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Слово від авторів 

 

Кому? 

Цей посібник адресований викладачам, які працюють у ЗВО 

за спеціальністю „Початкова освіта”. Однак, він буде корисний і 

іншим фахівцям, оскільки в ньому представлено практичні заняття 

з курсів, де запропонувано варіанти використання тих чи тих 

активних методів навчання, серед яких переважають методи 

розвитку критичного мислення. 

Що ви знайдете в цьому посібнику? 

Розробки практичних занять з різних курсів для спеціальності 

„Початкова освіта” освітнього cтупеня „бакалавр” з використанням 

технології розвитку критичного мислення. 

Для чого він? 

Посібник розроблений з метою поділитися власним досвідом 

розвитку критичного мислення майбутніх учителів початкової 

школи. 

Безумовно, наш варіант використання означених методів не 

претендує на вичерпність і остаточність, а може слугувати лише 

орієнтиром. Бо практика роботи показує, що одні й ті самі методи 

успішно спрацьовують в одних групах і дають зовсім низький 

результат у інших. Тому тут слід покладатись на внутрішнє 

педагогічне чуття й не боятись експериментувати. 

Методичний аспект або трохи про зміст 

Кожне практичне заняття починається з мотиваційної 

ситуації у формі тестового контролю та проблемної задачі. На нашу 
думку, цей вид роботи орієнтує студентів на більш активну і творчу 

підготовку до заняття та зацікавлює до подальшої навчальної 

діяльності. 
Розвиток критичного мислення, перш за все базується на 

знаннях, тому, зважаючи на те, що це заняття в університеті, ми 

покладаємось на попередню підготовку студентів за планом 

практичного заняття. А вже в аудиторії викладач відпрацьовує 
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окремі питання, намагається навчити використовувати набуті 

знання на практиці, з’ясувати спірні моменти, надати методичні 

рекомендації тощо. 

Автори виходили з того, що крім професійних знань, умінь і 

навичок, студенти набудуть певних результатів щодо розвитку 
критичного мислення, тобто зможуть: обговорювати та 

пропонувати відповіді на проблемні запитання; висловлювати й 

обґрунтовувати власну думку; аналізувати та порівнювати 

психолого-педагогічні тексти за поданими проблемними 
питаннями; виявляють головне, осмислюють теоретичні ідеї, 

концепції; відстежують хід власних думок; роблять висновки щодо 

змісту матеріалу; відпрацьовують уміння і стратегії мислення; 
учаться конструктивно співпрацювати в групі; неупереджено й 

об’єктивно оцінювати аргументи; виявляти помилкові і хибні 

протиставлення; оцінювати результати своєї роботи за поданими 

критеріями; порівнювати свої вміння з уміннями одногрупників; 
систематизувати та узагальнювати теоретичну інформацію та 

подавати її за допомогою графічного організатора (кластер); 

виконувати ролі спікера групи, вчителя, учня; оцінювати свою 
діяльність відповідно до діяльності інших членів групи; визначати 

проблему, причини її виникнення, відшукувати факти та аргументи 

щодо її розв’язання; обґрунтовано формулювати свою думку щодо 
конкретних фактів та причин; висловлювати власні аргументовані 

припущення щодо певної проблеми; систематизувати та 

узагальнювати матеріали у вигляді таблиць та схем тощо. 

Подяка 

Висловлюємо щирі слова вдячності нашим студентам за 

активну допомогу у підготовці посібника, колегам за терпіння під 

час активних проявів ідейних польотів, нашому редактору та 

рецензентам за слушні зауваження. 

Побажання 

Сподіваємось, наша спроба стане в нагоді фахівцям для 

професійного зростання й життєвого успіху! 
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Тема: Методологічні засади та ретроспективний аналіз 

методики трудового навчання: формальність чи практична 

необхідність 
 

План підготовки до практичного заняття 

1. Методологічні засади курсу. Зміст, предмет і завдання 
методики трудового навчання. 

2. Ретроспективний аналіз вітчизняної та зарубіжної 

методики трудового навчання як окремої педагогічної галузі.  

3. Аналіз Державного стандарту початкової освіти. 
4. Аналіз змісту програми з трудового навчання. 

 

Очікувані результати студенти зможуть:  
‒ розкривати зміст та аналізувати нормативні документи з 

метою їх використання в професійній діяльності; 

‒ опрацьовувати джерела інформації з метою аналізу 

сучасного педагогічного досвіду. 
Обладнання:  

‒ бланки з тестовими завдання для перевірки готовності 

студентів; 
‒ аркуші паперу формату А3 для роботи у групах; 

‒ фрагменти нормативних документів для аналізу у робочих 

групах; 
‒ фліпчарти для презентації результатів роботи; 

‒ маркери, кольорові фломастери та олівці; 

‒ паперові стікери з клейним шаром.  

Ключові поняття: методика трудового навчання та 
художньої праці; політехнічна освіта, художня праця, дизайн-

освіта, ігро-дизайн, програма, Державний стандарт початкової 

освіти. 
Регламент заняття: 1. Вступна частина ‒ 3‒5 хв. 2. Основна 

частина – 70‒75 хв. 3. Заключна частина – 10 хв. 

 
Хід заняття 

І. Вступна частина 

1. Привітання, перевірка присутніх на занятті.  

2. Повідомлення теми практичного заняття. 
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3. Перевірка готовності студентів до практичного заняття.  

а) Вступне тестування за темою.  

Орієнтовні питання для тестування: 

1. Множинний вибір – єдина відповідь: 

Основна мета курсу «Методика та технологія»: 

А) сформувати готовність студентів до професійного 
розв’язання навчально-вихованих завдань відповідно до потреб 

сучасної освіти; 

Б) удосконалити роботу зручними знаряддями праці, які 

застосовуються в різних технологічних процесах; 
В) познайомити студентів з методикою викладання основ 

сучасного виробництва  

Г) правильної відповіді немає. 

2. Так / ні: 

Трудове навчання – це інтегрований зміст прикладних видів 

мистецтв: архітектури, дизайну, графіки 

3. Множинний вибір – єдина відповідь: 
Напрями трудової діяльності, трудове виховання, професійна 

інформація, пропедевтика інформаційної культури, творча праця – 

це: 
А) змістовні лінії галузі технології; 

Б) основні напрямки роботи; 

В) мета галузі «Технології». 

4. Істина / хибність 

Методика трудового навчання як галузь педагогічної науки 

не має своїх об’єктів, завдання та методи дослідження. 

5. Заповнити бланк: 
Забезпечення інтегральності особистості у процесі 

конструктивно-художньої діяльності, яка здійснюється на засадах 

краси і творчості –_____________________. 

6. Множинний вибір/ єдина відповідь: 

Об'єктом дослідження методики трудового навчання 

виступає:  
А) процес трудового навчання дітей у загальноосвітній школі, 

який передбачає ознайомлення з певними його аспектами: змістом 

практичної підготовки; 

Б) зміст трудового навчання, форми та методи роботи; 
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В) принципи, форми та методи роботи. 

7. Істина/хибність 

Предметом методики трудового навчання є дослідження суті 
розвитку і формування дитини як особистості в процесі трудового 

навчання й розробка на цій основі дидактичних засад діяльності 

учнів на заняттях у шкільних майстернях. 

8. Навчальні предмети «Трудове навчання» та 

«Інформаційно-комунікативна грамотність» розкривають зміст 

освітньої галузі: 

А) Технологічна; 
Б) Соціальна і здоров’язбережувальна; 

В) Фізкультурна; 

Г) Громадянська та історична. 

9. Заповни бланк. 

_____________________________ у початковій школі є 

формування і розвиток у межах вікових можливостей предметно-

перетворювальної компетентності учнів, яка дає можливість їм 
самостійно вирішувати предметно-практичні та побутові задачі. 

10. Множинний вибір/ множинна відповідь 

Оберіть задачі, які притаманні навчальній дисципліні 
«Трудове навчання». 

А) формування в межах вікових можливостей узагальнених 

способів (алгоритмів) предметно-перетворювальної діяльності з 
дотриманням безпечних прийомів ручної праці та економного 

використання матеріалів; 

Б) розвиток чуттєво-емоційного сприйняття навколишнього 

світу крізь призму музичного мистецтва, залучення учнів до 
животворного джерела людських почуттів і переживань, утілених у 

музиці;  

В) розвиток творчих здібностей, елементів графічної грамоти, 
вмінь працювати в команді та навичок виконання операцій з ручних 

технік обробки матеріалів; 

Г) збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, 
підведення їх до осягнення художньо-образної суті музичного 

мистецтва в його найпростіших утіленнях; 

б) Самоперевірка тестових робіт, обговорення результатів.  

II. Мотивація пізнавальної діяльності. 
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Прийом «Приваблива мета» 

Уявіть себе вчителем початкових класів. Ви прийшли на урок 

«Трудового навчання». Які знання, уміння й навички Вам 
необхідні? (Відповіді студентів заносяться на аркуш фліпчарту для 

подальшої роботи). 

 

Основна частина 
Вступне слово викладача 

Визначення методологічних засад методики трудового 

навчання: науковий підхід чи зайва теорія. 

Вправа 1. Кластер (групова робота) 

Методика трудового навчання як галузь педагогічної науки 

має свої об’єкт, предмет, завдання та методи дослідження. 
Об’єктом вивчення є процес трудового навчання: зміст 

навчального матеріалу, методи навчання, пізнавальна діяльність 

учнів та результати їх навчання. 

Предметом методики трудового навчання є процес 
формування в учнів елементів загальнотехнічних і спеціальних 

знань, загальнотрудових, загальновиробничих і спеціальних умінь і 

навичок. 
Мета – сформувати творчу активну особистість майбутнього 

вчителя, яка має високий рівень художньої культури, володіє 

системою політехнічних знань і умінь. 
Функції методики трудового навчання взаємопов’язані із 

загальними функціями і категоріями педагогіки навчання. У 

системі початкової освіти їх можна виділити такі: 

 визначення змісту трудового навчання; 

 розробка засобів навчання (підручників, навчальних 

посібників, дидактичного матеріалу, наочних посібників, технічних 
засобів); 

 визначення і розробка методів і прийомів, які сприяють 

успішному засвоєнню знань та розвитку творчих здібностей учнів; 

 розробка форм організації трудового навчання і виховання; 

 дослідження процесу оволодіння учнями трудових знань, 

умінь і навичок, вивчення його результативності; 

 виявлення оптимальних методів, засобів і форм трудового 

навчання й виховання та впровадження їх у практику. 
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Методика трудового навчання, як і інші часткові методики, 

розкривається у змісті положень педагогіки, в основному 

дидактики, нових наукових досліджень психологів, педагогів-
методистів. 

Дидактика як загальна теорія навчання науково визначає і 

пояснює основні аспекти трудового навчання, слугує його базою. 
Наукові дослідження різних проблем, пов’язаних з 

методикою трудового навчання в початкових класах, піднімають її 

на більш високу наукову основу. 

Рушійною силою розвитку і вдосконалення методики 
трудового навчання є досвід творчих учителів-практиків, які 

вдосконалюють методи і прийоми, організаційні форми навчально-

трудового процесу, використовують у своїй діяльності 
міжпредметні зв’язки. 

Методика трудового навчання допомагає вчителям підходити 

до навчально-трудового процесу з правильних наукових позицій, 

сприяє успішним пошукам найбільш раціональних шляхів у 
розвитку творчої особистості дитини, підвищує рівень 

загальнопедагогічної і методичної підготовки в цілому. 

Методика трудового навчання має тісний зв’язок з 
педагогічною психологією та психологією праці. Знання психології 

допомагає вчителю здійснювати психологічну підготовку до праці: 

формувати в дітей свідоме ставлення до неї, розвивати психічні 
компоненти праці. Вони представляють сукупність різноманітних 

психічних процесів: відчуттєвого пізнання, психомоторних 

(вироблення умінь і навичок), емоційно вольових, уваги, пам’яті, 

творчого мислення, індивідуальних властивостей особистості. 
Методика трудового навчання має своє коріння в таких 

науках, як анатомія і фізіологія, шкільна гігієна. 

Організовуючи трудовий процес, учитель має володіти 
знаннями з анатомії й фізіології, щоб правильно визначити робоче 

місце учня, його робочу позу, навантаження, добирати необхідні 

матеріали та інструменти відповідно до вікових особливостей учнів  
початкових класів. 

Дотримання гігієни праці забезпечує зміцнення здоров’я 

дітей. Гігієнічні вимоги до трудового навчання багатогранні: 

дотримання нормативного освітлення, повітряно-теплового режиму 
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приміщення, де проходять уроки праці, відповідного обладнання, 

спецодягу учнів, дотримання правил безпеки і санітарних вимог. 

У змісті навчальної програми з трудового навчання визначено 
декілька видів праці: робота з папером і картоном, тканиною та 

природними матеріалами, а також технічне конструювання й 

моделювання. 
Кожен з них має свою специфіку, оскільки передбачає 

ознайомлення з конкретними матеріалами, інструментами, 

виробничими операціями, прийомами праці. Для того, щоб 

кваліфіковано вчити дітей, самому необхідно засвоїти основи 
матеріалознавства і виробництва з тих видів, які передбачені 

програмою початкових класів. 

У процесі реалізації цієї освітньої галузі в початковій школі 
розв’язуються такі завдання: 

 ознайомлення учнів з основами сучасного виробництва та 

формування умінь і новичок роботи ручними знаряддями праці, що 

застосовуються в різних технологічних процесах; 

 формування практичних умінь і навичок у 
предметноперетворювальній, конструкторській та 

конструкторсько-художній діяльності, пропедевтична орієнтація у 

різних видах праці, розвиток трудових якостей працівника на 

основі доступних видів продуктивної праці (господарської 
діяльності); 

 виховання творчого ставлення до праці [1, С. 4–10.]. 

Дидактичні принципи як провідні теоретичні положення 

ґрунтуються на педагогічних закономірностях. Саме вони 
складають наукову базу для змісту і процесу навчання. 

Традиційно в педагогіці визначаються основні принципи 

навчання, загальнодидактичні та специфічні. 

Основні принципи методики трудового навчання: науковості, 
систематичності, послідовності, доступності, зв’язку навчання з 

життям, свідомості та активності учнів. 

Загальнодидактичні принципи: активності, свідомості, 
міцності, науковості, систематичності і послідовності, наступності і 

перспективності, доступності. 

Власне методичні: політехнічний, зв'язок з життям, 
доступність, психологізація [8, С. 59–61]. 
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Вправа 2. Дискусійне кафе 

Зміст трудового навчання в законодавчій базі початкової 

освіти 
Розподіл на групи 

І група аналізує Держстандарт; 

ІІ група аналізує програму НУШ-1;  
ІІІ група аналізує програму НУШ-2; 

ІV група аналізує «Програму трудового навчання». 

 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання та 
компетентностей здобувачів освіти визначено в Державному 

стандарті початкової освіти і програмах НУШ-1, НУШ-2 за 

певними освітніми галузями. Проаналізуємо лише технологічну 
освітню галузь. 

 

Інформація для групи 1. Аналіз Держстандарту 

Державний стандарт початкової освіти  
(Офіційний вісник України, 2011 р., № 33, ст. 1378) 

Цей Державний стандарт визначає вимоги до обов’язкових 

результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти 
(додаток 1), загальний обсяг їх навчального навантаження у 

базовому навчальному плані початкової освіти та форму державної 

атестації. 
Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з 

урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого 

покладено ключові компетентності.  

До ключових компетентностей належать: вільне володіння 
державною мовою, здатність спілкуватися рідною, математична, 

природнича, технічна та технологічна, екологічна, громадянська та 

соціальна, культурна та інформаційно-комунікаційна 
компетентності, навчання впродовж життя, підприємливість та 

фінансова грамотність. 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання та 
компетентностей здобувачів освіти визначено за певними освітніми 

галузями. Проаналізуємо лише технологічну освітню галузь.  

Метою технологічної освітньої галузі є формування 

компетентностей в галузі техніки і технологій та інших ключових 
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компетентностей, здатності до зміни навколишнього світу засобами 

сучасних технологій без заподіяння йому шкоди, до використання 

технологій для власної самореалізації, культурного і національного 
самовираження. 

Здобувач освіти: втілює творчий задум у готовий виріб; дбає 

про власний побут, задоволення власних потреб та потреб тих, хто 
його оточує; ефективно використовує природні матеріали, дбаючи 

про навколишній світ; практикує і творчо застосовує традиційні та 

сучасні ремесла.  

Базовий навчальний план є складовою частиною Стандарту 
початкової освіти.  

Базовий навчальний план визначає: 

 структуру початкової освіти і перелік освітніх галузей; 
 погодинне співвідношення між освітніми галузями; 

 загальнорічну кількість годин; 

 гранично допустиме навантаження учнів. 

На підставі базового навчального плану може здійснюватися 
повна або часткова інтеграція різних освітніх галузей, що 

відображається в типових освітніх програмах, освітній програмі 

закладу загальної середньої освіти.  
У процесі інтеграції кількість навчальних годин, 

передбачених на вивчення кожної освітньої галузі, 

перерозподіляється таким чином, що їх сумарне значення не 
зменшується. Зміст природничої, соціальної і 

здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, 

технологічної, інформатичної освітніх галузей інтегрується в різній 

комбінації їх компонентів, утворюючи інтегровані предмети і 
курси, перелік і назви яких зазначаються в типових освітніх 

програмах, освітній програмі закладу загальної середньої освіти. 

Базовий навчальний план має інваріантний і варіативний 
складники. Інваріантний складник є обов’язковим для всіх закладів 

загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і 

форми власності. Виключення з інваріантного складника будь-якої 
з освітніх галузей є неприпустимим, оскільки порушує цілісність 

початкової освіти і наступність з базовою загальною середньою 

освітою. 
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Інваріантний складник базового навчального плану для 

спеціальних закладів (класів) передбачає проведення корекційно-

розвиткової роботи, напрями та змістове наповнення якої 
визначаються з урахуванням особливостей психофізичного 

розвитку дітей з особливими освітніми потребами. 

Варіативний складник базового навчального плану 
розподіляється закладом загальної середньої освіти самостійно, 

враховуючи особливості організації освітнього процесу та 

індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти і відображається 

в освітній програмі такого закладу. 
 Варіативність змісту початкової освіти забезпечується також 

шляхом запровадження резервного часу в освітній програмі закладу 

загальної середньої освіти, що сприяє, зокрема, задоволенню 
освітніх потреб здобувачів освіти, вирівнюванню їх досягнень, 

розвитку наскрізних умінь. 

 
ВИМОГИ 

до обов’язкових результатів навчання 
здобувачів освіти 

IV. Технологічна освітня галузь 
Втілення творчого задуму в готовий виріб 

Планує власну 

діяльність з 

виготовлення виробу 

за допомогою дорослих або 

самостійно планує власну 

діяльність з виготовлення виробу, 

прогнозує кінцевий результат 

обирає об’єкт 

праці та прогнозує 

кінцевий результат 

власної діяльності; 

самостійно планує 

послідовність 

технологічних 

операцій під час 

виготовлення 

виробу 

Читає і розробляє 

графічні зображення 

читає та аналізує графічні 

зображення за допомогою 

дорослих та використовує їх у 

процесі роботи 

читає та аналізує 

графічні 

зображення; 

виконує прості 

геометричні 

зображення та 

керується ними у 

процесі роботи 

Добирає матеріали і 

технології для 

виготовлення виробу 

за допомогою дорослих або 

самостійно добирає конструкційні 

матеріали та технології для 

виготовлення виробу 

самостійно 

добирає матеріали 

та технології для 

виготовлення 

виробу 

Моделює, конструює та моделює, конструює та моделює, 
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виготовляє виріб виготовляє виріб з готових 

елементів за допомогою 

дорослих; виготовляє та оздоблює 

виріб за допомогою дорослих 

конструює та 

виготовляє виріб з 

готових елементів; 

виготовляє та 

оздоблює виріб 

відомими 

технологіями 

Оцінює та представляє 

результати власної або 

колективної діяльності 

оцінює та представляє результати 

власної або колективної 

діяльності за допомогою дорослих 

представляє 

одержаний 

результат власної 

або колективної 

діяльності та 

намагається 

оцінити його 

Турбота про власний побут, задоволення власних потреб  

та потреб тих, хто оточує 

Застосовує 

технологічні 

операції 

традиційних 

та сучасних 

ремесел 

виконує прості технологічні операції 

традиційних та сучасних ремесел за 

допомогою дорослих або самостійно 

самостійно 

виконує прості 

технологічні 

операції 

традиційних та 

сучасних ремесел 

Створює 

виріб, 

застосовуючи 

технології 

традиційних 

та сучасних 

ремесел 

спостерігає за процесом виготовлення 

виробу народними майстрами; створює 

виріб за допомогою дорослих або 

самостійно згідно із зразком чи власним 

задумом, застосовуючи технології 

традиційних та сучасних ремесел 

самостійно 

створює виріб, 

застосовуючи 

технології 

традиційних та 

сучасних ремесел 

Ефективне використання природних матеріалів,  

турбота про навколишній світ 

Розраховує 

витрати 

за допомогою дорослих розраховує 

орієнтовні витрати та кількість матеріалів 

для виготовлення виробу 

за допомогою 

дорослих або 

самостійно 

розраховує 

орієнтовні витрати 

та кількість 

матеріалів для 

виготовлення 

виробу 

Ощадно 

використовує 

матеріали 

під час виготовлення виробів намагається 

ощадно використовувати матеріали; за 

допомогою дорослих готує залишки до 

вторинної обробки 

ощадно 

використовує 

матеріали; сортує 

відходи, 

дотримуючись 

відповідних 

правил 

Практичне і творче застосування традиційних та сучасних ремесел 

Організовує 

власну 

життєдіяльніс

за допомогою дорослих планує дії та 

виконує їх у власному побуті 

планує та виконує 

дії у власному 

побуті 
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ть 

Розв’язує 

практичні 

завдання у 

побуті 

виконує практичні завдання в побуті; 

організовує робоче місце за допомогою 

дорослих 

безпечно 

використовує 

найпростіші 

прилади у побуті; 

самостійно 

організовує 

робоче місце 

відповідно до 

визначених потреб 

та завдань 

Дотримується 

безпеки під 

час 

виготовлення 

виробу 

дотримується безпечних прийомів праці під час використання 

інструментів та пристосувань 

 

Інформація для групи 2. Аналіз програми НУШ-1 

Зміст технологічної освітньої галузі реалізовується через 

навчальний предмет «Дизайн і технології». 
Метою навчання дизайну і технологій є розвиток особистості 

дитини засобами предметно-перетворювальної діяльності, 

формування ключових та предметної проектно-технологічної 
компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем у 

взаємодії з іншими, культурного й національного самовираження. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких 

завдань: 
– формування допитливості, цілісного уявлення про 

матеріальне і нематеріальне виробництво; 

– виховання естетично-ціннісного ставлення до традицій 
українського народу в праці, декоративно-прикладному мистецтві; 

– набуття досвіду поетапного створення корисних і 

естетичних виробів у партнерській взаємодії: від задуму до його 
втілення в матеріалах; 

– вироблення навичок застосовувати традиційні та сучасні 

технології, раціонально використовувати матеріали; 

– формування культури праці, прагнення удосконалювати 
процес і результати проектно-технологічної діяльності, свій 

життєвий простір. 

Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється 
за такими змістовими лініями: «Інформаційно-комунікаційне 
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середовище», «Середовище проектування», «Середовище техніки і 

технологій», «Середовище соціалізації».  

Змістова лінія «Інформаційно-комунікаційне середовище» 
охоплює вивчення питань гармонійного поєднання 

функціональності та естетичності у виробах; пошук та 

опрацювання тематичної інформації у взаємодії з іншими; 
дослідження природних, штучних і синтетичних матеріалів; 

розрізнення та читання графічних зображень; конструювання 

виробів з готових деталей. 

Змістова лінія «Середовище проектування» спрямована на 
реалізацію творчого потенціалу учнів, створення умов для 

продукування ідей, вибору особисто привабливих об’єктів праці; 

дизайнерське проектування – моделювання і конструювання; 
виконання елементарних графічних зображень; добір матеріалів за 

їх властивостями; читання інструкційних карток із зображеннями 

для поетапного виготовлення виробу. 

Змістова лінія «Середовище техніки і технологій» передбачає 
формування навичок організації робочого місця, безпечної праці з 

ручними інструментами та пристосуваннями; поетапне 

виготовлення виробів з використанням традиційних та сучасних 
технологій; раціональне використання матеріалів. 

Змістова лінія «Середовище соціалізації» спрямована на 

формування здатності оцінювати та презентувати результати 
проектно-технологічної діяльності, обговорювати їх з іншими; 

ефективно використовувати створені вироби; долучатися до 

благочинної діяльності; виконувати трудові дії в побуті для 

самообслуговування та якісного облаштування життєвого простору. 
Розподіл навчальних годин за темами, добір об’єктів праці 

вчитель визначає самостійно, враховуючи умови навчання та 

педагогічну доцільність. 
 

Інформація для групи 3. Аналіз програми НУШ-2 

Метою технологічної освітньої галузі для загальної середньої 
освіти є формування в учня/ учениці здатності до зміни 

навколишнього світу засобами сучасних технологій без шкоди для 

середовища, до використання технологій для власної 

самореалізації, культурного й національного самовияву. 
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Відповідно до окресленої мети, головними завданнями 

технологічної освітньої галузі у початковій школі є: 

– залучення учнів до різних видів діяльності, формування 
вмінь для створення виробу від творчого задуму до його втілення в 

готовий результат; 

– формування в учнів культури праці та побуту, навичок 
раціонального ведення домашнього господарства, задоволення 

власних потреб та потреб інших, відповідальності за результати 

власної діяльності; 

– формування вміння ефективно використовувати природні 
матеріали з турботою про навколишнє середовище; 

– створення умов для практичного і творчого застосування 

традицій і сучасних ремесел. 
Зміст технологічної освітньої галузі в початкових класах 

структурується за такими змістовими лініями: «Технічна творчість і 

техніка», «Світ технологій», «Світ ремесел», «Побут». 

Змістові лінії, які систематизують очікувані результати 
навчання, спрямовані на формування ключових компетентностей 

учнів. 

Змістова лінія «Технічна творчість і техніка» спрямована на 
залучення учнів до творчої діяльності у процесі конструювання та 

моделювання під час самостійної або колективної роботи з 

конструктором. Процес конструювання з готових деталей (моделей) 
конструктора має на меті сприяти розвитку просторової уяви й 

елементів творчого та технічного мислення учнів, через читання і 

зіставлення малюнків, графічних зображень, за якими учні 

складатимуть конструкції. Учні виконуватимуть макетування 
об’ємних моделей транспортних засобів, будинків, веж, роботів 

тощо. 

Пропоновані умови: персональний доступ учня / учениці до 
деталей конструкторів, відповідних графічних зображень схем для 

конструювання простих моделей; матеріалів для виготовлення та 

оздоблення виробу. Змістова лінія «Світ технологій» має на меті 
формувати в учнів здатність планувати власну діяльність у процесі 

вивчення конструкційних матеріалів – від розпізнавання їх на дотик 

до аргументованого добору для створення виробу, виконувати 

найпростіші способи їх обробки. Важливою умовою засвоєння цієї 
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лінії є формування в учнів здатності розуміти і дотримуватися 

послідовності у виготовленні виробів, аргументувати обрану 

послідовність у роботі. У процесі роботи з матеріалами провідними 
операціями будуть: різання ножицями, склеювання, зв’язування 

стрічок тощо. 

Пропоновані умови: персональний доступ учня / учениці до 
матеріалів, технологічних карток (схем), необхідних для 

виготовлення виробу, інструментів та пристосувань, довідникових 

посібників (книжки з ілюстраціями до творів, набори малюнків до 

мультфільмів тощо). Організація екскурсій на виробничі 
об’єднання, перегляд та обговорення відеофільмів про 

виробництво. Перегляд та обговорення фільмів (мультфільмів), у 

яких висвітлюється повторне та економне використання матеріалів. 
Змістова лінія «Світ ремесел» має на меті формувати в учнів 

ставлення до творів декоративно-ужиткового мистецтва та ремесел 

як культурної спадщини українського народу, а також вміння 

створювати та оздоблювати прості вироби за зразком чи власним 
задумом, із застосуванням традиційних ремесел або технік 

декоративно-ужиткового мистецтва. У процесі роботи провідними 

операціями будуть: різання ножицями, склеювання, зв’язування, 
різьблення, ліплення тощо. 

Пропоновані умови: персональний доступ учня / учениці до 

виробів, виготовлених традиційними та сучасними ремеслами; 
матеріалів, інструментів та пристосувань, каталогів, фотографій 

тощо. Перегляд та обговорення фільмів (мультфільмів), у яких 

висвітлюються технології традиційних та сучасних ремесел. 

Відвідування (реально чи віртуально) майстерень народних 
умільців, музеїв декоративно-ужиткового мистецтва. 

Змістова лінія «Побут» має на меті формувати практичні 

навички організації власної життєдіяльності, розв’язувати 
практичні завдання у власному побуті, планувати та реалізовувати 

найпростіші трудові дії (ремонт іграшок, книжок, догляд за 

рослинами, домашніми тваринами; приготування страв за 
рецептами; догляд за одягом та взуттям). 

Пропоновані умови: персональний доступ учня / учениці до 

матеріалів, інструментів та пристосувань; об’єктів (іграшок, 
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книжок тощо). Перегляд та обговорення фільмів (мультфільмів), у 

яких висвітлюються найпростіші дії щодо самостійності в побуті. 

Технологічна освітня галузь базується на практичній 
діяльності учнів. На кожному занятті передбачено виконання 

практичної роботи. Об’єкти праці для виготовлення учитель / 

учителька добирає, спираючись на побажання учнів. 
 

Інформація для групи 4. Аналіз програми 

Трудове навчання 

навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1 – 4 класи 

Пояснювальна записка 

Освітня галузь “Технології” в молодших класах реалізується 
через зміст навчальних предметів “Трудове навчання” та 

“Інформаційно-комунікативна грамотність”, які є початковою 

ланкою загальної системи трудового навчання та виховання учнів. 

Трудове навчання в початковій школі є однією з ланок неперервної 
технологічної освіти, що логічно продовжує дошкільну освіту, 

створює базу для успішного опанування учнями технологій 

основної школи та здобуття професійної освіти. Трудове навчання в 
початкових класах є першою сходинкою до вибору майбутньої 

професії.  

Метою “Трудового навчання” в початковій школі є 
формування і розвиток в межах вікових можливостей предметно-

перетворювальної компетентності учнів, яка дає можливість їм 

самостійно вирішувати предметно-практичні та побутові задачі. 

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання 
наступних завдань: 

‒ формування в межах вікових можливостей узагальнених 

способів (алгоритмів) предметно-перетворювальної діяльності з 
дотримання безпечних прийомів ручної праці та економного 

використання матеріалів; 

‒ розвиток творчих здібностей, елементів графічної грамоти, 
вмінь працювати в команді та навичок виконання операцій з ручних 

технік обробки матеріалів; 

‒ набуття досвіду предметно-перетворювальної та побутової 

практичної діяльності, алгоритмів і способів предметно-практичних 
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дій ручними техніками для оволодіння в основній школи основами 

технологій; 

‒ виховання в учнів ціннісного ставлення до себе як суб’єкта 
предметно-перетворювальної діяльності, шанобливого ставлення до 

людей праці та їх професій, трудових традицій українського народу 

та інших народів світу. 
Зміст “Трудового навчання” визначається за такими 

змістовими лініями: ручні техніки обробки матеріалів, технічна 

творчість, декоративно-ужиткове мистецтво та 

самообслуговування. Кожна змістова лінія передбачає формування 
культури виконання трудових дій. У результаті трудової діяльності 

в учнів формуються вміння та навички з обробки матеріалів, 

правильне уявлення про навколишню дійсність, розширюється 
загальний і політехнічний кругозір, виховується свідоме ставлення 

до праці. У молодшому шкільному віці предметна діяльність 

одночасно є і пізнавальною. А тому діяльність, яка передбачає 

обробку різних матеріалів, стає для дітей формою мислення, 
джерелом їх розумового розвитку. 

Навчальну програму побудовано за такими принципами:  

‒ навчальний матеріал диференціюється за видами діяльності 
(згинання, складання, різання, ліплення тощо) та конструкційними 

матеріалами (папір, картон, пластилін, природні та штучні 

матеріали та ін.), які ускладнюються в кожному класі залежно від 
просторово-предметних характеристик виготовлення виробів (за 

шаблоном на площині, за шаблоном на площині з елементами 

творчості, об’ємні, об’ємні з елементами творчості); 

‒ види практичної діяльності диференціюються впродовж 
навчального року залежно від календарних свят (держаних і 

релігійних), регіональних традицій і звичаїв, які ускладнюються в 

кожному класі через добір об’єктів праці з врахуванням вікових 
особливостей учнів. 

Окремі елементи загальних тем навчальної програми 

(організація робочого місця на уроці, безпека життя при 
користуванні інструментами та матеріалами, бережливе та 

економне ставлення до використання матеріалів, 

самообслуговування та ін.) є наскрізними. Отримані учнями знання, 

сформовані вміння та навички розвиваються на кожному уроці в 
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школі, позаурочній діяльності, зокрема на заняттях в групі 

продовженого дня та вдома.  

У програмі не передбачена орієнтовна сітка розподілу 
навчальних годин за темами програмового матеріалу їх вчитель 

розподіляє самостійно з урахуванням матеріально-технічного 

забезпечення, бажання учнів та традицій регіону. Календарно-
тематичне планування може укладатись творчими, динамічними 

групами, шкільними методичними об’єднаннями, індивідуально 

вчителями початкових класів що дає можливість розташувати 

послідовність вивчення тем на власний розсуд. Резерв часу, 
передбачається використовувати для проведення уроків 

узагальнення та повторення з використанням нестандартних форм, 

презентації проектів, вивчення актуальних тем: «Сучасні технології 
виготовлення виробів», «Бісероплетіння», «Виготовлення об’ємних 

виробів з дроту» «Виготовлення виробів з збереженням народних 

традицій (ремесел) регіону», «Вирощування та догляд за 

рослинами», «Вирощування та догляд за птахами, тваринами», 
«Кулінарія» «Декоративно-ужиткове мистецтво”, “Конструювання 

з використанням ігрових наборів і конструкторів та (або) їх 

електронних версій” та інші.  
Трудове навчання у 1‒4 класах базується на практичній 

діяльності учнів. Кожен урок трудового навчання в початковій 

школі передбачає виконання учнями практичної роботи. Її зміст 
визначається вчителем самостійно залежно від теми уроку та виду 

робіт, що виконуватимуться під час уроку. Об’єкти праці для 

виготовлення на уроках учнями добирає учитель опираючись на 

їхні побажання. 
 

Дискусійні запитання: 

– Які ключові аспекти розкриті в кожному документі? 
– Давайте порівняємо мету, завдання, зміст кожного 

документа. Схожі вони чи відмінні? Чому? 

– Який документ, серед розглянутих, є основоположним? 
Чому? Доведіть. 

Рефлексія. 

Дискусія за списком на фліпчарті з додаванням (за 

необхідності) нових аспектів з аргументами щодо доданих позицій. 
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Тема: Як покращити засвоєння трудових операцій 

молодших школярів? 

План підготовки до практичного заняття 
1. Психологічна готовність учнів початкової школи до 

виконання трудових операцій. 

2. Психолого-педагогічні засади формування конструктивних 
умінь у молодших школярів. 

 

Очікувані результати. Студенти після заняття зможуть: 

‒ знаходити навчально-методичну літературу до 
пропонованої теми; 

‒ характеризувати психологічні особливості молодшого 

шкільного віку щодо засвоєння ними трудових операцій; 
‒ визначати психолого-педагогічні особливості розвитку 

дітей молодшого шкільного віку, які впливають на формування 

конструктивних умінь молодших школярів. 

Обладнання: 
‒ бланки з тестовими завдання для перевірки готовності 

студентів; 

‒ аркуші паперу формату А3 для роботи у групах; 
‒ фрагменти нормативних документів для аналізу у робочих 

групах. 

‒ фліпчарти для презентації результатів роботи; 
‒ маркери, кольорові фломастери та олівці; 

‒ паперові стікері з клейним шаром.  

Ключові поняття: психологічна готовність учнів початкової 

школи; основні психічні процеси: відчуття, сприймання, увага, 
мислення, емоційно-вольові якості; художньо-образне та логічно-

понятійний розвиток особистості.  

Регламент заняття: 1. Вступна частина ‒ 3‒5 хв. 2. Основна 
частина – 70‒75 хв. 3. Заключна частина – 10 хв. 

Хід заняття 

Вступна частина 

1. Привітання, перевірка присутніх на занятті.  

2. Повідомлення тем практичного заняття. 

3. Перевірка готовності студентів до практичного заняття 

Фактологічний диктант: 
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1. Визначає вимоги до обов’язкових результатів навчання та 

компетентностей здобувачів освіти – ________________________. 

2. Конструктивний підхід до трудового навчання 
забезпечується – ___________________. 

3. Психологічна готовність учнів початкової школи до 

трудової діяльності передбачає розвиток таких психічних процесів 
– _______________________. 

4. Конструктивні вміння молодших школярів формуються за 

умови – ______________________. 

5. Молодший шкільний вік охоплює період життя дитини від 
– ___________________________. 

6. Процес формування трудових навичок включає декілька 

етапів. Початок усвідомлення навичок, чітке розуміння мети, але 
недостатнє уявлення про способи її досягнення; при виконанні дій 

мають місце значні помилки – _________________. 

7. Етап оволодіння окремими елементами дій, чітке 

розуміння того, як потрібно виконувати дії, поєднується з 
неточним, нестабільним їх виконанням, зайвими рухами при 

інтенсивній концентрації довільної уваги – _____________. 

8. Етап формування цілісної системи трудових рухів, дій, 
автоматизація навичок, коли виконання роботи стає все більш 

якісним, зникають зайві рухи, послаблюється довільна увага – 

_______________. 
9. Формування трудових умінь проходить – ____________. 

10. Провідною діяльністю молодшого школяра стає – 

________________. 

 

1. Древо передбачень 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

к покращити засвоєння трудових 

операцій молодших школярів? 
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3. Психологічні особливості молодшого шкільного віку як 

основа трудових операцій 

 

Робота з текстом 

Прочитайте обидва тексти. Визначте головні аспекти в 

кожному з них. Чим вони схожі та чим відрізняються? 

Текст 1. 

Молодшими школярами вважають дітей віком від 6/7 до 

10/11 років, які навчаються у 1‒4 класах сучасної школи. Цей 

віковий період завершує етап дитинства. Опановуючи новий для 
себе вид діяльності – навчання, молодші школярі ще багато часу й 

енергії віддають грі. У цих видах діяльності розгортаються їх 

стосунки з ровесниками і дорослими, особистісне психічне життя і 
психічний розвиток, формуються психічні новоутворення, завдяки 

чому діти виходять на новий рівень пізнання світу і самопізнання, 

відкривають нові власні можливості і перспективи. 

Головною особистісною характеристикою молодшого 
школяра є прийняття і усвідомлення своєї внутрішньої позиції, що 

дає підстави вважати цей вік зрілим дитинством. 

Психічний і особистісний розвиток дитини у молодшому 
шкільному віці зумовлюється особливістю соціальної ситуації 

розвитку – навчанням у початковій школі. На цьому віковому етапі 

провідною діяльністю стає навчання, основою якого є пізнавальний 
інтерес і нова соціальна позиція. 

Молодший шкільний вік, як відомо, охоплює період життя 

дитини від 6‒7 до 10‒11 років. 

Основою для його визначення є час навчання дітей у 
початкових класах. 

Протягом молодшого шкільного віку продовжується ріст і 

розвиток організму дитини, змінюються пропорції тіла, зокрема 
співвідношення голови та довжини тіла.  

Кістковий апарат молодших школярів відзначається 

гнучкістю, оскільки в ньому ще багато хрящової тканини. На це 
треба зважати, щоб запобігти можливому викривленню хребта, 

кистей рук, що негативно позначається на кровообігу, диханні й 

тим самим ослаблює організм. Дрібні м'язи розвиваються 

повільніше. Діти цього віку добре ходять і бігають, але ще 
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недосконало координують здійснювані дрібними м'язами рухи. 

Першокласникові важко писати в межах рядка, спрямовувати 

роботу руки, не роблячи зайвих рухів, які швидко викликають 
втому. Протягом молодшого шкільного віку діти набувають 

здатності розподіляти навантаження на різні групи м'язів. Їхні рухи 

стають координованішими, точнішими, удосконалюється техніка 
письма. 

Нервовій системі властива висока пластичність, що 

забезпечує її здатність фіксувати впливи середовища, готовність 

реагувати на них. 
Підвищується рухливість нервових процесів, що дає змогу 

швидко змінювати поведінку відповідно до вимог учителя. В 

молодших школярів вища, ніж у дошкільнят, урівноваженість 
процесів збудження та гальмування, хоча процеси збудження все-

таки переважають. 

Зростає роль другої сигнальної системи (мови) в аналізі і 

синтезі вражень від зовнішнього світу, утворенні тимчасових 
нервових зв'язків, виробленні нових дій та операцій, формуванні 

динамічних стереотипів. У дітей добре розвинені всі органи чуття, 

деякі з них мають певні особливості. Так, очі завдяки пластичності 
кришталика можуть швидко змінювати свою форму залежно від 

пози під час читання і письма. Якщо не враховувати цієї 

особливості органів зору молодших школярів і не стежити за 
їхньою поставою, це може спричинити підвищення очного тиску, 

нечіткість зображень на сітківці, короткозорість. 

Становлення і розвиток особистості у молодшому шкільному 

віці охоплює такі фази, як адаптація (пристосування до нових 
соціальних умов), індивідуалізація (вияв своїх індивідуальних 

можливостей і особливостей) та інтеграція (включення у групу 

ровесників). 
Школяр потрапляє в зовсім нову для нього групу ровесників-

однокласників, яка через відсутність спільно розподіленої 

навчальної діяльності є дифузною (взаємопроникненою). Цією 
групою керує педагог. Порівняно з вихователем дитячого садка він 

є більш референтним (авторитетним) для дітей, оскільки, 

використовуючи арсенал оцінок, впливає на їхні стосунки з іншими 
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дорослими, передусім з батьками, формує ставлення дорослих до 

дитини та її ставлення до себе як до “іншого”. 

Провідною діяльністю молодшого школяра стає навчальна 
діяльність, яка з першим кроком до школи опосередковує систему 

його стосунків з навколишнім світом. Але мине чимало часу, поки 

молодший школяр опанує її. 
Це не відбувається стихійно, як у минулому під час 

оволодіння грою, а потребує його великих особистісних зусиль, 

допомоги дорослих, насамперед педагога. 

Відбувається навчальна діяльність в навчальній ситуації, 
детальне розкриття вчителем особливостей якої (труднощів 

розв'язання конкретно-практичних завдань, необхідності пошуку 

загального способу їх аналізу) та її ролі є однією із суттєвих умов 
розвитку пізнавальної активності дітей, їхнього інтересу до 

навчання. 

Обсяг інформації, яка зацікавлює учнів, часто виходить за 

межі шкільних програм. 
У молодших школярів урок повинен складатися з кількох 

об'єднаних спільною метою частин, їх діяльність має бути 

різноманітною. Значне місце в ній відводиться діям із предметами. 
Важливо, щоб заняття містили в собі елементи гри. З допомогою 

дидактичної гри дитина засвоює програму значно легше та 

успішніше, особливо якщо вона недостатньо готова до навчання. 
Важливе завдання педагога полягає у забезпеченні розвитку 

творчої особистості в процесі навчання. Цього можна досягти, 

стимулюючи школярів до експериментування, якому властиві 

перетворення уявлень, образів, понять, реальних предметів; 
розкриття нових властивостей об'єктів; породження новими 

знаннями, отриманими під час експерименту, нових запитань, 

складніших перетворень. Дбаючи про ефективність навчання, 
учитель повинен ознайомити школярів з основними компонентами 

навчальної діяльності, стимулювати самостійне їх виконання; 

продемонструвати їм послідовність виконання навчальних дій, 
чітко розмежувавши ті, що мають здійснюватися у предметному 

плані, і ті, що в розумовому. Важливо при цьому подбати про 

опанування школярами загальних способів розв'язування 
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теоретичні (За М. В. Савчин, Л. П. Василенко. Вікова психологія 

[16]). 

 

Текст 2. 

Психофізіологічні закономірності формування трудових 

навичок і умінь 
Трудова діяльність виступає перед учнем у формі 

закріпленого способу діяльності.  

Засвоєння способів діяльності відбувається на основі 

формування інтегрального образу робочих дій, спрямованих на 
досягнення результату цих дій відповідно до образу-мети.  

Образ-мета, як ідеальне уявлення про результат, досягається 

завдяки програмі дій над реальним предметом праці, що динамічно 
змінюється в процесі діяльності. Оскільки всяка праця має 

предметно-дійову та психологічну основу, то в процесі навчання 

формується і засвоюється інтегральний образ робочих дій та 

інформаційна основа діяльності. 
Інтегральний образ робочих дій – це сформований 

фізіологічними засобами в корі головного мозку образ сукупності 

елементарних трудових рухів, дій, операцій. 
Інформаційна основа діяльності – це сукупність 

інформаційних ознак, які характеризують предметні і суб’єктивні 

умови діяльності. 
У результаті навчання засвоюються певні поєднання різних 

рухових та розумових дій, які вирішують конкретне трудове 

завдання і знаходять підкріплення у вигляді корисного результату. 

Результатом навчання є формування системи таких трудових 
навичок, як: 

• сенсорно-перцептивні (сприймання-розпізнавання букв 

при читанні, фонем при слуханні мови, форм, віддалі, швидкості 
руху); 

• моторні (виконання трудових рухів, дій, операцій); 

• інтелектуальні (читання креслень, контрольних приладів, 
топографічних карт, прийоми розв’язання задач). 

Аналогічні трудові вміння (сенсорно-перцептивні, атенційні, 

мнемічні), які мають своєю основою розумові процеси, формуються 
в особистому досвіді. 
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Трудові навички являють собою складні системи умовних 

рефлексів, об’єднаних окремим виробничим завданням. 

Формування їх пов’язане з формуванням і закріпленням робочих 
динамічних стереотипів, тобто утворенням і функціонуванням в 

корі головного мозку стійких систем тимчасових нервових зв’язків 

між окремими елементарними рухами або розумовими актами. 
В процесі формування трудових навичок у школяра 

поступово зникають зайві рухи, зменшується напруження, увага 

переноситься з процесу на результат, виробляється ритм дій і 

можливість довільно змінювати темп роботи. Таким чином, 
формується автоматизм рухів і дій та створюються умови для 

одночасного виконання більш складної аналітико-синтетичної 

діяльності. 
Процес формування трудових навичок включає декілька 

етапів. 

Попередній етап – початок усвідомлення навичок, чітке 

розуміння мети, але недостатнє уявлення про способи її 
досягнення; при виконанні дій мають місце значні помилки. 

Аналітичний етап – оволодіння окремими елементами дій, 

чітке розуміння того, як потрібно виконувати дії, поєднується з 
неточним, нестабільним їх виконанням, зайвими рухами при 

інтенсивній концентрації довільної уваги. 

Синтетичний етап – формування цілісної системи трудових 
рухів, дій, автоматизація навичок, коли виконання роботи стає все 

більш якісним, зникають зайві рухи, послаблюється довільна увага. 

Етап закріплення і високої автоматизації дій. Точне, 

економне, стабільне виконання дій поєднується з виконанням 
інших більш складних дій під контролем свідомості. 

Трудові навички формуються в процесі завдань – 

цілеспрямованого систематичного повторення діяльності з метою 
підвищення її якості. 

Вправи є дієвим засобом розвитку резервів організму, 

методом удосконалення діяльності. 
М. І. Виноградов установив три стадії в розвитку вправи. 

Перша початкова стадія вправи характеризується 

дискоординацією рухової системи, невідповідністю лабільностей 

центральної і периферійної ланок, широкою іррадіацією збудження, 
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що призводить до зайвих рухів. Виразна індукція гальмування з 

рухового аналізатора на інші області кори головного мозку 

зумовлює невизначеність, нерішучість при виконанні роботи, а 
деколи і припинення її. 

Друга стадія вправи характеризується поступовим 

підвищенням працездатності і встановленням її на достатньо 
високому рівні, закріпленням трудових навичок. Трудові дії стають 

більш чіткими, швидкими, економними при помірному напруженні 

вегетативних органів. 

Третя стадія вправи характеризується стійкою 
працездатністю на високому рівні, формуванням робочого 

динамічного стереотипу, автоматизацією трудових навичок. 

Система рефлексів, які становлять трудову операцію, 
відтворюється на один подразник цієї системи, участь кори 

головного мозку реалізується в функціях контролю і оцінки 

діяльності. 

Досконалість трудових навичок оцінюється кількісними і 
якісними показниками роботи працівника, а також такими 

фізіологічними показниками: 

 стійкість навичок, яка характеризується варіабельністю 

часу виконання трудових дій, амплітудою і протяжністю траєкторії 
рухів; 

 концентрація нервових процесів, коли сформовані умовні 

рефлекси виникають лише у відповідь на подразники певної якості 

і сили і не виникають на подібні подразники, які мають інше 
сигнальне значення. 

На основі знань і трудових навичок в межах конкретної 

професійної діяльності формуються трудові вміння. Психологічною 

основою трудових вмінь є розуміння взаємозв’язків між метою 
трудової діяльності, умовами і способами її виконання. 

У своєму формуванні вони проходять декілька етапів: 

Перший етап – початкове вміння, яке характеризується 
усвідомленням мети дії і пошуком способів її виконання на основі 

раніше набутих знань і навичок. 

Другий етап – недостатньо вміла діяльність, коли наявні 
знання про способи виконання діяльності поєднуються з 
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використанням раніше отриманих, неспецифічних для даної 

діяльності навичок. 

Третій етап – окремі загальні вміння; високо розвинуті, але 
вузькі вміння, можуть бути використані в різних видах діяльності.  

Четвертий етап – високорозвинуті вміння; характеризуються 

творчим використанням знань і навичок щодо даної діяльності, 
усвідомленням мети, мотивів вибору і способів її досягнення. 

П’ятий етап – майстерність; характеризується творчим 

використанням різних умінь (За Крушельницька Я. В. Фізіологія і 

психологія праці. Навч. посібник. К. : КНЕУ, 2000. 232 с. [10]). 
 

Дискусія. На які ключові тези з кожного тексту Ви будете 

спиратися під час формування трудових операцій молодших 

школярів? Чому? 

 

2. Молодший шкільний вік є сенситивним періодом для 

засвоєння народних традицій? 

1. Робота з текстом. Метод «Надайте мені заключне 

слово» 

Познайомтесь з фрагментом статті Л. Гуцан «Використання 
народних традицій у формуванні позитивного ставлення молодших 

школярів до праці як важливої складової формування 

громадянськості учня» [3].  

Поміркуйте, чи можете ви повністю довіряти інформації з 

цього тексту. Чому?  

Оберіть для себе фрагмент, який для Вас є корисним чи 

безкорисним за інформацією, що в ньому міститься.  
Учні молодшого шкільного віку «наближені до художнього 

типу особистості» й відзначаються художньо-образним, 

міфологічним мисленням та схильністю до предметно-
маніпуляційних дій, художньо-ігрової діяльності [5; 6]. Тому, на 

думку І. Беха, психологічні внутрішні процеси (сприймання, 

мислення, емоції тощо) мають тенденцію до зовнішнього 
продовження: «думка прагне втілитися в зовнішню дію, емоція 

«закінчується» певним жестом чи рухом. Якщо таке явище 

відбувається, то говорять по психомоторну цілісність. Нормальний 
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психічний розвиток передбачає виникнення і функціонування таких 

цілісностей» [2; 3]. 

З огляду на це, ми вважаємо, що достатньо сформованою є 
така модель виховання позитивного ставлення до трудових 

традицій і звичаїв українського народу, яка ґрунтується на основі 

розвитку «психомоторної цілісності природи». Ознакою цієї 
психомоторної цілісності є художньо-трудова діяльність у формі 

ритуальних дійств. За таких умов внутрішні процеси вільно, без 

напруження, в природній формі трансформуються в зовнішньо 

виражених художньо-ігрових діях учнів. 
Через працю-гру, як зовнішній відповідник емоційних станів, 

активізується «емоційна пам’ять», пов’язана з тими чи іншими 

сенсорними образами-еталонами художніх ігор. І. Бех із цього 
приводу пише: «Згодом, за умови частого згадування пережитого, в 

дитини може розвинутися стійке бажання до такої внутрішньої 

діяльності.  

Виховання в учнів позитивного ставлення до художньо-
трудової діяльності розглядалося нами як цілісний процес 

формування необхідних якостей готовності особистості до цієї 

діяльності.  
Виокремлені нами компоненти створили умови для розробки 

експериментальної моделі виховання у молодших школярів 

позитивного ставлення до трудових традицій і звичаїв українського 
народу. В цій моделі, крім змістового, організаційного і 

методичного компонентів структури, нами брався до уваги 

компонент предметно-розвивального середовища […]. 

Предметно-розвивальне середовище, естетично оформлене 
народознавчою атрибутикою, пробуджує емоційне ставлення 

відповідно до характеру трудових традицій чи звичаїв.  

За результатами наукового обґрунтування педагогічної 
доцільності інтегрованого змісту художньо-трудової діяльності 

«Український етнодизайн», організаційних форм його реалізації як 

ритуально-обрядових ігор в естетично оформленому предметно-
розвивальному середовищі нами було визначене відповідне 

мотиваційно процесуальне забезпечення художньої трудової 

діяльності. 
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На мотиваційному (емоційно-спонукальному) етапі 

виховання позитивного ставлення до трудових традицій і звичаїв 

українського народу формувалося естетично привабливе художньо-
стимулююче середовище. Засобами музики, хореографії, художньої 

праці пробуджувалася допитливість учнів у процесі художньо-

трудової діяльності, створювалися педагогічні ситуації для 
виявлення бажань, емоційних станів, ситуативних емоцій, які б 

спонукали їх до участі в підготовчих художньо-трудових діях перед 

здійсненням майбутньої ритуальної гри.  

З цією метою різними способами у дітей підтримувався 
внутрішній стан «перспективи радості», передсвяткового настрою, 

особистого задоволення. Завдяки такому стану в учнів 

виховувалося емоційно-почуттєве ставлення не стільки до трудових 
традицій і звичаїв як культурного феномену, скільки до їхньої 

зовнішньої атрибутики, процесуальної декорації, ритуальних дій. 

На нашу думку, художньо-трудова діяльність з елементами 

народних традицій і звичаїв за формою та сутністю суміжна з 
художньо-ігровою.  

Вважаємо за доцільне використовувати трудові традиції та 

звичаї в ігровій формі на етапі узагальнення і систематизації 
художньо-трудової діяльності, а також у позаурочний час. 

Ритуальна форма організації художньо-ігрової діяльності в синтезі 

з художньо-трудовою передбачає використання сукупності 
сюжетно-вмотивованих художніх ігор: з художньої праці, музики і 

хореографії, «Я і Україна». Розробляючи організаційно-методичні 

підходи, ми вважали, що автентична основа трудового виховання – 

це, перш за все, комплексний вплив на учнів засобами художньої 
виразності […] 

Народні свята діти завжди пов’язують із теплом рідного 

дому, з трудовими традиціями народу (зустріч весни, Івана Купала, 
зажинки, обжинки, відзначення Різдва, Великодня, Зеленої неділі, 

Маковея, Спаса та ін.). Так, наприклад, вивчаючи з дітьми тему 

«Різдвяні свята», ми використовували такі засоби виховного впливу 
на особистість молодших школярів: вербально-художні тексти 

фольклорного і літературно обробленого змісту; фрагменти 

хореографічних композицій у музичному супроводі, пісенні 

фольклорні твори, пісні-ігри; дитячі рухливі ігри; художньо-трудові 
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дії з використанням традиційних технік декоративно ужиткового 

мистецтва та ігор-персоніфікацій; художньо-трудові ігри 

календарно-обрядового змісту. 
Великий інтерес викликали в учнів міфи і легенди, які добре 

задовольняли потреби молодших школярів у пізнанні української 

традиційної звичаєвості та обрядовості. У ході виховної роботи 
створювалися педагогічні ситуації для вибіркового емоційно-

позитивного ставлення до окремих українських трудових традицій і 

звичаїв на рівні емоційних етапів (позитивного настрою) та 

інтелектуальних почуттів: здивування, здогад, сумнів, упевненість, 
радість […] 

У ході художньо-трудової діяльності в урочний та 

позаурочний час важливо сформувати в учнів молодшого 
шкільного віку об’єктивні уявлення про важливе значення трудових 

традицій.  

Дослідження показало, що трудові ритуали та обряди 

впливають на формування уявлень про минуле та майбутнє, 
сприяють визначенню мети майбутньої художньо-трудової 

діяльності дітей та допомагають у самовизначенні, формують 

уявлення про себе як майбутнього громадянина своєї країни. 
Отже, сучасна початкова школа виконує роль фундаменту, на 

якому будується вся система громадянського виховання школярів, 

формування в них любові до рідного краю, трудових традицій і 
звичаїв; українського народу, історичної пам’яті, духовності, 

національного і характеру. Все, що закладається учням у цей період 

навчання та виховання, визначає в подальшому успіх процесу 

формування особистості, її світогляду і загального розвитку. Набуті 
в початковій школі особистісні якості, а також знання, вміння і 

навички не лише забезпечують основу навчання і виховання 

підростаючого покоління, а й значною мірою визначають 
особливості практичної, громадянської та професійної діяльності в 

майбутньому. 

Запишіть коментарі до тексту спираючись на такі 

запитання: 

– які думки викликав цей уривок? 

– чому інформація з тексту є важливою для Вашої майбутньої 

професійної діяльності? 
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– що в ньому сумнівного? 

Зачитайте свої коментарі та вислухайте коментарі 

одногрупників з приводу поданого фрагменту статті, після 

цього надайте ключову фразу чи ідею обраного фрагменту. 

 

Рефлексія 
1. Твір-п’ятихвилинка «Як покращити засвоєння 

трудових операцій молодшими школярами?» 

2. На аркуші фліпчарту з першого заняття додаєм нові 

необхідні знання, уміння й навички, або переносимо набуті в 

другу колонку. 

 

 

Тема: Які методи і прийоми доцільно використовувати на 

уроках трудового навчання – класичні чи специфічні? 

 

План підготовки до практичного заняття 
1. Методи і прийоми трудового навчання молодших школярів. 

2. Класифікація методів трудового навчання.  

3. Інструктаж, як метод навчання. 
 

Очікувані результати заняття. Студенти зможуть: 

‒ розуміти різницю між поняттями «прийом» і «метод» 
навчання; 

‒ характеризувати класичні методи трудового навчання; 

‒ за певними ознаками класифікувати методи трудового 

навчання; 
‒ використовувати інструктаж, як метод навчання.  

Обладнання: 

‒ бланки з завдання для перевірки готовності студентів; 
‒ аркуші паперу формату А3 для роботи у групах; 

‒ фрагменти нормативних документів для аналізу у робочих 

групах; 
‒ фліпчарти для презентації результатів роботи; 

‒ маркери, кольорові фломастери та олівці; 

‒ паперові стікери з клейним шаром.  
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Ключові поняття: метод, прийом, навчальне завдання, 

інструктаж; класифікація методів трудового навчання. 

Регламент заняття: 1. Вступна частина ‒ 3‒5 хв. 2. Основна 
частина – 70‒75 хв; 3. Рефлексія – 10 хв. 

Хід заняття 

Вступна частина 

1. Привітання, перевірка присутніх на занятті.  

2. Повідомлення теми практичного заняття. 

3. Перевірка готовності студентів до практичного заняття. 

«Морський бій». Студентів розподіляєм на 4 команди. 
«Пострілом» є запитання за темою практичного, він уважється 

вдалим, якщо суперник не дав відповіді і з команди суперника 

видаляється один гравець. Команди граються 2 проти 2. 

Основна частина. 

Вправа «Гронування». Робота з текстом у групах. 

Методи трудового навчання 

1. Поняття про метод і прийом навчання. Класифікація 

методів трудового навчання. 
Метод (від гр. methodos) – шлях до чогось, спосіб пізнання. 

Під методами навчання розуміють способи спільної, 
упорядкованої, взаємозв'язаної діяльності вчителя та учнів, якою 

він керує. У процесі цієї діяльності досягається засвоєння учнями 

знань, умінь і навичок, формування діалектичного світогляду, 
розвиток пізнавальних здібностей і творчої активності, моральних 

якостей майбутніх будівельників країни та підготовка учнів до 

свідомого вибору професії чи сфери трудової діяльності. 

У структурі методів виділяються прийоми. Прийом – це елемент 
методу. Елементи методів є не звичайною сумою окремих частин 

цілого, а системою, об'єднаною логікою дидактичного завдання. 

Методичні прийоми – це доповнення або зміни в реалізації 
методу навчання. У кожного вчителя вони індивідуальні, постійно 

вдосконалюються і доповнюються. 

Класифікують методи навчання з урахування 

дидактичного завдання, яке вони мають вирішувати. У 

класифікації повинна виявлятися внутрішня сутність методу, форма 

взаємопов’язаності діяльності вчителя та учнів як засіб управління 

їх пізнавальною діяльністю. Класифікувати методи навчання 
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можливо також за тими джерелами, з яких учні набувають знання, 

вміння та навички: 

1. Методи, пов’язані з передаванням та сприйняттям словесної 
інформації. Її джерелом є усне слово вчителя: розповідь, пояснення, 

бесіда, лекція, магнітофонні записи, а також друковане слово книжки: 

підручник, довідник, науково-популярна література, Інтернет і т.д. 
2. Наочні методи навчання. Це – спостереження натуральних 

об’єктів, явищ, процесів або їх площинних, об’ємних, графічних 

зображень (моделей, макетів, малюнків, таблиць, діафільмів, 

телевізійних передач, кінофільмів і т.д.). Джерелом інформації у 
цьому випадку є натуральні об’єкти (явища, процеси) або їх образи. 

3. Практичні методи навчання. До них належать вправи, 

вирішення задач, виконання трудових завдань. Джерелом 
інформації тут є практична діяльність учнів. 

Така класифікація методів може бути використана в тих випадках, 

коли конкретно задане джерело, з якого учні будуть отримувати знання, 

вміння й навички. У той же час, згідно цієї класифікації, не розмежовані 
чітко методи вчення та методи викладання. 

Відомий дослідник-педагог Ю. Бабанський виокремлює три 

великі групи методів навчання, які наведені в таблиці. 

Таблиця методів за Ю. Бабанським 

Методи організації 

та реалізації 

навчально-

пізнавальної 

діяльності учнів 

І підгрупа За джерелом 

інформації 

Словесні: розповідь, бесіда, 

лекція; 

Наочні: ілюстрація, 

демонстрація; 

Практичні: досліди, вправи, 

практичні роботи 

ІІ підгрупа За логікою 

передачі і 

сприймання 

навчальної 

інформації 

Індуктивні, дедуктивні, 

аналітичні, синтетичні 

ІІІ підгрупа За ступенем 

самостійності 

мислення 

школярів при 

засвоєнні знань 

Репродуктивні, проблемно-

пошукові, дослідницькі 

ІV підгрупа За ступенем 

керування 

учінням 

Навчальна робота під 

керівництвом учителя; 

самостійна робота з книгою; 

письмова робота, лабораторна 

робота, виконання трудових 

завдань 
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Методи 

стимулювання і 

мотивації 

навчально-

пізнавальної 

діяльності учнів 

І підгрупа Методи 

стимулювання 

інтересу до 

навчання 

Пізнавальні ігри, навчальні 

дискусії; створення ситуацій 

емоційно-моральних 

переживань; створення ситуацій 

зацікавленості 

ІІ підгрупа Методи 

стимулювання 

обов’язку і 

відповідальності 

в учінні 

Переконання в значущості 

навчання; вимоги, вправи з 

виконання вимог; заохочення, 

покарання 

Методи контролю і 

самоконтролю 

навчально-

пізнавальної 

діяльності учнів 

І підгрупи Методи усного 

контролю 

Індивідуальне опитування; 

фронтальне опитування; усні 

заліки, усні іспити; програмоване 

опитування 

ІІ підгрупи Методи 

письмового 

контролю 

Контрольні письмові роботи; 

заліки; іспити; програмовані 

письмові роботи 

ІІІ підгрупи Методи 

лабораторно-

практичного 

контролю 

Перевірочні практичні та 

лабораторні роботи, машинний 

контроль 

 
Відповідно й методи трудового навчання можливо 

поділити на три групи: методи самостійної роботи учнів під 

керівництвом вчителя – методи учіння, методи викладання – 
викладення навчального матеріалу, навчальна демонстрація 

об’єктів, процесів, що вивчаються та їх зображень, керівництво 

працею учнів і т.д. і методи спільної діяльності вчителя і учнів – 

методи взаємодії (інтерактивні). 
І. Методи учіння: 

1. Спостереження. 

2. Вправи (розумові, рухові, комбіновані). 
ІІ. Методи викладання: 

1. Усний виклад навчального матеріалу (пояснення принципу 

дії та будови знарядь праці, наукової суті технологічних процесів і 

т.д., розповідь про професії, виробництво і т.д.). 
2. Бесіда (з метою перевірки знань та повідомлення учням 

нових знань). 

3. Навчальна демонстрація (показ зразків матеріалів, 
механізмів, машин і т.д., що вивчаються, а також навчально-

наочних посібників, кінофільмів, діафільмів та діапозитивів). 
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4. Методи перевірки та оцінювання знань, вмінь і навичок 

учнів (усні опитування, практичні контрольні роботи, залікові 

роботи, кваліфікаційні іспити і т.д.). 
ІІІ. Методи взаємодії (інтерактивні): 

1. Методи кооперативного навчання. 

2. Методи колективно-групового навчання. 
3. Методи ситуативного моделювання. 

4. Методи опрацювання дискусійних питань. 

5. Методи викладання (методи роботи вчителя). 

Розглянемо детальніше вказані методи викладання. 
Пояснення – це детальне викладення навчального матеріалу з 

аналізом фактів, приведенням доказів, формулюванням висновків. 

Цей метод застосовується при вивченні теоретичного 
матеріалу чи практичної діяльності учнів в тому випадку, коли 

матеріал важкий для засвоєння. Пояснення проводять в строгій 

логічній послідовності.  

Розповідь як метод усного викладу навчального матеріалу 
при порівняно невеликих витратах навчального часу широко 

використовується вчителем для пояснення учням теоретичних 

відомостей. Методом розповіді знання подаються учням у готовому 
вигляді, що вимагає лише розуміння матеріалу та його 

запам’ятовування, а не самостійної, активної, творчої роботи.  

Бесіда – дозволяє активізувати мисленнєву діяльність учнів 
та одночасно слідкувати за її ходом. Використовується значно 

частіше, ніж розповідь. 

За призначенням у навчальному процесі розрізняють 

бесіду вступну, бесіду-повідомлення, бесіду-повторення, 
контрольну. 

Вступну бесіду проводять з учнями як підготовку до 

лабораторних занять, екскурсій, до вивчення нового матеріалу. 
Бесіда-повідомлення ґрунтується переважно на 

спостереженнях, організованих учителем на уроці за допомогою 

наочних посібників, записів на дошці, таблиць, малюнків, а також 
на матеріалі текстів літературних творів, документів. 

Бесіду-повторення використовують для закріплення 

навчального матеріалу. 

Контрольну бесіду – для перевірки засвоєних знань. 
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За характером діяльності учнів у процесі бесіди виок-

ремлюють такі її види: репродуктивна, евристична, катехізисна. 

Нерідко методом бесіди проводиться лише частина заняття, 
присвячена, як правило, здобуттю школярами нових для них знань 

з теорії. 

Демонстрація – використовується під час навчання для 
кращого сприйняття, розуміння, осмислення навчального матеріалу. 

Демонструють натуральні об’єкти техніки (приладів, механізмів, 

машин) та навчально-наочні посібники у вигляді макетів, моделей, 

навчальних плакатів, таблиць, креслень, схем і т.п. 
Модель – експериментальна подібність до натурального 

об’єкту, в якому в реальному або зміненому масштабі проходять 

процеси або явища, подібні до процесів і явищ, що відбуваються в 
реальному об’єкті. Модель завжди динамічна, вона розкриває 

функціональний бік предметів і явищ (моделі передач, електричних 

двигунів, генераторів і т.д.). 

Макет – це статична копія (зменшена або 
збільшена)натурального об’єкту, яка слугує для пояснення будови 

речовини, форми деталей, вузлів машин, будови інструментів, 

приладів, механізмів, машин, апаратів. Макети призначені 
доповнювати (або замінювати) демонстрацію натуральних об’єктів, 

розкриваючи ті їх сторони, котрі подані недостатньо зрозуміло або 

не виражені зовсім. 
Показ трудових дій полягає в демонстрації вчителем робочих 

рухів, прийомів виконання трудових операцій зазвичай в такій 

послідовності: цілісний показ в робочому темпі; розчленований або 

уповільнений показ, що супроводжується поясненнями; знову 
цілісний показ в робочому темпі.  

На заняттях з трудового навчання дуже широке застосування 

має інструктаж як поєднання методів керівництва самостійною 
роботою учнів, особливо при навчанні їх виконанню трудових дій. 

Інструктаж – як сукупність різноманітних методів – є поясненням 

мети, завдань та техніки виконання трудового завдання і окремих 
трудових операцій, які супроводжуються показом трудових дій і 

технологічних процесів, котрі мають опанувати учні. 

Інструктаж в усній або в письмовій формі (інструкційні 

карти) проводиться перед тренувальними вправами, продуктивною 
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працею, організацією робіт з роздатковим матеріалом, постановкою 

дослідів, самостійною роботою з книгою, довідниками тощо. 

Усний інструктаж – вступний, поточний і заключний – 
проводиться при навчанні учнів трудовим діям, практичним 

умінням і навичкам щодо виконання технологічних операцій і при 

роботі з технічним обладнанням (верстатами, машинами, апаратами 
і т. п.). 

Вступний інструктаж – це повідомлення учням вказівок 

щодо виконання трудових прийомів, операцій і різних практичних 

завдань, що супроводжується певними дидактичними прийомами. 
Проводиться інструктаж у такій послідовності: 

1) ознайомлення із назвою, метою і завданнями роботи, яку 

потрібно виконати; 2) повторення пройденого матеріалу, 
необхідного для виконання цієї роботи (коротке опитування, 

бесіда); 3) ознайомлення з технічними вимогами; 4) повідомлення 

вказівок з підготовки до роботи, організація робочого місця, 

дотримання правил безпеки праці; 5) пояснення та показ учням 
прийомів і способів виконання роботи та перестороги від можливих 

помилок; 6) пояснення і показ способів самоконтролю правильності 

виконання прийомів і якості роботи; 7) показ зразків виробів, 
виготовлених вчителем або учнями, які вчилися раніше; 

8) ознайомлення з технічною документацією – робочими 

кресленнями, інструкційними та технологічними картами; 
9) ознайомлювальні, пробні вправи, під час яких перевіряється 

правильність засвоєння вказівок учнями попередження про 

причини браку і можливі помилки в роботі; 10) повідомлення про 

норми часу і норми виробітку; 11) пояснення критеріїв оцінки за 
практичну роботу; 12) видача завдань для практичної роботи і 

розподіл учнів за робочими місцями та бригадами (ланками, 

парами). 
Після вступного інструктажу учні самостійно виконують 

роботу. Учитель спостерігає за діями і поведінкою учнів, 

контролює їх. 
Біжучий (поточний) інструктаж – проводиться під час заняття 

для усунення труднощів, як правило, в індивідуальному порядку, а 

якщо однакові труднощі та помилки спостерігаються у багатьох 
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учнів, то фронтально, з усією групою. Його можуть проводити 

ланкові, що має велике виховне значення. 

Заключний інструктаж – вчитель застосовує після закінчення 
заняття. Його мета – підведення підсумків виконаної роботи. Він 

проводиться зазвичай у формі бесіди і включає розбір та оцінку 

правильності та якості виконання завдання учнями, роз'яснення 
допущених помилок, їх причин та шляхів усунення.  

Метод учіння – це спосіб пізнавальної діяльності учнів, 

зорієнтованих на творче засвоєння ЗУНів і вироблення 

світоглядних переконань на заняттях і під час самостійної роботи. 
До них відносять: вправи, спостереження, лабораторні і 

виробничі досліди, розв’язування технічних і технологічних задач, 

робота з науково-технічною літературою, з книжками, довідниками, 
Інтернетом тощо. 

3.1. Спостереження. 
Спостереження – це цілеспрямоване, безпосередньо чуттєве 

сприйняття предметів, явищ, процесів навколишньої дійсності з 
метою їх пізнання.  

Систематичні самостійні спостереження школярів 

розвивають їх увагу, пам’ять, мислення. 
Організація самостійних спостережень повинна відповідати 

наступним методичним вимогам: 

‒ ґрунтуватися на раніше набутому учнями особистому 
досвіді (знаннях та вміннях); 

‒ бути зрозумілою за метою і процесом спостережень (що 

спостерігати, як спостерігати, для чого спостерігати); 

‒ включати елементи нових знань і вмінь, що в свою чергу 
сприяє розвитку пізнавальних інтересів учнів; 

‒ по можливості носити дослідницький характер, який 

вимагає самостійного пошуку вирішення питання; 
‒ фіксувати найважливіші результати спостереження – записи 

у щоденниках спостережень, малюнки, ескізи, креслення, діаграми, 

схеми, таблиці; 
‒ націлювати на отримання практичного результату 

спостереження. 

 



43 

 

Вправи у трудовому навчанні – це багаторазове 

цілеспрямоване повторення певних дій для формування і 

вдосконалення вмінь і навичок поводження з технікою і виконання 
технологічних трудових процесів. 

За організацією діяльності учнів на уроці вправи поділяються 

на фронтальні, групові (бригадні) та індивідуальні. 
 

Інтерактивна дискусія 

Тема: Значна кількість класичних методів навчання 

абсолютно задовольняє всі вимоги НУШ до уроків трудового 
навчання, тому використовувати специфічні методи не треба 

Крок 1. Робота в парах.  

Завдання:  
– обговоріть тему дискусії в парах (до 4 хв.); 

– запишіть 2 аргументи на підтримку теми та 2 аргументи 

проти неї. 

Крок 2. Займи позицію. 
Студенти обирають позицію біля трьох плакатів: «Згоден», 

«Не згоден», «Не можу визначитись». Розподіл на групи за 

позицією.  
Завдання: 

– обговоріть позицію в групі і створіть список з 3 аргументів 

на підтримку вашої позиції; 
– оберіть представника, який представить позицію групи.  

Представники груп висловлюють позицію і відповідають на 

запитання інших груп (1‒2 запитання). 

Визначають найбільш переконливі аргументи. Викладач 
пропонує змінити позицію за необхідності. 

Крок 3. Рольова гра. Ролі обираються за жеребкуванням. 

1. Учителі, які використовують лише класичні методи. 

Фрагмент для 1 групи 

 

 

Тема. Робота з природним матеріалом.  

Аплікація з листя, трав і квітів 
Мета: вчити працювати з природним матеріалом; 

продовжувати вдосконалювати навички правильної підготовки 
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робочого місця до праці та уміння виготовляти аплікацію з листя, 

трав, квітів; виховувати охайність, працьовитість; розвивати 

світогляд, художній смак, творчість. 

Етап демонстрація та аналіз зразка 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. Природа дарує нам безліч різноманітних форм, які самі по 
собі можуть стати основою для цікавої композиції. Осіннє листя – 

це багатство кольорів та силуетів! Спробуйте створити з них цікаві 

композиції. 
2. Розгляд зразків «Зайчик», «Грибок», «Чарівна пташка», 

«Метелик», «Рибка». 

3. Самостійне виконання аплікації. 
 

2. Учителі, які використовують лише специфічні методи. 

Фрагмент для 2 групи 

Тема. Робота з природним матеріалом. Аплікація з листя, 

трав і квітів 
Мета: вчити працювати з природним матеріалом; 

продовжувати вдосконалювати навички правильної підготовки 
робочого місця до праці та уміння виготовляти аплікацію з листя, 

трав, квітів; виховувати охайність, працьовитість; розвивати 

кругозір, художній смак, творчість. 

Етап демонстрація та аналіз зразка 
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1. Інструктаж з виконання аплікації. 

‒ Подивіться на зразок. Хто зображений на аплікації? 

‒ Назвіть основні частини тіла. 

‒ Яка його частина найбільша та на яку геометричну фігуру 
вона схожа? 

‒ Які ще частини тіла ви бачите? На які геометричні фігури 

вони схожі. 
‒ Оберіть листя, яке схоже на ці фігури за формою та 

розміром. 

‒ Зверніть увагу на те, що голова менша за тулуб і 
розташована у передній частині тіла, на ній зверху розташовані 

вуха, ноги знаходяться  у нижній частині тулуба,  а хвіст у задній 

частині.  

Самостійне виконання аплікації.  
 

3. Учителі, які використовують інтерактивні методи. 

Фрагмент для 3 групи 

Тема. Портрет лісових мешканців 
Мета: вчити працювати з природним матеріалом; 

продовжувати вдосконалювати навички правильної підготовки 
робочого місця до праці та уміння виготовляти аплікацію з листя, 

трав, квітів; виховувати охайність, працьовитість; розвивати 

світогляд, художній смак, творчість. 

Етап демонстрація та аналіз зразка 
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1. Бесіда за темою: 

‒ Діти, подивіться сюди. В мене на столі купа осіннього 

листя. З нього ми і будемо робити портрети для наших лісових 

друзів.  
Об’єднуємо у групи учнів класу. Кожна група обирає собі 

персонаж, міркує над тим, листя яких дерев вам знадобиться для 

роботи. Занотовує у зошити 1-2 аргументи на користь використання 
того чи іншого листочка.  

2. Далі педагог пропонує виступити  представникам груп з 

обґрунтуваннями. 
3. Самостійна робота учнів.  

 

4. Учителі, які використовують різні методи 

Фрагмент для 4 групи 

Тема. Робота з природним матеріалом. Аплікація з листя, 

трав і квітів 
Мета: вчити працювати з природним матеріалом; 

продовжувати вдосконалювати навички правильної підготовки 

робочого місця до праці та уміння виготовляти аплікацію з листя, 

трав, квітів; виховувати охайність, працьовитість; розвивати 
світогляд, художній смак, творчість. 

Етап демонстрація та аналіз зразка 

1. Природа дарує нам безліч різноманітних форм, які самі по 

собі можуть стати основою для цікавої композиції. Осіннє листя – 
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це багатство кольорів та силуетів! Спробуйте створити з них цікаві 

композиції. 

2. Розгляд зразків «Зайчик», «Грибок», «Чарівна пташка», 
«Метелик», «Рибка». 

3. Об’єднуємо у групи учнів класу. Кожна група обирає собі 

персонаж, міркує над тим, листя яких дерев вам знадобиться для 
роботи. Занотовує у зошити 1-2 аргументи на користь використання 

того чи іншого листочка.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
4. Інструктаж. 

5. Організація індивідуально-групової роботи. Аплікація 

обраної тваринки.  
 

Студенти представляють фрагмент уроку відповідно до ролі, 

обраної жеребкуванням. Обґрунтовують власну позицію. 

Визначають більш переконливу презентацію фрагмента 
уроку. 

Рефлексія. 1. Пошук рішення. 

Студенти повертаються до своїх позицій, не змінюючи свою 
попередню роль: «Згоден», «Не згоден», «Не можу визначитись». 

Завдання: 

– знову обговоріть загальну проблему дискусії у групі, 
дійдіть згоди; 

– представте ваше спільне рішення перед іншими групами; 

– обговоріть чиї пропозиції були цікавими раціональними та 

перспективними. 
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Запитання:  

– Для чого ми проводили таке обговорення? 

– Що нового ви дізнались? 

2. Есе на тему: «Чи може бути визначена проблема 

однозначно вирішена?» (у 3–5 реченнях). 

3. На аркуші фліпчарту з першого заняття додаєм нові 

необхідні знання, уміння й навички, або переносимо набуті в 

другу колонку. 

 

 

Тема: Урок трудового навчання та уроки з інших 

дисциплін: спільне та відмінне 

 

План підготовки до практичного заняття 

1. Урок трудового навчання в умовах нової української 

школи. 

2. Особливості побудови комбінованого та інтегрованого 
уроку з трудового навчання. 

3. Дидактичне забезпечення уроків трудового навчання.  

4. Підготовка вчителя до уроків трудового навчання. 

 

Очікувані результати заняття. Студенти після заняття 

зможуть:  
‒ аналізувати структуру комбінованого та інтегрованого 

уроку; 

‒ добирати, обґрунтовуючи, доцільність методів щодо 

кожного етапу уроку; 
‒ вміти добирати дидактичний матеріал відповідно до 

обраної теми та мети уроку. 

Обладнання: 
‒ бланки з тестовими завдання для перевірки готовності 

студентів; 

‒ аркуші паперу формату А3 для роботи у групах; 
‒ фліпчарти для презентації результатів роботи; 

‒ маркери, кольорові фломастери та олівці; 

‒ паперові стікери з клейним шаром.  
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Ключові поняття: урок, комбінований урок, інтегрований 

урок, структура уроку; методичне забезпечення; підготовка вчителя 

до уроків трудового навчання.  
Регламент заняття: 1. Вступна частина ‒ 3‒5 хв. 2. Основна 

частина – 70‒75 хв. 3. Рефлексія – 10 хв. 

Хід заняття 

Вступна частина 

1. Привітання, перевірка присутніх на занятті.  

2. Повідомлення тем практичного заняття. 

3. Перевірка готовності студентів до практичного заняття.  
Придумайте 10 тестів з відповідями за запитаннями для 

обговорення до практичного. Обміняйтесь тестовими завданнями, а 

після виконання перевірте партнера. 

Основна частина 

1. Традиційний урок трудового навчання: технічної та 

художньої праці, його загальна характеристика та аналіз. 

1. Робота в парах. Студенти розподіляють аркуш паперу 

на дві частини, у першій ставлять запитання до тексту, які у 

них виникають після знайомства з назвою. У другій частині 

аркуша дають відповіді на запитання, на які вони знайшли 

відповіді, і додають основні тези після прочитання тексту. 

Традиційний урок трудового навчання: технічної та 

художньої праці, його загальна характеристика та аналіз [1, С. 58–
65.]. 

Специфіка і типи уроків трудового навчання 

Ефективність навчання залежить не тільки від змісту, 

методів, засобів, а й від форм його організації. У трудовому 
навчанні в початкових класах найбільше характерні форми 

організації навчального процесу – це урок, екскурсія, гурткові 

заняття, індивідуальна та дослідна роботи. 
Урок – основна форма організації навчально-виховної роботи 

в школі. 

Уроки трудового навчання мають свої особливості в 
порівнянні з уроками інших навчальних предметів, а саме: 

– центральне місце на уроці трудового навчання займає 

практична робота учнів; 
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– вироби, які виготовляються учнями, мають суспільно 

корисну спрямованість, знаходять практичне застосування в школі, 

дитячому садку, сім’ї; 
– робота з різними інструментами зобов’язує вчителя 

ретельно слідкувати за дотриманням правил безпечної праці. 

Типи уроків з праці визначають в основному за цілями 
навчання (урок засвоєння учнями нових знань, урок формування 

вмінь і навичок, комбінований урок, урок-екскурсія). Окремі 

методисти (Рожнєв Я. А.) визначили типи уроків за змістом (уроки 

з обробки паперу, тканини, різних матеріалів, технічного 
моделювання). Найбільш поширений у практиці початкових класів 

комбінований тип уроку. 

Психолого-педагогічні вимоги до уроків трудового навчання  
Першочергове завдання вчителя трудового навчання – це 

формування в дітей емоційного позитивного ставлення до уроків 

праці. Для цього педагог має використовувати нестандартні форми 

проведення занять та цікаві для дітей за змістом і способом 
використання об’єкти праці, якими вони будуть користуватися. Як 

відомо, навчання – процес двосторонній: з одного боку вчитель, що 

навчає, а з іншого – учень, який вчиться. Педагогіка 
співробітництва вчителя і учня, колективний пошук шляхів 

розв’язання трудових завдань, опора на творчий досвід дітей – одні 

з основних сучасних форм проведення уроків і спілкування з 
учнями. 

Із психологічної точки зору важливим компонентом на уроці 

є актуалізація життєвого досвіду і уявлення дітей, звертання до їх 

відчуттів, використання наочності, художнього емоційного слова. 
Це стимулює сприйняття і активність класу на уроці. Для 

дітей молодшого шкільного віку характерне конкретно-образне 

мислення. Тому вони сприймають спочатку даний виріб в цілому, а 
потім, аналізуючи, розкладають його на частини, з яких він 

зроблений. На основі цієї особливості, зрозуміло, що на початку 

уроку доцільно продемонструвати і пропонувати готовий виріб. 
Тоді учні, виготовляючи окремі деталі, знатимуть і 

розумітимуть їх застосування, уявлятимуть їх розміщення у виробі. 

Важливе значення для успішного виконання трудових 

завдань на уроці має робоча атмосфера, в якій працює дитина. На 
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окремих етапах виконання роботи доцільно залучати учнів до 

практичного розв’язання проблемних ситуацій, до зіставлення, 

порівняння, контролю, оцінки результатів роботи. 
Спостереження і досліди дозволять молодшим школярам з 

кожним уроком все більш упевнено і точно розрізняти властивості 

матеріалів (м’який-твердий, легкий-важкий, щільний-пористий, 
крихкий, пружний, прозорий, білий, кольоровий та інший), а також 

особливості опору кожного матеріалу під час обробки його 

інструментами. 

Цілеспрямовані спостереження, досліди, прості лабораторні 
роботи допомагають розвивати пізнавальну активність учнів, яка 

стимулює пошук дітьми найкращих варіантів вирішення 

практичних завдань конструювання, виготовлення і впорядкування 
виробу, самостійно знаходити причини невдач, ліквідовувати 

наслідки помилок. (…). 

Підготовка вчителя до уроків, планування уроків праці 

Якість кожного уроку з трудового навчання і досягнення 
поставленої мети залежить від підготовки вчителя до уроку: 

продумування його структури, змісту, методики проведення, 

підготовки матеріалів, інструментів тощо. 
Підготовка вчителя до занять складається з попередньої 

підготовки (перспективного планування), що завершується 

складанням календарного плану та безпосередньої підготовки 
(початкового планування до визначеного уроку). 

Попередня підготовка вчителя до занять з праці в основному 

проводиться під час літніх канікул. Умовно можна її розділити на 

декілька етапів: 
а) вивчення навчальної програми і пояснювальної записки до 

неї, визначення об’єму і змісту занять з кожної теми (особливо 

ретельно цю роботу мають виконувати молоді вчителі); 
б) вивчення навчальної літератури та нових методичних 

матеріалів, статей в журналах і збірниках, які висвітлюють досвід і 

теоретичні питання змісту, організації і методики проведення 
занять; вивчення досвіду з трудового навчання місцевих творчих 

вчителів; 

в) підготовка обладнання та наочних посібників до занять;  
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г) складання переліку виробів, які будуть виготовлятися 

учнями з врахуванням програмних вимог, дидактичних і 

методичних завдань; 
д) продумування технології виробу (деякі з виробів учитель 

має виготовити сам, щоб перевірити послідовність етапів роботи і 

витрату часу, передбачити можливі помилки учнів і їх 
виправлення). 

Завершальним етапом попередньої підготовки до занять із 

праці є продумування системи уроків з кожної теми і складання 

календарного плану. 
Безпосередня підготовка вчителя до уроку вимагає 

визначення конкретного змісту, форм організації і методів 

проведення кожного заняття, налаштування відповідних матеріалів, 
наочних посібників. 

Початком цієї підготовки є аналіз попереднього уроку, в 

процесі якого вчитель визначає, як була досягнута його мета і 

виконаний план, що проведено вдало, і які залишилися прогалини в 
знаннях та вміннях учнів. 

На основі цього уточнюється мета наступного уроку. 

Загальна мета визначається комплексно у триєдиному зв’язку 
навчальних, розвивальних і виховних цілей: 

‒ навчальні цілі направлені на формування в учнів загальних і 

спеціальних знань та вмінь; 
‒ розвивальні цілі спрямовані на вдосконалення 

сенсомоторики дитини, на розвиток її образного і логічного 

мислення, просторових уявлень, творчих конструкторських 

здібностей; 
‒ виховні цілі передбачають виховання у школярів 

позитивних якостей: потреби до праці, трудової культури, естетики, 

економного використання матеріалів, бережного ставлення до 
результатів праці інших людей, поваги до людей праці. 

2. Мотивація навчально-трудової діяльності 

Учитель повідомляє тему і мету уроку, називає (демонструє) 
об’єкт праці, його практичне застосування. Розуміння учнями мети 

уроку забезпечує свідому і цілеспрямовану трудову діяльність, 

навчальний, розвивальний і виховний характер його змісту. 
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Інколи вчитель здійснює мотивацію трудової діяльності з 

допомогою учнів. Якщо, наприклад, заплановано виготовлення 

вітальних листівок чи подарунків для ветеранів війни, то вчитель 
запитує в учнів про свято, яке наближається, про ветеранів (родичів  

чи знайомих), про те, як діти можуть їх привітати. Після цього 

називає тему уроку, навчальну і розвивальну цілі, а виховну мету 
(виховання поваги до ветеранів та виховання естетики під час 

виготовлення виробів) учні самі з’ясовують під керівництвом 

учителя. 

3. Актуалізація знань учнів 
На цьому етапі уроку вчитель з’ясовує опорні знання учнів, їх 

готовність до сприймання навчального матеріалу, використовуючи 

метод бесіди (запитання до учнів мають бути конкретної форми, 
точні, чіткі). Так, вивчаючи тему «Аплікація з кольорового паперу» 

(1-й клас), учні вже мають певні знання про цей вид роботи, тільки 

з рослинними формами. На запитання вчителя «Що таке 

аплікація?», «Для чого її застосовують?», «З якого матеріалу можна 
використати основу для аплікації?», – навіть першокласники із 

задоволенням дадуть відповідь. 

4. Послідовність трудових дій 
Планування послідовності роботи проводиться для створення 

в учнів конкретного усвідомлення про об’єм і характер трудового 

завдання. Аналіз трудової діяльності можна проводити на основі 
зразка виробу, графічного зображення, (ескіза, інструкційної чи 

технологічної картки), самостійного творчого проекта (малюнка, 

ескіза). 

Під час визначення послідовності трудових дій слід залучати 
дітей до аналізу об’єкта праці, визначення його величини, форми, 

конструкції, матеріалу, послідовності роботи, ставлячи запитання, 

наприклад: 
‒ Яка загальна форма виробу? 

‒ З яких основних частин складається виріб? 

‒ Як з’єднані деталі в ньому: нерухомо, рухомо, роз’ємно? 
‒ З яких матеріалів виготовлений виріб? 

‒ Які інструменти необхідні будуть для роботи? 

‒ Які частини виробу спочатку виготовляти? 

‒ У якій послідовності краще їх з’єднувати? 
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Під час виконання творчих робіт учень самостійно аналізує 

створений ним образ спроектованого виробу. 

На цьому етапі уроку вчитель повідомляє учням або 
повторює з ними правила безпечної роботи з конкретними 

інструментами, а також санітарно-гігієнічні вимоги під час роботи з 

окремими матеріалами. 
5. Самостійна робота учнів 

Це найважливіша частина уроку, на яку відводиться 

орієнтовно 30 хвилин. Самостійна робота учнів над виготовленням 

виробу не виключає керівної ролі вчителя на уроці. Вчитель 
стежить за діяльністю всього класу й кожного окремого учня, 

слідкує за прийомами виконання завдання, додержуванням правил 

безпечної роботи і культури праці. Якщо неправильно виконує 
завдання один або декілька учнів, учитель дає індивідуально 

додатковий інструктаж. При наявності помилок у більшій частині 

класу вчитель припиняє роботу і проводить інструктаж 

фронтально, пояснюючи допущені помилки і шляхи їх 
виправлення. Вказуючи на помилки, вчитель не виконує роботу за 

учнів, а тільки керує їх діями. Надмірна опіка вчителя заважає 

вихованню самостійності в учнів, тому індивідуальна допомога 
потрібна в разі необхідності, щоб вивести дитину знову на 

сходинку «самостійної стежини». 

На уроках трудового навчання використовуються різні форми 
практичної роботи учнів, зокрема: фронтальна, парна, групова, 

колективна (залежно від кількості учнів, задіяних у виконанні 

трудового завдання). Цікаві уроки проводяться у формі ділової гри 

чи змагання. 
Під час виконання нескладних практичних завдань методисти 

рекомендують використовувати музичний супровід, так звану 

функціональну музику, яка виконує певну функцію – створює на 
уроці позитивний емоційний фон трудового процесу, підвищує  

настрій учнів, їх працездатність. Звичайно, музика має бути 

мелодійною і без надмірного звучання. Якщо вчитель бачить, що 
учні стомлюються, то проводить з ними фізкультхвилинку. 

Школярам, які раніше всіх виконали завдання, вчитель радить ще 

додатково попрацювати над удосконаленням своєї роботи, 

наприклад, зміцнити виріб надійнішим кріпленням, оздобити виріб, 
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придумати йому назву, а також в разі потреби допомогти своїм 

однокласникам. 

6. Аналіз і оцінка учнівських робіт 
За 4-5 хв. до кінця уроку вчитель вибирає кілька дитячих 

робіт для колективного обговорення, активно залучаючи учнів до 

аналізу й оцінки їх якості. 
Підсумовує це обговорення, навчає учнів о об’єктивно 

оцінювати якість виробу. Решті учням дає індивідуально свої 

схвалення чи зауваження, особливо відмічаючи тих, хто проявив 

творчу самостійність. 
Об’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів сприяє їх 

більш активній та пізнавальній діяльності. Контролюючи 

навчально-трудову діяльність, учитель має враховувати рівень 
досягнень учня, а не ступінь його невдач. Оцінки не поділяються на 

позитивні й негативні. 

Критерії оцінювання з трудового навчання носять 

комплексний характер. До них належать: 
‒ рівень передбачених програмою теоретичних знань, а також 

умінь застосовувати ці знання в практичній роботі; 

‒ рівень навичок роботи з ручними інструментами; 
‒ дотримання якості виробу; 

‒ рівень економності, раціональності у використанні 

матеріалів; 
‒ рівень самостійності, творчості в процесі організації і 

виконання роботи; 

‒ дотримання правил безпеки та культури праці. 

7. Прибирання робочих місць 
Після з’ясування вчителем про те, що навчилися і пізнали 

учні на уроці, дається завдання прибрати свої робочі місця (кожен 

учень прибирає своє робоче місце). Інструменти індивідуального 
користування діти складають у папки, а інструменти загального 

користування здають черговим для зберігання їх у шафі. 

Рештки матеріалів також складають у папки або шафи. 
Чергові перевіряють чистоту робочих місць і прибирають кімнату. 

Дискусія з приводу очікуваних запитань і основних тез. 
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2. Методичне і матеріальне забезпечення уроків трудового 

навчання: технічної та художньої праці. 

Групова розподіл. Проектування. 
Студенти діляться на дві групи. 1-ша група ‒ учителі 

початкових класів, 2-га – учні початкової школи. 

Уявіть себе учителем/учнем. Яке обладнання для уроків 
трудового навчання ви б обрали для класу? 

Обговорення результатів. 

Чим обумовлений ваш вибір? 

 

3. Дизайн-діяльність засіб удосконалення фахової 

підготовки вчителів початкових класів. 

Ромашка запитань (Блума) 
Об’єднання студентів в 6 груп. Кожна група тягне 

«пелюстку» з ромашки та отримує інструкцію до виконання. 

Після прочитання фрагменту статті, кладіть п’ять запитань 

відповідно інструкції на обраній пелюстці  
Познайомтесь з фрагментом статті В. Жлудько (2011). 

Дизайн-діяльність як засіб удосконалення фахової підготовки 

вчителів початкових класів. Дизайн-освіта в Україні: сучасний 
стан, перспективи розвитку та євроінтеграція. 4. 7–9. [5, С. 7‒9]. 

Сучасна освіта повинна будуватися так, щоб підготувати 

майбутнього фахівця до подальших неодноразових змін, пов’язаних 
з постійним оновленням змісту і способів організації його 

діяльності. До подібних нових життєвих і професійних обставин 

набагато легше зможе адаптуватися людина, творчо орієнтована в 

професії, з багатим креативно-евристичним потенціалом, 
ціннісними орієнтаціями. Саме тому сучасна освітня ситуація 

вимагає оновлення починаючи з вищого навчального закладу 

традиційних форм педагогічного процесу, їх осучаснення та 
аксіологізації, зокрема ознайомлення із дизайн-освітою, засобами 

дизайн-діяльності, що сприятиме творенню аксіологічної системи 

людини завдяки естетизації простору повсякденного буття.  
Опанування технологіями дизайн-діяльності, як виду 

художньої діяльності може забезпечити більш повний розвиток 

творчої індивідуальності, ініціативи, креативності студента-

майбутнього вчителя початкових класів.  
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Творчий розвиток особистості – це динамічний процес 

формування особистості, спрямований на розширення спектру 

здібностей та особистісних якостей, які проявляються і 
збагачуються у практиці різних видів художньо-проектувальної, 

конструктивної діяльності, результати якої характеризуються 

новизною та оригінальністю. Серед провідних функціонально-
структурних компонентів художньо-творчого розвитку 

надзвичайно важливе місце належить діяльнісному компоненту. 

Тому саме дизайн-діяльність, яка включає інноваційні методи і 

технології художнього проектування та конструювання є 
ефективним засобом художньо-творчого розвитку особистості 

студента у процесі занять образотворчого циклу. 

Крім того, оволодіння інноваційними методами і 
технологіями художнього проектування та конструювання 

допомагає студентам у виготовленні оригінальних наочно-

методичних посібників до різних навчальних предметів.  

Тому дизайн має бути обов’язковою складовою художньої 
діяльності у процесі фахової підготовки вчителів початкових 

класів. Зміст занять повинен включати завдання художнього 

проектування і конструювання. Це передбачає виготовлення 
різноманітних виробів: макетів, конструкцій, моделей, композицій з 

використанням інноваційних технологій і технік. Важливо, що ці 

вироби мають в основному конкретне функціональне призначення і 
є предметами реалізації різних видів дизайну (графічного, 

предметного, ландшафтного, етнодизайну, флористики, дизайну 

середовища, костюмів тощо).  

Особливої уваги заслуговує ігровий дизайн як форма 
художньо-ігрового проектування [6, с. 14]. Гра є природною 

формою діяльності для дитини, отже, майбутній педагог початкової 

освіти повинен володіти методикою ігрового дизайну.  
У процесі дизайн-діяльності студенти збагачують досвід 

вирішення педагогічних завдань стосовно оформлення дитячих 

приміщень (класу, залу, кімнати відпочинку), самодіяльних 
спектаклів, свят, концертів, конкурсів, експозицій. Опанування 

методикою навчання дизайну, безпосередня дизайн-діяльність 

збагачує і урізноманітнює поле діяльності майбутнього педагога в 

позаурочний час, дає додаткові можливості майбутньому педагогу 
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забезпечити художньо-творчий розвиток індивідуальності дитини, 

врахувати освітні запити родини і школи. Майбутній учитель 

початкових класів окрім цікавих занять з художнього проектування 
і конструювання у процесі занять з трудового навчання: художньої 

і технічної праці (проектування і виготовлення іграшок, 

декоративних предметів,) зможе використати дизайнерські знання 
та вміння з метою оформлення шкільного інтер’єру і 

безпосереднього виготовлення його елементів до різних свят, 

сімейних подарунків, створення ляльок, ширм для шкільного 

лялькового театру, виготовлення найпростіших елементів 
декорацій, костюмів, реквізиту для шкільних інсценізацій, вистав в 

позаурочний час.  

Оскільки дизайн – це художнє проектування, що передбачає 
художньо-творчу діяльність, відповідно дизайн-діяльність має 

важливе значення для художньо-творчого розвитку та естетичного 

виховання особистості студента.  

У процесі дизайн-діяльності, окрім оволодіння студентами 
спеціальними дизайнерськими навичками та конструктивно-

художніми вміннями, здійснюється розвиток графічних навичок, 

вміння створювати різні проекти, моделі і макети, визначати 
стильову єдність виробів, працювати в різних художніх техніках як 

самостійно, так і в колективі [7, с. 55.]. Дизайн-діяльність 

надзвичайно сприяє розвитку творчих, конструктивних здібностей, 
просторової і образної уяви, логічного і конструктивного мислення, 

чуття пропорційності, окоміру, естетичного смаку, координації 

рухів, пізнавальної активності, удосконалює навички роботи з 

різними матеріалами (папером, картоном, тканиною, шкірою, 
пластиліном, пап’є-маше, штучним і природним матеріалом тощо) 

та інструментами.  

Оволодіння студентами інноваційними технологіями і 
прийомами художнього проектування та конструювання, методами 

навчання дизайну є одним з перспективних напрямів 

удосконалення професійної підготовки майбутніх педагогів. У 
результаті регулярного включення до різноманітної дизайн-

діяльності підвищиться ефективність і якість готовності майбутніх 

фахівців до навчання основ дизайну дітей дошкільного і шкільного 

віку. 
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Інструкції за пелюстками: 

1. Знаннєві (прості) запитання – запитання, відповідаючи на 

які, потрібно назвати якісь факти, згадати і відтворити певну 
інформацію: «Що?», «Коли?», «Де?», «Як?». 

2. Уточнювальні запитання (на розуміння). Такі запита 

зазвичай починаються зі слів: «Тобто ти кажеш, що….», «Якщо я 
правильно зрозумів, то…», «Я можу помилитися, але, по-моєму, ви 

сказали про…?».  

3. Практичні запитання. Цей тип запитань спрямований на 

встановлення взаємозв'язку  між теорією та практикою: «Як можна 
застосувати …?», «Що можна зробити з…?», «Де у звичайному 

житті Ви можете спостерігати…?», «Якби ви були на місці 

головного героя оповідання…?». 
4. Інтерпретаційні (синтезуючі) запитання. Зазвичай 

починаються зі слова «Чому?» і спрямовані на встановлення 

причинно-наслідкових зав’язків: «Чому листя на деревах восени 

жовтіє?». 
Даний тип запитань передбачає, що у відповіді має бути 

елемент самостійності. 

5. Оцінні запитання. Ці запитання спрямовані на з’ясування 
критеріїв оцінювання тих чи інших подій, явищ, фактів. «Чому 

щось добре, а щось погано?», «Чим один урок відрізається від 

іншого?», «Як ви ставитеся до вчинку головного героя?». 
6. Творчі запитання. Даний тип запитань найчастіше містить 

частку «б», але елементи умовності, припущення, прогнозу: «Що 

змінилося б..?», «Що буде, якщо …?». 

Обговорення проблемного питання «Чи дійсно дизайн-
діяльність є засобом удосконалення фахової підготовки вчителів 

початкових класів. Аргументуйте свою думку. 

Підсумок 
1. Самооцінювання 

Листок оцінювання результатів  вивчення теми... 

Критерії оцінки (0 – потребує вдосконалення, 1 – задовільно, 
2 – прекрасно) 

Критерії Бали 

1. Я можу назвати типи уроків трудового навчання.  

2. Я вмію пояснювати дії вчителя на кожному з етапів  
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уроку. 

3. Я можу порівняти матеріальне і методичне 

забезпечення до уроків художньої та технічної праці.  

 

4. Можу охарактеризувати матеріальну та методичну 
базу уроків трудового навчання. 

 

5. Я можу аргументовано висловити свою думку щодо 

необхідності підготовки вчителя до дизайн-діяльності. 

 

2. На аркуші фліпчарту з першого заняття додаємо нові 

необхідні знання, уміння й навички, або переносимо набуті в 

другу колонку. 

 
 

Тема: Колективна творча діяльність на уроках трудового 

навчання: яка вона і для чого? 

 

План підготовки до практичного заняття 

1. Характеристика колективно творчої діяльності, як 

педагогічної технології. 
2. Значення колективно-творчої діяльності у всебічному 

розвитку особистості молодшого школяра.  

3. Колективна творча діяльність на основі різних форм 
організації.  

 

Очікувані результати практичного заняття. Студенти 

після заняття зможуть: 
‒ характеризувати основні види колективної творчої 

діяльності на основі різних форм організації; 

‒ організовувати різні форми творчої діяльності з учнями 
початкової школи; 

Обладнання: 

‒ бланки з тестовими завдання для перевірки готовності 
студентів; 

‒ аркуші паперу формату А3 для роботи у групах; 

‒ фліпчарти для презентації результатів роботи; 

‒ маркери, кольорові фломастери та олівці; 
‒ паперові стікери з клейним шаром.  

Ключові поняття: творча діяльність;  
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Регламент заняття: 1. Вступна частина ‒ 3‒5 хв.; 

2. Основна частина – 70‒75 хв; 3. Рефлексія – 10 хв. 

 

Хід заняття 

Вступна частина 

1. Ланцюжкове коло питань 
Студенти ланцюжком ставлять запитання один одному за 

темою практичного заняття. Перший ставить запитання другому, 

після відповіді, другий ставить запитання наступному, і так поки 

коло замкнеться. Студент отримує «+» за запитання та за відповідь. 
Мають використовуватися запитання, що потребують розгорнутої 

відповіді. 

Основна частина 
1. Дискусія за опорним текстом. Прочитайте текст з 

інтернету про колективну діяльність. Поміркуйте, чи можемо ми 

йому довіряти? Чому?  

Об’єднання в групи.  
2. Кластер. Створіть кластер, користуючись опорним 

текстом 

Розглядаючи колективну діяльність як продуктивне 
спілкування, педагоги високо оцінюють роль у розвитку соціальної 

активності. У колективній діяльності соціальна активність 

проявляється в двох формах: спілкування і суспільно-значущому 
результаті. Спілкування в процесі колективної діяльності – це засіб 

передачі корисної інформації і практичного досвіду, засіб 

формування культури самого спілкування. 

Колективна творча діяльність розглядається як продуктивне 
спілкування, у якому здійснюються такі функції: 

– інформаційна – обмін чуттєвою й пізнавальною 

інформацією; 
– контактна – готовність до прийому і передачі інформації; 

– координаційна – узгодження дій і організація взаємодії; 

– перцептивна – сприйняття особистісних якостей учасників 
діяльності. 

Справжня колективність передбачає не тільки наявність 

чітких організаційних зв’язків, ефективно-продуктивну організацію 

справ, а й моральну потребу в іншій людині, яка ґрунтується на 
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загальній колективній свідомості. У якості критеріїв справжньої 

колективності, що сприяє розвиткові колективної творчості, 

виступають наступні показники: 
– спільність інтересів і усвідомленість мети роботи кожним 

учасником колективної діяльності; 

– необмеженість індивідуально-творчого прояви, наявність 
умов самовираження і самореалізації кожного; 

– гуманістичний характер спілкування, складання груп на 

основі добровільності і взаємних симпатій, захищеність особистості 

від свавілля; 
– довіру і взаємодопомогу між членами групи; 

– поєднання рольової та особистісної взаємодії з періодичною 

зміною лідерів. 
Таким чином, колективна творча діяльність визначається як 

рівноправна особистісна взаємодія учнів, спрямована на 

узгодження та об'єднання спільних зусиль з метою досягнення 

високого рівня активності, колективної спільності та індивідуальної 
задоволеності, що виявляється в адекватній оцінці себе та інших, 

реалізації творчого потенціалу та комфортності. 

Колективні творчі роботи розвивають почуття солідарності й 
поваги до суспільної праці, а різноманітність матеріалів сприяє 

прояву ініціативи й винахідливості. Сам процес колективної 

творчої діяльності та його результат завжди викликає у дітей 
позитивні емоції, почуття задоволення і інтерес до творчості. 

Автор першої класифікації – М. Турра, який ще в 70-ті рр. 

ХХ століття досліджував освітні та виховні можливості 

колективних робіт. В основу його класифікації були покладені 
особливості організації спільної діяльності учнів. Він виділив три 

основні форми колективної діяльності: фронтальна, комплексна, 

колективно-виробнича. 
1. Фронтальна форма, при якій колективна робота являє 

собою з'єднання, наприклад, індивідуальних малюнків учнів, 

зроблених з урахуванням поставленого вчителем завдання або зі 
знанням задуму загальної композиції. Процес спільної діяльності 

спостерігається лише в кінці уроку, коли індивідуально виконані 

частини, елементи композиції збираються в єдине ціле. 
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2. Комплексна форма передбачає виконання колективної 

роботи на одній площині, коли учень робить свою частину 

завдання, маючи уявлення про загальний результат і погоджуючи 
свою діяльність з тим, що роблять інші. 

3. Колективно-виробнича форма, при якій діяльність дітей 

будується за принципом конвеєра, коли кожен робить тільки певну 
операцію в процесі виготовлення виробу. 

У ході експериментальної роботи під керівництвом 

Б. Неменського вчителями-експериментаторами були виявлені 

кілька видів колективної діяльності, які пізніше були 
систематизовані за ознакою кількості учасників процесу спільної 

праці. Відповідно до цього підходу до класифікації спільної 

діяльності всі колективні роботи учнів ділилися на: парні – робота в 
парах, наприклад, учнів, які сидять за однією партою; групові – в 

невеликих групах; колективні – робота здійснюється великою 

групою, половиною або всім класом. 

Така класифікація за кількісним складом учасників спільної 
діяльності, на жаль, розкриває лише методику організації 

колективної роботи, але не специфіку взаємодії учнів у процесі 

виконання колективної композиції. 
Більш точна і повна систематизація видів колективної творчої 

діяльності представлена в класифікації, розробленої Т. Комаровою 

та А. Савенковим. У її основі лежать три основні форми організації 
спільної діяльності, виділені психологами: спільно-індивідуальна, 

спільно-послідовна і спільно-взаємодіюча. 

Спільно-індивідуальна форма характеризується тим, що 

учасники спочатку працюють індивідуально з урахуванням єдиного 
задуму і лише на завершальному етапі діяльність кожного стає 

частиною загальної композиції. 

Спільно-послідовна форма передбачає роботу за принципом 
конвеєра, коли результат дії одного учасника знаходиться в тісній 

залежності від результатів попереднього і наступного учасника. 

Спільно-взаємодіюча форма являє можливості вести спільну 
роботу одночасно всім учасникам, погоджуючи їх дії на кожному з 

етапів колективної діяльності. 

Кожна з представлених форм спільної діяльності не 

перешкоджає поділу класу на пари, малі чи великі групи при 
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виконанні колективної роботи. Поєднання ж індивідуальної і 

групової роботи учнів, їх взаємодія дозволяє максимально 

використовувати творчий потенціал кожного учасника колективної 
діяльності, урізноманітнює методику її організації. 

 

3. Дискусійне кафе.  
1. Оберіть одну з колективних форм роботи.  

2. Визначте і доведіть її ефективність, переваги та недоліки. 

3. Придумайте види робіт до обраної форми. Яка колективна 

форма роботи найбільш ефективна? Чому? 
4. Представте результати вашої групової роботи на загал у 

вигляді схеми. 

 

4. Групова робота. 

1. Поверніться до своїх груп та заповніть таблицю з 

доцільності використання кожної форми в класах початкової 

школи, «+» означатиме доцільність використання цієї форми 
роботи у визначеному класі 

 

Таблиця доцільності використання кожної форми в 

класах початкової школи 
Клас Колективні форми роботи 

Спільно-

індивідуальна 

Спільно-

послідовна 

Спільно-взаємодіюча 

1    

2    

3    

4    

 

2. Придумайте, одне з можливих завдань для обраної форми 

взаємодії, пропишіть план роботи вчителя з підготовки до цієї 

форми роботи. Представте свої розробки. 
3. Аналіз уроку. 

Проаналізуйте фрагмент уроку за схемою ІІІ у додатку 1 

«Мета: оцінювання оптимальності вибору методів, прийомів та 
засобів навчання». 
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Фрагмент уроку для аналізу 1 

1 клас 

Вид уроку: Групова колективна композиція. 
Вид колективної роботи: спільно-індивідуально. 

Тема: «Весняна фантазія». 

Хід уроку 
1. Організаційний момент. 

– Добрий день, діти, сідайте. Давайте, перевіримо, чи все у 

вас готове до уроку. 

Сьогодні нам потрібно: двосторонній кольоровий папір, 
ножиці, клей, шаблони квіток, листя різного розміру та птахів. 

2. Вступна бесіда. 

– Яка зараз пору року? (Весна). 
– А які зміни відбуваються навесні? 

(Навесні повертаються до нас перелітні птахи, прокидається 

природа, все розквітає, люди радіють весні, для всього живого 

настає свято). 
– Які птахи прилітають до нас з теплих країв? (Граки, 

ластівки, солов'ї, зозулі, гуси та качки, і т. д.). 

– Діти, а ви зможете їх упізнати? (Демонстрація зображень 
птахів). 

– Молодці, справилися з моїм завданням! 

– А тепер давайте пригадаємо, які квіти розквітають навесні? 
(пролісок, тюльпани, конвалії, нарциси, іриси, гіацинт, горицвіт, 

кульбаби). 

– Тема нашого сьогоднішнього уроку: «Весняна фантазія». 

– Давайте з вами спробуємо створити свою Весняну 
фантазію. 

– Дивіться, у нас в класі виросло дерево! 

(Виставляю плакат із зображенням дерева). 
– Поки це дерево зимове, на ньому немає ні листя, ні квіток. 

Діти, давайте перетворимо це дерево навесні у чудо-дерево. Для 

цього на нього повинні прилетіти казкові птахи і з'явитися квіти і 
листя. 

3. Підготовка до самостійної роботи. 
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– У вас на партах лежать шаблони птахів, квітів та листя. 

Кожен з вас, користуючись шаблоном, виготовляє пташку, квітку, 

листок.  
Для того, щоб виготовити птаха, потрібно обвести шаблон на 

папері певного кольору, вирізати заготівку, домалювати пташці: 

дзьоб, крила, хвіст. 
4. Самостійна робота учнів. 

– Приступаємо до роботи. 

5. Підсумок уроку, виставлення оцінок. 

Розміщення птахів і квітів на дереві. 
 

Фрагмент уроку для аналізу 2 

Тема: Виготовлення ялинкових прикрас із яєчної 

шкарлупи 
Мета: Навчити дітей виготовляти ялинкові іграшки з яєчної 

шкарлупи; розвивати вміння фантазувати. Вдосконалювати 

навички колективізму, співпраці. Виховувати бажання допомогти 
один одному, працювати над спільним завданням, акуратність, 

прагнення доводити розпочату справу до кінця. 

Обладнання: Демонстраційний матеріал: зразки новорічних 
іграшок з різного матеріалу, штучна ялинка. Для індивідуального 

користування: картон кольоровий папір, оздоблювальний 

матеріал, ножиці, олівець, клей, яйця. 

Хід уроку: 

1 етап. Організація учнів до уроку (налаштування на роботу, 

перевірка готовності до уроку). 

2 етап. Актуалізація знань та досвіду учнів. Діти, яке свято 
наближається? Чого ви чекаєте в Новий рік? А як ви готуєтеся до 

свята Нового року?(прикрашаємо штучні ялинки). 

3 етап. Повідомлення теми та мети уроку. Подивіться на 
нашу класну ялиночку, її теж треба прикрасити, щоб вона у нас 

була казкова. Отож сьогодні ми всі разом будемо працювати над 

нашим спільним завданням, ми виготуємо іграшки для ялинки з 
яєчної шкарлупи, а потім всі разом прикрасимо ялиночку. 

(Учитель демонструє учням ялинкові прикраси, зроблені з 

різноманітного матеріалу). 
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4 етап. Виклад нового матеріалу. Звичай прикрашати ялинку 

на Новий рік дуже давній. Люди вірили, що в деревах живуть духи 

родючості. На ялинці наші предки розвішували подарунки для 
духів, щоб зробити їх добрішими й одержати багатий урожай, 

ялинку прикрашали яблуками – символ родючості, яйця – символ 

гармонії. Пізніше про злі сили забули, але звичай прикрашати 
ялинку залишився, ялинку стали прикрашати цукерками та 

іграшками. Ви скажете, що можна піти до магазину та купити 

новорічні ялинкові прикраси. Але в тисячу разів цікавіше та 

веселіше зробити їх своїми руками. – Де можна майструвати 
ялинкові іграшки? (В майстерні Діда Мороза). Щоб потрапити в 

майстерню Діда Мороза, треба пригадати правила роботи з 

ножицями, клеєм. В майстерні Діда Мороза завжди чистота і 
порядок. Уявімо себе чарівниками. 

5 етап. Аналіз зразка виробу. Беремо шкарлупу і фантазуємо, 

на кого вона може перетворитися (рибку, жабку, сову, клоуна, 

гнома). Який матеріал необхідний для створення іграшки? 
6 етап. Планування трудового процесу. Учитель пояснює 

учням як виготовляються іграшки. 1. Виріжте з паперу необхідні 

деталі для вашого персонажу. 2. Приклейте їх до шкарлупи яйця. 
3. За допомогою оздоблювального матеріалу, фломастерів надайте 

вашому персонажу характерних рис. 4. Приклейте нитку до виробу, 

щоб було як повісити іграшку на ялинку. 
7 етап. Практична робота. Учні продумують свою роботу. 

Виконують іграшки разом з учителем. 

Фізкультхвилинка проводиться в перерві практичної 

роботи. 
8 етап. Оцінювання і підведення підсумків уроку. Після 

завершення роботи вчитель аналізує роботу учнів. 

9 етап. Прибирання робочих місць. Після того як іграшки 
підсохнуть учні разом з учителем прикрашають класну ялинку. 

Вдома ви для своєї ялинки теж можете виготовити цікаві іграшки; 

вирізати сніжинки. На наступному уроці ми продовжимо 
прикрашати наш клас, виготовимо новорічні гірлянди. 

 

Фрагмент уроку для аналізу 3 

Тема: Паровозик до Василькова 
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Клас 4 

Мета: навчити дітей виготовляти аплікацію з паперу. 

Вдосконалювати навички колективізму, співпраці. Формувати 
навички комунікації, вміння відстоювати власну точку зору та 

прислуховуватись до думки інших. Розвивати фантазію, творче 

мислення, пам’ять, увагу. Виховувати повагу до однокласників. 
Обладнання: шаблони вагонів, старі дитячі журнали, газети, 

ножиці, клей. 

Хід уроку 

І. Орг. момент. 
ІІ. Основна частина.  

Об’єднання в групи по 4 особи. 

Завдання для учнів: кожна група має виготовити потяг з 2-ма 
вагонами. Кожен вагон має містити 2 вікна, 3 пари колес, видимі з 

яких лише одне з пари. Розмістити 5 персонажів у вагонах. 

Придумати історію подорожі персонажів до Василькова. 

– Зверніть увагу, що кожне мікрозавдання неможливо 
розділити порівну між кожним учасником. Тому треба домовитися 

про те, хто буде виконувати окремі мікрозавдання. 

Діти групою обирають і вирізають персонажів зі старих газет 
або журналів, домовляються про їх місце розташування. 

Спільно-взаємодіюча робота дітей. Учитель коригує роботу 

груп: допомагає у розв’язанні конфліктних ситуацій, пропонуючи 
шляхи їх вирішення. 

Після завершення роботи діти презентують свої роботи, 

розповідаючи свої історії подорожей до Василькова. 

 

Рефлексія 

1. Діамант. Індивідуальна робота 

Віршована форма з семи рядків, перший і останній з яких, 
поняття з поняття з протилежним значенням. Цей вид вірша 

складається за наступною схемою: 

1-й рядок – тема (словосполучення) 
2-й рядок – означення (2 прикметника, що розкривають це 

словосполученння) 

3-й рядок – дія (3 дієслова) 

4-й рядок – асоціації (4 іменника) 
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5-й рядок – дія (3 дієслова) 

6-й рядок – означення (2 прикметника) 

7-й рядок – тема (1 іменник) 

2. На аркуші фліпчарту з першого заняття додаєм нові 

необхідні знання, уміння й навички, або переносимо набуті в 

другу колонку. 

 

 

Тема: Заняття в гуртках та інших творчих об’єднаннях 

для молодших школярів у позаурочний час: за і проти 

 

План підготовки до практичного заняття 

1. Гуртки як основна форма позаурочної роботи з трудового 
навчання: технічної та художньої праці в початковій школі. 

2. Характеристика тимчасових гуртків з трудового навчання в 

початковій школі. 

3. Елементи гри та змагання у гуртковій роботі з гурткового 
навчання. 

4. Тематика і зміст з гурткової роботи з трудового навчання в 

початковій школі 

Очікувані результати. Студенти після заняття зможуть:  

‒ характеризувати різні форми організації гурткової роботи; 

‒ пояснювати доцільність вибору тої чи іншої форми 
гурткової залежності від теми, мети та віку учнів; 

‒ створювати і підтримувати атмосферу колективного 

розв’язання навчальних завдань.  

Обладнання: 
- бланки з тестовими завдання для перевірки готовності 

студентів; 

- аркуші паперу формату А3 для роботи у групах; 
- фліпчарти для презентації результатів роботи; 

- маркери, кольорові фломастери та олівці; 

- паперові стікери з клейним шаром.  
Ключові поняття: гурток, типи гуртків; планування роботи 

гуртків. 

Регламент заняття: 1. Вступна частина ‒ 3‒5 хв.; 2. Основна 

частина – 70‒75 хв; 3. Рефлексія – 10 хв. 
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Хід заняття 

Вступна частина 

1. Привітання, перевірка присутніх на занятті.  

2. Повідомлення теми практичного заняття. 

3. Перевірка готовності студентів до практичного заняття. 

Лист аргументів. 

Дібрати по три аргументи «за» і «проти» за темою заняття. 

 

Основна частина 
1. Чи є гуртки основною формою позаурочної роботи з 

трудового навчання: технічної та художньої праці в початковій 

школі? 

Міні-проект. Групова робота. 

Обрати одну з форм позаурочної роботи з трудового 

навчання: технічної та художньої праці в початковій школі 

(постійний гурток, тимчасовий гурток, виховний захід, бесіда, 
розповідь, спортивно-технічні змагання, читання науково-

популярної літератури, виставка дитячих робіт, творчі проекти з 

батьками) та обґрунтувати її доцільність, спираючись на такі 
аспекти: 

– завдання і принципи позаурочної роботи з трудового 

навчання й виховання; 
– визначте назву / тему і мету вашої обраної форми роботи; 

– окресліть завдання вашої обраної форми роботи відповідно 

до назви, теми і мети; 

– доведіть необхідність організації або проведення вашої 
форми роботи з трудового навчання; 

– розробіть план-конспект заняття гуртка або обраного 

заходу з подальшою презентацією фрагменту. 
 

Рефлексія 

1. Дискусія за листом аргументів. 
Обговорення позицій «за» і «проти» висловлених у листі 

аргументування на початку заняття. Виявлення зміни позицій чи 

відстоювання власної сталої думки. 
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2. На аркуші фліпчарту з першого заняття додаєм нові 

необхідні знання, уміння й навички, або переносимо набуті в 

другу колонку. 
 

Тема: Вироби з паперу і картону як засіб розвитку 

конструктивно-художніх умінь молодших школярів: будуємо 

інструкційні та технологічні карти 

План підготовки до практичного заняття 

1. Аналіз змісту розділу програми відповідно темі 

практичного заняття. 
2. Застосування елементів графічної грамоти при роботі з 

папером і картоном в початковій школі. 

3. Інструменти для обробки паперу і картону. 
4. Виготовлення інструкційних і технологічних карток до 

уроків трудового навчання: технічної та художньої праці. 

 

Очікувані результати. Студенти після заняття зможуть:  
‒ аналізувати нормативні документи відповідно до теми 

практичного заняття; 

‒ виконувати технічний рисунок, ескіз та креслення виробу; 
‒ методи і прийоми роботи з обробки паперу та картону в 

початковій школі; 

Обладнання: 
‒ бланки з перевірочними завдання для перевірки готовності 

студентів; 

‒ аркуші паперу формату А3 для роботи у групах; 

‒ фрагменти нормативних документів для аналізу у робочих 
групах; 

‒ фліпчарти для презентації результатів роботи; 

‒ маркери, кольорові фломастери та олівці; 
‒ паперові стікери з клейним шаром.  

Ключові поняття: технічний рисунок, ескіз, креслення, 

графічне зображення, елементи графічної грамоти, інструкційна 
карта, технологічна карта. 

Регламент заняття: 1. Вступна частина – 3-5 хв.; 2. Основна 

частина – 70-75 хв; 3. Рефлексія – 10 хв. 

Хід заняття 
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Вступна частина 

1. Привітання, перевірка присутніх на занятті.  

2. Повідомлення теми практичного заняття. 

3. Перевірка готовності студентів до практичного заняття 

Заповнення таблиці «З–Х–Д» 
Знаю Хочемо дізнатися Дізналися 

   

Студенти заповнюють перші дві колонки таблиці. 

 

Основна частина 

1. Групова робота 

Аналіз змісту розділу програми відповідно темі 

практичного заняття. Заповнення порівняльної таблиці  

Порівняльна таблиця 
Лінії порівняння 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 

Види роботи     

Знання     

Уміння     

Уміння     

Доцільність розділів 

програми 
    

 

2. Групова робота. Студенти об’єднуються в декілька груп 

учителів. 

На основі тексту з підручника (Веремійчик І. М. 

Методика трудового навчання в початковій школі. 

Навчальний посібник. – Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. – 276 с. 

С. 137–141) [1, С. 137‒141] підготувати матеріал для пояснення 

інформації групі учнів початкових класів з демонстрацією 

виконання. Під час пояснення однієї з груп інші виконують 

роль учнів молодших класів. 

Частина 1. 

Виготовлення виробів учнями початкових класів найчастіше 
проводиться за графічним зображенням (технічним рисунком, 

ескізом, кресленням). Щоб виготовити виріб за графічним 

зображенням необхідно його зрозуміти (прочитати), потім 

спланувати всі наступні дії та операції. Все це передбачає знання 
графічної грамоти – уміння читати графічні зображення і 

використовувати їх у практичній роботі. Прочитати графічне 
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зображення – це значить за умовним плоским зображенням уявити 

площинну чи просторову форму предмета (виробу), визначити його 

розміри і всі дані, необхідні для його виготовлення і контролю. 
Правила читання графічних зображень визначаються державним 

стандартом. Основною вимогою при їх виборі для учнів молодших 

класів є вимога зображення предмета, що буде виготовлятися. Так 
як в початкових класах більшість виробів виготовляються з паперу, 

картону, тканини, фольги, такими зображеннями є ескіз, креслення 

чи технічний рисунок виробу або його основних деталей.  

Технічний рисунок – наочне зображення предмета, виконане 
в аксонометричній (паралельній) проекції. Технічний малюнок, на 

відміну від рисунка зафарбовується або штрихується і завжди 

виконується від руки.  

 
Ескіз – графічне зображення предмета, виконане від руки з 

приблизним дотриманням масштабу, але з даними про його форму і 
розміри.  

 
Креслення – графічне зображення предмета, виконане за 

допомогою креслярських інструментів у повному масштабі з 
точним додержанням розмірів.  
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Частина 2 

Пояснюючи учням поняття про технічний рисунок, ескіз, 

креслення, вчитель виділяє лише суттєві ознаки, з якими учні 

зустрічаються в практичній діяльності, і наочно, на характерних 
прикладах показує їх відмінність. У початкових класах учні мають 

засвоїти умовні позначення ліній креслення та інших. 

Ознайомлюючи молодших школярів з лініями креслення, вчитель 
пояснює, що лінія видимого контуру є основна суцільна, товста лінія, 

яка має товщину, приблизно 1 мм. Нею позначають і місця 

надрізування, прорізування. Лінії невидимого контуру, осьові, 

розмірні, згину в 2-3 рази тонші основної лінії. Таким чином, 
відомості, які одержать учні близькі до норм державного стандарту. 

У початкових класах креслення виконують переважно в одній 

проекції, вони відрізняються від креслень, що використовуються на 
уроках праці у старших класах, простотою оформлення, легкістю 

сприймання зображуваного предмета. Одиниці виміру на кресленнях 

тільки у 1-2 класах даються у сантиметрах. Всі розміри 
загальноприйнято давати в міліметрах без позначення самої одиниці 

вимірювання. Цифрові дані розмірів пишуть зверху розмірної лінії 

(на горизонтальній – зліва направо, на вертикальній – знизу вверх). 

Габаритні розміри визначають виріб в цілому по довжині, ширині і 
товщині. Крім габаритних мають розміри інші конструктивні 

елементи креслень (отвори, виступи тощо). Для позначення розмірів 

деталей, які мають циліндричну форму, а також розмірів округлих 
отворів і виступів, застосовується спеціальний значок діаметру. 

Латинською літерою R позначають радіус. 
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Державним стандартом не передбачено позначення місць 

нанесення клею. У посібниках з трудового навчання для 

початкових класів прийнято дане позначення штрихуванням. 
Заштриховують суцільними тонкими лініями, з нахилом приблизно 

45°, ті місця, де буде нанесення клею з лицьового боку. Якщо клей 

наносять із зворотного боку, то місця намазування клею 
позначають штриховими лініями. 

 
Частина 3 
Масштаб у графічних зображеннях  
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Оточуючі нас предмети мають найрізноманітніші розміри – 

від зовсім малих (голка, шпилька) до великих (автомобіль, 

будинок). Для зручності великі предмети на графічних зображеннях 
зменшують у кілька разів, а малі збільшують. Відношення розмірів 

предмета на графічному зображенні до його справжніх розмірів 

називають масштабом. Масштаб показує, у скільки разів 
зображення предмета більше чи менше, ніж сам предмет. Великі 

предмети зображують у масштабі зменшення і позначають 

відповідно М 1:2, М 1:20. Дрібні предмети зображують у масштабі 

збільшення і позначають М 2:1, М 3:1. Якщо деталь зображено в 
натуральну величину, то масштаб позначають М 1:1. У якому б 

масштабі не зображували предмет, на кресленні проставляють його 

натуральні розміри. Збільшити чи зменшити малюнок (рисунок) 
можна за допомогою клітинок, особливо при криволінійності його 

форм, які утруднюють позначення розмірів. Спочатку креслять на 

малюнку (рисунку) однакові клітинки, а потім таку саму кількість 

клітинок розмічають на відповідній заготовці чи папері, тільки у  
2-3 рази більшими чи меншими. 

Частина 4. 

1 – ножі, 2 – ножиці, 3 – лінійка металева; 4 – пензлі для 
клейстеру і клею, 5 – підрізна дошка; 6 – кругорез; 7 – гладилки.  

Прості олівці мають різну твердість і відповідну цього 

маркування: Т, 2Т, 3Т – тверді олівці; ТМ – олівці середньої 
твердості; М, 2М, 3М – м'які олівці. Для розмітки деталей з паперу 

та картону краще використовувати олівці середньої твердості, а для 

деревини і тканини – тверді олівці. 

Креслення слід спочатку виконувати в «тонких лініях» – 
олівцем Т, а потім проводити необхідну обведення більш м'якими 

олівцями М, 2М. При роботі олівець потрібно трохи нахиляти у бік 

руху і щільно притискати його до бічної сторони шаблону 
(трафарету) або лінійки. 

Бажано, щоб на уроках технології учні використовували для 

розмітки і побудови графічних зображень дерев'яні або пластмасові 
лінійки. Металеві лінійки призначені в основному для слюсарних 

робіт по металу і, крім того, мають шкалу на нижній частині, що 

може заплутати дітей. Найбільш зручна довжина лінійки – 30 см, 
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оскільки вона відповідає габаритними розмірами аркушів 

кольорової та альбомної паперу. 

Кутник також повинен бути пластмасовим або дерев'яним. 
Типові помилки учнів початкових класів при роботі з 

лінійкою і косинцем: діти часто вимірюють не від нульового 

розподілу, а від одиниці або від лівого кінця лінійки; під час роботи 
притискають лінійку не в середині, а скраю, при цьому вона 

зсувається. 

Лінійку при проведенні прямих ліній зручніше всього 

розташовувати горизонтально, так як при цьому добре видно всі 
ризики і цифри на ній. При вертикальному розташуванні тінь від 

неї може закривати точки розмітки, поділу зменшуються в 

перспективі, а цифри недостатньо добре видно. Горизонтальні лінії 
проводять зліва направо, а вертикальні і похилі – знизу вгору. 

Олівець трохи нахиляють в сторону руху руки (З інтернету).  

Представлення результатів діяльності. 

 

3. Групова робота. Виготовлення інструкційної та 

технологічної карти 

Укладіть інструкційну та технологічну карти для 
виготовлення (на вибір) «Осіннє дерева», «Новорічна ялинка», 

«Крашанка», «Акваріум», «Робот», «Космос» за зразком 

представлених нижче карт для аплікації з природних матеріалів 
«Їжачок-лісовичок». 

Інструкційна карта 

Вправа 

1. Добирати природні матеріали відповідно до зразка. 
2. Розташовувати композицію на аркуші паперу. 

3. Приклеювати деталі на основу. 

Приладдя та матеріали 
– клей, ножиці, олівець; 

– суха чиста серветка; 

– природний матеріал; 
– кольоровий картон. 
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Технологічна карта 
№ Послідовність 

виконання роботи 

Графічне зображення Приладдя, 

матеріали 

1 Шаблон їжака 

 

олівець, аркуш білого 

паперу, ножиці 

2 Розмітка за шаблоном 

на аркуші 

 

кольоровий картон, 

клей 

3. Добір природного 

матеріалу за зразком 

 

природний матеріал 

4 Викладання листя на 

шаблон 

 

природний матеріал, 

основа для аплікації 

5 Приклеювання 

природного матеріалу 

на шаблон 

 

клей, природний 

матеріал, основа для 

аплікації 
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Рефлексія 

1. Заповнення таблиці «З–Х–Д» (3 колонки) 
Знаю Хочемо дізнатися Дізналися 

   

 

2. На аркуші фліпчарту з першого заняття додаєм нові 

необхідні знання, уміння й навички, або переносимо набуті в 

другу колонку. 
 

 

Тема: Аплікація: види та методика виконання 

 

План підготовки до практичного заняття 

1. Історія виникнення аплікації. 

2. Аплікація, як вид декоративно-ужиткового мистецтва.  
3. Класифікація аплікацій. 

4. Методика навчання аплікаційним роботам у початковій школі.  

 
Очікувані результати. Студенти після заняття зможуть: 

‒ охарактеризувати аплікацію, як вид декоративно-

ужиткового мистецтва; 

‒ класифікувати аплікаційні роботи за певними ознаками; 
‒ обирати доцільні методи та прийоми роботи для організації 

аплікаційної діяльності з учнями; 

‒ будувати фрагменти уроку з певної теми. 

Обладнання:  
‒ бланки з кросвордами для перевірки готовності студентів; 

‒ аркуші паперу формату А3 для роботи у групах; 
‒ фрагменти нормативних документів для аналізу у робочих 

групах; 

‒ фліпчарти для презентації результатів роботи; 

‒ маркери, кольорові фломастери та олівці; 
‒ паперові стікері з клейним шаром.  

Ключові поняття: аплікація, види аплікацій: сюжетна, 

предметна, декоративна; етапність виконання аплікації; методика 
роботи над аплікацією в початковій школі. 

Регламент заняття: 1. Вступна частина ‒ 3‒5 хв.; 2. Основна 

частина – 70‒75 хв; 3. Рефлексія – 10 хв. 
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Хід заняття 

Вступна частина 

1. Привітання, перевірка присутніх на занятті.  

2. Повідомлення теми практичного заняття. 

3. Перевірка готовності студентів до практичного заняття 

Розгадайте кросворд: 

 
1. Це створення орнаментних зображень, що 

використовуються для прикрашення виробів (для оформлення 
альбомів, стінгазет, вітальних листівок, сценічних декорацій, 

костюмів).  

2. З метою пояснення технології виконання аплікації 
Декоративна аплікації вчитель обов'язково показує готовий виріб, 

який називається ...  

3. Цей вид аплікації зображує окремі предмети.  
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4. Найчастіше в початковій школі для аплікаційних робіт 

слугує...  

5. Для цього типу аплікацій усі фігури однієї роботи 
вирізають з паперу одного кольору.  

6. Даний вид аплікації відображає сукупність подій, ситуацій, 

явищ, складається з декількох різних фігур, часто в русі, служить 
для ілюстрування літературних творів: казок, байок, віршів  

7. Орнаменти бувають геометричні та....  

8. У перекладі з латини це слово означає «прикраса».  

9. Це вид зображувальної діяльності, який передбачає 
створення сюжетного чи орнаментального художнього образу 

шляхом вирізування елементів композиції, їх комбінації та 

наступного наклеювання на паперову чи іншу основу.  
10. Деталі аплікації на основі закріплюють за допомогою 

спеціальної речовини. 

 

Основна частина.  

Міні-проект 

1. Кластер на тему «Аплікація». 

2. Розробіть таблицю методики вивчення аплікації в 
початковій школі за класами, яка б містила: зміст програмових 

вимог, методи та прийоми роботи з аплікацією, види аплікацій з 

етапністю виконання, приклади аплікаційних робіт, 
запропонованих у програмі. 

3. Розробіть фрагмент комбінованого уроку зі спільно-

індивідуальною формою колективної роботи учнів. Об’єкт роботи: 

аплікація предметна, виконана у техніці на вибір (обриванням, з 
геометричних фігур, із м’ятого паперу). 

4. Раніше утворені квартети студентів попарно змінюють 

групи. Кожна пара, яка змінила групу, має спікера і помічника. Їх 
завдання полягає у проведенні розробленого фрагменту уроку в 

іншій групі.  

5. Аналіз розробленого й проведеного фрагменту уроку за 
схемою ІІ, поданою у додатках. 

 

Рефлексія 

1. «Сінквейн» 
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1-й рядок – одне ключове слово, тема; 

2-й рядок – два прикметники; 

3-й рядок – 3 дієслова; 
4-й рядок – ставлення автора до об’єкта; 

5-й рядок – одне слово-резюме. 

2. На аркуші фліпчарту з першого заняття додаєм нові 

необхідні знання, уміння й навички, або переносимо набуті в 

другу колонку. 

 

 

Тема: Чи є місце орігамі в новій українській школі?  

План підготовки до практичного заняття 

1. Історія розвитку орігамі як мистецтва. 
2. Абетка орігамі.  

3. Розвивавальні можливості орігамі. 

4. Методика навчання орігамі в початковій школі. 

 
Очікувані результати. Студенти після заняття зможуть: 

‒ дати характеристику орігамі, як виду мистецтва; 

‒ визначати розвивальні можливості орігамі для всебічного 
розвитку особистості молодшого школяра; 

‒ читати схеми до фігурок орігамі та пояснювати технологію 

виготовлення виробу за схемою; 
‒ застосовувати доцільні методи роботи на уроці з 

виготовлення іграшки-орігамі. 

Обладнання:  

‒ пелюстки для формулювання запитань за технологією 
«Ромашка Блума»; 

‒ аркуші паперу формату А3 для роботи у групах; 

‒ фрагменти нормативних документів для аналізу у робочих 
групах; 

‒ фліпчарти для презентації результатів роботи; 

‒ маркери, кольорові фломастери та олівці; 
Ключові поняття: орігамі, прийоми складання паперу та 

картону, прийоми показу етапності виконання фігурки орігамі.  

Регламент заняття: 1. Вступна частина ‒ 3‒5 хв.; 2. Основна 

частина – 70‒75 хв; 3. Рефлексія – 10 хв. 
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Хід заняття 

Вступна частина 

1. Привітання, перевірка присутніх на занятті.  

2. Повідомлення теми практичного заняття. 

3. Перевірка готовності студентів до практичного заняття. 

4. Ромашка Блума. 
Укладіть у групі по одному запитанню на пелюстку. Поставте 

ці запитання сусідній групі. 

Основна частина. 

Вправа фіш-бон «Чому треба навчати техніці орігамі?» 

Схема містить в собі чотири основні блоки, представлені у 

вигляді голови, кісток та хвоста риби. Кожна з них відповідає за 
певні нюанси: 

 голова – тема, питання або проблема, що підлягає аналізу; 

 верхні кістки (або ті, що розміщені з правого боку при 
вертикальному положенні схеми) – основні поняття теми та 

причини виникнення проблеми; 

 нижні кістки (або ті, що розміщені з лівого боку при 
вертикальному положенні схеми) – факти, що є підтвердженням 

певних причин чи понять, вказаних у схемі; 

 хвіст – відповідь на поставлене питання, висновки. 

Найважливіші поняття треба розміщувати ближче до голови. 



84 

 

2. Мікро-проект «Як навчити складати орігамі». 

2.1. Дерево передбачень на тему «Як навчити складати 

орігамі». 

 
2.2. Індивідуальна творча робота 

Складання фігурки орігамі за зразком (Схеми орігамі див. 
Додатки). 

2.3. Групова робота. 

Розробіть інструктаж виготовлення фігурки орігамі для 
молодших школярів. Представте його іншим групам, які під вашим 

керівництвом мають виготовити ці фігурки. 

2.4. Придумайте і продемонструйте коротку казку або 
оповідання на тему «Планета орігамі» з персонажами-орігамі. 

 

Рефлексія 

1. Твір-п’ятихвилинка «Чи є місце орігамі в новій українській 
школі?». 
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2. На аркуші фліпчарту з першого заняття додаєм нові 

необхідні знання, уміння й навички, або переносимо набуті в другу 

колонку. 
 

 

Тема: Організація роботи з природними матеріалами 

 в початковій школі: аплікація чи конструювання? 
 

План підготовки до практичного заняття 

1. Природні матеріали та особливості їх застосування на 
уроках трудового навчання. 

2. Аплікаційні композиції з природних матеріалів. Художні 

вироби з соломки. Методика аплікації з природних матеріалів. 
3. Особливості конструювання об’ємних виробів з 

природного матеріалу. Методика конструювання виробів з різних 

природних матеріалів. 

 
Очікувані результати. Студенти після заняття зможуть: 

‒ характеризувати природні матеріали за їх походженням; 

‒ правильно організовувати процес збору та зберігання 
природних матеріалів; 

‒ чітко визначати особливості роботи над аплікацією з 

природних матеріалів; 
‒ визначати та доводити доцільність використання 

інформаційно-рецептивного методу у роботі над об’ємними 

виробами з природного матеріалу. 

Обладнання: 
‒ бланки з тестовими завдання для перевірки готовності 

студентів; 

‒ аркуші паперу формату А3 для роботи у групах; 
‒ фліпчарти для презентації результатів роботи; 

‒ маркери, кольорові фломастери та олівці; 

‒ паперові стікери з клейним шаром. 
Ключові поняття: природний матеріал, класифікація 

матеріалів за визначеними ознаками, аплікація з природного 

матеріалу, конструювання об’ємних виробів з природного 

матеріалу, інформаційно-рецептивний метод. 
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Регламент заняття: 1. Вступна частина ‒ 3‒5 хв.; 2. Основна 

частина – 70‒75 хв; 3. Рефлексія – 10 хв. 

 
Хід заняття 

Вступна частина 

1. Привітання, перевірка присутніх на занятті.  

2. Повідомлення теми практичного заняття. 

3. Перевірка готовності студентів до практичного заняття 

Тест: 

1. Виготовлення аплікації з природних матеріалів 
відбувається у такій послідовності: 

А) вирізають основу, підбирають композицію з окремих 

елементів, наклеюють природний матеріал на основу; 
Б) підбирають композицію з окремих елементів, вирізають 

основу, наклеюють природний матеріал на основу; 

В) найбільш віддалені деталі наклеюються першими, останні 

– з поступовим наближенням до переднього краю; 
Г) неправильної відповіді немає. 

2. Для учнів початкової школи за програмою передбачено 

створення таких аплікаційних композицій з природного матеріалу:  
А) у квадраті та смужці, сюжетні; 

Б) сюжетні; 

В) у смужці; 
Г) предметні, сюжетні, декоративні. 

3. Колір соломки можна змінити за допомогою: 

А) кип’ятку; 

Б) сонячних променів; 
В) гарячої праски, анілінових фарбників; 

Г) правильної відповіді немає. 

4. Основним робочим інструментом для виготовлення 
виробів із соломки є: 

А) скальпель; 

Б) ножиці; 
В) дошка з фанери; 

Г) праска. 

5. Для аплікації з соломи доцільно використовувати солому: 

А) технічних культур; 
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Б) зернових культур; 

В) трав’янистих рослин; 

Г) правильної відповіді немає. 
6. На зображення листочків соломку наклеюють: 

А) під кутом; 

Б) симетрично; 
В) вертикально; 

Г) горизонтально. 

7. Так /ні. 

Виготовляючи об’ємні вироби, спочатку за основу беруть 
одну основну деталь, а інші приєднуються до неї. 

8. Істина/Хибність 

У 1-2 класах при конструюванні з природних матеріалів учні 
з’єднують деталі виробів пластиліном.  

9. У яку пору року краще збирати природний матеріал для 

аплікаційних робіт: 

А) взимку; 
Б) навесні; 

В) влітку; 

Г) восени. 
10. Заповніть бланк  

___________ – це композиції з різноманітних трав, квітів, 

гілок та інших природних матеріалів. 
 

Основна частина 

1. Кластер «Природні матеріали в початковій школі: які 

вони? як збирати? як зберігати?» 
2. Інтелект-карта «Різноманітність виробів з природних 

матеріалів: методика роботи». 

3. Групова робота. Педагогічна майстерня 
Розробка фрагмента уроку (основна частина) 

Група 1. Предметна аплікація з соломки. 

Група 2. Сюжетна аплікація з сушеного листя та трав. 
Група 3. Конструювання іграшок з шишок, жолудів та горішків. 

Група 4. Конструювання об’ємних декоративних композицій 

з каміння, мушлів, пір’я, зерен. 
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Демонстрація фрагментів уроку 2*2 (спікери з двох (1 і 2) 

груп з розробленими фрагментами уроку йдуть в сусідні 2 (3 і 4) 

групи і навпаки, та апробують розроблений фрагмент уроку).  

 

Рефлексія 

1. Аркуш по колу «Організація роботи з природними 

матеріалами в початковій школі: аплікація чи конструювання» 
На аркуші студенти пишуть обраний варіант і загортають 

його, щоб не бачив наступний респондент. Після закінчення 

викладач розгортає аркуш і рахує кількість висловів на користь тієї 
чи тієї позиції. 

2. На аркуші фліпчарту з першого заняття додаєм нові 

необхідні знання, уміння й навички, або переносимо набуті в 
другу колонку. 

 

 

Тема: Доцільність вибору видів роботи з тканиною  

та волокнистими матеріалами в початковій школі 

 

План підготовки до практичного заняття 
1. Короткий нарис історії розвитку текстильної промисловості. 

2. Інструменти і приладдя для робіт з тканиною. 

3. Методика ознайомлення з кроєм та ручним шиттям на 
уроках трудового навчання в початковій школі. 

3.1. Методика роботи з ниткою і голкою. Виконання швів 

«уперед голку», «через край».  

3.2. Методика ознайомлення молодших школярів з процесом 
виготовлення одягу. Прийоми розмітки і розкрою тканини. 

4. Методика виготовлення виробів з ниток, шнура, тасьми. 

В’язання гачком. 

 

Очікувані результати. Студенти після заняття зможуть: 

‒ добирати та використовувати доцільні методи щодо 
ознайомлення молодших школярів з кроєм та шиттям; 

‒ пояснювати технологію  виконання різних видів швів; 

‒ виконувати крій та шиття виробів визначених чинною 

програмою з трудового навчання; 
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‒ розрізнювати призначення ниток та тканин;  

‒ планувати послідовність виконання вишивки чи шиття 

іграшки. 

Обладнання:  

‒ бланки з тестовими завдання для перевірки готовності 

студентів; 
‒ аркуші паперу формату А3 для роботи у групах; 

‒ фліпчарти для презентації результатів роботи; 

‒ маркери, кольорові фломастери та олівці;  

‒ паперові стікери з клейним шаром; 
‒ нитки, тканина, викрійки виробів; 

‒ плакати «Правила з охорони праці під час роботи з 

голкою»; технологічні карти: «Шов «уперед голку», «Робота з 
тканиною. Фартушок для ляльки». 

Ключові поняття: прядіння, ткацтво, нитка, основа, шов, 

шов «уперед голку», шов «ручна строчка», вишивка, вишивка 

хрестиком, вишивка гладдю. 
Регламент заняття: 1. Вступна частина ‒ 3‒5 хв.; 2. Основна 

частина – 70‒75 хв; 3. Рефлексія – 10 хв. 

 
Хід заняття 

Вступна частина. 

1. Привітання, перевірка присутніх на занятті.  

2. Повідомлення тем практичного заняття. 

3. Перевірка готовності студентів до практичного заняття. 

Студентам пропонується розгадати кросворд. 

1. Назва ниток, які використовують для вишивання. 
2. Один з видів декоративно-ужиткового мистецтва. 

3. Тонкі і гнучкі нитки, які складаються з коротких волокон, 

з'єднаних між собою у процесі скручування. 
4. Одна з технік, що рекомендується для навчання учнів 

4 класу чинною програмою «Трудове навчання: технічна та 

художня праця». 
5. Інструмент, який захищає палець від уколу голкою під час 

ручного шиття. 

6. Один з основних елементів в'язання гачком для учнів 

3 класу. 
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7. Сукупність виробничих процесів, які застосовуються для 

виготовлення тканини. 

8. Інструмент для різання тканини, надання їй необхідної або 
бажаної форми. 

9. Відстань між двома послідовними проколами з 

протягнутою між ними ниткою. 

 
Основна частина.  

Групова робота. 

Завдання для груп 1, 3. 
1. Методичний проект «Серветка для мами» 

Структура проекту. 

І. Теоретична частина проекту: 
1. Визначення теми та мети проекту. 

2. Збір та систематизація інформації з теми проекту у вигляді 

карти-схеми.  
ІІ. Практична частина проекту. 

‒ Опрацювання ручних швів на аркуші паперу у клітинку.   

‒ Виготовлення серветки для мами.  

ІІІ. Методична частина проекту. 
‒ Розробка та подальша презентація фрагменту уроку 

«Серветка для мами». 

Завдання для груп 2,4. 
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2. Методичний проект «Як пошити фартушок для ляльки 

Каті» 

Структура проекту. 
І. Теоретична частина проекту: 

3. Визначення теми та мети проекту. 

4. Збір та систематизація інформації з теми проекту у вигляді 
карти-схеми.  

ІІ. Практична частина проекту. 

– опрацювання прийомів розмічування на тканині;    

– виготовлення викрійки фартушка; 
– виготовлення фартушка. 

ІІІ. Методична частина проекту. 

Розробка та подальша презентація фрагменту уроку 
«Фартушок для ляльки Каті». 

 

Рефлексія 

1. Написання есе на тему «Доцільність вибору видів роботи з 
тканиною та волокнистими матеріалами в початковій школі». 

2. На аркуші фліпчарту з першого заняття додаєм нові 

необхідні знання, уміння й навички, або переносимо набуті в другу 
колонку. 

 

 

Тема: Особливості основних художніх технік вишивки та 

писанкарства: від першооснов до сучасності  

 

План підготовки до практичного заняття 
1. Художня вишивка як один з видів декоративно-ужиткового 

мистецтва. 

1.1. Техніки та орнаменти української народної вишивки. 
1.2. Методика ознайомлення молодших школярів з різними 

техніками вишивки. 

2. Особливості виготовлення різних видів писанок у 
початковій школі.  

2.1. Традиції писанкарства в Україні. 

2.2. Методика ознайомлення молодших школярів з різними 

техніками писанкарства. 
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Завдання для підготовки до практичного заняття 

Підготовка групової стендової доповіді на тему за вибором 

«Техніки та орнаменти української народної вишивки», «Традиції 
писанкарства в Україні». 

Очікувані результати. Студенти після заняття зможуть: 

‒ характеризувати українську народну вишивку, як вид 
декоративно-ужиткового мистецтва; 

‒ визначати основні елементи технік та орнаментів 

української народної вишивки; 

‒ уміти пояснювати етапи робити над вишивкою; 
‒ обґрунтовувати доцільність використання обраних методів 

роботи над вишивкою; 

‒ визначає особливості роботи у різних техніках писанкарства; 
‒ уміти демонструвати прийоми розпису в різних техніках. 

Обладнання:  

‒ бланки з тестовими завдання для перевірки готовності 

студентів; 
‒ аркуші паперу формату А3 для роботи у групах; 

‒ фліпчарти для презентації результатів роботи; 

‒ маркери, кольорові фломастери та олівці;  
‒ паперові стікери з клейним шаром; 

‒ нитки, тканина, викрійки виробів; 

‒ плакати «Правила з охорони праці під час роботи з голкою»; 
технологічні карти: «Робота з тканиною. Вишивання. Шов «хрестик»». 

Ключові поняття: вишивка, вишивка хрестиком, вишивка 

гладдю. 

Регламент заняття: 1. Вступна частина ‒ 3‒5 хв.; 2. Основна 
частина – 70‒75 хв.; 3. Рефлексія – 10 хв. 

Хід заняття 

Вступна частина. 

1. Привітання, перевірка присутніх на занятті.  

2. Повідомлення теми практичного заняття. 

3. Перевірка готовності студентів до практичного заняття. 
Презентація групових стендових доповідей на тему за 

вибором «Техніки та орнаменти української народної вишивки», 

«Традиції писанкарства в Україні». 

ІІ. Основна частина  



93 

 

1. Групова робота. Заповнення таблиці узагальнення матеріалу 
Тема Категорії 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 

В
и

ш
и

в
к

а
 

Аналіз програми: 

– уміння учнів; 

– знання учнів. 

    

Форми та методи роботи      

Види вправ      

Інструктаж для одного виду вправ     

П
и

с
а

н
к

а
р

с
т
в

о
 Аналіз програми: 

– уміння учнів; 

– знання учнів. 

    

Форми та методи роботи     

Види вправ     

Інструктаж для одного виду вправ     

Рефлексія 

1. «Незакінчене речення». 
Студенти продовжують речення відповідно до теми заняття: 

«Ця інформація дозволяє нам зробити висновок, що...». 

2. На аркуші фліпчарту з першого заняття додаєм нові 

необхідні знання, уміння й навички, або переносимо набуті в другу 
колонку. 

 

 

Тема: Використання технічних конструкторів та наборів LEGO 

на уроках: пустощі чи засіб розвитку пізнавальних здібностей 
 

План підготовки до практичного заняття 
1. Роль технічного моделювання у розвитку технічної 

творчості молодших школярів. 

2. Технічне моделювання і конструювання з деталей 
технічних конструкторів. Методика конструювання макетів і 

моделей технічних об’єктів. 

3. Аналіз різних видів конструкторів для роботи в початковій 
школі (LEGO, конструктори з технічних блоків, магнітні 

конструктори, тривимірні конструктори-головоломки та ін.). 

4. Особливості використання наборів LEGO на уроках 

трудового навчання в початковій школі. Ігрові проекти з 
використанням LEGO. 

 

Очікувані результати. Студенти після заняття зможуть: 
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‒ доводити необхідність технічного моделювання та 

конструювання у розвитку технічної творчості молодших школярів; 

‒ розрізнювати процеси технічного конструювання та 
моделювання; 

‒ аналізувати різни види конструкторів за їх призначенням; 

‒ обирати конструктори відповідно до віку учнів, 
дидактичної мети уроку; 

‒ уміти організовувати творчу проектну діяльність з 

використанням LEGO. 

Обладнання: 
‒ бланки з тестовими завдання для перевірки готовності 

студентів; 

‒ аркуші паперу формату А3 для роботи у групах; 
‒ фліпчарти для презентації результатів роботи; 

‒ маркери, кольорові фломастери та олівці;  

‒ паперові стікери з клейним шаром; 

‒ різні види конструкторів; 
‒ плакати «Правила з охорони праці під час технічними 

конструкторами»; технологічні карти: «Технічне моделювання. 

Ракета», «Комп’тер». 
Ключові поняття: моделювання, модель, конструювання, 

контсрукор, LEGO-система 

Регламент заняття: 1. Вступна частина ‒ 3‒5 хв. 2. Основна 
частина – 70‒75 хв. 3. Рефлексія – 10 хв. 

Хід заняття 

Вступна частина. 

1. Привітання, перевірка присутніх на занятті.  

2. Повідомлення теми практичного заняття. 

3. Перевірка готовності студентів до практичного заняття. 

 

Основна частина  

1. Студенти об’єднуються у групи. 

1.1. Робота з текстом у групах. 

Створити комікс за змістом поданого матеріалу з 

подальшою презентацією іншим підгрупам.  

Технічне моделювання в початкових класах  



95 

 

Зацікавлення дітей технікою виявляється з раннього 

дитинства, в них є бажання відкрити її таємниці. Використовуючи і 

задовольняючи дитячий інтерес, учитель на уроках праці і 
позаурочних заняттях повинен готовити дітей до технічної 

творчості. 

Одним з видів технічної діяльності учнів є технічне 
моделювання. Слово «модель» (від лат. modulus ‒ міра, зразок) має 

кілька смислових відтінків у багатьох областях науки, техніки, 

виробництва, навчання. У широкому розумінні – це умовний образ 

якогось об'єкта, процесу або явища. 
Технічне моделювання – це процес повного або часткового 

відтворення технічного об'єкта чи зразка в зменшеному, 

збільшеному або спрощеному вигляді. 
Молодші школярі виготовляють моделі у спрощеному 

вигляді, вони вносять окремі зміни, доповнення в конструкцію, 

технологію, зберігаючи тільки основні частини об'єкта або принцип 

дії.  
Тому технічне моделювання в початкових класах має творчий 

характер – це пізнавальний процес, який збагачує молодших 

школярів загальнотехнічними знаннями, вміннями і сприяє 
розвитку їх технічних здібностей. 

Моделі, що виготовляються учнями, можуть бути: 

а) діючими (повністю або частково відтворюють принцип дії 
об'єкта: літака, автомобіля, підйомного крана); 

б) недіючими – макетами (об'ємно відтворюють форми 

об'єкта: школи, фабрики, заводу). 

У початкових класах широко практикується виготовлення 
силуетних моделей, які передають силует машини чи споруди в 

одній площині. 

Моделювання технічних об'єктів дає змогу молодшим 
школярам не тільки глибше пізнати існуючу техніку, а й отримати 

окремі поняття фізичних процесів, що проходять у реальних 

об'єктах.  

Навчання елементам конструювання  

Навчання молодших школярів конструюванню – це процес 

створення форми, конструкції об'єкта чи окремих його частин – 

найбільше сприяє розвитку творчої особистості.  
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Розглядають три види конструкторської творчості учнів: 

– мисленна (ідея); 

– графічна (малюнки, ескізи, схеми); 
– предметна (моделі, макети). 

Знаючи види конструкторської діяльності молодших 

школярів, учитель може вплинути на розвиток окремих природних 
здібностей учнів.  

Найбільшу цінність має конструювання, під час якого 

використовуються всі види творчості учнів. 

Формування конструктивного мислення в молодших 
школярів доцільно здійснювати поетапно, ставлячи послідовно 

перед ними завдання в основному творчого характеру. 

Перший етап (підготовчий). Доцільно знайомити учнів з 
основними частинами об'єктів праці; вчити їх аналізу і синтезу: 

визначати суттєві ознаки об'єкта, робити порівняння, узагальнення; 

спостерігати взаємозв'язок з природою (політ птаха і літак). 

Виконувати завдання за малюнком, ескізом, звертаючи увагу 
на симетрію, пропорційність окремих частин. 

Другий етап (за умовами). На цьому етапі творчого шляху 

вчитель навчає дітей розв'язувати конструкторсько-технологічні 
задачі, розроблені вчителем. В основному це творчі завдання, 

пов'язані зі зміною форми, конструкції виробу або окремих його 

частин, зміною чи економією матеріалів, удосконаленням принципу 
дії, вибором варіантів оздоблення. 

Третій етап (за власним задумом). Робота проведена на 

першому і другому етапах, забезпечує результативність третього. 

Основне завдання на цьому етапі – розкрити творчі можливості 
кожного учня, втілити свої ідеї, фантазію безпосередньо в моделі, 

макети та інші вироби.  

У наш час технічне конструювання все тісніше 
переплітається з художнім конструюванням, завдання якого – 

добитися, щоб вироби мали гарний зовнішній вигляд і були зручні 

в користуванні (ці завдання розв'язують спеціалісти – дизайнери). 
Тому дизайнерські вимоги мають також враховуватися під час 

конструювання виробів. 

Учитель має виявляти увагу до будь-яких нестандартних 

рішень своїх конструкторів-початківців, а також розуміння і мудру 
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поблажливість до дитячих помилок, саме вони часто свідчать про 

труднощі самостійного пошуку. 

Для учнів старшого шкільного віку розроблена спеціальна 
методика творчого пошуку в конструюванні. Рекомендуються 

науково обґрунтовані методи: мозкова атака, синектика (метод 

аналогій), ліквідація тупикових ситуацій, алгоритми розв'язання 
винахідницьких задач тощо. 

Учителю початкових класів також доцільно впроваджувати в 

практику елементи окремих методів, рекомендувати учням пошуки 

ідей, звичайно, в доступній для них формі. 
Поняття «мозкова атака» вчитель може пояснити, що це 

багато взаємозв'язаних однією метою ідей декількох учнів, які 

мають виникати у їхньому мозку; різних уявлень про створений 
образ, а також спільний вибір найкращих із них. При цьому, не 

нав'язуючи тільки свою ідею та не ігноруючи ідеями інших учнів, 

хоча вони й нереальні. 

Метод аналогій найбільш доступний і ефективний для учнів 
молодшого віку. Він основується на встановленні суттєвої схожості 

між формами, конструкціями, принципами дії яких-небудь відомих 

об'єктів і проектованих. Так, конструюючи модель легкового 
автомобіля, учень згадує форму знайомої йому марки автомобіля і 

відображає її повністю в моделі або, наприклад, передню чи задню 

частину машини (частково). 
Конструюючи з деталей наборів робота-планетохода, учень 

може скористатися малюнком земного робота, дофантазовуючи 

йому ходову частину з врахуванням нерівності поверхні. 

Фантазуючи про літальні апарати, застосовувати крила птаха для 
конструкції махольота. 

Якщо ж дитячі ідеї виявляються далекі від передбачуваних і 

зовсім нереальні (тупикова ситуація), то вчителю доцільно 
порекомендувати інший напрямок пошуку або знайти ближчі 

аналоги до проектованого виробу. 

Конструкторсько-технологічні задачі для молодших школярів 
У початкових класах учні в основному доводять 

конструкторські задуми до реалізації у закінчений виріб, 

розв'язуючи як конструкторські, так і технологічні задачі, пов'язані 

з вирішенням наступних проблем: 
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1. Підсилення міцності, стійкості й надійності виробу. 

‒ Змодельований з деталей конструктора підйомний кран при 

піднятті вантажу перекидається. Потрібно ліквідувати цей недолік. 
‒ Для надійності необхідно підвищити міцність паперової 

карнавальної шапочки. Як це зробити? 

2. Внесення змін у конструкцію, які полегшують і роблять 
зручною експлуатацію. 

‒ Складаючи з деталей конструктора модель вантажного 

автомобіля, потрібно доконструювати кузов так, щоб швидше і 

зручніше було з нього скидати вантаж. 
‒ Пристосувати електрокар для перевезення довгих деталей. 

3. Визначення оптимальної форми, числа деталей, способу їх 

кріплення, вибір або заміну матеріалів. 
‒ Після аналізу зразка ‒ візочка із деталей конструктора – 

пропонується виготовити подібний візок, але з меншою кількістю 

деталей. 

‒ Яке кріплення в рейках потрібно застосувати, конструюючи 
залізничну колію? 

4. Створення універсальної конструкції. 

‒ Після конструювання стаціонарного підйомного крана 
пропонується сконструювати кран, якого можна було б швидко 

переміщувати в інше місце. 

‒ Сконструювати універсальну машину для ремонту дороги. 
5. Вибір способів ліквідації шкідливої дії або явища (тертя, 

пробуксовування, намокання). 

‒ У якій частині сконструйованого колісного трактора треба 

кріпити більші колеса? (Великі колеса повинні бути не у передній, а 
в задній частині трактора, де вони кріпляться на ведучий вал, щоб 

зменшити пробуксовування). 

‒ Паперовий човник намокає у воді. Як ліквідувати цей недолік? 
6. Вибір раціональних способів розмічання. 

‒ Як зробити прямокутний аркуш паперу квадратним, не 

користуючись лінійкою. 
‒ На прямокутному аркуші паперу потрібно розмітити 

4 однакових заготовки трикутної форми. Як раціонально виконати 

розмічання? 
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Складаючи задачі або користуючись рекомендованими, слід 

продумати, в якому порядку доцільно запропонувати ту чи іншу 

задачу, як вона пов'язана з попередніми, яка її мета, чи відповідає 
вона принципам доступності й послідовності.  

2. Робота в групах.  

Студенти розробляють схему «Світ конструкторів», яка 
відображатиме їх різновиди та розвиваючі можливості (За 

І. М. Веремійчик. Методика трудового навчання в початковій 

школі. Навч. посібн. для студ-в вищ. пед. навч. закладів. Тернопіль, 

2004. 300 с. [1]). 
 

3. Особливості використання наборів LEGO на уроках 

трудового навчання в початковій школі. Ігрові проекти з 

використанням LEGO. 

Проектне завдання: На основі запропоновано орієнтовного 

плану роботи над проектом розробіть власний проект з 

використанням LEGO для учнів початкової школи на уроках 
трудового навчання.  

Основні етапи роботи над проектом. 

1 етап – Організаційний 
Учитель повідомляє учням тему, мету, кінцевий продукт 

проекту, завдання, план роботи. Усе це обговорюється в класі, учні 

вносять свої пропозиції. 
2 етап – Підготовчий 

Відбувається збір матеріалу, ознайомлення з навчальною 

інформацією, виконання тренувальних вправ. 

3 етап – Проектна робота 
Починається проектування "макета", опрацювання зібраної 

інформації, її коригування. На цьому етапі учні звертаються до 

довідників, словників, до вчителя для одержання додаткової 
інформації. 

4 етап – Оформлювальний 

На цьому етапі відбувається остаточне оформлення кінцевого 
продукту (малювання, складання, розфарбовування, оформлення 

презентації тощо). Це може відбуватися як у школі, так і вдома. 

5 етап – Презентація проекту 
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Учні розповідають про свою роботу у проекті, демонструють 

кінцевий продукт, захищають ідею, зміст, відповідають на 

запитання опонентів. 
6 етап – Підбиття підсумків 

На цьому етапі вчитель (координатор проекту) та учні 

(учасники проекту) аналізують виконану роботу, виявляють її 
переваги та недоліки, оцінюють свою участь у проекті, складають 

плани на майбутнє. 

 

Рефлексія 
1. Твір п’яти-хвилинка: «Використання технічних 

конструкторів та наборів LEGO на уроках: пустощі чи засіб 

розвитку пізнавальних здібностей». 
2. На аркуші фліпчарту з першого заняття додаєм нові 

необхідні знання, уміння й навички, або переносимо набуті в другу 

колонку. 

 

 

Тема: Актуальні методики роботи з пластичними матеріалами 

в початковій школі. Батл: «Об’ємні вироби чи аплікація з 

пластиліну» 

 

План підготовки до практичного заняття 
1. Матеріали та обладнання для ліплення на уроках 

трудового навчання. 

2. Особливості обробки різних пластичних матеріалів. 

3. Методика конструювання виробів з пластичних матеріалів. 
Очікувані результати. Студенти після заняття зможуть: 

‒ аналізувати пластинні матеріали щодо доцільності їх 

використання на уроках технічної праці; 
‒ вірно застосовувати обладнання для обробки різнити 

пластичних матеріалів; 

‒ демонструвати основні прийоми та способи ліплення з 
пластичних матеріалів;  

‒ уміти пояснювати послідовність виконання виробів з 

пластичних матеріалів. 
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‒ систематизувати та узагальнювати матеріал за допомогою 

графічних організаторів; 

‒ створювати карти-персони відповідно до пропонованої 
проблемної ситуації.  

Обладнання: 

‒ бланки з тестовими завдання для перевірки готовності 
студентів; 

‒ аркуші паперу формату А3 для роботи у групах; 

‒ фліпчарти для презентації результатів роботи; 

‒ маркери, кольорові фломастери та олівці;  
‒ набір різних видів пластичних матеріалів (різні види 

пластиліну, солоне кісто, мастика, глина); 

‒ технологічна карта «Робота з пластичними матеріалами. 
Іжак». 

Ключові поняття: пластилін, глина, солоне кісто, скачування, 

притискання, розкачування; конструктивний спосіб ліплення, 

пластичний спосіб ліплення, комбінований спосіб ліплення.  
Регламент заняття: 1. Вступна частина ‒ 3‒5 хв. 2. Основна 

частина – 70‒75 хв. 3. Рефлексія – 10 хв. 

 
 

Хід заняття 

Вступна частина. 

1. Привітання, перевірка присутніх на занятті.  

2. Повідомлення теми практичного заняття. 

3. Перевірка готовності студентів до практичного заняття 

1. Заповніть бланк 
Штучний пластичний матеріал, містить у своєму складі глину 

з додаванням воску і гліцерину, жирові речовини, барвники та інші 

домішки – ____________.  
2. Заповніть бланк 

Осадова порода, яка має такі властивості: у суміші з водою 

утворює пластичну масу, після висихання зберігає надану форму, 
після випалювання набуває твердості та міцності – __________.  

3. Множинний вибір – множинна відповідь. 

Для роботи з пластичними матеріалами кожному учневі 

необхідно мати таке обладнання: 
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А) пластмасова дощечка;  

Б) набір ножиць; 

В) склянка для води; 
Г) клей; 

Д) пензлик для фарб; 

Е) серветки для рук; 
Ж) природні матеріали; 

З) набір стеків. 

4. Істина/ Хибність 

Ліплення слід завжди виконувати на пластмасовій дощечці 
розміром приблизно 25*25 см. Це дозволяє у процесі роботи 

працювати з різними сторонами виробу. 

5. Множинний вибір – Множинна відповідь: 
Розпис виробів з глини виконують такими фарбами: 

А) гуаш; 

Б) акварель; 

В) олійні; 
Г) акрилові. 

6. Заповніть бланк. 

Вид зображувальної діяльності в процесі якого діти 
зображують предмети оточуючої їх дійсності, створюють 

елементарну скульптуру користуючись при цьому глиною або 

пластиліном – _____________.  
7. Так/ ні 

За програмою учні 1 класу засвоюють такі навички з обробки 

пластичних матеріалів: скачування матеріалу круговими рухами 

між долонями; розкачування матеріалу прямими рухами між 
долонями; виготовлення виробів із заготовки; з’єднання деталей 

різними способами. 

8. Заповніть бланк. 
Один з видів народної творчості та засіб естетичного 

виховання молодших школярів, призначена для гри та вироблена з 

глини – _________.  
9. Так /Ні 

Чи будуть відрізнятися етапи роботи молодшими школярами 

над аплікацією з пластиліну та аплікацією з паперу? 

10. Множинна відповідь ‒ множинний вибір 
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Що може слугувати основою для аплікації з пластиліну: 

А) картон; 

Б) скло; 
В) файл; 

Г) тканина; 

Д) прозорий або кольоровий пластик; 
Е) кольоровий папір. 

 

Основна частина.  

Групова підготовча робота до батлу: «Об’ємні вироби чи 
аплікація з пластиліну». 

Користуючись наведеним текстовим матеріалом та 

виконавши творче практичне завдання, заповніть картку-персону 
(див. додаток «Картка-персона»). Вашою персоною можуть стати 

уявні учні початкової школи, які мають певні труднощі в 

оволодінні технікою роботи з пластичними матеріалами. 

Матеріал за підручником І. Веремійчик [1, С. 223–225]. 
Відрізають шматочок глини і пластиліну за допомогою 

пристрою, який складається з ліски або міцної капронової нитки і 

прив’язаних до її кінців дерев’яних паличок. 
Загальну форму виробу ліплять пальцями, а для зображення 

дрібних деталей, узорів використовують спеціальні інструменти-

стеки. Стеки бувають різної форми, їх виготовляють з сухої, без 
сучків, деревини твердих порід: бука, клена, груш і, берези.  

Стеки з одного кінця ширші, а з другого – вужчі (загострені). 

Розширеним кінцем стеки розділяють глину чи пластилін на 

шматочки, наносять їх на невелику площину, роблять заглиблення 
в заготовці, а протилежним загостреним кінцем проводять лінії, 

роблять проколи. 

Висушені або випалені вироби з глини розфарбовують 
пензликами, використовуючи гуаш, акварельні фарби. Посудину 

для води краще використовувати пластмасову, скляну можна 

ненароком розбити. 
Працюючи з пластиліном, глиною слід дотримуватися вимог 

культури праці: 

1. Ліпити, фарбувати вироби тільки на підкладній 

пластмасовій дощечці. 
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2. Не залишати кусочки глини або пластиліну на столі чи 

парті, не кидати їх на підлогу. 

3. Після роботи з глиною чи пластиліном руки треба витерти 
серветкою і добре вимити. 

Прийоми ліплення 

Виготовляючи вироби з глини чи пластиліну, учні мають 
засвоїти найпростіші прийоми роботи з цими матеріалами: 

1. Відрізування заготовки певної маси спеціальним пристроєм. 

2. Скачування кульки долонями рук. 

Шматочок глини чи пластиліну скачують між долонями, поки 
утвориться правильна куляста форма. Всі нерівності на кульці 

треба загладити вказівним пальцем. 

3. Розкачування заготовки циліндричної і конічної форм. 
Між долоням и спочатку розкачують циліндр, а потім 

пальцем вирівнюють бічні поверхні. Якщо потрібно отримати 

конічну форму, то розкачують долонями одну із частин циліндра. 

4. З’єднування окремих деталей. 
Виліплені з глини чи пластиліну деталі з’єднують, 

притискуючи пальцями одна до одної. 

5. Заглиблення у заготовці. 
Незначні заглиблення у заготовці чи вже виліпленому виробі 

можна зробити пальцями. Заглиблення певної конфігурації, 

проколи, лінії виконують за допомогою стеки. 
6. Витягування форми виробів. 

Якщо потрібно отримати певну форму із суцільної заготовки 

глини чи пластиліну, наприклад, із кульки виліпити форму груші, 

то виконують це пальцями способом витягування. 
Спочатку учні виліплюють вироби, що мають прості форми 

(овочі, фрукти), складають орнаменти з простих геометричних 

фігур. Виготовлення виробів, у яких поєднуються різні форми, є 
дальшим ускладненням процесу ліплення. Застосовуючи під час 

ліплення способи витягування, з’єднування, користуючись стеками 

учні вже зможуть виготовити глиняні чи пластмасові фігурки 
тварин, персонажів казок, оповідань, мультфільмів. 

Перед ліпленням виробів за аналогією, з пам’яті, вчитель 

радить учням пригадати все про вибраний ними об’єкт, персонаж – 

загальні риси, характерні ознаки, важливі для його зображення. 
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Звертає увагу на дотримання пропорційності складових частин 

виробу. 

Коли учні навчилися виліплювати предметні вироби, можна 
їм рекомендувати індивідуально або групами створювати сюжетні 

композиції. 

Особливо сприяє розвитку дитячої творчості, фантазії 
ліплення за уявою. Доступна для дитячої уяви фантастика [12].  

Процес навчання ліплення починається з виконання у 1 класі 

починається з виготовлення спіралеподібної форми в об’ємі 

«Ліплення равлика» та виконання композиції «Серед урочища 
грибного», «Веселий урожай». Ліплення розпочинається з уважного 

вивчення і аналізу зображуваного предмета, його конструкції, 

пропорцій, силуету, особливостей з’єднання окремих частин. Так, 
овочі, фрукти, гриби можна ліпити пластичним способом із 

заготовки необхідної форми. Потім стеками створюються 

характерні особливості форми і об’єму. 

У 2 класі діти вчаться виконувати рельєфи на картонній 
основі з наступним покриттям пластиліном і нанесенням випуклих 

зображень на теми: «Веселі восьминоги», «Рибки в акваріумі». Діти 

вчаться на практиці повною мірою використовувати зображувальну 
поверхню, узгоджувати з нею розмір зображення, заповнювати 

напівоб’ємну силуетну форму елементарним рельєфним 

оздобленням. 
Ліплення об’ємних зображень птахів, тварин і людей – 

складніше заняття для школярів. Труднощі полягають у 

різноманітності форм, співвідношень, характерів. У 3 класі діти 

вчаться передавати елементарну будову тварин і людей; характер 
поз та рухів у процесі ліплення та цілісність форми. Програмою 

передбачено виконання завдань на теми: «Хто у лісі живе», 

«Помандруємо до лісу», «Запишався наш павич», «Золота рибка», 
«Зимові розваги дітей». Для успішного виконання роботи 

необхідно попередньо ознайомити дітей з особливостями форми, 

пропорціями, рухами, будовою тварин і птахів. Необхідно 
визначити з якою геометричною формою схожі тулуб, голова, лапи. 

Так, у кота тулуб – овальної форми, голова – округлої, шия – 

коротка, лінія спини плавно переходить у лінію тазу; вуха короткі і 

гострі, лапки тоненькі, маленькі. Будова собаки і лисиці нагадує 
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анатомічну будову кота, але у собаки шия довша і лапи, більш 

виражена мордочка і вуха; у лисиці пухнастий хвіст, гострий ніс і 

вуха. Глибоке вивчення натури допомагає створити більш повний 
образ, скласти план роботи, розвиває вміння бачити узагальнено 

форму. Потрібно також вирішити, чи доцільно використовувати у 

роботі каркас. 
Ліплення фігури людини вимагає знань основних пропорцій. 

Потрібно попередньо вивчити модель: проаналізувати 

співвідношення частин, характер форми. Спочатку діти тренуються 

ліпленням ляльки конструктивним способом. Після цього 
приступають до ліплення фігури людини. Важливо продумати, у 

якій послідовності виконувати роботу. Починають із загального, 

намагаючись передати будову, пропорції, рух. На цьому етапі 
скульптура виходить узагальненою, грубою. Подальший етап – 

детальна розробка фігури, передача характерного і виразного у 

скульптурі. Вчителю корисно пояснити дітям яким способом 

виконується робота, які прийоми використовуються, показати 
схематично послідовність роботи на дошці. 

Систематизований обсяг знань, умінь та уявлень учнів  

1-4 класів стосовно проблеми „простір” 
1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 

Учні мають отримати знання 

 просторові явища: 

межу зламу, 

ілюзорне 

зменшення 

віддалених 

предметів, часткове 

загороджування 

дальніх предметів 

ближніми 

 просторові плани:  

передній, дальній 

Учні повинні практично вміти 

використовувати 

лінію межі зламу 

простору; -

рівномірно у 

просторі 

розташовувати 

зображувані 

елементи 

передавати межу 

зламу відкритого 

простору „земля-

небо” та його 

плановість 

загороджува-нням і 

за принципом 

„ближче-нижче”, 

„ближче-більше”, 

„далі-вище”, „далі-

менше” 

передавати 

елементарними 

засобами глибину 

простору: межа 

зламу поверхонь, 

розміщення 

об’єктів вище або 

нижче на 

картинній 

площині, зорове 

зменшення 

віддалених 

при зображенні 

кімнати у 

фронтальному 

положенні 

розташовувати 

предмети, що стоять 

на підлозі, з 

урахуванням межі 

зламу поверхонь: 

підлога – стіна;  

- виділяти у 

пейзажних роботах 
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предметів, 

загороджува-ння 

об’єктів другого 

плану об’єктами 

першого плану 

перший план тоном, 

кольором, 

деталізацією 

Учням необхідно мати уявлення 

   про ілюзорне 

зближення 

паралельних 

горизонтальних ліній, 

спрямованих у 

глибину відкритого 

простору; 

- передавання 

плановості відкритого 

простору за 

допомогою 

відмінності планів за 

світлотою і кольором 

 

Практичне творче завдання 
1. За поданою технологічною картою виконати пластилінову 

іграшку «Їжак». 

Технологічна карта для виконання пластилінової іграшки 
«Їжак» 

1. Обираємо для роботи пластилін чорного та білого кольору. 

2. Скатаємо з чорного пластиліну кульку і трохи витягуємо її 
для майбутнього носика. 

3. Скатаємо дві маленькі кульки з білого пластиліну для очей 

та прикріпимо їх до мордочки їжачка. 

4. Зробимо тепер дві маленькі кульки з чорного пластиліну, 
приліпимо їх на білі кульки, щоб завершити очі. 

5. Зробимо маленьку чорну кульку для носика, прикріпимо її.  

6. Робимо колючки прийомом защипування. 
 

2. За поданою технологічною картою виконати пластилінову 

аплікацію «Їжак». 

Технологічна карта для виконання пластилінової аплікації 
«Їжак» 

1. Обираємо для роботи пластилін чорного та білого кольору, 

картон зеленого кольору для основи аплікації, шаблон тулуба їжака. 
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2. Посередині аркушу картону обводимо за шаблоном тулуб 

їжака. 

3. З чорного пластиліну катаємо тоненькі смужки, які 
розташовуємо по контуру отриманого силуету їжака. 

4. Відриваючи шматочки чорного пластиліну, заповнюємо 

внутрішній простір силуету, прийомом розтирання. 
5. Скатаємо дві маленькі кульки з білого пластиліну для очей 

та прикріпимо їх до мордочки їжачка. 

6. Зробимо тепер дві маленькі кульки з чорного пластиліну, 

приліпимо їх на білі кульки, щоб завершити очі. 
7. Зробимо маленьку чорну кульку для носика, прикріпимо її. 

8. Робимо колючки прийомом защипування. 

 

Заповнення карти-персони. 

Рефлексія 

1. Батл: «Об’ємні вироби чи аплікація з пластиліну». 

Студенти за жеребкуванням об’єднуються в 3 групи: 
2 команди суперників (1-ша з яких виступає за об’ємні вироби, 2-га 

– за аплікації з пластиліну) і команда суддей. Протягом 1 хв. 

команді проводиться раунд під час якого треба надати аргументи за 
обраний витвір: об’ємні вироби чи аплікацію з пластиліну в 

початковій школі. Усього таких раундів має бути 3. Після кожного 

раунду судді надають команді від 0 до 5 балів. Переможці 
визначаються за результатами 3 раундів. 

Аргументами можуть виступати: 

До 1-го раунду: переваги прийомів роботи з тими чи тими 

видами роботи з пластиліном в початковій школі; 
До 2-го раунду: виховні можливості роботи з тими чи тими 

видами роботи з пластиліном в початковій школі; 

До 3-го раунду: довільні аргументи на користь того чи того 
виду роботи з пластиліном в початковій школі. 

2. На аркуші фліпчарту з першого заняття додаєм нові 

необхідні знання, уміння й навички, або переносимо набуті в другу 
колонку. 
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Тема: Бросовий матеріал: сміття чи засіб для творчості 

 

План підготовки до практичного заняття 
1. Характеристика різних видів бросового матеріалу. 

2. Розвивальні можливості конструювання з бросового 

матеріалу. 
3. Методика організації театралізованої діяльності в 

початкових школі на уроках праці. 

 

Очікувані результати. Студенти після заняття зможуть: 
‒ характеризувати різні види бросового матеріалу; 

‒ визначати розвивальні можливості бросового матеріалу у 

конструктивний діяльності молодших школярів; 
‒ визначати етапність роботи над театралізованим проектом у 

початковій школі. 

Обладнання: 

‒ бланки з завдання для перевірки готовності студентів; 
‒ аркуші паперу формату А3 для роботи у групах; 

‒ фліпчарти для презентації результатів роботи; 

‒ маркери, кольорові фломастери та олівці; 
‒ паперові стікери з клейним шаром; 

‒ різноманітні бросові матеріали; 

‒ клей, ножиці, папір. 
Ключові поняття: бросовий матеріал, театралізована 

діяльність, творчий проект, театралізований проект.  

Регламент заняття: Регламент заняття: 1. Вступна частина ‒ 

3‒5 хв.; 2. Основна частина – 70‒75 хв; 3. Рефлексія – 10 хв. 
Хід заняття 

Вступна частина. 

1. Привітання, перевірка присутніх на занятті.  

2. Повідомлення теми практичного заняття. 

3. Перевірка готовності студентів до практичного заняття. 

Листок самооцінювання результатів підготовки до 

практичного заняття 

Ім’я, прізвище 

Критерії оцінки (0 – потребує вдосокналення, 1 – задовільно, 

2 – прекрасно) 
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Критерії Бали 

Я можу назвати не менше 5 бросових матеріалів   

Я можу порівняти природний і бросовий матеріал   

Я можу навести не менше 3–5 аргументів щодо розвивальних 

можливостей конструювання з бросового матеріалу 

 

Я можу аргументовано висловити свою позицію щодо використання 

театралізованої діяльності в початкових школі на уроках праці 

 

 

Основна частина  
Групове творче завдання «Ляльковий театр з бросового 

матеріалу». 

Придумайте коротку історію для демонстрації засобом 

лялькового театру. Виготовте персонажів історії з бросового 
матеріалу та інсценуйте її. 

 

Рефлексія 
1. «Павутинка». Заповніть таблицю «Павутинка» на тему: 

«Бросовий матеріал: сміття чи засіб для творчості» 

Я згоден(а)  Я не згоден(а) 

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
Висновки:____________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________. 
 

2. На аркуші фліпчарту з першого заняття додаєм нові необхідні 

знання, уміння й навички, або переносимо набуті в другу колонку.  
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Орієнтовні схеми аналізу уроків  

відповідно до поставленої мети 

І. Мета: планування навчально-виховних завдань уроку та 

оцінювання їхньої оптимальності 
1. Повнота, комплексність, різноманітність завдань уроку. 

2. Облік особливостей учнів класу під час планування задач. 

3. Навчальні, виховні, розвиваючі завдання. 

4. Наявність диференційованих завдань. 
5. Правильність виділення серед системи завдань основних, 

найбільш суттєвих за цих умов. 

II. Мета: оцінювання оптимальності змісту уроку 
1. Відповідність змісту уроку вимогам програм. 

2. Вибір найбільш раціональної логіки розкриття матеріалу. 

3. Науковість, систематичність, доступність викладу 

матеріалу, повнота розкриття теми. 
4. Виховна спрямованість уроку. 

5. Трудова, політехнічна спрямованість уроку. 

6. Оцінювання змісту матеріалу з точки зору його 
розвиваючого впливу (розвиток пізнавальних інтересів, емоцій, 

раціональних прийомів мислення, загальнонавчальних навичок та 

вмінь, волі, наполегливості). 
7. Здійснення міжпредметних зв'язків. 

8. Уміння вчителя виділяти у змісті матеріалу основні ідеї та 

думки, концентрувати увагу на провідних принципах, фактах, законах. 

9. Помилки під час підбору змісту уроку. 
III. Мета: оцінювання оптимальності вибору методів, 

прийомів та засобів навчання 

1. Відповідність методів загальній спрямованості навчання, 
дидактичній меті, змісту матеріалу, віку учнів, специфіці предмета. 

2. Методи вивчення нового матеріалу. 

3. Методи формування вмінь та навичок. 
4. Методи стимулювання та мотивації. 

5. Методи контролю та самоконтролю. 

6. Оптимальність поєднання різних методів, обґрунтованість 

методів. 
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7. Використання наочних посібників, дидактичних матеріалів, 

технічних засобів. 

8. Методика організації самостійних робіт. 
9. Використання переваг кабінетної системи. 

IV. Мета: перевірка, оцінювання знань, умінь, навичок 

1. Місце контролю в системі уроку. 
2. Методи контролю, доцільність їхнього застосування. 

3. Методика перевірки домашніх завдань. 

4. Розвиток в учнів навичок самоаналізу та самоконтролю 

(взаємна перевірка, рецензування, запитання тим, хто відповідає). 
5. Кількість опитаних учнів. 

6. Виховний бік перевірки. 

7. Урахування індивідуальних особливостей під час перевірки. 
8. Способи активізації учнів під час перевірки. 

9. Кількість оцінок, їхня об'єктивність, аргументація. 

10. Зміст та характер запитань, завдань (відтворюючі, 

проблемні, спрямовані на встановлення при-чинно-наслідкових 
зв'язків та ін.). 

11. Оцінювання рівня якості знань, умінь, навичок (повнота, 

усвідомленість, міцність, глибина, наявність системи у відповідях).  
V. Мета: як формуються загальнонавчальні вміння та навички 

на уроці 

1. Які завдання формування загальнонавчальних навичок 
були помічені? 

2. Які види діяльності в зв'язку з цим були обрані і чому? 

3. Які завдання і вправи пропонувалися для формування 

загальнонавчальних умінь та навичок? 
4. Які методи роботи були обрані і чому? 

5. Які загальнонавчальні вміння та навички формувалися і 

який рівень їхньої сформованості? 
6. Які труднощі мали вчитель та учні під час розв'язання цих 

завдань? 

7. Як здійснюються формування навичок, планування 
навчальної роботи (планування відповідей, творів, доведень)? 

8. Як формується вміння виділяти основне в матеріалі (вчитель 

концентрує на ньому увагу, виділяє суттєві ознаки, записує основні 

думки, підкреслює їх інтонацією, аналізує логіку відповідей учнів)? 
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VI. Мета: вивчення способів активізації пізнавальної діяльності. 

1. Активізація пізнавальної діяльності на різних етапах уроку. 

2. Прийоми активізації у разі застосування різних методів 
навчання. 

3. Використання проблемного навчання, індивідуального та 

диференційованого підходів із метою активізації пізнавальної 
діяльності. 

4. Види активності (зовнішня, пізнавальна). 

5. Моменти найбільшої активності учнів, їхні причини. 

6. Результативність активізації в якісному та кількісному 
відношеннях. 

VII. Мета: вивчення характеру взаємовідносин учителя й учнів. 

1. Організація роботи учнів на різних етапах уроку. 
2. Вміння вчителя володіти класом, активізувати діяльність 

учнів, організувати самостійну роботу. 

3. Індивідуальний підхід до учнів. 

4. Рівень педагогічних вимог до учнів, до їхніх відповідей, до-
розвитку мови та мислення. 

5. Характер постановки запитань учням. 

6. Реакції на помилки учнів. 
7. Репліки під час оцінювання учнів, аргументація оцінок. 

8. Характер і тон дисциплінарних зауважень. 

9. Загальна емоційна та інтелектуальна атмосфера на уроці. 
10. Дотримання норм педагогічної етики. Культура спілкування. 

11. Стиль і темп роботи вчителя, їх вплив на діяльність учнів 

(енергійність, рішучість, в'ялість, байдужість та ін.). 

12. Стимулювання успіхів учнів, арсенал стимулів. 
13. Мовна взаємодія на уроці (культура мови, логічність, 

емоційність). 

VIII. Мета: реалізація принципів навчання на уроці. 
1. Реалізація основних дидактичних принципів у змісті та 

методах навчання. 

2. Реалізація принципів навчання на різних етапах уроку. 
3. Показ реалізації одного з принципів навчання на уроці: 

• науковості; 

• наочності; 

• активності та самостійності; 
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• відповідності навчання реальним можливостям учнів та 

вчителя; 

• усвідомленості. 
4. Які засоби, методи та прийоми були використані для 

реалізації принципу усвідомленості: 

• чи була використана наочність; 
• чи враховувалися вікові та індивідуальні особливості; 

• які пізнавальні завдання розв'язувалися; 

• чи була організована самостійна пізнавальна робота; 

• чи перевірені розуміння домашнього завдання, ступінь 
осмислення нового матеріалу; 

• які прийоми використані для перевірки усвідомлення нового 

(доведення, порівняння, постановка проблемних питань). 
5. Чи можна говорити про єдність та взаємозв'язок принципів 

навчання на уроці. 

IX. Мета: організація пізнавальної діяльності на уроці. 

Організація сприйняття на уроці: 
• підготовка до сприйняття; 

• створення умов для успішного сприйняття матеріалу; 

• види сприйняття (безпосереднє, опосередковане). 
• які нові уявлення були сформовані, наскільки вони 

правильні, повні; 

• управління сприйняттям з боку вчителя. Формування понять 
на уроці: 

• якими знаннями оперують всі учні класу; 

• виділіть у структурі знань наукові факти, поняття, закони, теорії; 

• як учитель формував нові поняття, теоретичні узагальнення, 
висновки (використовував аналіз, синтез, порівняння); 

• який рівень сформованих понять; 

• чи були наявними всі етапи формування понять. 
Організація запам’ятовування: 

• встановлення зв'язку нового з раніше вивченим; 

• концентрація уваги на основному; 
• організація повторення основних правил, законів, виведених 

на уроці, організація закріплення. 
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Додаток 2 

Відповіді на кросворд до Теми: Організація роботи з 

природними матеріалами в початковій школі: аплікація чи 

конструювання? 
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Додаток 3 

Відповіді на кросворд до Теми: Доцільність вибору видів 

роботи з тканиною та волокнистими матеріалами в початковій 

школі 
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Додаток 4 

Схеми орігамі 
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Додаток 5 

Картка-персона 

Фото або малюнок Тип персони: 
Ім’я: 

Рід діяльності: 

Вік: 

Стать: 

Передісторія (труднощі в оволодінні технікою роботи з 

пластичними матеріалами):  

Роздратування: 

Мотивація: 

Шляхи вирішення проблеми 

Ідеальний досвід / Цілі / 

Прагнення / Почуття 

Цитата: досвід персони 
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Додаток 6 

Відповіді на тестові запитання і фактологічний диктант 
Тема: Методологічні засади та ретроспективний аналіз 
методики трудового навчання: формальність чи практична 

необхідність 

Тест 
1 а 

2 так 

3 а 

4 хибність 
5 мета дизайн-освіти 

6 а 

7 істина 
8 а 

9 мета навчального курсу „Трудове навчання» 

10 а, в 

 
Тема: Як покращити засвоєння трудових операцій молодших 

школярів? 

Фактологічний диктант 
1 Державний стандарт 

2 технічною працею 

3 відчуття, сприймання, увага, мислення 
4 створення ситуації праці-гри 

5 6‒7 до 10‒11 років 

6 попередній етап 

7 аналітичний 
8 синтетичний 

9 5 етапів 

10 навчальна діяльність 
 

Тема: Організація роботи з природними матеріалами в 

початковій школі: аплікація чи конструювання? 
Тест 

1 а 

2 а 

3 в 
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4 а 

5 б 

6 а 
7 так 

8 істина 

9 г 
10 ікебана 

 

Тема: Актуальні методики роботи з пластичними матеріалами 

в початковій школі. Батл: «Об’ємні вироби чи аплікація з 
пластиліну» 

Тест 

1 пластилін 
2 глина 

3 а, в, д, е, з 

4 істина 

5 а, б 
6 ліплення 

7 так 

8 глиняна іграшка 
9  

10 а, в, д 
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