
небезпек у мережі, постійно нагадуємо про правила 
безпечної роботи, перевіряємо їх знання за допомогою 
тестів, ігрових вправ, вікторин. 

Така підготовча робота, звісно, вимагає від учителя 
додаткових зусиль та часу на підготовку і проведення 
тренувань, але це значно полегшить та спростить 
перехід до онлайн-навчання та збереже нерви усім 
учасникам освітнього процесу. 

Успішна адаптація та продуктивне навчання в умо-
вах змішаного та дистанційного навчання залежить від 
всіх учасників освітнього процесу – здобувачів освіти, 
вчителів, батьків. Кожен має свої обов’язки та виконує 
свою роль, але результат значною мірою залежить від 
зв’язку між учителями і батьками. Значну допомогу у 
вирішенні цього питання може надати класний керівник, 
який має постійний канал комунікації з батьками. 

Для себе я взяла за правило на початку кожного 
навчального року відвідувати батьківські збори, зна-
йомити батьків з вимогами та завданнями предмета, 
змістом навчальної програми, пропонувати модулі для 
вивчення. Спільно вирішуємо, як будуть забезпечені 
діти матеріалами та інструментами – індивідуально 
чи централізовано. Домовляємося, як працюватимуть 
діти під час дистанційного навчання, для чого і як ви-
користовуємо змішане навчання, які особливості такої 
форми, даю практичні поради, щоб мінімізувати ситуа-
ції психологічного травмування дітей.

Особливу увагу необхідно приділити адаптації учнів 
після повернення з дистанційного навчання. Варто запро-
понувати їм такі види робіт, теоретичних і практичних, які 
проілюструють рівень засвоєння навчального матеріалу, 
викладання якого прийшлося на час дистанційного на-
вчання. Під час бесіди варто з’ясувати, які питання ви-
кликали утруднення, а, можливо, так і залишилися незро-
зумілими, та запропонувати шляхи виправлення ситуації. 
Це можуть бути колективні та індивідуальні консультації, 
опрацювання додаткових текстових і відеоінструкцій, 
майстер-класів тощо. Дуже ефективно працює робота 
в парах і групах, де учениця, яка опанувала певний вид 
роботи або теоретичне питання, пояснює іншим, як це 
розуміти або виконувати. До речі, такий вид роботи часто 
використовую на уроках у 5-6 класах. На мою думку, в 
окремих випадках діти легше розуміють однолітків та не 
так лякаються складності роботи. 

Після повернення дітей до школи необхідно звер-
нути увагу на рівень навантаження з різних предметів, 
щоб уникнути перевантаження та не відбити бажання 
працювати через великий обсяг завдань. 

Висновки та перспективи подальших пошуків у 
напрямі дослідження. Отже, враховуючи викладене 
вище, можна зробити наступні висновки щодо переваг 
дистанційного та змішаного навчання: 

1. Актуальність, що передбачає використання най-
сучасніших засобів для здобуття інформації, ІКТ та 
можливостей Інтернету. 

2. Порівняно більші обсяги інформації, яку можна 
отримати в умовах дистанційного навчання у коротші 
терміни.
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3. Зручність, за якої кожен здобувач освіти має 
можливість обрати власний ритм та режим отримання 
знань у комфортній для нього обстановці, що сприят-
ливо вплине на сам процес навчання. 

4. Індивідуалізація, що дає змогу кожному здобувачу 
освіти узгодити навчання зі своїми потребами. 

5. Доступність, що передбачає представлення віль-
ного доступу до навчальних матеріалів. 

6. Гнучкість, яка надає можливість викладати 
матеріал відповідно до рівня підготовки та базових 
знань здобувачів освіти, створюючи додаткові сайти 
з необхідною інформацією та простір, де вони можуть 
обмінюватися інформацією, відповідаючи на запитання 
один одного та навчатися, навчаючи інших. 

7. Відсутність географічних бар’єрів, за якої від-
падає необхідність дорогого переїзду та проживання 
в інших країнах, а натомість надається можливість 
спілкування з викладачами та студентами по всьому 
світу без обмежень 

Безумовно, як і в кожній формі отримання знань, у 
дистанційній є і свої недоліки, але їх подолання стає 
можливим завдяки розвитку ІКТ, рокам практичного 
застосування цієї форми не лише як допоміжної, а як 
можливо рівної класичній формі здобуття освіти, яка 
набуває масового застосування як в Україні, так і за 
її межами. 

Зміст сучасної технологічної освітньої галузі, до якої 
належить наш предмет, передбачає сьогодні не просто 
сучасне, а інноваційне викладання предметів. І мені 
дуже імпонує, що сьогодні вчитель трудового навчання 
і технологій має автономію щодо вибору технологій і 
методів роботи, може здійснювати безперервну, якісну, 
науково обґрунтовану самоосвіту. І не для адміністра-
ції, не для «галочки», а для власного професійного та 

особистісного зростання, для проведення сучасного 
уроку з використанням інформаційних та телекомуні-
каційних технологій, щоб говорити з учнями на одній 
мові. Розвиток дистанційного та змішаного навчання 
буде продовжуватися і вдосконалюватися із розвитком 
інтернет-технологій і вдосконалення методів навчання.

Використані джерела

1. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні 
(затверджено Постановою МОН України В.Г. Кременем 
20 грудня 2000 р.) 

2. Буртовий С. В. Хмарні технологі ї  в освіті : 
Microsoft, Google, IBM. [Електронний ресурс] / Буртовий 
С. В. // Науково-методичний інтернет-журнал Освітній 
інтернет-навігатор – 2015. – Режим доступу: 

https://bit.ly/3UA72vD.
3. Світлана ЛИТВИНОВА: Дистанційне навчання у 

ЗЗСО: концептуальні підходи. [Електронний ресурс] / 
Литвинова С. Г. // Електронна бібліотека НАПН України 
– 2021. – Режим доступу: 

https://naps.gov.ua/ua/press/about_us/2072/.
4. С.Г. Литвинова. НАВЧАННЯ ОНЛАЙН В СИСТЕМІ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ [Електронний ресурс] / Литвинова 
С. Г. // Електронна бібліотека НАПН України – 2021. – 
Режим доступу: 

https://lib.iitta.gov.ua/342/1/Litvinova-kongress.pdf.
5. «Абетка директора» Методичні рекомендації Ін-

ституційний аудит Якісна школа [Електронний ресурс] 
- 19 Серпня 2021. – Режим доступу: 

https://sqe.gov.ua/abetka-dlya-dyrektora-2021/.
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Народна іграшка – важлива складова культури 
будь-якого етносу. Вона використовувалася народом 
як засіб виховання в національних традиціях. Народна 
пам’ять пронесла традиційні образи іграшки та ляльки    
через віки та покоління. Діти завжди любили гратися з 
іграшками чи ляльками, а дорослі вірили, що ляльки 
охороняють малечий сон та оберігають дитину. 

Лялька як дитяча іграшка та оберіг родини й роду, 
як могутній магічний талісман і символ зв’язку між 
поколіннями, знана в багатьох традиційних культурах 
земної кулі – від Аляски до Австралії, від Африки до 
України.  Найдавніші прототипи ляльки-мотанки зна-
йдені у багатьох країнах світу. Їй уже майже 5000 років, 
вона з'явилася з тих пір, як почали вирощувати льон.

Українські  народні ляльки характеризуються 
об’ємною повнотою, округлістю форм, композиційною 
компактністю, міцною збитістю важкуватих, присад-
куватих постатей, відсутністю (здебільшого) легких, 
витончених деталей або дрібних «документальних» 
подробиць, плавними переливаннями одна в одну 
обʼємних пропорційних форм, насичених матеріальною 
вагою, у міру напружених, але при цьому вони майже 
ніколи не досягають ефекту перенапруги. Це – типова 
селянська фольклорна скульптура, в образах якої 
передається опосередкований образ землі, її плавних 
вигинів та підвищень типового ландшафту, образ міц-
ності та стійкості людини на землі.

Народні ляльки упродовж століть змінювалися, але в 
них зберігалися основні традиційні принципи декоратив-
ного і символічного мислення народу, його світосприй-
няття. Їм притаманне силуетне узагальнене зображення, 
простота і лаконізм, яскрава декоративність, святковість, 
відчуття матеріалу, симетрія, логічна відповідність між 
формою, матеріалом і технікою виконання.

Здавна у кожній родині лялька-мотанка виконувала 
роль оберега, була символом мудрості, берегинею 
роду.

Лялька-мотанка — унікальне явище української 
культури. Це одна з найдавніших народних іграшок, 
яка, пройшовши крізь тисячоліття, є дуже популярною 
навіть сьогодні. 

Тому з метою ознайомлення школярів зі звичаями й 
оберегами українського народу, пробудження інтересу 
до народної іграшки, формування емоційно-пізнаваль-
ної активності  у здобувачів освіти, розвитку в них умін-
ня одержувати задоволення від процесу та результатів 

своєї творчості, практикуємо під час уроків трудового 
навчання роботу над проектом  «Лялька-мотанка – на-
родна іграшка».

Робота над  цим проєктом передбачає виконання 
ряду завдань:

1. Ознайомлення з   історією виникнення народної 
ляльки.

2. Вивчення та застосування на практиці технології 
виготовлення різних видів ляльок.

3. Виготовлення сувенірної ляльки-мотанки  в на-
ціональному строї. 

4. Проведення заходів, спрямовани на  популяриза-
цію ляльки-мотанки.

Робота над проєктом  «Лялька-мотанка – народна 
іграшка» проходила в декілька етапів:

I етап – підготовчий: визначення напрямків роботи, 
вивчення та аналіз різних видів джерел інформації для 
проєкту;

II етап – дослідницький: пошук, накопичення і сис-
тематизація інформації про українську ляльку-мотанку, 
усвідомлення її місця в культурі нашого народу ;

III етап – творчий: вивчення і виготовлення різних 
видів ляльок, створення інформаційного стенду і під-
готовка виставки і презентації проєкту;

IV етап – виставка ляльок і захист проєкту;
V етап – визначення шляхів подальшого розвитку 

проєкту.
Вивчаючи технологію і досвід виготовлення ляльки-

мотанки, разом зі своїми юними дослідниками, пере-
глянули багато відеопрезентацій, майстер-класів, озна-
йомилися із  роботами і технікою виконання майстринь 
Лариси Кітової, Валентини Мірошник, Тетяни Парфен-
тьєвої, дослідниці-історика Людмили Тимощенко та ін. 

Основні технології – дотримання традиційної тех-
нології змотування тканини, обмотування і фіксування 
нитками.

Назва «лялька-мотанка» походить від слова  мота-
ти. Основна технологія її виготовлення – змотування, 
скручування тканини. Справжня лялька виготовлялася 
без швів.

Ляльок за їх призначенням існувало чимало: ляль-
ка-немовля, баба-берегиня, лялька-наречена, мотанка-
матуся, мотанка-обрядова (вербиця, голубка, наречена 
і наречений, зерновушка, трав’яниця, подорожниця).

Для виготовлення ляльки – мотанки традиційно ви-
користовували яскраві, кольорові, білі шматки тканини. 

Народна іграшка – 
лялька-мотанка.

Технологія виготовлення

Ганна КОГУТ,
учителька трудового навчання Заслучненського ліцею ім.О.Іщука
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Тряпчана основа  мотанки символізує дух і мудрість 
предків. Використовували і природні матеріали (жито, 
солому, висушену траву, лушпиння кукурудзи, рогозу, 
нитки, очерет тощо). Поряд із натуральними матеріа-
лами, майстрині, педагоги використовують зараз на-
туральні і сучасні матеріали: ситець, штапель, льон, 
фланель, оксамит, плюш, вовняну тканину, сукно, фетр 
тощо. При цьому не обов’язково купувати нові тканини, 
знадобляться старі клаптики з непотрібного одягу, по-
передньо випрані і попрасовані. Потужну захисну силу 
мають ляльки з натурального конопляного полотна.

При виготовленні мотанок також використовують 
папір, серветки, вату, клоччя, кужіль, тасьму, муліне, 
джгутову мотузку, різнокольорові стрічки з паперу, 
трикотаж, ажурне мереживо, пластик, залишки віскози, 
обрізки поролон.

У декоруванні одягу також використовують вишивку, 
прикраси та намисто з різних природних і штучних ма-

теріалів. Велику силу  має вишиванка в одязі ляльки, 
бо несе  в собі давню символіку і позитивну енергію 
багатьох поколінь.У роботі використовують ножиці, 
канцелярське лезо, голку, лінійку. 

Додаткові технології застосовані у виготовленні 
одягу й оздобленні ляльки:

– зшивання полотна нижньої частини сорочки (шов 
«голка назад»);

– стягування спіднички (шов «уперед голка»);
– букет ляльки, штучні квіти, виготовлені діркопро-

бивачем із пінного паперу-фоамірану, сформовані за 
допомогою гарячої праски, разом із готовими тичин-
ками, зібрані за допомогою гарячого клею у букет, 
зафіксовані на мідномом дротові за допомогою фло-
ристичної стрічки;

– віночок зі стрічками (штучні квіти з фоамірану на 
смужці фетру, атласні стрічки, зафіксовані гарячим 
клеєм.

Технологічна картка: 
виготовлення ляльки-мотанки «Наречена»

1. Виготовлення голови для ляльки-мотанки
Візьмемо біле полотно (ситець, льон), всередину кла-

демо скруточку зі шматка білої тканини (розмір 35х20см).
Обмотуємо валик, формуючи складки на «потилиці». 

«Обличчя» гладеньке. Фіксуємо на «шиї», обмотуючи 
ниткою.

2. Виготовлення хреста на 
голові ляльки

Підбираємо 4-5 кольорових 
ниток (муліне або аналоги), 
намотуємо хрест, щоб посеред-
ині утворився квадрат, фіксуючи 
кольори на шиї.

3. Виготовлення тулуба
Кінці тканини одягаємо на сухий качан кукурудзи (ви-

сота 22 см), обмотуємо ниткою, формуємо тіло ляльки.

4. Виготовлення рук
1. Беремо два квадрати білої (бежевої) тканини (7х7 

см), складаємо по діагоналі. Далі- двічі боки-діагоналі 
складаємо назустріч трикутниками, фіксуючи нитками 
«долоньки» рук.

2. На тканину 20х24 см із друкованим малюнком кла-
демо долоньки на лицеву сторону з боків, гострими кутами  
трикутничків до середини майбутніх рукавів.

3. Змотуємо лицевою стороною всередину, фіксуємо 
ниткою. Вивертаємо.

Утворили «руки» у рукавах.
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5. Приєднання рук до тулуба
Руки примотуємо ниткою навхрест.
Складений в смужку прямокутник (40х30 см) намотуємо 

на нижню частину, фіксуємо ниткою, щоб майбутня лялька 
могла стояти.

6. Виготовлення верх-
ньої частини сукні

Візьмемо прямокутник 
(7х12 см) тканини з друкова-
ним малюнком, розрізаємо. 
Одягаємо у верхню частину 
сукні. Примотуємо ниткою.

7. Виготовлення нижньої частини сукні
Руки примотуємо ниткою навхрест.
Тканину з друкованим малюнком (17х32 см) зшиваємо 

ручним швом «голка назад», утворюємо спідницю.
Стягуємо у поясі за допомогою ручного шва «уперед 

голка». Примотуємо, підперізуємо кольоровою стрічкою 
або сплетеною у косу кольоровою ниткою.

8. Виготовлення волосся
Формуємо волосся, приклеюємо гарячим клеєм нитки 

потрібного кольору або  джутове волокно. Сплітаємо ко-
сички. Лялька-мотанка готова.

9. Оздоблення ляльки (намисто, віночок зі стрічка-
ми, букет, поясочок)

Нанизуємо бісер на нитку або жилку.
Вирубуємо діркоробом квіти з фоамірану. За допомо-

гою гарячої праски формуємо форму квітів. Вставляємо 
готові тичинки, листочки з фоамірану. Все формуємо у 
вінок, наклеюємо на стрічку і смужку фетру.

Технологія виготовлення ляльки-мотанки має декілька 
умов. Найважливішою є позитивна думка. Ляльку не мож-
на колоти голками і різати ножицями, як кажуть: «Не різа-
на, не колота» та мотання її нитками винятково за годин-
никовою стрілкою. Число намотувань нитки на «видних» 
місцях, а особливо на обличчі, повинне мати сакральну 
кількість: три, сім, дванадцять. Виготовляють таку ляльку 
тільки зі шматочків тканини і ниток, які їх скріплюють, тому 
і «мотанка».  Для виготовлення ляльки бажано використо-
вувати не нові тканини,  з одягу тієї людини, яку знали і 
вважали її добозичливою.  

Лялька-мотанка має стояти на видному місці. Її в 
жодному разі не можна підвішувати за голову. Найкраще 
ставити на підставку, так вона оглядала кімнату, або ж 
почепити на стіну за спеціальну петельку ззаду на поясі. 

Насправді ляльку-мотанку може зробити кожен. Для 
цього необхідно лише трішки часу, фантазія та мінімальні 
знання вишивки свого регіону. І пам’ятайте: лялька, зроблена 
власними руками, значно тепліша та добріша, ніж куплена – 
пластмасова, адже вона наша – автентична лялька-мотанка.

Використані джерела

1. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний 
нарис.–К –1993.–531 с.

2. Вербицька З. Народні ремесла: Посіб.-Тернопіль-Х.: 
Ранок 2009.

3. Данченко О.С. Народні майстри.-К.: Рад. шк., 1982.
4. Найден О.С. Українська народна іграшка: Істо-

рія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні 
особливості.-К. Арт. Ек, 1999.

5. Тищенко О. Історія декоративно-прикладного мисте-
цтва України (13-18 ст.) - Київ, 1992.
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У наш час серед основних завдань освіти на передній 
план виступає розвиток індивідуального самовираження, 
критичного мислення, творчого підходу до виконання за-
вдань. 

На уроках трудового навчання кожному учневі нада-
ється прекрасна можливість показати творчі можливості, 
втілити на практиці нові ідеї.

Дуже вдалим для таких занять є метод проектів. Він 
передбачає самостійну творчу роботу учнів, що викону-
ють під керівництвом учителя, важливо, аби проекти були 
реальними й доступними для реалізації. 

У 5-6 класах – проект «Ялинкова прикраса». Робота 
нескладна й дуже захоплива.

Історія новорічної іграшки

Сучасним ялинковим прикрасам передували розвішані 
на ялинці яблука, горіхи, фрукти, пряники, свічки. У народі 
це символізувало достаток, родючість, світло і сонце.

Перші скляні новорічні іграшки з’явилися в Німеччині, 
їх виготовлено 1848 року в містечку Лауша в Тюрінгії.

Новорічні прикраси – 
своїми руками

Світлана ФОМОВИЧ,,
учителька трудового навчання Ладигівського НВК 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ" 
Староостропільської сільської ради, старший вчитель

Легенда пов’язує створення іграшок із конкретним 
роком, коли в країні не вродили яблука і на ялинку вішати 
було нічого. Щоб не порушувати традицію, німці знайшли 
заміну яблукам – скляні кулі.

В Україні ялинки почали прикрашати у 1860-1870 рр. 
Це були іграшки з пресованого картону, паперу, тканини, 
пап’є-маше.

До середини 50-х ро-
ків були популярними ватні 
іграшки.

Після війни іграшки стали виразнішими – у 50-60-х 
роках популярності набувають скляні іграшки.
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З кожним роком іграшка 
набувала дедалі більше 
своїх неповторних рис. У ній 
знайшли відображення різні 
події, віяння і, звичайно, 
технічний прогрес.

Нин і  популярн і  про -
зорі скляні кулі, зроблені 
власноруч, іграшки із со-
ломи, іграшки з українським 
орнаментом, у «вишиванці» 
тощо.

Інструкційні картки
Різдвяний чобіток, затишний будиночок

Матеріали та інструменти:
– клаптики фетру (червоний, зелений та білий);
– муліне таких самих кольорів;
– картон;
– відрізок вузької білої атласної стрічки для петельки;
– ножиці та голка;
– клей «Момент»;
– вата чи синтепон.

Чобіток
1. Викрійки деталей  прикласти до фетру відповідного 

кольору та обвести зовнішній контур паперових викрійок 
ручкою і вирізати деталі з фетру.

2. Вироби прикрасити традиційним різдвяним симво-
лом — гілочкою гостролисту, що означають радість та 
примирення.

За допомогою клею приклеїти до кожного листочка по 
ягідці. Потім нитками в чотири складання зробити  фран-
цузькі вузлики на плодах, такі як на фото. Сховати кінчики 
ниток на зворотній бік фетру. 

3. Скласти дві червоні 
деталі чобітка і зшити їх бі-
лими нитками, складеними 
удвічі, «петельним» швом. 
Верх іграшки залишити  
незашитим.

4. Через незашитий 
отвір наповнити іграшку 
ватою чи синтепоном.

5. Одну з двох білих де-
талей чобітка прикрасити 
гілочкою гостролисту. При-
клеїти її та прошити зеле-
ними нитками посередині 
листочка.

6. Приклеїти до цієї деталі 
петельку з білої стрічки, дві 
деталі оздоблення спереду 
та ззаду чобітка та обшити 
їх зеленими нитками швом 
«голкою назад», імітуючи ря-
док швацької машинки.
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Затишний будиночок
1. За допомогою клею зафіксувати на будиночку деталі 

вікон, дверей та даху.

2. Пришити дверцята зеленими нитками швом «голкою 
назад».

3. За допомогою зелених ниток, складених вчетверо, 
зробити французький вузлик (такий, як і для ягідок) — 
ручку дверей.

4. Пришити вікна червоними нитками.

5. Приклеїти петельку. Зеленими нитками пришити гілоч-
ку гостролисту і дві білі частинки даху швом «голкою назад».

6. Наповнивши будиночок ватою, зшити деталі білими 
нитками «петельним» швом.
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Основні принципи Нової української школи вже не один 
рік впроваджуються у початкових классах, паралельно 
вони впроваджувались і в 5 пілотних класах загальної 
середньої освіти. З 1 вересня 2022 року реформа НУШ 
стартувала в усіх закладах загальної середньої освіти на-
шої країни, розпочинаючи з 5 класів. Реформу НУШ розра-
ховано на роки, адже неможливо швидко змінити освітню 
традицію, що плекалася в Україні впродовж десятиліть. 

Нова українська школа – це ключова реформа Мі-
ністерства освіти і науки. Ключові зміни задекларовані 
реформою – нові підходи до навчання та змісту освіти. Ці 
зміни втілити в життя неможливо без учителів. Учитель – 
це людина, на якій тримається реформа, тому один з голо-
вних принципів НУШ – умотивований вчитель. Це означає, 
що МОН сприятиме його професійному та особистому 
зростанню, а також підвищенню його соціального статусу.

Одним з напрямів реформи є зміщення акценту на роз-
виток компетентостей і м’яких навичок, тобто на першому 
плані не наявність знань як таких, а вміння їх застосовува-
ти. Щоб навчати по-новому, вчитель отримав свободу дій, 
яку дає новий закон «Про освіту». Вчитель має можливість 
самостійно обирати модельні програми та створювати 
авторські, імпровізувати й експериментувати; застосову-
вати сучасні педагогічні технології та засоби навчання; 
розробити власну систему оцінювання та мотивації учнів; 
підвищити кваліфікацію за власним вибором за державний 
кошт. Учитель обмежений лише Державним стандартом. У 
цьому документі окреслено результати: що мають знати та 
вміти учні, закінчивши певний етап навчання. Натомість, як 
дійти до цих результатів, учитель визначатиме сам.

Головна мета НУШ – створити школу, в якій буде при-
ємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а 
й уміння застосовувати їх у повсякденному житті. Замість 
запам’ятовування фактів і понять, учні набуватимуть ком-
петентностей. Це – динамічна комбінація знань, умінь, 
навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших 
особистих якостей, що визначає здатність особи успішно 
соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу 
навчальну діяльність. Тобто формується ядро знань, на яке 
будуть накладатись уміння цими знаннями користуватися, 
а також цінності та навички, що знадобляться випускникам 
української школи у професійному та приватному житті.

Випускники Нової української школи мають бути осві-
ченими, всебічно розвиненими, відповідальними грома-
дянами і патріотами, здатними до ризику й інновацій. Щоб 
підготувати такого випускника необхідні зміни рольових по-
зицій сучасного педагога – перехід від єдиного наставника 
і джерела знань до ролі едвайзера, тьютора, коуча, фаси-
літатора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії 

НУШ: 
нові горизонти освіти

Ніна ПАВИЧ,
методистка трудового навчання, технологій та креслення 
Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти

дитини. Інноваційна діяльность педагога дозволяє йому 
перейти від пристосування до зміни умов середовища, 
враховуючи потреби учнів та ключові завдання сучасної 
освіти. Таким чином, трансформація ролі вчителя змінює 
і доповнює змістову основу його професійної компетент-
ності та потребує осмислення та прийняття нових понять.

Едвайзер – це радник, наставник або консультант. Як пра-
вило, це людина з більшими знаннями в конкретній галузі. В 
освітньому середовищі педагог-едвайзер дає поради щодо 
ефективнішої роботи, допомагає вирішувати певні дискусійні 
питання, опікується пристосуванням учасника до різних ситуа-
цій в освітньому середовищі. Схожу мету та функції має тютор.

Тьютор (від англ. tutor — учитель) — особа, що веде інди-
відуальні або групові заняття з учнями, студентами, репети-
тор, наставник. Тьютор — ключова фігура в дистанційному 
навчанні, що відповідає за проведення занять із учнями. Дії 
вчителя трудового навчання (технологій) – тютора мають 
бути цілеспрямовані на виявлення освітніх потреб, проблем 
і запитів учнів під час проєктно-технологічної діяльності, су-
проводження їх на всіх етапах реалізації проєкту, на допомо-
гу у створенні індивідуального маршруту реалізації проєкту.

Коуч — професіонал, який, по-перше, вміє бачити і цінити 
в людині позитивний потенціал і, по-друге, володіє спеціаль-
ними знаннями і навичками, що дозволяють йому допомогти 
людині самій побачити і розвинути цей потенціал за дуже 
короткий термін. Як правило, це професійний психолог, який 
допомагає знайти людям їх приховані резерви. А відшукав-
ши їх, веде до поставленої мети. Адже завдання коуча – не 
нав’язувати свої ідеї і не пропонувати власний варіант виходу 
з ситуації, що склалася, а створити психологічні умови для 
того щоб людина змогла зробити це самостійно. Виходячи з 
цього, можна сказати, що під час реалізації учнівських проєктів 
на уроках трудового навчання (технологій) завдання вчителя 
– побачити потенціал кожного учня та створити умови для 
його розвитку, відповідальності та ефективного розв’язання 
поставлених завданнь. Тимоті Голві звертає увагу на те, що 
коучинг не навчає, а допомагає навчитися вчитися.

Фасилітатор – це вчитель, який стимулює і скеровує про-
цес самостійного пошуку інформації та спільної діяльності 
учнів, підтримує прагнення до самореалізації, самовдос-
коналення та саморозвитку. Фасилітація – це організація й 
управління процесом обговорення певних питань (тем) у 
групі людей. Мета учителя-фасилітатора – організувати спіл-
кування всіх часників обговорення з нейтральної сторони, 
налагодити ефективний обмін думками таким чином, щоб 
зіткнення думок перейшли в конструктивне русло, розбіж-
ності були успішно подолані і прийняті вироблені рішення. 
Фасилітація є обов’язковою на етапі обґрунтування вибору 
теми проєкту, вимог до проєктованого вибору, плануванні 
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роботи та під час реалізації проєктів в групах. Фасилітативна 
роль передбачає нейтральну позицію щодо запропонованих 
позицій, які виробляють члени групи. Такий педагог створює 
комфортну атмосферу в групі, полегшуючи комунікацію та 
працює на основі принципів поваги і толерантності. В основі 
діяльності фасилітатора лежить особистісний підхід, що до-
зволяє виявляти ресурсні можливості учнів, демонструвати 
довіру, здійснювати пошук внутрішньої мотивації, активізу-
вати мислення тощо. Педагогу-фасилітатору притаманні 
пунктуальність, точність, емпатія, відкритість, виразність 
мовлення, темп мовлення, ініціативність тощо.

Модератор – це наставник, керівник, який здійснює 
підтримку й організацію активної роботи групи. Модератор 
виконує роль лідера робочого колективу з метою викорис-
тання потенціалу групи для вироблення найкращих рішень 
і мотивування учнів на втілення цих рішень Педагог-моде-
ратор — користувач, який має ширші права порівняно із 
звичайними користувачами на суспільних інтернет-ресур-
сах (клас-рум, чат, форум, конференція), зокрема хоча б 
одне з прав: видаляти й редагувати чужі повідомлення, 
видаляти сторінки користувачів, обмежувати час виступів 
та перегляд інформації. Особливо важливим є прийняття 
ролі модератора педагогами під час дистанційного навчан-
ня, адже педагоги стежать за виконанням встановлених 
правил і норм, вони коментують репліки та судження учнів, 
узагальнюють отриману інформацію, стимулюють роботу, 
планують хід подій, мають відповідні адміністративні по-
вноваження.

Яка із ролей вчителя трудового навчання (технологій) 
є найважливішою, визначити складно, оскільки найголо-
вніше – не його ролі, а стосунки, які панують між учителем і 
учнем. На уроках трудового навчання (технологій) важливо 
сформувати систему горизонтальних відносин. Учитель 
має розуміти, що дитина знає, вміє і що в неї краще ви-
ходить; ставитися з повагою до кожного.

Під час проведення уроків трудового навчання (техно-
логій) можна застосовувати різні ролі, але всі вони мають 
відповідати запитам здобувачів освіти, тому, чого вони 

потребують саме зараз. Звісно, не всі вчителі можуть бути 
менторами чи тюторами, як і не всі можуть бути хорошими 
вчителями. Нав’язати якісь ролі неможливо. Якщо немає 
бажання, то неможливо навчитися інструментам, і їх за-
стосування не буде ефективним. 

Вчитель – візитівка реформи, головний рушій змін. 
Тому умотивований, готовий до змін власного мислення 
педагог, який володіє новітніми компетенціями та інстру-
ментами – головна мета НУШ. Тільки вчитель, який шукає 
розвитку та йде в ногу з часом, здатний зрозуміти своїх 
учнів і бути їм цікавим.

Отже, сучасний учитель – це безумовно творча осо-
бистість. Він повинен бути активним, комунікабельним, 
динамічним, працездатним, вольовим, упевненим у собі, 
толерантним, компетентним і творчим. Це вчитель який, 
надихає вчитися.

Використані джерела

1. Вікіпедія. [Електронний ресурс]: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Модератор_(ІТ)
2. Гусак В.М. Нові ролі педагога у контексті реформи 

сучасної української школи. [Електронний ресурс]:
https://conf.zippo.net.ua/?p=79
3. Закон України «Про повну загальну середню освіту». 

[Електронний ресурс]: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2315-20#Text
4. Державний стандарт базової середньої освіти. [Елек-

тронний ресурс]: https://bit.ly/2FkqQha
5. Дмитренко О. Вчитель НУШ – людина, яка надихає 

вчитися. [Електронний ресурс]: 
https://osvita.ua/school/71971/
6. Коноваленко Ю. Тьютори, Едвайсери, Коучі, Фа-

силітатори, Ментори, Наставники розбираємось хто це. 
[Електронний ресурс]: 

http://hardkonovalenko.blogspot.com/2017/03/blog-post.html
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Сучасний освітній процес базується на засадах STEM-
освіти, яка покликана змінити всю структуру навчання, 
відмовитися від застарілих методів і поглибити інтеграцію. 
STEM-методика дає можливість дитині розуміти і методом 
спроб та помилок знаходити розв’язання поставленій 
проблемі, що розширює її світогляд та робить її знання 
повнішими та структурованими.

Сьогодення диктує важливість ідентифікації наших 
учнів як українців. На уроках трудового навчання маємо 
прекрасну можливість показувати культуру наших предків 
та різноманіття виробів, які вони виготовляли. Але огляд 
тих чи інших виробів має відбуватися у багатосторонній 
спосіб. Важливо зазначити, що учні краще сприймають 
матеріал, коли він розкривається з різних аспектів. Спро-
буємо розібратися у важливості інтеграції на уроках тру-
дового навчання.

Інтегрований урок – це урок, який проводиться з метою 
розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, 
відображених у різних науках і відповідних їм навчальних 
предметах. Інтегровані уроки ставлять за мету об’єднати спо-
ріднені блоки знань із різних навчальних предметів навколо 
однієї теми з метою інформаційного та емоційного збагачен-
ня, сприйняття, мислення, почуттів учнів. Це дає можливість 
пізнавати явище з різних боків, досягнути цілісності знань.

Враховуючи, що наш предмет дуже легко інтегрується 
з рештою освітніх галузей, ми можемо використовувати 
різноманітні предмети для того, щоб збагатити матеріал 
уроку, наситити його фактами та зацікавити учнів працю-
вати над проєктами. Спектр взаємодії сягає від фізики й 
астрономії до літератури та історії.

Ефективними інтегровані уроків з трудового навчання 
будуть за умов проведення їх у спеціалізованих навчальних 
кабінетах з відповідним матеріально-технічним забезпечен-
ням. Зокрема, доцільно впроваджувати в освітній процес 
з трудового навчання інтегровані проєкти, які дозволяють 
узагальнити, систематизувати та закріпити набуті знання, 
уміння і навички на практиці, а також сприяють розвитку 
творчого потенціалу учнів, реалізують діяльнісний та осо-
бистістно орієнтований підходи до освітнього процесу.

Інтегрувати можна як два предмета, так і кілька. Вивчаю-
чи технологію плетіння прикрас з бісеру (5 клас. Проєкт «Лан-
цюжок з бісеру» – для класів, що не поділяються на групи), 
можемо використати інтеграцію з українською літературою.

Перед вибором об’єкта проєктування знайомимо ді-
тей з фото відомої української письменниці Лесі Україн-
ки. Діти мають можливість послухати коротку біографію 
письменниці та дізнатися про смак цієї елегантної жінки 
у прикрасах. Легко зацікавити учнів, продемонструвавши 
їм купюру в 200 гривень (Мал.1), на якій зображено Лесю 

Міжпредметна інтеграція 
на уроках у контексті патріотично-

культурного виховання

Валентина МАЛІЄНКО,
вчителька трудового навчання Хмельницького приватного ліцею 
«Мої обрії», вчитель-методист

Українку з чудовими намистами з бісеру та бусин. Також 
можна запропонувати знайти зображення письменниці у 
підручниках та мережі Інтернет, щоб побачити різноманіття 
прикрас з бісеру в поетеси.

Зауваживши, що, на жаль, маємо дуже мало зо-
бражень Лесі Українки у кольорі, можемо самостійно 
відтворити малюнок майбутнього виробу у кольорі. Це 
дасть можливість учням пофантазувати. Діти виконують 
малюнок виробу, слухаючи поезії Лесі Українки.

Потім учні можуть проана-
лізувати, до якого соціального 
прошарку належала письмен-
ниця, адже такі прикраси собі 
могли дозволити не всі. По-
слухавши історичну довідку 
про життя українців під владою 
Російської імперії в другій поло-
вині XIX століття та фінансове 
забезпечення населення, учні 
роблять відповідні висновки. 
І можуть переходити до міні-
маркетингового дослідження. 
Визначити, які кольори будуть 
популярними у прикрасі. Об-
ґрунтовують важливість вибору 
популярних кольорів для ви-
робу (з початком війни в Україні особливу популярність 
мають кольори нашого прапора) та можливість реалізації 
своїх виробів на ринках прикрас.

Можемо спостерігати, як виготовлення ланцюжка з 
бісеру перетворилося в дослідження соціального статусу 
Лесі Українки, її уподобань у прикрасах та експерименті з 
відтворення прикраси XIX століття, яка має задовольняти 
попит сучасних українців.

Інтеграція в освіті дає можливість учням навчатися та 
освоювати ази майбутніх професій легко та без наван-
таження. Адже сучасна освіта має робити дітей не лише 
розумними, а й щасливими, бо вони вмітимуть вчитися та 
будуть впевнені у своїх силах і можливостях.

Використані джерела
1. Богачик Т. Традиції та інновації у викладанні суспільни 

х дисциплін [Текст] // Історія України. – 2005. - No36. – С 44.
2. Волкова Н. П. Педагогіка: посібник. / Н. П. Волкова 

– К. : Вид. центр Академія, 2001. – 576 с
3. Чепіль М. М. Педагогічні технології : навч. посіб. / М. 

М. Чепіль, Н. З.Дудник. – К. :Академвидав, 2012. – 224 с.
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Потужний потік нової інформації, реклами, засто-
сування комп'ютерних технологій на телебаченні, роз-
повсюдження ігрових приставок, електронних іграшок і 
комп'ютерів суттєво впливають на виховання дитини і її 
сприйняття навколишнього світу. Істотно змінюється і ха-
рактер її улюбленої практичної діяльності – гри, змінюють-
ся і її улюблені герої і захоплення. Раніше інформацію з 
будь-якої теми здобувачі освіти могли отримати за різними 
каналами: підручники, довідкова література, лекції вчите-
лів, конспекти уроків. Але сьогодні педагоги мають вносити 
в освітній процес нові методи подачі інформації. Виникає 
питання, навіщо це потрібно. Мозок дитини, налаштований 
на отримання знань у формі розважальних програм по 
телебаченню, набагато легше сприйме запропоновану на 
уроці інформацію за допомогою медіазасобів.

Доведено, що кожен учень по-різному освоює нові зна-
ння. Раніше викладачам важко було знайти індивідуальний 
підхід до дитини. Тепер же, з використанням комп'ютерних 
мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість 
подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити 
індивідуальні запити кожного учня. Необхідно навчити його 
за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і 
використовувати в практичній діяльності величезні масиви 
інформації. Дуже важливо організувати процес навчання 
так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працю-
вала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити.

Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого за-
вдання може поєднання традиційних методів навчання 
та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і 
комп'ютерних.

Технології повинні бути наповнені предметним змістом: 
вони мають стати для школяра засобом, який полегшує 
процес набуття нових знань і вмінь. Використання на уро-
ках трудового навчання ІКТ має ряд переваг:

– економія часу;
– можливість багатогранної і комплексної перевірки 

знань учнів;
– підвищення мотивації до навчання, інтересу учасни-

ків освітнього процесу до уроків;
– можливість учневі обирати свій темп роботи;
– самостійність роботи та ін.
Сьогодні навчаємо цифрове покоління учнів, які ігнорують 

великі за обсягом тексти, не сприймають лекцій, звикли до 
легкодоступності знань, але при цьому вміють швидко знахо-
дити інформацію, мають добре розвинене образне мислення. 
Виходячи з цього, доцільно застосовувати на уроках інформа-
ційно-комунікативні технології, що допомагають утримувати 
увагу дітей та розвивати пізнавальний інтерес до предмета.

Сучасні інформаційно-
комунікативні технології 

на уроках обслуговуючої праці

Дарина ЦІЦЕЛЬСЬКА,
вчителька трудового навчання Кам’янець-Подільської загальноосвітньої 
школи №17 І-ІІІ ступенів

Спираючись на власний досвід використання ІКТ, про-
поную вам ознайомитися з ресурсами, які використовую 
при підготовці до уроків і дистанційній перевірці знань 
учнів. При поясненні нового матеріалу зручно використо-
вувати інтернет-сервіс ThingLink, що дозволяє створювати 
мультимедійні плакати, іншими словами, «інтерактивні 
картинки», на які наносяться маркери. При натисканні на 
них може з'являтися будь-який мультимедіа контент. За 
допомогою сервісу Thinglink можна створювати різні освітні 
матеріали, наприклад: 

– комплекти електронних дидактичних матеріалів до 
уроку;

– технологічні схеми для виконання певного виду за-
вдань;

– мультимедійні конспекти лекцій;
– інтерактивні блок-схеми будови будь-яких механізмів, 

приладів, пристроїв;
– тематичні збірники ресурсів в мережі Інтернет та 

медіаколекції;
– маршрутні карти або карти подорожей;
– інтерактивні плакати у вигляді проектів з певної 

тематики;
– інтелектуальні карти для мозкового штурму з вне-

сенням міток і коментарів.
На жаль, даний сервіс використовує англійську мову, 

але людям з початковим знанням цієї мови дуже легко 
інтуїтивно розібратися зі створенням мультимедійних 
посібників. Працюючи з учнями над різними проектами, 
я помітила, що подання матеріалу проектної технології у 
вигляді презентації чи у текстовому форматі є не зовсім 
зручним, оскільки при демонструванні презентації важко 
повернутися до попередніх слайдів і переключатися між 
етапами проектування. Тому зручно застосовувати інтер-
активні плакати, оскільки вони дуже зручні у використанні 
і мають ряд переваг:

– діти одразу бачать усю структуру проєкту;
– легко переключатися між етапами проектування;
– можливість демонструвати даний плакат з будь-якого 

пристрою підключеного до мережі Інтернет.
Також при побудові структури проєкту доцільно  ви-

користовувати ментальну карту або карту розуму, яка 
створена за допомогою онлайн-редактора інфографіки. 
У своїй роботі я помітила, що при використанні даних 
карт учні краще засвоюють і запам’ятовують навчаль-
ний матеріал. Оскільки вчені довели, що при роботі з 
ментальними картами працюють обидві півкулі голов-
ного мозку, у дітей розвиваються розумові здібності, 
пам’ять та увага.
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Ментальна карта реалізується у вигляді діаграми, на 
якій зображені слова, ідеї, завдання або інші поняття, 
зв'язані гілками, що відходять від центрального поняття 
або ідеї. В основі цієї техніки лежить принцип «радіантного 
мислення», що відноситься до асоціативних розумових 
процесів, відправною крапкою або точкою дотику яких є 
центральний об'єкт. Також при підготовці до уроків зручно 
використовувати онлайн-сервіс LearningApps, який дозво-
ляє створювати інтерактивні вправи. Він є конструктором 
для розробки, зберігання інтерактивних завдань з різних 
предметних дисциплін, за допомогою яких учні можуть 
перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі. Сервіс 
працює декількома мовами, зокрема й українською. Пере-
кладені загальні текстові рядки та всі рядки, що стосуються 
різноманітних вправ. Вправу можна запозичити з будь-
якого мовного середовища і переробити українською або 
ж використовувати мовою оригінала.

Перш ніж почати роботу з цим сервісом, потрібно зареє-
струватися. Варто познайомитися з його галереєю, колекці-
єю шаблонів запропонованих сайтом. Інтерфейс програми 
містить такі режими, як «Перегляд вправ» та «Створення 
вправ». Із запропонованого списку назв шаблонів можна 
обрати той, що зацікавив. У полі перегляду можна знайти 
приклади і короткий опис такого типу вправ. Кожен учитель 
може створити набір класів у власному акаунті, ввести дані 
про учнів, створити для кожного профіль, задати пароль для 
входу. Під час роботи на уроці або виховному заході кожен 
учень (або група учнів) отримує пароль для входу і виконує 
завдання, запропоновані для їх класу чи групи.

Серед лінійки онлайн-конструкторів тестів особливе 
місце посідає ОnlineTestPad – безкоштовний універсаль-
ний конструктор, за допомогою якого можна створити цілу 
палітру цифрових навчальних завдань: тестів, кросвор-
дів, сканвордів, опитувань, логічних ігор, діалогів тощо. 
Важлива перевага конструктора: він доступний не тільки 
англійською, а й українською мовою.

Платформа пропонує складання тестів:
• альтернативних;
• з вибором кількох правильних відповідей;
• цифрового диктанту;
• на відповідність;
• на відновлення послідовності.

Основні можливості платформи:
• зручне складання й редагування питань і відповідей 

завдань в режимі онлайн;
• складання списків учнів, розподіл їх за навчальними 

групами;
• гнучке налаштування завдань дозволяє вказува-

ти кількість питань, організовувати фільтрацію питань, 
об’єднувати питання з різних тестів (дисциплін) в одному 
завданні;

• ввімкнення таймера – тестування онлайн закінчується 
після закінчення зазначеного часу;

• налаштування інтерфейсу тестових завдань – до-
зволяє налаштовувати зміст виведення на екран, таких як 
номери питань, результатів відповідей, відповідь одним 
кліком або кнопкою;

• перегляд результатів іспиту містить: прізвище учня, 
кількість допущених помилок з їх деталізацією, час початку 
іспиту, час закінчення. Результати іспиту зберігаються в 
системі 30 днів після їх здачі;

• тренажер надає також школярам можливість провес-
ти тренування перед іспитом, відповідаючи на всі питання, 
які можуть увійти в іспит, з підказками.

Отже, використання ІКТ при проведенні уроку надає 
вчителю ряд переваг, але існують і певні недоліки таких 
методів роботи.

Недоліки використання ІКТ:
– Кожному учню необхідний доступ до комп'ютера.
– Розробка може вимагати значних затрат часу.
– Internet надає величезний обсяг інформації, яка може 

збивати учнів.
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– Стандарти знаходяться у стадії розробки і поки що 
не можна визначити, хто буде займати провідні позиції.

– Системи мультимедіа представляють насичене 
інформацією середовище і для того, щоб експлуатувати 
їх у повному обсязі, потрібний добір значної кількості 
матеріалів.

– Невисока якість зв'язку.
– Неможливе передавання особистого відношення або 

поведінки.
– Для декого з учнів важко сприймати інформацію з 

екрана.
– Практично відсутні мультимедійні програми україн-

ською мовою.
– Не розроблена методика використання в освіті.
Застосування сучасних інформаційних технологій у 

навчанні – одна з найбільш важливих і стійких тенденцій 
розвитку освітнього процесу. У вітчизняній школі в останні 
роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних тех-
нологій стали все частіше використовуватися при вивченні 
більшості навчальних предметів. Інформатизація істотно 
вплинула на процес набуття знань. Нові технології навчан-
ня на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють 
інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість 
сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних 
масивів знань.
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У ciм’ї тa школи спільна мeтa – виxовaти всебічно 
pозвинeнy, гapмонiйнy оcобиcтicть, здатну реалізувати 
ceбe в пpофeciйномy, громадському та сімейному життi. 
Кiнцeвим результатом спільної діяльності ciм’ї тa школи 
є cфоpмовaнi в дитини потpeби y здоpовомy cпоcобi 
життя, pозвинeний iнтeлeкт, широкий вceбiчний pозвиток, 
iнтeлiгeнтнicть y cпiлкyвaннi, ecтeтичнe cпpийняття cвiтy, 
розуміння відповідальності зa подaльшy долю cycпiльcтвa 
тa держави.

Доcягти цього можливо, викоpиcтовyючи педагогіку 
пapтнepcтвa – cпiвпpaцi мiж yчитeлeм, учнем та бaтькaми. 

Питання ефективної взаємодії між учителем, учнем 
та батьками ніколи не втрачало своєї актуальності. Адже 
поведінка дорослих, їх слова та 
вчинки є для дітей прикладом для 
наслідування. Вони впливають на 
світогляд школярів, на сприйнят-
тя ними своєї суспільної ролі, на 
уявлення про значення навчання у 
нашому житті.

Завдяки такому підходу батьки 
можуть повною мірою долучатися 
до освітнього процесу. Педагоги, 
своєю чергою, можуть допомогти 
батькам відкривати нові таланти 
школярів, стимулювавши їхні інтер-
еси та освітні можливості.

Виконaння пpоєктy з трудового 
нaвчaння – відповідальна cпpaвa 
як для yчня, тaк i для бaтькiв. Всі 
проєкти містять елементи твор-
чості.

Проєкт – це творча діяльність, 
спрямована на досягнення визна-
ченої мети, вирішення якої – не-
будь проблеми.

Проєктуванням називається 
сам процес роботи над проектом, а також підготовка комп-
лекту проєктної документації.

Проєктна діяльність – це діяльність зі створення ново-
го, потрібного виробу або послуги.

У процесі проєктної діяльності школярі навчаться:
– висувати ідеї;
– планувати власну діяльність;
– розробляти графічне зображення (ескіз) виробу;
– організовувати своє робоче місце;

Сім’я і школа: два крила

Світлана ШТЕЛЬМАХ,
учителька трудового начання НВК №9 м. Хмельницького, 
учитель-методист

– добирати інструменти та обладнання для різноманіт-
них технологічних операцій;

– визначати розміри, робити розрахунки, будувати 
креслення;

– добирати матеріали;
– розробляти технологічну послідовність виготовлення 

виробу;
– дотримуватись безпечних прийомів праці;
– виготовляти вироби, вирощувати кімнатні рослини і 

готувати страви власноруч;
– підраховувати затрати на виконання проєкту;
– оцінювати свою роботу;
– виправляти помилки.

Ідеї та інформацію для творчих проєктів можна знайти 
у різних джерелах: підручниках, додатковій літературі, 
мережі Інтернет.

Під час роботи над проєктом учні ознайомляться з різ-
номанітними технологіями та опанують різні технологічні 
операції.

Після завершення роботи над проєктом потрібно про-
вести власну оцінку створеного виробу, випробувати його 
і після цього представити на загальний перегляд та оцінку.
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Необхідна інформація 
та розуміння, 

що ми маємо робити
Зображення виробу 
або його складників

Організаційно-підготовчий 
етап необхідний для пошуку 

зразків подібних виробів, 
інформації щодо способів їх 
виготовлення та матеріалів

Конструкторський етап 
необхідний для 

вдосконалення виробу,  
внесення змін до форми 

та з’єднань деталей, 
визначення кількості 

матеріалів

ПРОЕКТ

Заключний етап 
необхідний для випробувань 

та висновків

Технологічний етап  
необхідний для виготовлення 

виробу за розробленими 
на конструкторському етапі 

зображеннями

Висновки Виріб

  

 

 

 

  

Peзyльтaтом pоботи нaд пpоєктом є  виp iб 
(виготовлeний влacноpyч), який можe cлyгyвaти для 
влacниx потpeб дитини, piдниx, дpyзiв, школи aбо гpомaди, 
a тaкож пиcьмовий звiт, виконaний зa шaблоном, тa 
пpeзeнтaцiя виpобy (пyблiчний виcтyп).

Для виcтyпy можнa викоpиcтaти тaкi ключовi виpaзи:
Я pозпочaв pоботy з того, що......................................
Потiм я пpиcтyпив до.......................................................
Я зaкiнчив pоботy тим, що............................................
Пiд чac виконaння пpоєктy я cтикнyвcя з тaкими 

пpоблeмaми, як………...........................................................
Я вiдxиливcя вiд плaнy (вкaзaти, коли бyв поpyшeний 

плaн pоботи)……...................................................................
Плaн pоботи бyв поpyшeний, томy що..........................
Пiд чac виконaння пpоєктy нaйбiльш цiкaвим  

виявилоcь.................................................................................
Тpyднощi виникли пiд чac виконaння...............................
Мeнi вдaлоcя доcягти мeти, томy що..........................

ПОPAДИ БAТЬКAМ

1. Пiд чac вибоpy модeлeй aнaлогiв нeобxiдно до-
помогти дитинi знaйти якомогa бiльшe iдeй, зaпиcaти 
aбо зaмaлювaти їx нa apкyшi пaпepy.  Iдeї повиннi бyти 
piзномaнiтними. Чим бiльшe iдeй, тим ширший вибip.

2. Cпiльно обepiть нaйкpaщy iдeю, обґpyнтyйтe вибip, 
допоможiть пpaвильно cфоpмyлювaти мeтy пpоєктy.

3. Спiльно cплaнyйтe pоботy нaд пpоєктом, вpaxовyючи 
зaйнятicть дитини, pозклaд зaнять, a тaкож чac нa 
вiдпочинок.

4. Оcобливy yвaгy пpидiлiть пpомiжномy контpолю нa 
виготовлeння виpобy.

5. Вaжливим є допомогa y пошyкy iнфоpмaцiї тa добоpi 
мaтepiaлiв тa iнcтpyмeнтiв (y дитини нeдоcтaтньо доcвiдy i 
знaнь пpо ткaнини, нитки тa cпоcоби їx обpобки).

6. Пpи пiдготовцi до пpeзeнтaцiї пpоcлyxaйтe виcтyп, 
щоб зняти xвилювaння y дитини тa пiдтpимaти її.

7. Дaйтe поpaди, якi допоможyть cкоpeктyвaти 
дiяльнicть дитини y нacтyпномy пpоєктi.

8. Обговоpiть з дитиною, що вонa можe зpобити 
caмоcтiйно, бeз вaшої допомоги.

Отже, під час pоботи нaд пpоєктом бaтьки можyть 
виcтyпaти в кiлькоx pоляx. Вони конcyльтyють, 
вiдcлiдковyють виконaння плaнy, виpiшyють опepaтивнi 
питaння, допомaгaють у попepeднiй оцiнцi пpоєктy, беруть 
yчacть y пiдготовцi пpeзeнтaцiї, зaбeзпeчyють вiдповiдний 
peжим pоботи тa вiдпочинкy дитини.

Cпiльнa pоботa вчитeля, yчнiв тa бaтькiв є цiнним 
iнcтpyмeнтом, що дозволяє cклacти для кожного yчня cвiй 
мapшpyт i пiдiбpaти оптимaльний вapiaнт для виконaння 
pоботи.

Пpaцюючи спільно нaд виконaнням пpоєктiв, бaтьки 
бiльшe чacy пpоводять з дiтьми, cтaють ближчe до ниx, 
кpaщe pозyмiють пpоблeми cвоїx дiтeй. А ті, своєю чер-
гою, пiзнaють бaгaто нового, поповнюють дeфiцит yвaги 
тa cпiлкyвaння з доpоcлими, в ниx фоpмyютьcя нaвики 
пpоєктної дiяльноcтi тa взaємоpозyмiння.

Для виконaння творчого проекту нeобxiдно пpойти 4 
кроки (eтaпи):

IV. Зaключний
III. Тexнологiчний
II. Конcтpyктоpcький
I. Оpгaнiзaцiйно-пiдготовчий
У результаті виконання проєкту учні отримують оригі-

нальний, тобто неповторний виріб.
Pоботa над пpоєктом – це caмоcтiйнa діяльність yчня, 

але зaвдaння бaтькiв – знати суть проектної дiяльноcтi, 
її eтaпи, вимоги до пpоцecy i peзyльтaтy виконaння, щоб 
бyти готовим до cпiвпpaцi зі cвоєю дитиною, якщо вона 
звepнeтьcя по допомогy.

Долyчaючиcь до pоботи над проєктом, батькам cлiд 
дати певні peкомeндaцiї щодо pоботи над ним, тобто 
певний алгоритм дiй. Aджe вони відіграють роль джере-
ла iнфоpмaцiї – тaкі, як книги, фiльми, мережа Iнтepнeт. 
Пpaво вибоpy джерела інформації нaдaєтьcя дитинi.

Aлгоpитм pоботи над пpоєктом:

ПPОБЛEМA   =>   МEТA  =>   PEЗУЛЬТAТ

Пicля того, як виявлeнa пpоблeмa i поставлена мета, 
нeобxiдно:

1. Вcтaновити нaявнicть ресурсів та визнaчити, яких ре-
сурсів нe виcтaчaє (що є для виконaння – iнфоpмaцiя, вмiння, 
a чого поки що нeмaє, але потрібно мaти: iнфоpмaцiю, на-
вчитись виконувати певні опepaцiї, види pобiт).

2. Визнaчити зaдaчi (що потрібно зpобити, аби доcягти 
мeти).

3. Cплaнyвaти етапи pоботи (pозподiлити вcю pоботy 
на чacтини).

4. Обpaти cпоcоби виpiшeння зaвдaнь на кожному eтaпi.
5. Визнaчити cтpоки виконaння pоботи (поeтaпно i в 

цiломy).
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Нині весь світ захоплюється Україною – сильною, 
гордою, талановитою нацією, що має міцне коріння і неви-
черпний творчий та культурний потенціал. Таких таланови-
тих, мудрих, мужніх людей прихистила наша Дунаєвецька 
громада у нелегкий час протистояння військовій агресії 
росії. Засідання розмовного клубу «Соняшник» відбулося 
для гостей нашого міста, які в силу обставин тимчасово у 
ньому проживають. Цього разу учасників об’єднала ляль-
ка-мотанка, лялька – берегиня, як один із найдавніших 
символів міцності родини, сімейний оберіг. Присутні змогли 
доторкнутись до споконвічних українських традицій та ви-
готовити власноруч ляльку-мотанку.

Майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки про-
вела Надія Шмалюк, учителька трудового навчання 
Дунаєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2. 
Це були півтори години захопливого творення справж-
нього українського оберега. Гості навчились створювати 
ляльку, поринули у магічний світ українських обрядів та 
вірувань.

Про історію виникнення народної іграшки дізнались 
усі присутні, розгадували загадки,стали учасниками 
конкурсу з історії ляльки. Отримали сувеніри “Янголи- 
обереги”. Гостем заходу був фольклорно-етнографічний 
народний колектив "Кружіль" Великокужелівського СК 
(керівник Марія Семенюк). Аматори створили піднесений 
настрій, їх виступ гармонійно доповнив атмосферу спіл-
кування. Усе своє тепло, старанність, любов, молитви 
на захист і збереження життя кожен з присутніх вклав у 
власноруч створену «Берегиню», що додасть найближ-
чим часом життєдайної сили нашим воїнам у нелегкому 
протистоянні із ворогом.

Після закінчення майстер-класу одну із ляльок-обе-
регів передали захиснику, який попрямує разом з нею на 
передову.

Як виготовити ляльку «Берегиню»

Лялька-мотанка – українська народна лялька, сим-
вол жіночої мудрості, родинний оберіг. Здавен у кожній 
родині лялька-мотанка виконувала роль оберегу, була 
символом мудрості, берегинею роду, символом матері-
прародительниці та зв’язку між поколіннями, одна із 
найдревніших іграшок і сакральних (священних) істот 
нашого народу, якій тисячі й тисячі років. Скільки існує 
людство, стільки років цій іграшці, яка повинна була 
дитину заспокоїти, нагодувати і зберегти. Бо мати, за-
лишаючи дитя, замотувала фрукти чи хліб у шматочок  
тканини, прив’язувала паличку і давала як іграшку, тому 
в основі ляльки — хрест.

Берегиня роду, 
українського народу

Надія ШМАЛЮК,
учителька трудового навчання Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №2

Людина вигадувала ляльку-мотанку, подібну собі, 
як забавку для дитини, як оберіг дому. Виготовляючи 
цей сакральний предмет, жінки вкладали у нього свою 
енергію, певні думки і побажання. Ляльку-мотанку пе-
редавала мати дочці, коли віддавала до іншого роду, а 
дочка – своїй дитині. Це ніби ниточка, яка зв’язувала 
увесь рід.

Наші пращури вірили, що лялька є посередником між 
живими і тими, хто ще народиться. Тому на заміжжя дівчи-
ни разом із рушниками і сорочками в скриню до приданого 
клали ляльки. Робили їх дуже ретельно: одягали в україн-
ське народне вбрання як наречену, плели вінок на голову і 
обов’язково «додавали» нареченого — мусила бути пара. 
Відразу після одруження тими ляльками бавилися — вва-
жалося, що так швидше народяться діти.

Обличчя у «плодоносних» ляльок немає — невідомо ж 
хто прийде на світ. На обличчі ляльки намотували хрести. 
Усі елементи одягу мотанки є символічними: спідниця 
уособлює землю; сорочка — три часи: минулий, теперішній 
і майбутній; головний убір — очіпок, стрічка чи хустка — 
зв’язок із небом...

Раніше кожна дівчинка повинна була вміти робити цей 
оберіг, тому дівчата до цього ставились так само відпові-
дально, як і до вишивання шлюбного рушника. Ляльки-мо-
танки  дають змогу не загубити прадавню культуру рідної 
землі та зберегти її для майбутніх поколінь. 

Для виготовлення ляльки-мотанки доречно викорис-
товувати натуральні тканини та природні матеріали. 
Основу мотанки можна виготовити з вишневої або сли-
вової гілки. 

пошуки, інновації
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Технологічна карта
виготовлення ляльки "Берегині"

Вид технологічної 
діяльності

Конструційний матеріал Лінійний 
розмір (см)

Малюнок

Виготовлення голови 
для ляльки-мотанки

Бавовняна тканина 30х20

Виготовлення голови 
для ляльки-мотанки

Бавовняна тканина 25х25

Виготовлення голови 
для ляльки-мотанки

Бавовняна тканина 25х25

Виготовлення голови 
для ляльки-мотанки

Нитка №40 25х25

Виготовлення руки 
для ляльки-мотанки

Бавовняна тканина 
з друкованим малюнком

25х20

Виготовлення сукні 
для ляльки-мотанки

Бавовняна тканина 
з друкованим малюнком

25х20

Виготовлення спіднички 
для ляльки-мотанки

Бавовняна тканина 
з друкованим малюнком 
у клітинку

17х20

Лялька-берегиня має стояти на видному місці.  В жод-
ному разі не можна підвішувати її за голову. Найкраще 
ставити  на підставку, щоб вона оглядала кімнату. Потрібно 

запам’ятати головне правило від  творців ляльок-мотанок: 
лише іграшка, зроблена з любов’ю, буде надійним обере-
гом та нестиме радість.

пошуки, інновації
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На уроках трудового навчання, у процесі творчої ді-
яльності учнів, ми подорожуємо від задуму до втілення 
його в життя.

Проводячи урок, учитель ставить перед собою мету 
формувати у школярів практичні навички, творчу актив-
ність, виховувати естетичний смак. Вважаю, що уроки ма-
ють не тільки поєднувати різні види практичної діяльності, 
але й відкривати дітям прекрасний світ мистецтва, котрий 
несе в собі багатовікові уявлення про красу та гармонію.

У своїй роботі завжди намагаюсь використовувати 
творчі проєкти, які пов`язують сучасність з давніми тради-
ціями нашого народу та культур інших народів. Пропоную 
учням цікаві теми проєктів на виконання різноманітних 
технологій, одна з яких – “Технологія виготовлення виробів 
із бісеру”.

Учні ознайомлюються із загальними відомостями про 
техніки виконання виробів з бісеру, цікаві відомості про 
історію бісероплетіння, кольорову гармонію. Послідовно і 
детально вивчають технологію плетіння. Також створюють 
авторські творчі проєкти, презентації та кольорові альбоми 
з фотографіями робіт учнів.

Вироби з бісеру відомі з глибокої давнини. Вони ши-
роко використовуються для прикрашання інтер`єру, по-
бутових речей.

Авторські учнівські презентації творчих проєктів з цієї 
технології цікаві тим, хто тільки починає працювати з бісе-
ром, і тим, хто вже має певні знання і навички.

Засвоївши технології виконання основних способів 
плетіння, кожен зможе створити свої варіанти квіткових 
композицій, дерев та багато іншого, що підкаже   йому 
фантазія.

Бісер – це поезія, музика. Як у музиці, в поезії, в бісері 
можна виразити і граційність зими, і ніжність весни, гар-
монію форми і кольору троянди і польових квітів, і золоту 
печаль осені…

Бісероплетіння – не просто захоплення. Це можливість 
виразити себе, можливість зупинити мить і на мить зупини-
тися самому, щоб побачити, який прекрасний світ навколо.

І. Виконання виробів з бісеру. Загальні відомості

1. Історія виробів з бісеру.
Історія прикрас нерозривно пов`язана з історією розви-

тку людського суспільства, його культури, традицій, побуту, 
розвитку естетичного та художнього смаків.

За легендою, майже шість тисяч років назад фінікійські 
купці пливли Середземним морем і везли добуту в Африці 
соду. Висадившись на пісочний берег для ночівлі, роз-
вели багаття  і обложили його великими шматками соди. 

Побачити, відчути 
і творити прекрасне

Ольга ТАНАВСЬКА,
вчителька трудового навчання, вчитель-методист
Волочиської ЗОШ І-ІІІ ст. №1

На ранок на місці багаття купці знайшли злиток, який був 
твердим і прозорим. Це було скло.

Найдавнішим скляним предметом, що збереглися, є 
скляна бусинка, яка знайдена на розкопках Єгипетського 
міста Фіви. У процесі удосконалення технологій виго-
товлення коралів вони ставали  меншими. Так появився 
бісер, котрий по-арабському називався бусра або бусер – 
”фальшивий бісер”. На території нашої країни бісер уже в 
VІ-V ст.до н. е. використовувався для вишивання одягу та 
взуття, предметів жіночого туалету скіфами та сарматами, 
а на початку нашої ери – древніми слов`янами.

В епоху Київської Русі вишивання бісером дуже широко 
використовувалось як у жіночому вбранні, так і в предме-
тах церковного побуту.

У 1752 р. М.В.Ломоносов одержав дозвіл на будів-
ництво фабрики з виробництва скла і бісеру. В 1754 р. 
виготовили першу продукцію: бісер, стеклярус, скло для 
мозаїки.

Після смерті Ломоносова фабрика була закрита, про-
працювавши близько 10 років. Однак ремесло росло і 
розвивалось, відображаючи життя різних прошарків на-
селення.

Після буремних подій 1917-1922 рр. перестали існувати 
багато майстерень і шкіл по бісеру, але мистецтво плетіння 
із бісеру збереглось в народі.

Сучасні модельєри використовують бісер в якості при-
крас, для виготовлення аксесуарів.

У наші дні бісерне мистецтво розвивається у двох на-
прямках. Перший – це прикраси, як традиційні – ланцюж-
ки, гердани, так і нові варіанти – кольє, жіночі краватки 
тощо. Другий – об`ємні стилізовані вироби з бісеру для 
оформлення інтер`єру. Це різноманітні настінні панно, 
квіти, дерева.

2. Кольорова гармонія.
Кольорова гармонія – це узгодженість кольорів між 

собою, їх відповідність характеру об`єкта. Залежить від 
багатьох факторів: індивідуальних, національних, гео-
графічних.

Колір-основа будь-якого декоративного мистецтва. 
Існують три основних кольори: червоний, жовтий, синій. 
При змішуванні основних кольорів отримують другу тріаду 
– допоміжні кольори:

• червоний + жовтий = оранжевий;
• синій + жовтий = зелений;
• синій + червоний = фіолетовий.
В якому ж порядку відбуваються доповнення основних 

кольорів і що це означає? Доповнювати-значить підсилю-
вати один одного. Наприклад, червона троянда на зеленій 

пошуки, інновації
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тканині виглядає яскраво. Це кольоровий контраст. Велика 
кількість додаткового кольору завжди добре гармоніює 
з великою кількістю основного і навпаки. Однакова ж 
кількість основного і допоміжного кольорів дуже сильно і 
неспокійно діють на людину.

При виборі кольорової гами виробу необхідно 
пам`ятати, що пишність також потребує гармонії, як і еле-
гантна простота. Нема абсолютного правила, котре раз і 
назавжди визначило б вульгарне від благородного. У своїх 
творчих пошуках потрібно частіше звертатись до природи.

3. Підготовка до роботи з бісером.
Матеріали та інструменти.
Бісер. Він може бути мілкий, крупний, круглий, рубле-

ний, який представляє собою короткі трубочки (довжина 
1-5 мм). Чим крупніший бісер, тим менший його номер. 
Бісер може бути прозорим, блискучим, перламутровим, 
матовим.

Стеклярус. Трубочки з кольорового скла довжиною 
5-15 мм. Використовується як самостійний матеріал при 
виготовленні прикрас, у вишивці, а також і в сполученні з 
бісером, перлинами.

Нитки. Найбільш універсальні нитки для роботи з бісе-
ром: лх (лавсан-бавовна), лш (лавсан-штапель).

Жилка. Жилка міцна, майже невидима на виробі.
Дріт. Дріт різної товщини використовується для ство-

рення квітів, дерев, сувенірів, тощо.
Кусачки, круглогубці, плоскогубці використовуються 

для роботи з дротом.

ІІ. Технологія плетіння бісером

1. Паралельний спосіб плетіння.
Паралельний спосіб плетіння використовується най-

частіше для виготовлення квітів, різних сувенірів, ялинко-
вих іграшок. Бісер для цього виду плетіння повинен бути 
середньої величини, щоб через його отвори можна було 
протягнути дріт 2-3 рази. Дріт для листків може бути діа-
метром 0,30-0,32 мм, для пелюсток – 0,28-0,30.

Гострий листочок.
На дріт довжиною 10-15 см наберіть 3 бісерини, роз-

містивши їх на середині дроту. Поверніть робочий кінець 
дроту (на який набирали першу, другу і третю  бісерини) 
і знову протягніть через першу і другу бісерини в тому ж 
напрямку. Кінці дроту помінялись місцями. Отримали два 
ряди:перший ряд-одна бісерина, другий ряд- дві. Далі на-
бираємо на один кінець дроту ще три бісерини (четверту, 
п`яту і шосту), а другий кінець дроту пропускаємо в зво-
ротньому напрямку через шосту, п`яту і четверту. Продо-
вжуємо далі за схемою.

Овальний листочок.
Щоб виконати листочок округлої форми, набираємо 

для першого ряду 3 бісерини (першу, другу і третю) на 
середину дроту. Потім набираємо для другого ряду чет-
верту, п`яту, шосту і сьому бісерини та протягуємо другий 
кінець в зворотньому напрямку через сьому, шосту, п`яту 
і четверту бісерини.

Схема плетіння гострого листочка. 1-й і 2-й ряди

Схема плетіння 
гострого листочка

Схема плетіння 
овального листочка

З`єднання деталей в процесі плетіння.
Виконавши один листочок, починаємо плетіння другого 

листочка. Починаючи з точки з`єднання, протягуємо дріт 
спочатку в дротяну петельку першої деталі, потім набира-
ємо бісер наступного ряду другої деталі.

Схема з'єднання деталей під час плетіння

пошуки, інновації



50 Педагогічний вісник Поділля №3 (2022)

2. Голковий спосіб плетіння.
Голкове плетіння застосовують для виготовлення сер-

цевини квітів, гілочок, квітів. На дріт набирають відповідну 
кількість бісеру. Потім дріт протягують через всі бісерини 
крім останньої в зворотньому напрямку. Ця операція повто-
рюється стільки разів, скільки потрібно голочок для моделі.

Голковий спосіб плетіння

3. Петельний спосіб плетіння.
Використовуючи цей спосіб плетіння, можна виконати 

дерева, квіти. Різне оформлення дозволяє створювати 
зовсім різні дерева: петлі сформовані в кульку, петлі у 
вигляді плоскої або об ємної гілочки, у вигляді листочка.

Виконання суцвіття.
На дріт довжиною 20-25 см набираємо 10 бісерин. 

Відступивши 3 см від краю, робимо петлю і скручуємо 
дріт біля основи 2-3 рази. Відступаємо 5 мм , набираємо 
10 бісерин, петлю скручуємо біля основи 2-3 рази. Таким 
чином виконуємо непарну кількість петель, наприклад 7. 
Далі скручуємо петлі в кульку. Кінці дроту скручуються під 
петлями – отримаємо суцвіття.

Виконання суцвіття

Виконання плоскої гілочки.
Якщо зігнути дріт з петлями (7 петель) так, щоб четверта 

петля стала центральною, верхньою, а кінці дроту з`єднати 
і закрутити навколо своєї осі, отримаємо плоску гілочку.

Схема виконання 
плоскої гілочки

Об`ємна гілочка.
Об`ємну гілочку можна виготовити наступним чином. 

На середину дроту набрати 7-10 бісерин, скрутити дріт 
біля основи на 1 см, роз`єднати і повторити операцію на 
одному кінці дроту, скрутити біля основи до центрального 
дроту і разом два кінця дроту. Від`єднати другий кінець і 
повторити операцію. Повторювати операцію до тих пір, 
поки залишиться 2-3 см дроту.

Пишний листочок.
Залишивши вільний кінець від початку дроту, зробити 

петлю з 10 бісерин, скрутити біля основи 2-3 рази, набрати 
бісер в кількості, достатній, щоб обігнути першу петлю. 
Обігнувши петлю, скрутити дріт біля основи. Повторити 
операцію третій раз, відповідно, збільшуючи число бісерин.

Схема виконання листочків із трьох петель

Спосіб виготовлення виробів дугами (круговий спосіб).
Цей спосіб називають французьким, круговим. На 

центральну вісь набирають бісер 1,5-2 см. В якості цен-
тральної вісі бажано використати більш товстий дріт, 
тоді виріб буде краще тримати форму. Далі можна ви-
користати набраний бісер (1,5м дроту з набраним 1,2 м 
бісеру) або набирати бісер по ходу роботи. Умовно ліва 
частина центральної вісі-низ листка, права-верх. Беремо 
центральну вісь з набраним на неї бісером і в нижній 
частині двома-трьома витками прикручуємо робочий дріт. 
Набравши бісер, проводимо його паралельно центральній 
вісі і один раз обкручуємо в верхній частині центральній 
вісі. Переходимо на другу сторону (верхню), прокладаємо 

пошуки, інновації
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дріт з бісером в зворотньому напрямку, внизу накручуємо 
навкруги центральної вісі, переходимо на нижню сторону, 
прокладаємо дріт з набраним бісером до верхньої частини 
центральної вісі. Кількість дуг залежить від листочка. Якщо 
потрібний круглий чи овальний листочок-на центральну 
вісь набираємо бісер на 1,5-2 см, а кількість дуг повинна 
бути такою, щоб відстань, перпендикулярна центральній 
вісі, наближалась до відстані по центральній вісі від ниж-
нього до верхнього краю. Кінець дроту центральної вісі 
верхньої частини листка загнути на виворітний бік.

Якщо листочок повинен бути гострим, то центральна 
вісь з набраним бісером повинна бути довшою (2,5-3,5), 
а кількість дуг менша. Причому в верхній частині на цен-
тральну вісь набирають по одній або по дві бісерини перед 
закріпленням наступної дуги.

По закінченні роботи в нижній частині центральної вісі 
скрутити разом дріт робочий і центральний. Після закін-
чення надати листочку потрібну форму.

Круговий спосіб плетіння
а — круглий листочок; б — гострий листочок

ІІІ. Розробка та виконання творчого проєкту 
“Смачні полунички”

Технологія виготовлення 
виробів з бісеру

Інструменти і матеріали: декоративний дріт, бісер 
середнього розміру червоного, зеленого, білого і жовтого 
кольору; ножиці для роботи з дротом.

Послідовність виконання роботи.

1. Гілочка полунички складається з трьох простих лис-
точків, з’єднаних між  собою.

Схема простого листочка

Виконання гілочки з трьох простих листочків

2. Цвіт полунички виконується з білого бісеру з жовтою 
серединкою.

Послідовність виконання квіточки

3. Виконання чашолистика.
Чашолистик плететься за схемою зеленим бісером. 

Його надягають на готову квіточку та ягідку.

Схема виконання 
чашолистика

пошуки, інновації
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Виконання і використання чашолистика

4. Виконання ягідки полунички.
Ягідку полунички збирають із п`яти пелюсток, які пле-

туть паралельним плетінням з першого ряду. Спочатку 
виконується перша пелюстка за схемою. Далі виконуємо 
другу пелюстку за цією ж схемою паралельним плетінням 
з одночасним з`єднанням.

Схема виконання 
ягідки полунички

Послідовність виконання ягідки полунички

5. Виконання вусиків.
Вусики виготовляють голковим способом з зеленого 

бісеру. Готовий вусик закручують по спіралі.

Послідовність виконання вусиків

6. Збір композиції зі складових декоративних елементів.

7. Оформлення композиції.

Критерії оцінювання 
навчальних досягнень учнів 
під час виконання творчих завдань

Важливою умовою підвищення ефективності навчаль-
ного процесу є побудова такої системи діагностування 
навчальних досягнень учнів, яка забезпечує систематичне 
отримання об`єктивної інформації про їх навчально-тру-
дову діяльність.

Об`єктами діагностування з трудового навчання є зна-
ння, уміння та навички учнів, досвід творчої діяльності, до-
свід емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу.

Творчі проекти можна оцінювати за двома аспектами 
– зазадум, де враховується оригінальність композиції, її 
складність, образність , виразність, і за виконання, тобто 
техніку виготовлення роботи, де враховується якість у 
цілому (охайність, чіткість тощо).

“Смачні полунички”

Використані джерела
1. Бульба Н. Фігури, квіти та мініатюри із бісеру.-Харків: Книжковий 

Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2010.-112с.
2. Божко Л.А. Бісер.-М.: Мартин, 2006.-124с.
3. Вірко Е.В. Фігурки тварин із бісеру.-Донецьк: СКІФ, 2009.-64с.
4. Журнали: “Бісер. Секрети майстерності”.
5. Ляукіна М.В. Бісер.-М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009.-152с.
6. Мордак Б.А. Стильні прикраси. Крок за кроком..-Харків: Книжко-

вий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2007.-64с.
7. Наніашвілі І.Н. Фантазії з бісеру.-Харків: Книжковий Клуб “Клуб 

Сімейного Дозвілля”, 2007.-64с.
8. Путій Ю.В. Бісер.-Дніпропетровськ: “Слово”, 2005.-32с.
9. Романова Л.А. Магія бісеру: нові ідеї для рукодільниць.-Ростов 

н.Д: Фенікс, 2007.-155с.
10. Саненко Е.Н. Ігра в бісер. Рукоділля.-Ростов н.Д: Фенікс, 

2005.-256с.
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Шлях учителя від молодого спеціаліста до майстра 
непростий. Багато в чому він залежить від особистіс-
них якостей та професійних знань, отриманих у виші. 
Та чи не найважливіші на цьому шляху — перші кроки 
професійного досвіду, колектив і підтримка колег. Ко-
жен проходить творчий шлях, на якому професійно 
зростає, стає прогресивним, інноваційним та відкритим 
до нового.

Свій професійний шлях я розпочала у 2011 році, 
коли закінчила Хмельницький національний універси-
тет за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої 
освіти. Трудове навчання». Працювала учителем трудо-
вого навчання у Лозівській ЗОШ І-ІІІ ст. Деражнянського 
району, керівником гуртків у Деражнянському будинку 
творчості дітей та юнацтва, а з 2018 року працюю учи-
телем трудового навчання у Деражнянському ліцеї №1 
ім. П.Стрілецького. 

Важливим моментом мого професійного розвитку 
є участь у конкурсі «Учитель року 2021». Для мене 
він розпочався ще на початку жовтня 2020 року, коли 
наш заступник директора з навчальної роботи запро-
понувала мені взяти участь у цьому випробуванні. Це 
було захоплююче та цікаво, адже у ліцеї сформувалася 
команда молодих та креативних учасників. Разом з ко-
легами в номінації «Українська мова» та «Математика» 
ми брали участь у першому турі. Долали перші труд-
нощі, готували конкурсні випробування та допомагали 
один одному. 

Тоді конкурс вперше відбувався у дистанційному 
форматі та значно оновилися конкурсні випробування 
на усіх етапах. Перед тим, як розпочати підготовку, 
потрібно було ретельно ознайомитися з умовами та 
порядком проведення. Члени журі кожної територі-
альної громади могли уточнювати, конкретизувати, 
доповнювати орієнтовні критерії. Оскільки конкурсні 
випробування та формат їх проведення були новими, 
нам довелося шукати самостійно багато інформації та 
шляхи підготовки конкурсних завдань. Випробування 
«Майстер-клас» я готувала у форматі відеозапису 
педагогічного майстер-класу для своїх колег, згідно зі 
своєю педагогічною ідеєю, над якою працюю: «Вико-
ристання онлайн технологій, як засіб підвищення піз-
навальної активності учнів». Конкурсне випробування 
«Дистанційний урок» відбувався в синхронному режимі 
на платформі Meet для членів журі, які взаємодіяли з 
конкурсантом та виступали в ролі учнів. За підсумками 
першого «зонального» туру визначилися переможці 
громад, які брали участь в обласному етапі.

Відлуння незабутнього 
конкурсу

Тетяна СЕРЕДЮК,
учителька трудового навчання та інформатики Деражнянського 
ліцею №1 ім. П. Стрілецького, фіналістка конкурсу «Вчитель року – 2021» 
у номінації «Трудове навчання»

Підготовка до другого туру, звичайно, полягала у 
допомозі колег та консультантів центру професійного 
розвитку педагогічних працівників. Але специфіка пред-
мета «Трудове навчання», а саме проектної технології, 
потребувала поради саме учителів трудового навчання 
та опрацювання багатьох методичних матеріалів, роз-
робок. Після участі у першому турі я зробила висновок, 
що дуже важко зосередитися і придумати щось цікаве, 
коли тебе переповнюють переживання та емоції. Тому 
ключовим рішенням було створення певних заготовок 
та ідей для кожного із конкурсних випробувань. Я на-
самперед зібрала усі свої дидактичні матеріали, по-
чинаючи від студенських часів.

Розпочався обласний етап з випробування «Мето-
дичний практикум», де потрібно будо розробити інтер-
активне дидактичне забезпечення, згідно з темою уроку 
«Вибір та обгрунтування теми проєкту. Планування 
роботи з виконання проєкту. Розробка ескізу» для учнів 
8 класу. Я запропонувала проєкт «Лялька-прикраса 
до сумки, яка відображає особистість власника». Для 
кожному етапу уроку підготувала низку цікавих завдань 
та  ключову інтерактивну вправу «Дерево рішень» для 
аналізу зразків-аналогів та вибору майбутнього про-
єкту, яку можна провести за допомогою плаката (Рис. 
1.1) або онлайн-дошки (Рис. 1.2).

Рис. 1.1. Макет плаката «Дерево рішень»

пошуки, інновації
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Випробування, яке проводилося вперше та стосу-
валося саме трудового навчання, – це «Дорожня карта 
творчого проєкту». Нам було потрібно запропонувати 
методи та засоби реалізації проєкту «Подільський 
сувенір» для учнів 6 класу. Тут стали в нагоді власні 
розробки творчого проєкту «Закладинка», виконаної 
у технології ткацтва із залишків ниток у кольорах по-
дільської вишивки (Рис.1.3). Це саме той об’єкт праці, 
який дуже полюбляють мої учні (Рис. 1.4). У мене було 
багато власних методичних розробок та рішень, які я 
презентувала у своїй дорожній карті.

Рис. 1.3. Дорожня карта творчого проєкту

1.4. Зразки виробів

Формат проведення конкурсного випробовання «Дис-
танційний урок» полягав у відеозаписі дистанційного уроку 
з імітацією взаємодії. Учасникам конкурсу необхідно за час 
випробування було не тільки підготувати, але і фактично 
провести та зробити запис цього уроку. Це завдання нама-
галась виконати оригінально та цікаво. Потрібно було чітко 
розподілити час на підготовку матеріалів та відеозапис. 

Але найбільший «сюрприз» очікував фінальну шістку 
учасників під час випробування «Урок». Після жереб-
кування отримали тему уроку та почали готуватися до 
проведення офлайн-уроку на наступний день у Хмель-
ницькій гімназії №2 для учнів 5 класу. Але погодні умови 
внесли свої корективи. Після десятої години вечора 
нам повідомили, що автомобільне сполучення в області 
частково призупинено у зв’язку з сильним снігопадом. Ор-
ганізаторами конкурсу було прийнято рішення провести 
дистанційний урок у синхронному режимі на платформі 
Meet. Тому потрібно було за ніч усе переробити на інший 
формат проведення уроку. Емоції переповнювали, втома 
давалася взнаки, але під ранок прийшла ідея доповнити 
свій урок коротким жартівливим відеороликом про підго-
товку цього випробування. Звичайно, були переживання, 
як це сприймуть учні та члени журі. Впевненості додала 
підтримка колег, які залюбки долучилися до його ство-
рення. Той момент, коли діти почали аплодувати після 
демонстрації відео під час знайомства, запам’ятається на 
все життя. Наш урок пройшов спокійно та на позитивних 
емоціях. В результаті я посіла перше місце на другому 
етапі конкурсу. Відчуття радості одразу змішалося з 
переживаннями відповідальності та значущості всеукра-
їнського етапу.

Конкурсні випробування третього етапу були такими, 
як і на другому етапі, але вимоги та формат проведення 
– інший. Допомогу під час підготовки до конкурсу надав 
Хмельницький обласний інститут післядипломної педа-
гогічної освіти, зокрема методистка, старша викладачка 
кафедри теорії та методик природничо-математичних 
дисциплін і технологій Ніна Миколаїна Павич. Саме вона 
допомогла чітко зорієнтуватися у вимогах до випробувань 
та розробці заготовок.

Конкурсне випробування «Дистанційний урок» та 
«Методичний практикум» полягав у розробці матеріалів, 
які не повинні ініціалізувати учасника. Це вносило суттєві 
корективи у зміст самих матеріалів. Демонстрація відео 
з власного YouTube каналу чи відображення  акаунту на 
різних сервісах могло призвести до виключення із конкур-
су. Тому потрібно було максимум зашифрувати свої дані, 
але водночас створити сучасні матеріали. Несподіванкою 
також стало те, що теми для випробувань «Дорожня карта 
творчого проєкту» та «Майстер-клас» були в кожного учас-
ника різні та обиралась шляхом жеребкування. 

Для випробування «Дистанційний урок» учасникам 
необхідно було розробити урок для учнів 8 класу «Добір 
матеріалів за їх властивостями та розрахунок їх потреби 
для виготовлення запланованого виробу» в асинхронному 
режимі, інструкцію з опрацювання теоретичного матеріалу 
та виконання практичних завдань і технологічну карту 
уроку. Для уроку мною було створено інтерактивний аркуш 
на сервісі wizer.me (Рис. 1.5), який часто використовую на 
своїх уроках. На ньому розмістила низку цікавих завдань 
та матеріалів для опрацювання, а також передбачила 
оцінювання та взаємодію з учителем.

Рис. 1.2. Фрагмент онлайн-дошка «Дерево рішень»

пошуки, інновації
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Рис. 1.5. Фрагменти інтерактивного аркуша

Також на відбірковому етапі презентувала дорожню 
карту проєкту «Чохол для одягу» для учнів 8 класу. 

У фінальному етапі випробування полягало у представ-
ленні свого рішення реалізації теми уроку, згідно з власною 
педагогічною ідеєю. Майстер-клас проходив у форматі ви-
ступу без взаємодії з членами журі, після чого конкурсанти 
відповідали на запитання. Тему уроку «Організаціно-під-
готовчий етап та обгрунтування об'єкта праці. Блокнот. 
Пошук моделей-аналогів. Метод фокальних об'єктів при 
проєктуванні виробу. Вимоги до виробу» для учнів 7 класу 
запропонувала реалізувати через гру «Творчий ярмарок» на 
онлайн-плакаті (Рис. 1.6), де з героями відомого мультфіль-
му про козаків потрібно відвідати усі мітки, ознайомитися з 
матеріалами та виконувати різноманітні завдання.

Рис. 1.6. Фрагменти інтерактивного плаката

Для останнього випробування «Урок» в результаті же-
ребкування отримала тему «Художнє конструювання як 
складова процесу конструювання. Графічне зображення в 
проєктування: малюнок виробу. Метод фокальних об’єктів 
при проєктуванні виробу.» для учнів 7 класу та добу для 
підготовки. Урок відбувався на платформі ZOOM з учнями 
закладу загальної середньої освіти №243 м. Києва. Коор-
динатором випробування була учитель трудового навчання 
Ірина Юліанівна Хотзицька. Під час проведення уроку мені 
вдалося зробити акцент та максимальній взаємодії та 
співпраці з учнями. Працюючи над дослідженням нового 
для них методу фокальних об’єктів, демострувала різні ви-
роби, ми обговорювали варіанти моделей рюкзака. І коли 
учні створили ескізи та презентували їх, я зрозуміла, що нам 
вдалося досягти цілей уроку.

Протягом трьох етапів конкурсу було 12 випробувань, які 
залишились позаду. У підсумку я посіла п’яте місце у загаль-
ному заліку. Для мене це, безперечно, високий результат, 
за яким стоять досвід роботи попередніх років та пів року 
копіткої роботи, підтримка колег та близьких, продуктивна 
взаємодія з методистами і викладачами Хмельницького об-
ласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Участь 
у конкурсі – це насамперед розширення власного творчого 
простору, професійних інтересів, структурування досвіду і 
нове бачення праці вчителя взагалі і себе конкретно.

Це спонукає мене до подальшого професійного зрос-
тання. Зараз опановую технологію створення коміксів, які 
пропоную Вашій увазі.

пошуки, інновації



пошуки, інновації

56 Педагогічний вісник Поділля №3 (2022)



пошуки, інновації

57Педагогічний вісник Поділля №3 (2022)



пошуки, інновації

58 Педагогічний вісник Поділля №3 (2022)



пошуки, інновації

59Педагогічний вісник Поділля №3 (2022)



60 Педагогічний вісник Поділля №3 (2022)

на допомогу ЗСУ

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 
волонтерством займалася завжди. Учні, вчителі, батьки за-
вжди активно допомагали усім, хто цього потребував. З 2014 
року плели сітки, збирали гроші, малювали, писали листи, 
їздили з виступами та Вертепом у військовий шпиталь, пере-
давали необхідне на передову. У тісній співпраці з ГО «Центр 
Добриня» та ГО «Два крила» зробили чимало приємних 
сюрпризів нашим захисникам.

Після повномасштабного вторгнення російської федерації 
за дуже короткий час воїнам було зібрано та передано ГО 
«Центр Добриня» чимало продуктів, предметів першої необ-
хідності, ліків, дитячих малюнків та сувенірів. Спільна справа 
згуртувала нас. Приєднались до цієї благородної справи й 
інші хмельничани.

Напередодні найважливішого християнського свята 
ми провели акцію «Великодній подарунок захиснику»: діти 
малювали, виготовляли обереги, дорослі закупили 200 
пасочок. Все з любов’ю та вдячністю було передано ГО 
«Центр Добриня». 

Коли до нас звернулись волонтери ГО «Два крила» з про-
ханням виготовити костюми для індивідуального маскування 
бійців, колектив відразу ж відгукнувся. Але… де взяти сітки? 
Де взяти нитки? Як це робити? Та ми ж українці! Знайшлися 
люди, які вміють плести сітку, інші поділились викрійками 
«кікімори», з фабрики привезли пряжу. І закипіла робота… 
Щоденно весь колектив сумлінно трудився над виконанням 
замовлення. 

Перші вироби були виготовлені та передані на передову 
у березні, ми вже допомагали іншим громадам, проводили 
майстер-класи та екскурсії нашим виробництвом. Волонтери 
з Полонного та Гвардійська спочатку у нас навчались, а тепер 
стали нашими партнерами, діляться своїми «родзинками».

З 1 вересня 2022 року стартував соціальний проєкт «Ра-
зом до перемоги!», ініціаторами якого стали вчителі трудового 
навчання. Коли учням на уроках було запропоновано виплі-
тати сітки для «кікімор», діти із задоволенням підтримали цю 
ідею. Тепер уроки трудового навчання і технологій проходять 
дуже натхненно. Дитяча енергія та завзятість допомагає ство-
рювати захисні костюми набагато швидше.

Ми відправили вже більше пів сотні маскувальних костю-
мів, які виготовляють турботливі руки дітей і дорослих. Всі ми 
молимося про мир та перемогу і віримо, що вони збережуть 
життя українським Героям.

А воїни висловлюють велику повагу і теплі слова подяки: 
«…передай тій жіночці, яка її виготовила, що наша вдячність 
не знає меж! Ця кікімора бомбезна! Тепер життя принаймні 
ще одного снайпера під захистом і надійно сховане від очей 
ворога! Не уявляю, скільки зусиль, часу і терпіння мають люди, 
які шиють кікімори. Це ж така копітка праця! Дякуємо їм за те, 
що підтримують наш бойовий дух».

Разом – до перемоги

Сніжана РАЧКОВА,
заступниця директора з виховної роботи, вчителька трудового 
навчання і технологій ЗОШ І-ІІІ ступенів №29 м.Хмельницького
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на допомогу ЗСУ

…Страшну звістку почула від сина 24 лютого о 5-ій 
ранку: «Мамо, нас бомблять…».

На нашу мирну країну напали вночі, коли люди спали. 
Не хотілось вірити, думала – помилка. Але це правда. 
Стало моторошно і страшно за дітей під обстрілами.

Навчання для дітей відмінили. А ми, всі дорослі, при-
йшли до школи. Посірілі, настрашені люди. Але  заціпеніння 
тривало недовго. Буквально наступного дня закипіла робота. 
Місто нагадувало мурашник. Люди згуртувались: вікна пер-
ших поверхів адміністративних будівель закривали мішками 
з піском. Один з батьків і нам привіз камаз піску. Чоловіча 
команда ліцею збила рами для сіток. Матеріалами допома-
гали батьки – підприємці, власники швейних цехів. Згодом 
до плетіння маскувальних сіток долучились і переселенці.

Робота кипіла у дві зміни. Сировини для сіток виста-
чало, а от самих сіток не стало. На допомогу прийшло 
підприємство «Карат», яке виготовляє килими. І ми стали 
плести основи для маскувальних сіток. Волонтери навчили 
плести човником, за типом рибальських сіток. Але цей про-
цес виявився дуже довгим. Сіток потрібно було багато. Тоді 
спробували плести сітки за технікою макраме. Цей метод 
себе виправдав, процес пішов значно швидше.

На базі їдальні організували цех з приготування енерге-
тичних батончиків на основі вівсянки, меду, зернят, горіхів з 
додаванням різних видів сухофруктів. Всі складові приносили 
і привозили не тільки члени шкільної родини, а й містяни. 
Якщо чогось бракувало сьогодні, завтра воно вже було. 
Інформація поширювалася швидко. Проблеми з охочими 
працювати теж не було. У гурті було всім психологічно легше.

До плетіння маскувальних сіток у час вільний від на-
вчання долучалися старшокласники. Було приємно спосте-
рігати, як вони самоорганізувалися і за власним бажанням 
працювали щоп’ятниці та щосуботи.

Від волонтерів дізналися про дефіцит маскувальних 
сіток для снайперів, розвідників. Їх називають кікіморами. 
Волонтери принесли зразки сіток, і це нам було до снаги. 
Сировину спочатку шукали самі. Кольорову гаму розроби-
ли теж власними силами. Ходили на речовий ринок, купу-
вали нитки відповідних кольорів, розпускали мішковину, 
шматки тканини торочили на нитки.

Через деякий час знову виникає проблема для основи 
сіток. Допомогли наші земляки, заробітчани з Італії. Спо-
чатку вони передали пробну сітку. Вона підійшла. Наші 
земляки переслали нам «Новою поштою» велику посилку. 
Тепер сітки вистачило надовго.

На сьогодні ми налагодили зв’язок з волонтерським 
центром, який надає нам бобини ниток потрібних кольорів. 
Адже зі зміною сезонів, змінюємо і кольорову гаму сіток. 
Радимося з художником, а то й самі приймаємо рішення. 

Біда нас згуртувала

Світлана СКОРИК,
учителька трудового навчання ліцею №17 м. Хмельницького

В інтернеті знайшли картинки осіннього степу, підібрали 
потрібні кольори ниток…

За тиждень плетемо сітку розміром 4х1,2 м, далі з них 
шиють костюми. Іноді волонтери просять самі сітки. Роботу 
не припиняли і влітку.

З початком навчального року старшокласники долу-
чилися до заготовки консервацій для ЗСУ. Завдячуючи 
природним умовам і працьовитим рукам, на Хмельниччині 
цього року вирощені гарні врожаї овочів та фруктів. Це 
дало можливість законсервувати і засолити помідори, на-
варити варення та повидла з малини, слив, яблук, груш. 
Учні не тільки приготували смачну консервацію, на кожну 
банку вони наклеїли наліпки з побажаннями для воїнів.

Думаю, бійцям буде приємно відчути, що про них 
турбуються і діти. Звичайно, дівчаткам допомагали члени 
їхніх родин: матусі і бабусі. До овочевих консервацій вони 
додали м’ясні консерви і сало, інші літні заготовки. Дві пар-
тії консервацій волонтери повезли бійцям. Семикласниці 
напекли солодощі, які теж поїхали за призначенням.

Ніхто не відміняв і виконання програм. Війна навіює 
нові мотиви у творчості. Якщо раніше 9-ті класи виконува-
ли технологічний проект «Лялька-мотанка Наречена», то 
зараз на часі жінка Берегиня, яка чекає з дітьми чоловіка 
з фронту, «Волонтерка», «Калина», «Пташка» уособлюють 
образи жінок і дівчат війни.

Всім серцем співчуваємо людям, які потерпіли, загинули, 
втратили свої домівки. Розуміємо, якою ціною відвойовують 
і утримують наші військові кожен клаптик рідної землі.

Робота, яку ми виконуємо, – це маленька крупинка, 
наш внесок у перемогу.
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Уроки трудового навчання мають бути цікавими 
і корисними, забарвленими власними  позитивними  
емоціями, сприяти розширенню кругозору, залучати ди-
тину  до творчого пошуку, до самостійної дослідницької 
діяльності. Найкращі помічники в цьому – нестандартні  
завдання – кросворди, кроссенси, філворди, анаграми 
– допомагають розвивати інноваційний потенціал учня, 
формувати такі його риси, як: відкритість новому; вну-
трішній свободі; емоційній стабільності; рефлективності; 

Нестандартні завдання – 
ключ до пізнання

Наталія ДРАПАТА,
заступниця директора з виховної роботи Більської ЗОШ І-ІІІ ст. 
ім.К.І.Геренчука Чемеровецької ТГ, вчителька трудового навчання, 
вчитель-методист

спонтанності; позитивності  мислення, що утверджує, 
насамперед, цінність людини, її гідність, вміння набу-
вати досвід, навіть через помилкові дії, спрямованість 
на позитивне сприйняття реальності та її активне пере-
творення.

Такі завдання є доречними при вивченні нового мате-
ріалу як способу організації групової роботи; створення  
проблемної ситуації;  при закріпленні й узагальненні ви-
вченого матеріалу.

1. Розтлумач кроссенс:
Запиши назви видів конструкційних матеріалів.

Відповіді: 2. Папір.  3. Пластмаса. 4. Тканина. 5. Скло. 
6. Дерево. 7. Камінь. 8. Пряжа. 9. Метал.

Поясни значення виду матеріалу по горизонталі чи 
вертикалі та опиши вироби, які з них можна сконстру-
ювати. (Наприклад: №6-9 – скло і метал – металопласти-
кові вікна; № 4-8 – тканина і пряжа: одяг і т.д.)

2. Розшифрувати малюнки кроссенсу.
Записати назви зображеного.

Знайти ключове слово уроку.
1. Друга літера картинки №1.     (А)
2. Перша літера картинки №2    (П)
3. Перша літера картинки №3    (Л)
4. Третя літера картинки №4      (І)
5. Перша літера картинки №5    (К)
6. Остання літера картинки №6 (А)
7. П’ята літера картинки №7      (Ц)
8. Перша літера картинки №8    (І)
9. Перша літера картинки №9    (Я)

Визначити матеріали та інструменти, необхідні для 
виготовлення  аплікації.

3. Розтлумач кроссенс.
Визнач види  аплікації. 
Опиши, техніку виконання.

Відповіді. 1. Предметна. 2. Сюжетна. 3. Декоратив-
на. 4. Пласка. 5. Об’ємна. 6. Абстрактна. 7. Силуетна.  
8. Одноколірна. 9. Багатоколірна.

Тема. Аплікація як вид оздоблення виробів
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4. Знайди слова у філворді. Види природніх ма-
теріалів для аплікації. Вибери матеріали для роботи.

Список слів:
1. ЛИСТЯ  6. КАМІНЦІ 11. МОХ
2. ПЕЛЮСТКИ 7. ПУХ  12. ЖОЛУДІ
3. КВІТИ  8. ПІР’Я  13. ГОРІХИ
4. НАСІННЯ  9. СОЛОМА 14. ГІЛКИ
5. МУШЛІ  10. ШИШКИ

5. Знайди слова у філворді. Види аплікації.

Список слів:
1. ПРЕДМЕТНА 4. ОБЄМНА
2. СЮЖЕТНА  5. АБСТРАКТНА
3. ПЛАСКА  6. СИЛУЕТНА

6. Розшифруй анаграму. Види аплікації.
Едтаемнрп__________________(предметна)
Антюежс____________________(сюжетна)
Оедрктанвиа_________________(декоративна)

Аклсап_____________________(пласка)
Намбєо_____________________(об'ємна)
Натбркатса__________________(абстрактна)
Нсатулеи____________________(силуетна)

Тема. Види ручних швів. Вишивка
Завдання 1. Кросворд

1. Місце, в якому голка входить у тканину і виходить з неї. 
2. Тканина, з якої щось шиють або на якій вишивають.
3. Шов для обробки країв та підрублювання тканини.
4. Відстань між двома проколами голки.
5. Ряд повторювальних стібків.
6. Шов за допомогою якого з’єднують окремі частини тканини.
7. Місце з’єднання деталей.
8. Відстань від краю тканини до шва. 

Відповіді: 1. Прокол. 2. Робоча. 3. Оздоблювальний.  
4. Стібок. 5. Строчка. 6. Закріплювальний. 7. Шов.  
8. Ширина.

Завдання 2. Правила безпечної роботи 
під час роботи голкою,  ножицями

1. Щоб не поколоти палець при проколюванні голкою тканини, користуватися….
2. Леза ножиць повинні  бути повністю… 
3. Для роботи голка повинна бути (якою?)…. .
4. При шитті користуватися спеціальною …. для голок . 
5. Передавати ножиці необхідно, тримаючи за замкнуті леза, кільцями…
6. Передавати голку треба разом з…..
7. Ножиці мають лежати зі стуленими лезами, спрямовані кільцями до пра-
цюючого (з якого боку)… 
8. Після роботи ножиці тримай …, бажано в чохлі.

Відповіді: 1. Наперстком. 2. Зімкнені. 3. Гострою. 4. Подушечкою.  
5. Вперед. 6. Ниткою. 7. Праворуч. 8. Складеними.
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Завдання 3. Філворд «Ручні шви»

Список слів:
1. ПРОКЛАДНИЙ 4. ТАМБУРНИЙ
2. НАЗАДГОЛКУ 5. КОЗЛИК
3. СТЕБЛОВИЙ 6. ПЕТЕЛЬНИЙ

Завдання 4. Філворд «Композиція вишивки»

Список слів:
1. ВІДПОВІДНІСТЬ  5. СИМЕТРИЧНІСТЬ
2. КОМПОЗИЦІЙНИЙ  6. РІВНОВАГА
3. ЦЕНТР   7. РИТМ
4. ПРОПОРЦІЙНІСТЬ

Завдання 5. Анаграма «Композиція вишивки»
1. Впісдьдотінві  ________________(відповідність)
2. Рентц _______________________(центр)
3. Онірьоппйцтсрі________________(пропорційність)
4. Ьстничисмтеір________________(симетричність)
5. Нрвіагвао____________________(рівновага)
6. Митр________________________(ритм)

Завдання 6. Види орнаментів

1. Орнамент, що складаються з різноманітних ліній, фігур.
2. Орнамент, що складається із спрощеного зображення рослинних 
мотивів .
3. Частина малюнка вишивки, що повторюється.
4. Орнамент - реалістичне або стилізоване зображення мотивів при-
роди, архітектурних пам’яток тощо. 
5. Одна  із найпоширеніших технік в українській вишивці.
6. Творче   поєднання елементів узору, об’єднаних змістом, кольором, 
формою.
7. Орнамент , що  утворюється з окремих літер або елементів тексту. 
8. Орнамент - композиція із зображенням гербів, орденів, медалей, 
емблем, значків.
9. Орнамент - спрощене зображення птахів, тварин, комах.
10. Орнамент з гербами, емблемами, зображенням атрибутики теа-
трального мистецтва, музичних інструментів, предметів  побуту.
11. Орнамент, що складаються зі спрощеного зображення  фігур людей.
12. Візерунок  або узор, побудований на ритмічному повторенні гео-
метричних елементів, стилізованих тваринних чи рослинних мотивів.

Відповіді: 1. Геометричний. 2. Фітоморфний.  
3. Рапорт. 4. Пейзажний. 5. Хрестик.  6.  Композиція.  
7.  Каліграфічний. 8. Геральдичний. 9. Зооморфний.  
10. Символічний. 11. Антропоморфний. 12. Орнамент.

Завдання 7. Філворд. Вишивка. Види орнаментів

Список слів
1. РАПОРТ   7. ФІТОМОРФНИЙ
2. ОРНАМЕНТ   8. СИМВОЛІЧНИЙ
3. КОМПОЗИЦІЯ   9. КАЛІГРАФІЧНИЙ
4. ЗООМОРФНИЙ  10. ПЕЙЗАЖНИЙ
5. АНТРОПОМОРФНИЙ  11. ГЕРАЛЬДИЧНИЙ
6. ГЕОМЕТРИЧНИЙ  12. ХРЕСТИК

до практичної скарбнички
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Тема. Проєктування
Завдання 1. Кросворд «Етапи проєктування»

1. Етап  виконання економічних розрахунків собівартості та при-
бутковості виробу, екологічної оцінки, аналізу власної діяльності, 
підведення підсумків роботи над проектом.

2. Етап вимог до виробів даного призначення, до матеріалів, ана-
лізу зразків-аналогів.

3. Етап створення малюнка, шаблону виробу, опису зовнішнього 
вигляду та конструкції проектної моделі, підбору відповідних конструк-
ційних матеріалів, інструментів та обладнання для роботи.

4. Етап визначення оптимальної технології виготовлення виробу, 
складання технологічної карти, виготовлення об'єкта проектування, 
дотримання правил безпечної праці під час роботи.

5. Етап постановки мети й завдань, обґрунтування проблеми, що 
виникла, і необхідність її розв’язання, вибору об’єкта проектування та 
призначення  виробу.

Відповіді: 1. Заключний. 2. Підготовчий. 3. Конструк-
торський. 4. Технологічний. 5. Організаційний.

Завдання 2. Поняття про проєктування 1.

1. Популяризація  товару, з метою привернути увагу споживачів, гля-
дачів, замовників створення популярності.
2. Процес ознайомлення з виробом, демонстрація.
3. У загальному значенні  — «те, на що спрямована певна діяльність».
4. Предмет  або набір предметів, що виготовляються і є результатом 
виробничого процесу.
5. Доцільне  поєднання всіх компонентів виробу в художньо-естетичну 
цілісність, зумовлену логікою  вироблення .
6. Імпровізація, придумування, вигадка, створення нових та оригіналь-
них виробів.

7. Заздалегідь  визначений порядок дій, які потрібні для досягнення 
поставленої мети.
8. Процес створення проекту майбутнього об’єкта та способів його 
виготовлення.
9. Процес поєднання, з’єднання, взаємозв'язаних за технологічним 
процесом способів, операцій, матеріалів.
10. Модель, що створена на основі базової моделі, але відрізняється 
формою деталей чи оздобленням.
11. Сукупність знань, відомостей про послідовність окремих виробничих 
операцій у процесі виробництва чого-небудь, способів обробки або 
переробки матеріалів, виготовлення виробів.
12. Форма  виробу, яку використовують для розробки цілого ряду по-
дібних виробів.

Відповіді: 1. Реклама. 2. Презентація. 3. Об’єкт. 4. Виріб.  
5. Композиція. 6. Фантазування. 7. Планування. 8. Проектування.  
9. Комбінування. 10. Аналог. 11. Технологія. 12. Модель.

Завдання 3. Кросворд . Поняття про проєктування 2.

1. Діяльність  для формування попиту та задоволення потреб спо-
живачів.
2. Задум, план, прообраз певного об‘єкта; сукупність документів і роз-
рахунків, необхідних для його створення.
3. Предмет, деталь оформлення.
4. Виражені  в грошовій формі поточні витрати на виробництво та 
реалізацію продукції.
5. Особливість, властива даному предмету, явищу; істотні ознаки, що 
відрізняють один об'єкт від іншого.
6. Операція, яка полягає в побудові на рівних поверхнях заготовок 
внутрішніх і контурних ліній виготовлених деталей.
7. Пристосування  для перенесення контурів деталей  на основу.
8. Подробиця, дрібниця, частина цілого, елемент, складове чогось.
9. Сукупність  властивостей продукції, які визначають ступінь придат-
ності її для використання за призначенням.
10. Метод, процес і результат художньо-технічного проєктування виро-
бу орієнтований на досягнення найповнішої відповідності створюваних 
об'єктів і середовища загалом потребам людини.
11. Підготовчий  нарис, що фіксує задум художнього витвору чи окремої 
його частини в найхарактерніших рисах.
12. Форма  відображення певних закономірних зв'язків та відношень 
зовнішнього світу, спрямована на його перетворення.

Відповіді: 1. Маркетинг. 2. Проєкт. 3. Оздоблення.  
4. Собівартість. 5. Специфіка. 6. Розмітка. 7. Шаблон.  
8. Деталь. 9. Якість. 10. Дизайн. 11. Ескіз. 12. Ідея.

до практичної скарбнички
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Завдання 4. Філворд

Завдання 5. Анаграма. Вимоги до виробу.
1. Ияпнчеазннр_______________(призначення)
2. Ситчьттеіесн_______________(естетичність)
3. Ріснгілнаььито______________(оригінальність)
4. Зтучрьнсі__________________(зручність)
5. Ічкртсьинпта________________(практичність)
6. Сопаоттр___________________(простота)
7. Рпійнтрьцопсіо_______________(пропорційність)
8. Нкснчеьмооііт________________(економічність)

Список слів
1. ПРОЄКТ 5. ШАБЛОН  9. ЯКІСТЬ
2. ДИЗАЙН 6. МАРКЕТИНГ  10. РОЗМІТКА
3. ДЕТАЛЬ 7. СОБІВАРТІСТЬ  11. ІДЕЯ
4. ЕСКІЗ  8. ОЗДОБЛЕННЯ  12. СПЕЦИФІКА

Тема. Матеріалознавство
Завдання 1. Властивості текстильних матеріалів

1. Цими властивостями називається їх здатність ви-
кликати у людини зорові відчуття кольору, блиску, білизни 
та прозорості.

2. Властивості тканин розтягуватися, згинатися, зміню-
ватися під час експлуатації .

3. Властивості, які можуть виявлятися на різних етапах 
швейного виробництва - у процесі розкрою, зшивання і 
волого-теплової обробки виробів. 

4. Властивості, що визначають ступінь нешкідливості 
тканин для організму людини і ступінь комфортності, яку 
відчуває людина при контакті з ними.  

5. До властивостей відносять довжину та ширину тка-
нини, її товщину, щільність і масу.

Відповіді: 1. Оптичні. 2. Механічні. 3. Технологічні.   
4. Гігієнічні. 5. Геометричні.

Завдання 2.  Механічні властивості тканин

1. Властивості тканини, дії яких піддається виріб під 
час використання, чистки, прання, а також під впливом 
світла, вологи, температури повітря.

2. Одна  з найважливіших властивостей, що впливає на 
якість тканини,  характеризується границею  стійкістю при 
розтягуванні, розриванні і продавлюванні тканини. 

3. Здатність  тканини утворювати симетрично спадаючі 
округлі складки, що залежить від структури тканини і її по-
верхневої щільності.

4. Здатність  тканини утворювати складки і зморшки  
при стисканні тканини, які можна виправити шляхом во-
лого-теплової обробки.  

5. Здатність  тканини легко змінювати свою форму, що 
залежить від виду і якості волокон, від крутки пряжі, від 
щільності переплетення і способу обробки.

Відповіді: 1. Зношуваність. 2. Міцність. 
3. Драпірувальність. 4. Зминальність. 5. М’якість.

до практичної скарбнички
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Завдання 3. Розглянь кроссенс
та виконай завдання

Цих тварин розводять для отримання вовни.

1. Які види шерсті ти знаєш, які з них  отримують із 
цих тварин?

2. Запиши властивості волокон.
3. На які сорти ділиться шерсть?
4. Які вироби виготовляють з шерсті?

Завдання 4. Фізичні властивості тканин

Список слів
1. ГІГРОСКОПІЧНІСТЬ  5. ВОДООПІРНІСТЬ
2. ПОВІТРОПРОНИКНІСТЬ 6. ВОДОПРОНИКНІСТЬ
3. ПАРОПРОНИКНІСТЬ  7. ТЕПЛОЗАХИСНІСТЬ
4. ВОДОПОГЛИНАЛЬНІСТЬ 8. ПИЛОЄМНІСТЬ

Кросворд «Фізичні властивості тканин»

1. Здатність  тканини змінювати свою вологість залежно 
від вологості й температури навколишнього середовища.

2. Здатність  тканини пропускати через себе воду. 
3. Здатність  тканини затримувати пил та інші забруд-

нення, що залежить від структури тканини, виду волокон 
та обробки.

4. Здатність  тканини вбирати вологу, що дуже важливо 
для рушників, спальної і натільної білизни.

5. Здатність  тканини пропускати повітря і забезпечувати 
вентиляцію тіла. 

6. Властивість, що має велике значення для спеціальних 
тканин (брезент, плащові тканини тощо). 

7. Здатність  тканини зберігати тепло, яке виділяється 
тілом людини. 

8. Здатність  тканини пропускати водяні пари і забезпе-
чувати нормальні умови для організму людини.

Відповіді: 1. Гігроскопічність. 2. Водопроникність.  
3. Пилоємність. 4. Водопоглинальність. 5. Повітропро-
никність. 6. Водоопірність. 7. Теплозахисність. 8. Паро-
проникність.

до практичної скарбнички
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Як розвивати ерудицію, 
творчість, кмітливість…

Марія МУЛЯР,
учителька трудового навчання Шепетівського НВК №1 у складі «ЗОШ 
І-ІІ ст. та ліцей ім. Героя України М.Дзявульського» Шепетівської міської 
територіальної громади, вчитель-методист

Добірка матеріалів містить різні види творчих за-
вдань, а саме: головоломки, сканворди, угорські 
кросворди тощо, які спрямовані на формування в 
учнів технологічної грамотності, критичного мислення, 
ключових компетенцій, стійкого інтересу до предмета, 
розвитку особистості, індивідуального підходу до учнів, 
створенню умов для самореалізації та інтелектуальної 
незалежності.

Рекомендовано вчителям трудового навчання і техно-
логій. Матеріали можна використовувати на різних етапах 
уроку і в залежності від вибраної теми.

Загадкова страва

Існує дуже цікава історія, за якою у 1792 році граф на 
ім’я (а ім’я ви дізнаєтесяя тоді, коли розгадаєте кросворд) 
дуже захопився  грою в карти. Він навіть відмовився зупи-
нитися грати заради обіду та звелів подати йому шматок 
м’яса між двома скибами хліба (щоб не забруднити руки). 
Таким чином, граф  дав початок новому кулінарному на-
правленню. З того часу ім’я міцно закріпилося за назвою 
цього бутерброда.

Умови розв’язання кросворду:
1. Закресліть назви ласощів.
2. З літер, що залишаться, складіть назву бутерброда. 
3. Читати можна по клітинках в різні боки, лишень не 

по діагоналі. Слова не перетинаються.

П У Н Г Ч К Е К С Д

Т Д И Б У Б П Е В О

О Р Т К И Л І Ч И С

К А Л А Ч Ц У К Е Р

Ш О К О П И Р І Г К

Е Д А Л К Р В А В И

К Т Л Ь М Е С Ф Л І

О Е Й И Ц У У Ф Л Е

К Л А Т А К Х А Л В

Ш А В З Е Ф І Р Н А

Відповідь – сандвіч.

Викресліть у цьому кросворді 14 назв кухонного при-
ладдя і у вас залишиться 7 літер. Читаючи зверху вниз, 
виясни, яку улюблену страву готувала киця Мура. 

(Голубці) 

Головоломка

(Вид ужиткового мистецтва, техніки її виконання 
та необхідні матеріали для роботи).

7 клас. 
Тема: Макарони, крупи та макаронні 
вироби. Їх роль у харчуванні людини

до практичної скарбнички
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1. З нього виготовляють макарони (борошно).
2. З якої рослини отримують пшоно (просо)?
3. Який продукт харчування академік Павлов назвав 

винятковою їжею, яку створила сама природа (молоко)?
4. Поживні речовини, яких у макаронах найбільше 

(вуглеводи).
5. Який вид теплової обробки застосовують для отри-

мання каші (варіння)?
6. Дуже корисний кисломолочний продукт (кефір).
7. З нього готують сирники (творог).
8. Дуже корисна крупа, яку використовують у дієтично-

му харчуванні (гречка).
9. Його дуже полюбляють додавати до макаронів  іта-

лійці (соус).
10. З неї виготовляють манну крупу (пшениця).
11. Крупа, яка дуже полюбляє воду (рис).
12.  Поживна речовина, якої у молоці найбільше (вода).
13. Якщо всі попередні відповіді правильні, ви отримає-

те слово, яке означає процес знешкодження хвороботвор-
них мікробів у молоці (пастеризація).

Кулінарія. Види овочів 
та їх теплова обробка

Якщо знайдете правильні відповіді на запитання, то 
дізнаєтесь, як називаються речовини, які вбивають хво-
роботворні мікроби і містяться в цибулі, часнику, гірчиці. 
(Фітонциди)

1. Поживні речовини, яких багато в овочах (вітаміни).
2. Продукти харчування рослинного походження (овочі).
3. Приміщення, де готують їжу (кухня).
4. Наука про харчування (кулінарія).
5. Вид теплової обробки овочів (тушкування).
6. Овоч, якому поставлено пам’ятник  (капуста).
7. Овоч, у якому міститься каротин (морква).
8. Страва з овочів або фруктів з різними добавками 

(салат).
9. Овоч, без якого не можна зварити червоного борщу 

(буряк).
10. Овочі, без яких не посмажиш дерунів (картопля).
11. Напій з фруктів (компот).
12. Гарячий трав’яний напій (чай).
13. Предмет для сервірування столу (виделка).
14. З ягід та цукру готують (варення).

У цьому угорському кросворді зашифровано назви 24 
предмети одягу. Викресли їх, і ти легко довідаєшся, на що 
все це можна одягнути.

Цікава геометрія

Розділіть малюнок на 4 однакових за формою і роз-
мірами частини, в кожній з яких має бути по 2 синіх і по 1 
червоному кружечку.

В угорському міні-кросворді знайдіть назви 8 професій.

Лікар. Учитель. Водій. Секретар. Пожежник. Співак.
Телеведучий. Бармен.

Розклади доміно у квадраті так, щоб на всіх 4 сторонах 
квадрата була однакова сума очок (11 очок)

Відповідь:

до практичної скарбнички



Вироби учнів 
Старокостянтинівської  
ЗОШ І-ІІІ ст. №1.  
Вчителька трудового  
навчання (технологій)  
Валькова Майя 
Вікторівна

Вироби учнів НВК №10 
м. Хмельницького. 
Вчителька трудового 
навчання (технологій) 
Козубай Людмила 
Іванівна



Вироби учнів 
багатопрофільного 
технологічного ліцею
м. Хмельницького ім.А.Мазура. 
Вчитель трудового 
навчання (технологій) 
Личак Олександр
Володимирович


