
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПРОФЕСІЙНА
ОСВІТА: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

УДК 378
Єрмак Анастасія Русланівна
студентка факультету технологічної і професійної освіти,
Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 
м. Глухів

Науковий керівник -  Курок Віра Панасівна д.п.н., професор, 
завідувач кафедри технологічної і професійної освіти

КОМПЛЕКТ ЖІНОЧИХ ПРИКРАС ЯК ОБ’ЄКТ ПРОЄКТУВАННЯ 
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СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Протягом останніх років методика трудового навчання суттєво 
змінила основні підходи до технологічної підготовки учнів: частка творчої 
самостійної роботи школярів значно збільшилася завдяки застосуванню 
методу проєктів.

Провідним напрямом реалізації нового змісту трудового навчання, як 
підкреслено в Державному стандарті освітньої галузі «Технології», є 
проєктно-технологічна діяльність, яка інтегрує всі види сучасної діяльності 
людини від появи творчого задуму до реалізації готового продукту. Метою 
технологічної освітньої галузі є формування ключових та проєктно- 
технологічної компетентностей, розвиток системного і критичного 
мислення, готовності засобами дизайну змінювати навколишній світ без 
заподіяння йому шкоди, здатності до підприємливості, партнерської 
взаємодії; використання техніки і технологій для самозарадності, 
культурного й національного самовираження (Державний стандарт, 2011).

Дослідженням проєктно-технологічної діяльності наразі активно 
займаються українські науковці С. Білевич, Г. Воїтелєва, О. Коберник, 
В. Курок, Г. Терещук, С. Ящук та інші.

У наші дні велику популярність отримують жіночі прикраси ручної 
роботи, як, наприклад, брошки із бісеру. Найрізноманітніший круглий або 
рубаний бісер, стеклярус народжує величезну палітру фактур. Ці вироби 
виглядають дуже красиво і оригінально. До того ж бісероплетіння розвиває 
фантазію, дозволяє самому створювати схеми і способи виготовлення 
виробів.

Різноманітність стилів розширює коло вибору виробів із бісеру. 
Романтичний, лаконічний, етнічний, ретро тощо -  все це цікаві доповнення 
для будь-якого вбрання.

Брошка -  це аксесуар, який прикріплюється на одяг і використо
вується як прикраса або виконує функцію застібки. Зазвичай брошка 
відносять до ювелірних виробів і виготовляють із золота, срібла, 
прикрашають коштовним камінням або вставками з емалі. Але останнім 
часом набувають поширення брошки не лише з металу, але й з інших 
матеріалів, наприклад, з повсті, тканини, пластмаси, бісеру тощо. Історія 
брошок своїм корінням йде в бронзовий вік. Як тільки людина одягнула на 
себе тогочасне вбрання і замислилась, чим би можна було його скріпити, 
тоді й з'явились брошки. Спочатку за них слугували рослинні шипи, кістки
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та зуби тварин. А коли людству в цю ж добу підкорився метал, таку деталь 
почали виробляти із нього (Девда, 2019).

Бісер і вишивання бісером -  дивовижне мистецтво. 
Найрізноманітніша кольорова гама, необмежені можливості моделювання 
виробів із бісеру може здійснити будь-яку мрію найпримхливішої модниці. 
Робота з бісером є дуже захоплюючим заняттям, в процесі якого можна 
вишивати, плести прикраси, робити іграшки, обплітати об'ємні речі, 
виготовляти біжутерію тощо. Бісер використовується не тільки як засіб 
прикрашання. Робота з ним слугує розвитку людини. Загальновідомим 
фактом є те, що робота з маленькими предметами, такими як бісер, сприяє 
розвитку дрібної моторики рук, покращує увагу (Ачкасова, 2018).

Проаналізувавши історичні та техніко-технологічні відомості, ми 
дійшли висновку, що брошки з бісеру -  один з молодих, але досить 
поширених видів декоративно-ужиткового мистецтва. Пройшовши довгий 
шлях становлення, брошка з бісеру не лише не зникла в епоху масового 
машинного виробництва, а й набула великої популярності.

Нами було спроєктовано матрицю та календарно-тематичний план для 
9 класу на розроблення проєкту «Брошка з бісеру». Матриця включає 3 
проєкти, 2 з них у розділі «Основи проєктування, матеріалознавства та 
технології обробки» (проєкти «Органайзер» і «Брошка з бісеру») та 1 у 
розділі «Технологія побутової діяльності та самообслуговування» («Мій 
стиль»).

Календарно-тематичний план розрахований на 16 годин. Об’єктом 
проєктної діяльності є брошка з бісеру. Основними технологіями нами 
обрані технології виготовлення виробів з бісеру та шкіри.
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