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ВСТУП 

 

 

                                       У кожній людині прихована мудра сила творця… 

Треба їй дати волю розвинутись і розквітнути, 

Щоб вона збагатила землю ще більшими чудесами. 

М. Горький 

 

Людина… Творча людина… Неймовірно важливі цінності, особливо в 

сучасній школі, яка перебуває на шляху модернізації. Вимоги до навчального 

процесу полягають не тільки в тому, щоб учні набули загально предметних 

компетенцій, отримали систему наукових фактів, готових істин і штампів. 

Навчання має формувати в школярів здатність креативно мислити, уміння 

зіставляти й аналізувати факти, аргументовано захищати власну точку зору, 

вчитися глибше занурюватися в бездонну криницю мудрості та життєвого 

досвіду. У цій ситуації на допомогу вчителеві мають прийти найсучасніші 

інновації. І якщо провідною ідеєю педагога буде виховання дитини з високими 

моральними якостями, то він неодмінно базуватиме роботу на безмежному 

аспекті творчих ідей і знахідок. 

Початок XXI століття означений складним пошуком нового 

світорозуміння, педагогічного світовідчуття. За умов змін в українському 

суспільстві особливого значення набувають питання формування нових 

життєвих стратегій, компетентності, конкурентоспроможності, посилення 

гнучкості та мобільності соціальної поведінки молодої людини. За таких умов 

як ніколи гостро стоїть завдання створення нової філософії освіти, відкритої 

до прагнень та розвитку життєвого потенціалу людини. 

На власному досвіді я переконалася, що слід якнайцікавіше будувати 

систему роботи, використовуючи при цьому різні форми та методи. Провідне 

місце на моїх уроках посідає реалізація проблеми формування креативної 

особистості – крок на шляху опанування таких педагогічних технологій, які 

допомагають зробити освітній процес цікавим, різноманітним, ефективним, 

демократичним. На допомогу приходить творча експресія як вид діяльності, 

що сприяє плеканню креативності учнів.  

Я практикую поєднання технологій розвитку творчої особистості на 

основі експресії та проектної технології.  

В основі даного методу – підготовка всебічно розвиненої молодої 

людини, готової до громадської активності у європейському суспільстві.  

 

 



    

                                                      Проект 

                                

          

 

Експресія      Творчість 

 

 

 

 

 

Людський потенціал – найважливіший резерв суспільного розвитку. 

Невичерпність індивідуальних якостей людини залишається сутнісною 

основою інноваційної освіти, бо особистість – багатогранна й неповторна. 

Оновленому суспільству потрібні люди, які можуть самостійно мислити, 

здатні до самореалізації на основі об'єктивної самооцінки. 

Одним із кращих прикладів формування та розвитку креативності учнів 

є проектна методика на ґрунті експресії, у якій використовують принципи 

рефлексії, партнерство, неординарність, креативність, толерантність. Недарма 

слово «проект» у перекладі з латинської означає «кинутий вперед – задум, 

план тощо», а «експресія» - швидкість, моторність, жвавість, мобільність. Це 

надважливо, бо кожний дитячий крок до життєвої мети – це частинка золотого 

ланцюжка знань, умінь і досвіду.  

Я вважаю, що, плекаючи креативну особистість, вирішується багато 

педагогічних завдань, а саме: 

 

 Розвиток творчої думки та навички роботи з джерелами інформації. 

 Під час реалізації (презентації, захисту проектів) виявляються 

найрізноманітніші здібності тих учнів, яким важко показати себе на 

уроках.  

 Творча діяльність стає тим середовищем, у якому учні набувають сил, 

упевненості, а ситуація успіху може стати відправною точкою 

подальшого зростання у власних очах. 

 Досвід здобуття креативності знадобиться учням не лише в їхній 

самоосвіті та самореалізації, а й узагалі в житті. 

Схематично система моєї роботи виглядає так: 

 

 



 

Формування творчої особистості на основі експресії 

 

 
 

Об'єкт Розрахунок Креативність 

 

Звіт, презентація 

 

 
 

 

Формування життєвого ідеалу 

 

 

Отже, під навчальним творчим проектом я як консультант розумію 

самостійно розроблену креативну ідею з вибором об’єкта (наприклад, 

виготовлення народної ляльки - оберегу), чіткими розрахунками (доцільність 

складання даного проекту) і, найголовніше, звітом або презентацією 

результатів проектної роботи, яка сприяє формуванню життєвого ідеалу. 

На уроках трудового навчання експресивна діяльність – це основа основ, 

бо саме творче спостереження, творче продуктивне середовище є важливою 

умовою успішного засвоєння навчального матеріалу. Але робота недостатньо 

модернізована, якщо урок буде стандартним, звичайним. 

Василь Сухомлинський мудро зауважив: «Найголовніше, друже мій, - 

пробитись до животворного джерельця думки, а це можна зробити тільки 

творчістю». Тож пробудити мислення, спонукати до креативності, викликати 

прагнення доводити власну думку, узагальнювати, творчо систематизувати 

сказане – ось, на мій погляд, завдання сучасного вчителя. 

У процесі роботи з учнями я щоденно переконуюсь у тому, що кожна 

дитина – універсальна, здатна до самореалізації, до розвитку власних творчих 

здібностей. 

Відомо, що тільки той урок буде результативним, на якому панує 

дисципліна, дотримується  робочий ритм, певний психологічний настрій. Хочу 

поділитися основними правилами, якими я керуюся у своїй роботі: 

1. Спрямовувати зусилля на те, щоб кожна дитина була повноцінним, 

творчим суб'єктом, відчувала свою самостійність і неповторність. 

2. Довіряти учням, стимулювати ініціативність, створювати «ситуацію 

успіху» для кожного вихованця. 

3. Виконувати роль консультанта, порадника. 

4. Сприятиме усвідомленому засвоєнню навчального матеріалу. 



5. Дивувати учнів, адже ніщо так не стимулює роботу мозку як цікаве, 

незвичайне. 

6.  «Давати дитині подумати, пережити радість».  (В. Сухомлинський) 

Без цього, на мою думку, не можна сформувати здатну до мислення, 

креативну особистість. Ключовими принципами в роботі педагога мають стати 

проблемність, свідоме засвоєння учнями навчального матеріалу, 

зацікавленість, самостійність, толерантність, емоційна розкутість, 

психологічна комфортність. За такого підходу ми не лише передаватимемо 

істину дитині, а вчитимемо знаходити її. 

Зараз створюють і формують нові системи цінностей. Творцем і носієм 

цих цінностей є сам педагог, головна функція якого – відкриття й 

удосконалення людського в людині через опанування цінностями, пізнання 

навколишнього світу і формування особистого образу на основі культури 

суспільства і впровадження «Я – концепції».  

Безперечною умовою впровадження у систему роботи даної методики є 

проведення поряд із традиційними нетрадиційних уроків. 

Я, наприклад, практикую такі: 

                                  

     Урок – 

                                           експрес- 

                                         знайомство 

 

 

           Урок –                                                       Урок –  

          творчий           захист 

             звіт                   проектів  

                                                

            Нетрадиційні 

         уроки 

 

 

        Урок -                      Урок -  

  практичний        творчого 

             максимум          моделювання 

        Урок 

           теоретичний 

                                               максимум  



Урок експрес – знайомство. Протягом  уроку даю можливість учням 

презентувати себе, а саме розповісти про свої захоплення, показати міні 

майстер – класи улюбленої справи:  чим вони займаються у вільний час. 

Пропоную й  вам провести таке невеличке експрес – знайомство і почати 

презентацію себе з таких слів: «Мене звуть …, у вільний час я …, можу 

навчити вас …» 

 Урок творчого моделювання - під час цього уроку я використовую 

метод роботи учнів у групах та парах. Це надихає дітей до співпраці, 

взаємодопомоги та спілкуванню. Вирішення проблемних питань проходить 

під час обговорення, учні знаходять правильні відповіді та виконують 

завдання разом.  

Урок – практичний максимум сприяє розвитку творчості та креативності 

учнів. На цьому уроці впровадження таких педагогічних технології як 

створення ситуації успіху, навчальне проектування - формує в учнів уміння та 

навички виконувати роботу якісно та охайно. 

Проведення уроку – теоретичного максимуму спрямоване на 

дослідницьку та пошукову роботу. На уроці створюється проблемна ситуація 

або ставиться проблемне завдання,  під час виконання яких учні опрацьовують 

матеріал самостійно, використовують сучасні інформаційні технології та 

відкривають для себе нові знання. 

Урок – захист проектів або творчий звіт проходить у вільній формі 

спілкування. Учні презентують результати своєї роботи. Роблять самоаналіз, 

здійснюють самооцінку та рекламують свій виріб.  

Сприяти розвитку особистості маже тільки той учитель, який і сам є 

особистістю, має творчий, креативний підхід до діяльності.  

Креативізм (створення, творчість) – це культивування креативних 

процесів і розгляд обговорюваного феномена, обов'язковим є концепція 

креативної освіти, що визначає умови створення духовно багатої, соціально 

активної, творчої особистості. 

Під «креативною особистістю» слід розуміти таку, яка має внутрішні 

передумови, що забезпечують її творчу активність, тобто нестимульовану 

ззовні пошукову й перетворювальну діяльність. 

Творча особистість – це креативна особистість, яка внаслідок впливу 

зовнішніх факторів набула необхідних для актуалізації творчого потенціалу 

людини додаткових мотивів, особистісних утворень, здібностей, що сприяють 

досягненню творчих результатів у одному чи кількох видах творчої діяльності. 

 Тобто, креативність – здатність до творчості – характерна для кожної 

особистості й може виявлятися практично в усіх видах людської 



життєдіяльності. Тому особливо важливо організувати навчання дитини так, 

щоб воно активізувало розвиток її креативності. 

 Отже, на сучасному етапі уроки мають бути не просто процесом 

здобуття знань, а діяльністю само змінювання, де основою є демократичність, 

відкритість, діалогічність, рефлективність. 

 

 

 Пріоритетами для мене, як для вчителя трудового навчання є: 

 

 

Основа моєї діяльності 

 

 

 

 

 

Учитися  

у своїх учнів 

 і учити учнів 

Учити вчитися: 

 Запитуй! 

 Сперечайся! 

 Обґрунтовуй! 

 Поважай! 

Учитися вимогливості 

до себе й до учнів: 

 Професіоналізм! 

 Повага! 

 Принциповість! 

 Прозорість! 

 Послідовність! 

 

 

Тож креативна особистість – та, яка має внутрішні передумови 

(реальність особистісного зростання, специфіку когнітивної сфери), що 

забезпечують її творчу активність, розвивають творче мислення, активізують 

творчу уяву та інтерес. 

Важливою передумовою, я вважаю, є тісна співпраця вчителя та учнів 

як основа професійного самовизначення педагога: «Учитель має свідомо йти 

в ногу з сучасністю, пройматися й надихатися силами, які пробудилися в ній». 

 

Мотиви та результати співпраці вчителя й учнів: 

 

 

 

 
 



Мотиви 

- Потреба в 

професійній 

самореалізації. 

- Пошук шляхів 

зацікавлення учнів 

своїм предметом. 

- Стимул зі сторони 

учнів. 

 

  

 

 

 

Потреба 

в самореалізації 

- Потреба в знаннях. 

- Потреба в 

різноманітних 

формах і видах 

навчальної 

діяльності. 

- Потреба в 

поглибленні 

навчальної 

інформації. 

 

 

 

 

 

         Учителя               Учнів     

  СПІВПРАЦЯ                                 

 

 

 

 

 

 
 

Очікувані результати 

- Професійне 

зростання. 

- Живий інтерес до 

предмета з боку 

учнів. 

- Відчутність 

реальних 

результатів своєї 

праці. 

- Краще розуміння 

проблем сучасної 

молоді. 

- Робота з дітьми 

«омолоджує». 

- Навчальна 

самореалізація 

- Розширення 

кругозору. 

- Опанування новими 

інформаційними 

джерелами. 

- Посилення потреби в 

інтелектуальному 

самовдосконаленні. 

- Мотивація подальшої 

діяльності. 

- Опанування 

навчальними 

вміннями та 

навичками. 

- Самовираження. 

- Виховання 

толерантності у 

спілкування. 

- Визначення 

перспектив 

особистісного 

розвитку. 

 

  

 



Продуктивність даної інноваційної діяльності доводять таким чином: 

Учень прагне 

 Генерувати нові ідеї; 

 Приймати рішення; 

 Нести за них відповідальність. 

Головне призначення сучасного педагога – уміння виховувати учнів 

своїм предметом, адже професія вчителя має одну особливість: його діяльність 

не може бути відірваною від життя, бо діти – складові цього життя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ II. Навчально-методичне забезпечення 



 

2.1. Майстер – клас: «Творча експресія – ефективний шлях плекання 

креативності на уроках трудового навчання та технологій». 

 

Мета: представити  свій досвід з розвитку в учнів творчої креативності на 

основі експресії та проектної діяльності на уроках трудового навчання та 

технологій. 

Унаочнення: проектор, презентація, ескізи моделей, кольоровий папір, олівці, 

ножиці, інструкційні картки.  

Хід заняття 

Організаційна частина. 

Учитель-майстер 

- Шановні колеги! Свій виступ хочу почати зі слів Максима Горького «У 

кожній людині прихована мудра сила творця… Треба їй дати волю 

розвинутись і розквітнути, щоб вона збагатила землю ще більшими 

чудесами».(слайд 2) 

Отже, навчання має формувати в школярів здатність креативно мислити, 

уміння зіставляти й аналізувати факти, аргументовано захищати власну точку 

зору, вчитися глибше занурюватися в бездонну криницю мудрості та 

життєвого досвіду. У цій ситуації на допомогу вчителеві мають прийти 

найсучасніші інновації.  

На власному досвіді я переконалася, що систему роботи вчителя 

трудового навчання  слід будувати  з  використанням  різних форм та методів. 

Провідне місце на моїх уроках посідає реалізація проблеми формування 

креативної особистості – крок на шляху опанування таких педагогічних 

технологій, які допомагають зробити освітній процес цікавим, різноманітним, 

ефективним, демократичним. На допомогу приходить творча експресія як вид 

діяльності, що сприяє плеканню креативності учнів. Я практикую поєднання 

технологій розвитку творчої особистості на основі експресії та проектної 

технології.  Вашій увазі пропоную майстер-клас  за темою «Творча експресія 

– ефективний шлях плекання креативності на уроках трудового навчання та 

технологій».   Це мій досвід  щодо  розвитку в учнів творчої особистості на 

основі експресії та проектної діяльності учнів на уроках трудового навчання 

та технологій.  

Мотиваційна частина 

Учитель-майстер 

          Щоб зацікавити учнів своїм предметом пропоную проводити уроки у 

нетрадиційному форматі.  

Я, наприклад, практикую такі: 



 

                                  

     Урок – 

                                           експрес- 

                                         знайомство 

 

 

           Урок –                                                       Урок –  

          творчий           захист 

             звіт                   проектів  

                                                

            Нетрадиційні 

         уроки 

 

 

        Урок -                      Урок -  

  практичний        творчого 

             максимум          моделювання 

        Урок 

           теоретичний 

     максимум  

 

 

 Коментар 

Урок експрес – знайомство. Протягом  уроку даю можливість учням 

презентувати себе, а саме розповісти про свої захоплення, показати міні 

майстер – класи улюбленої справи:  чим вони займаються у вільний час. 

Пропоную й  вам провести таке невеличке експрес – знайомство і почати 

презентацію себе з таких слів: «Мене звуть …, у вільний час я …, можу 

навчити вас …» 

 Урок творчого моделювання - під час цього уроку я використовую 

метод роботи учнів у групах та парах. Це надихає дітей до співпраці, 

взаємодопомоги та спілкуванню. Вирішення проблемних питань проходить 

під час обговорення, учні знаходять правильні відповіді та виконують 

завдання разом.  

Урок – практичний максимум сприяє розвитку творчості та креативності 

учнів. На цьому уроці впровадження таких педагогічних технології як 

створення ситуації успіху, навчальне проектування - формує в учнів уміння та 

навички виконувати роботу якісно та охайно. 

Проведення уроку – теоретичного максимуму спрямоване на 

дослідницьку та пошукову роботу. На уроці створюється проблемна ситуація 

або ставиться проблемне завдання,  під час виконання яких учні опрацьовують 



матеріал самостійно, використовують сучасні інформаційні технології та 

відкривають для себе нові знання. 

Урок – захист проектів або творчий звіт проходить у вільній формі 

спілкування. Учні презентують результати своєї роботи. Роблять самоаналіз, 

здійснюють самооцінку та рекламують свій виріб.  

Практична частина 

Учитель-майстер 

Розкриття змісту свого досвіду пропоную на прикладі уроку  

практичного максимуму,   учасники якого -  учні з різних класів. Цим досягаю  

спадкоємність  поколінь. Пропоную вам, шановні учасники майстер-класу,  

стати моїми учнями. 

Об’єднуємось  у групи: 

1 група – початківці.  Це уважні та працелюбні діти, які з інтересом 

навчаються. 

2 група – фахівці. Дівчата,  у яких є певний досвід роботи, вони з 

відповідальністю ставляться  до навчання та здобуття нових знань та вмінь. 

3 група – майстри.  Талановиті учні, які з захопленням займаються творчістю  

та вже мають високі результати в міських конкурсах та олімпіадах.  

 Щоб презентувати себе та познайомитися пропоную  провести 

«Рекламне знайомство» - для цього  на столах лежать долоньки, на яких  треба 

написати своє ім'я. Обрати одну літеру з  імені, яка б найкраще 

характеризувала людину. 

-  Наприклад,  мене звуть Олена, я обираю літеру «н» – я наполеглива. 

(учасники  виконують завдання та презентують себе).  Знайомство відбулося, 

встановлена атмосфера доброзичливості,  поваги,  комфорту тощо.  

Учитель-майстер 

 Одним із кращих прикладів формування та розвитку креативності учнів 

є проектна методика на ґрунті експресії. Так оновленому суспільству потрібні 

люди, які можуть самостійно мислити, здатні до самореалізації. 

Недарма слово «проект» у перекладі з латинської означає «кинутий 

вперед  задум, план тощо», а «експресія» - швидкість, моторність, жвавість, 

мобільність. Це надважливо, бо кожний дитячий крок до життєвої мети – це 

частинка золотого ланцюжка знань, умінь і досвіду. Саме знання, уміння та 

досвід будуть необхідні на кожному уроці, але для об'єднання цих складових 

пропоную нетрадиційний урок практичного максимуму з теми  «Біоформи в 

художньому конструюванні виробів. Виготовлення макетів одягу».  

Учні – майстри  вже знайомі з цим поняттям, тому вони сьогодні поділяться 

своїми знаннями та удосконалять свої навички.    Фахівці  і початківці 



навчаться методам дизайнерської біоніки і створенню макетів.   І всі разом 

спробуємо логічно мислити, розвивати свій талант та креативність. 

Виступ учнів – майстрів: 

(Поняття «Біоніка», історія виникнення, наведення прикладів біоформ: 

дельфін – підводний човен,  бабка – гелікоптер, будова кісток – Ейфелева вежа, 

будова злаків – Останкінська телевежа, кукурудзяний початок – 

багатоповерхові будинки, панцир равлика – архітектурні споруди і т.п.).  

Виступ учнів – фахівців.    Підготовка до виступу фахівців полягала  у  роботі 

з інформаційними джерелами заздалегідь та підготовці розповіді і презентації 

про створення макетів одягу: поняття макет, матеріали для виготовлення 

макетів,  поп - арт,  паперовий дизайн, паперова пластика. 

Учитель-майстер 

 Для  первинного використання (закріплення) отриманої інформації  

пропоную виконати завдання за допомогою прийому «Логічне уявлення».  

Завдання:  знайти підтвердження  біоформ   у  побуті: 

- реп'ях -                        (застібка «наліпка»), 

- ніс комара -                 (шприц), 

- груша -                         (лампа), 

- гриб -                            (парасолька), 

- кенгуру -                      (сумка для немовля) 

Учитель-майстер 

Біоформи широко застосовуються у різних галузях виробництва. У 

цьому ми з вами переконалися.   Зокрема і в легкій промисловості.  Коли ми  

говоримо про неї, то найперше собі   уявляємо  одяг, взуття.  А оскільки  все 

це  об’єднує  поняття мода, а мої учні – дівчата, то доречно поговорити про 

швидкоплинність оновлення модних тенденцій.  Закріпити  процес  

прискорення (експресії)  дозволить прийом «Миттєві  завдання».  При цьому 

ми не забуваємо про зв'язок з біонікою.    Моделі одягу передають 

характеристики природних об’єктів.  Отже,  покладаючись на  досвід учнів,  

пропоную групам  завдання (час виконання 5 хвилин).  

1 група – створити ескіз сукні,  використовуючи форму крила кажана; 

2 група - намалювати ескіз спідниці у формі квітів (тюльпан, дзвіночок та 

інш.); 

3 група – намалювати ескіз моделі одягу  із запозиченням кольорів в рослин, 

комах, тварин  за вибором (метелик, зебра, хамелеон та інші) 

Учні презентують свої роботи з коментарями. 

Учитель-майстер 

Учитель має можливість розвивати креативність в учнів на ґрунті 

експресії (швидкість, моторність думки).  



Схематично система моєї роботи виглядає так: 

 

Формування творчої особистості на основі експресії 

 

 

Об'єкт Креативність Технологічний 

процес 

Звіт, презентація 

 

 

 

Формування життєвого досвіду 

 

Учитель-майстер 

Василь Сухомлинський мудро зауважив: «Найголовніше, друже мій, - 

пробитись до животворного джерельця думки, а це можна зробити тільки 

творчістю». Тож пробудити мислення, спонукати до креативності, викликати 

прагнення доводити власну думку, узагальнювати, творчо систематизувати 

сказане – ось, на мій погляд, завдання сучасного вчителя. 

Уроки трудового навчання мають практичну спрямованість, тому 

підсумком теоретичної складової є створення проекту. Він може бути 

довгостроковим  або короткостроковим. Я приділяю багато уваги   міні – 

проектам, які виконуються протягом уроку. Перед собою ставлю певні 

завдання, а саме: 

7. Спрямовувати зусилля на те, щоб кожна дитина була повноцінним, 

творчим суб'єктом, відчувала свою самостійність і неповторність. 

8. Довіряти учням, стимулювати ініціативність, створювати «ситуацію 

успіху» для кожного вихованця. 

9. Виконувати роль консультанта, порадника. 

10. Сприятиме усвідомленому засвоєнню навчального матеріалу. 

11. Дивувати учнів, адже ніщо так не стимулює роботу мозку, як цікаве, 

незвичайне. 

12.  «Давати дитині подумати, пережити радість».  

    (В. Сухомлинський)  

Учитель-майстер 

Тепер ми озброєні знаннями,  вміємо працювати за вимогами сучасності,  

здатні побачити прекрасне й корисне в природі. І я  пропоную вам випробувати  

себе у ролі дизайнерів з паперової пластики. Ви спробуєте створити макети 



одягу з використанням біоформ.  Завдання для ваших груп буде різної 

складності. 

 Група «Майстрів» отримує завдання виготовити макет одягу з 

паперу  з використанням  біоформ  (їм пропонується  набір різних матеріалів).  

Модель вони  придумують самі.  

 Група «Фахівців»   буде створювати макети одягу в зменшеному 

вигляді відповідно природним аналогам: банан, квітка, кажан. Створення 

загальної форми макету є в інструкційних картках. Завдання виконується 

кожним учнем самостійно.  

 Завдання для   «Початківців»:  створити  колаж   «Біоформи   в 

одязі».  Учні працюють в парах.  

Практичне завдання виконується й презентується, надаються коментарі 

учнів щодо виконаного проекту. Учні роблять самооцінку своєї роботи, 

вчитель підводить підсумок і виставляє остаточну оцінку.  

Учитель-майстер 

Відомо, що тільки той урок буде результативним, на якому панує 

дисципліна, дотримується  робочий ритм, певний психологічний настрій. 

Підсумком кожного уроку є проведення рефлексії: пропоную звернутися знов 

до  долоньки і написати на кожному пальці, які риси характеру або дії вам ще 

знадобились на уроці ( працелюбність, фантазія, креативність, старанність, 

уважність, наполегливість, охайність).  

Для оприлюднення цих якостей та  закріплення їх у навичках  пропоную  

вправу «Дерево творчого натхнення».  

-  А зараз ми з ваших долонь створимо дерево творчого натхнення. 

(діти зачитують відповіді і приклеюють на дерево) 

Підсумкова частина 

Проведення нетрадиційних уроків, а саме уроку – практичного 

максимуму сприяє розвитку творчості та креативності учнів. На цьому уроці 

впровадження таких педагогічних технології як створення ситуації успіху, 

навчальне проектування - формує в учнів уміння та навички виконувати 

роботу якісно та охайно. 

Отже, на сучасному етапі уроки мають бути не просто процесом 

здобуття знань, а діяльністю само змінювання, де основою є демократичність, 

відкритість, діалогічність, рефлективність. 

Тож креативна особистість – та, яка має внутрішні передумови, що 

забезпечують її творчу активність, розвивають творче мислення, активізують 

творчу уяву та інтерес. Ніщо так не підвищує результативність у навчанні як 

співпраця учнів та вчителя. 



Важливою передумовою розвитку всебічно розвиненої особистості, я 

вважаю, є тісна співпраця вчителя та учнів - як основа професійного 

самовизначення педагога: «Учитель має свідомо йти в ногу з сучасністю, 

пройматися й надихатися силами, які пробудилися в ній». 

 Продуктивність цієї інноваційної діяльності доводить таким чином, що 

учень прагне та здатний: 

 генерувати нові ідеї; 

 приймати рішення; 

 нести за них відповідальність. 

 Головне призначення сучасного педагога – уміння виховувати учнів своїм 

предметом, адже професія вчителя має одну особливість: його діяльність не 

може бути відірваною від життя, бо діти – складові цього життя!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Нетрадиційний урок трудового навчання (5-9 кл.) 

 

Тема: Біоформи у художньому конструюванні виробів. Виготовлення 

макетів одягу. 

Мета: ознайомити учнів з поняттям біоніка та біоформи; навчити методам 

дизайнерської біоніки та виготовленню макетів; розвивати творчу експресію, 

креативність, уяву та логічне мислення; виховувати почуття краси, охайність, 

основи дизайнерського смаку. 

Обладнання та наочність: проектор, презентація «Біоформи в художньому 

конструюванні», ескізи моделей, кольоровий папір, олівці, ножиці, 

інструкційні картки. 

Тип заняття: урок – презентація. 

 

 

Структура уроку 

 

I. Організаційний момент. 

Вправа «Рекламне знайомство». 

II. Мотивація навчальної діяльності. 

III. Вивчення нового матеріалу. 

- тема і мета уроку; 

- поняття «біоніка»; 

- історія виникнення науки біоніки; 

- використання біоформ в архітектурі; 

- використання біоформ у побуті; 

- використання біоформ в одязі. 

- поняття «макет», матеріали для виготовлення макетів. 

IV. Практична робота. Створення макетів одягу із використанням 

          біоформ. 

V. Рефлекія. 

Вправа «Дерево творчого натхнення». 

VI.     Підсумок уроку. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Хід уроку 

 

I. Організаційний момент. 

- Добрий день, діти та гості, нашого уроку. Сьогодні ми зібралися, щоб 

показати які ви талановиті, креативні та цікаві діти.  

- Скажіть, будь ласка, а яка людина для вас цікава? 

(відповіді учнів: яка багато знає, багато вміє, добре вчиться, багато читає та 

ін..) 

- А ви б хотіли бути цікавою людиною для оточуючих? 

(відповіді учнів) 

- Так, дійсно, кожна людини прагне бути сучасною, цікавою для друзів та 

однолітків. 

Вправа «Рекламне знайомство». 

- Отже, учасники сьогоднішнього уроку з різних класів  і щоб вам було легше 

спілкуватися, я пропоную вам провести Рекламне знайомство. Кожен з вас 

матиме змогу презентувати себе.  

- Для цього у вас на столах лежать долоньки, на яких ви напишете своє ім'я. 

Оберіть одну літеру з вашого імені яка б найкраще характеризувала вас і 

запишіть на долоні. 

- Наприклад, мене звуть Олена, я обираю літеру «н» – наполеглива. 

(учні виконують завдання та презентують себе) 

- Всі ваші риси характеру: наполегливість, активність, креативність, розум, 

енергійність допоможуть вам у навчанні та спілкуванні. 

- Але у вас різний досвід у виготовленні виробів, тому ви будете працювати в 

різних групах, а саме: 

1 група – Початківці, це уважні та працелюбні діти, які з інтересом навчаються. 

2 група – Фахівці, дівчата у яких є певний досвід роботи, вони з 

відповідальністю відносяться до навчання та здобуття нових знань та вмінь. 

3 група – Майстри, талановиті учні, які з захопленням займаються творчістю, 

та вже мають високі результати в міських конкурсах та олімпіадах. 

II. Мотивація навчальної діяльності. 

- Всі ви творчі діти. А в світі є багато творчих професій. 

- Скажіть, будь ласка, люди яких професій створюють одяг, побутові прилади, 

предмети побуту? 

(художники – модельєри, конструктори, дизайнери).  

- Вони вигадують, розробляють, фантазують і створюють речі, без яких 

людині важко себе уявити. 



- І сьогодні ви спробуєте себе у ролі науковців, дизайнерів, фантазерів та 

конструкторів.  

- У процесі створення різних побутових предметів людина завжди звертається 

по допомогу до живої природи. Форми багатьох предметів запозичені з 

природи.  

- Накопичені людством знання про форми і конструкції природних об’єктів 

покладені в основу нової науки  - біоніки. 

III. Вивчення нового матеріалу. 

Учитель.  

(Слайд 1) 

- Сьогодні тема нашої зустрічі: Біоформи в художньому конструюванні 

виробів. Виготовлення макетів одягу. 

- Учні – майстри вже знайомі з цим поняттям, тому вони сьогодні поділяться 

своїми знаннями та удосконалять свої навички.  

- Фахівці  і початківці навчаться методам дизайнерської біоніки і створення 

макетів. 

- І ви всі разом спробуєте логічно мислити, розвивати свій талант та 

креативність. 

(Слайд 2) 

- Поняття «біоніка» - в перекладі з грецької – елемент життя. Це прикладна 

наука про застосування форм живої природи в предметах побуту, одягу, 

архітектурі. Тобто природа надихає і підказує людині біоформи, які можна 

використати у побуті. Ще у 1960 році в Америці відбувся перший симпозіум з 

біоніки, який закріпив народження нової науки.  

(Слайд 3) 

- Символ біоніки, яка об’єднує біологію, математику та технологію це 

перехрещені скальпель, паяльник і знак інтеграла.  

 - А як виникла ця наука розкажуть нам дівчата – майстри: 

(Слайд 4)  

- Ідея використання знань про живу природу належить видатному 

італійському художнику і вченому – Леонардо да Вінчі. Який спробував 

побудувати літальний апарат з крилами, як у птахів – орнітоптер.  

(Слайд 5)  

- Використання знань про природу дало можливість створити повітряний та 

водний транспорт.  

(Слайд 6) 

- Напрями біоніки використали при будування відомої Ейфелевої вежі у 

Парижі. В основі її будови покладено принцип будови кісток. 15 тисяч 

металевих деталей з'єднанні і нагадують залізне мереживо. 



За аналогією будови стебла злаків, які мають кільця зроблена Останкінська 

телевежа в Москві. 

(Слайд 7)  

- Спостереження та вивчення форм кукурудзяного качана, раковини 

використано в архітектурі споруд. 

Учитель. 

- Ви зрозуміли в чому полягає сутність біоніки? 

- Дякую за пояснення і пропоную всім знайти підтвердження біоформ у 

побуті: 

(Слайд 8) 

- реп'ях (застібка «наліпка»), 

- ніс комара (шприц), 

- груша (лампа), 

- гриб (парасолька), 

- кенгуру (сумка для немовля) 

- Давайте перевіримо ваше уявлення. 

(Слайд 9) 

Учитель.  

- Біоформи широко застосовуються у різних галузях виробництва в цьому ми 

з вами переконалися. Зокрема і в легкій промисловості. Моделі одягу 

передають характеристики природних об’єктів. Наприклад: 

 (Слайд 10 ) 

- Покрій рукава за формою крила кажана. 

(Слайд 11) 

- Кожна дівчина має бажання бути схожою на квітку і на допомогу їй прийшли 

сукні у формі квітів.  

(Слайд 12) 

- Кольори теж запозичуються в рослин та комах. 

(Слайд 13) 

- Навіть форму плодів використовують при створенні моделей одягу. 

- Щоб створити той чи інший костюм художники – дизайнери звернулись  до 

створення макету. 

- А що таке макет, розкажуть нам фахівці. 

 (Слайд 14) 

Макет – це точно відтворений будь – який предмет, у зменшеному або в 

натуральному вигляді. Макети можуть бути виготовлені з тканини, паперу, 

картону та інших матеріалів.  

Учитель. 

 (Слайд 15) 



- Американська мода та культура відродила паперовий одяг. Усе почалося 

давно, ще у 1960 році. Створювалися унікальні речі, які підкоряли серця 

модниць. Так з'явився поп- арт, паперовий дизайн, паперова пластика. 

- І зараз ми переходимо до практичної частини нашого уроку. Я пропоную вам 

спробувати себе у ролі дизайнерів з паперової пластики. 

 

IV. Практична робота. Створення макетів одягу із використанням 

біоформ. 

- Зараз ви спробуєте створити макети одягу з використанням біоформ. 

Завдання для ваших груп буде різної складності. 

(Слайд 16) 

Група «Майстрів» отримали завдання виготовити макет одягу з паперу в 

натуральну величину заздалегідь і підготували невеличкий сюрприз, тому щоб 

підготуватися до виступу ми дозволимо їм вийти. 

Група «Фахівців» - буде створювати макети одягу у зменшеному вигляді 

відповідно природним аналогам: банан, квітка, кажан. Створення загальної 

форми макету є в інструкційних картках. 

Завдання для  «Початківців» - створити колаж «Біоформи в одязі». 

- При виконанні роботи дотримуйтесь правил безпечної роботи з ножицями та 

клеєм. 

(виконання та презентація робіт учнів). 

- Які квіти нагадують вам моделі дівчат? (жоржина, ромашка). 

- Ми можемо зробити висновок, що форми предметів одягу запозичені у 

природи. 

V. Підсумок уроку. Рефлексія. 

- Ми починали урок з питання: яка людина для вас цікава?  

- Скажіть, будь ласка, ті риси характеру які ви визначали у своєму імені 

допомагали вам у роботі на сьогоднішньому уроці? (діти відповідають) 

- Я пропоную звернутися знов до вашої долоньки і написати на кожному 

пальці, які риси характеру або дії вам ще знадобились на уроці. 

(діти виконують завдання: працелюбність, фантазія, креативність, старанність, 

уважність, наполегливість, охайність) 

Вправа «Дерево творчого натхнення». 

- А зараз ми з ваших долонь створимо дерево творчого натхнення. 

(діти читають відповіді і приклеюють на дерево) 

- Скажіть, будь ласка, яку біоформу від людини ми взяли для створення 

нашого дерева? (долоні) 

- Тобто, вже навпаки людина прийняла участь у створенні природи. 



- Я сподіваюсь, що після нашого уроку ви будете уважніше розглядати 

навколишнє середовище і знаходити поєднання біоформ з предметами які 

оточують нас у повсякденному житті. 

- Для вашого дерева наші вчителі зробили квітки, нехай дерево розквітне і 

зацвіте. Так і будуть розцвітати ваші знання, вміння, навички та принесуть вам 

задоволення у житті. 

- Дякую за роботу. Ви добре попрацювали. До побачення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема:  Народна лялька з тканини як самобутнє явище у побуті та 

мистецтві українців. Конструктивні особливості людини в ляльці. 

Обрядово - магічні функції ляльок. 

Мета: сформувати в учнів уявлення про народну іграшку та матеріали, з яких 

вона виготовляється; підвищити мотивацію учнів до отримання нових знань; 

ознайомити зі способами роботи з інформаційними джерелами (вміти 

аналізувати їх з різних точок зору, робити висновки); сприяти усвідомленню 

основного технологічного матеріалу виготовлення ляльки-мотанки; розвивати 

дослідницькі і творчі здібності особистості; виховувати повагу до історії свого 

народу. 

Методичне оснащення уроку: повідомлення учнів; виставка іграшок; 

мультимедійне представлення робіт майстрів народної і авторської іграшки;  

інструкційні карти «Виготовлення ляльки-мотанки». 

Тип уроку: практичний максимум. 

 

Структура уроку 

І. Організаційний момент. 

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів. 

1. Гра «А в мене в дитинстві…»  

     2. Бесіда «Чи була в вашій сім’ї іграшка…" 

III. Вивчення нового матеріалу. Мотивація. 

1. Українська лялька - елемент традиційної національної культури. 

2. Види ляльок. 

3. Матеріали та інструменти для виготовлення саморобної ляльки. 

4. Майстри по виготовленню ляльки – мотанки. 

5. Обрядово - магічні функції ляльок. 

IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів. 

V. Практична робота. 

VI. Рефлексія. Підсумки уроку. 

VII. Домашнє завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хід уроку: 

 

I. Організаційний момент. 

II. Актуалізація опорних знань учнів.  

1. Гра «А в мене в дитинстві…» (учні розповідають про іграшки свого 

дитинства). 

2. Бесіда. Чи була в вашій сім’ї іграшка, яка переходила від покоління до 

покоління? Чи бували ви на виставках, на яких були представлені іграшки?  

Чи знаєте ви, звідки пішла іграшка? Чи хотіли б ви виготовити іграшку? 

III. Вивчення нового матеріалу. 

Як відомо,  історія  іграшки  сягає  ще  в  трипільську  культуру.  Чи   

хочете ви дізнатися,  якою  була  іграшка?  Тоді   пропоную  вам  подорож  в 

історичне минуле, щоб дізнатися як виникла  народна  іграшка. 

 (Екскурсія за експонатами, які є в наявності) 

Розповідь учителя. 

Іграшки – це галузь українського мистецтва, що об’єднує вироби з 

кераміки, дерева, лози, соломи, паперу тощо. До них належать і ляльки. 

1. Українська лялька - елемент традиційної національної культури. 

Українська лялька завжди вважалась значним елементом нашої 

традиційної національної культури. Однією з перших ляльок є лялька-

мотанка, яку робили з клаптиків тканини, соломи, ниток, але без допомоги 

голки. Обличчя не робили в таких ляльках (не вишивали і не малювали). 

Замість них часто робили хрести зі стрічок чи ниток. Тому, тривалий час, 

мотанка не використовувалась як іграшка, і часто вважалась сакральною 

річчю. Лялька сприймалась як жива істота та дарунок, що оберігав життя 

людини. ЇЇ виготовляли наші прадіди для того аби попросити у духів здоровяۥ 

для близьких, дощу для хорошого врожаю. Ляльки зі стрічкою навхрест 

слугували своєрідним оберегом. Саме тому ще наші бабусі вірили у їхню 

захисну силу та клали до колиски новонароджених. Коли дитя нездужало, 

батьки робили ляльку і клали її під подушку або прикріплювали йому до 

хворого місця. Таким чином вірили, що мотанка пребере на себе недугу. Потім 

ляльку спалювали або закопували у землю, щоб покінчити з хворобою. 

Народні ляльки є символами домашнього благополуччя, а господарям мають 

принести щастя батьківства. 

 

 

 

 

2. Види ляльок. 



Лялька набула ігрового значення лише тоді, коли суспільство зрозуміло, 

що дітей треба виховувати за допомогою тих речей, що їх оточують. Таким 

чином вона стала однією з перших 

дитячих іграшок. До цього ряду можна 

віднести і тотемних тварин – коней, 

птахів, волів, корів тощо. І всі ці іграшки 

поєднували елементи гри і виховання. 

Лялька-мотанка є справжньою 

історичною та культурною пам’яткою. 

Адже вона уособлює водночас дитину і 

матір, минуле і майбутнє. Раніше 

вважали, що дитину виховує не бабуся 

чи мати, а саме лялька.  

3. Матеріали та інструменти для виготовлення саморобної ляльки. 

Ремеслом лялькарства займались зазвичай бабусі і матері. Бо лялька 

призначалась для дівчинки і мала, відповідно, жіночу природу. Ці ляльки були 

з полотна, льону, соломи, дерева, тіста, глини і, навіть, з сиру. Діти відчувають 

ляльку по-своєму. Для них це образ, з яким можна фантазувати, творити.  

Крім так званої маленької ляльки, до початку ХIХ століття існувала ще й 

велика лялька. ЇЇ робили колективно усім селом, а на свята спалювали. Тому 

про маленьку ляльку у певний період історії знали значно менше. Та й зараз 

мало хто здогадується, що вона є справжньою історичною і культурною 

пам’яткою нашого народу. 

 

3. Майстри по виготовленню ляльки – мотанки. 

Нині традиційною українською іграшкою захоплюються не лише діти – 

поряд із ритуальними та ігровими 

ляльками «народного зразка» зяۥвляються 

ляльки колекційні та сувенірні, 

виготовлені народними майстрами та 

професійними художниками. Близько 

тисячі зразків української народної 

іграшки з різних регіонів та різних епох 

представили майстри у столичному музеї 

Тараса Шевченка. До організаторів 

виставок української народної іграшки 

належать також і Музей народної 

архітектури і побуту НАНУ, Спілка майстрів народного мистецтва України, 

галерея «Ляльковий Дім», Кабінет іграшки Міністерства освіти та інші. Багато 



майстрів займаються зараз традиційною і авторською ляльками. Однією з 

найвідоміших майстрів України, яка захоплюється ляльками-мотанками, є 

Людмила Тесленко-Пономаренко. Вона закінчила в Києві художньо-

промисловий технікум і технологічний інститут легкої промисловості. Її 

роботи експонувалися на численних колективних та персональних виставках 

в Україні і за кордоном. 

Педагог, майстер, етнограф Любов Божко народилася на Сумщині. 

Педагогічна освіта змінила покликання цієї жінки. Всі подальші роки життя 

вона пов’язує зі своїм дитинством, створює студію «Серпанок», яка працює у 

Старокиївському палаці для дітей та юнацтва (м. Київ). Надбано, разом з 

дітьми, величезний досвід. Але у 35 років Любов Божко різко змінює характер 

своєї творчої та педагогічної діяльності: від мяۥкої іграшки, театральної ляльки, 

ляльки-мініатюри вона переходить до ляльки – символу, ляльки-знаку. 

Створення саме такої іграшки вимагає неабиякої внутрішньої праці, 

підготовки: це – як народження. Без розвиненої інтуїції, особливого чуття, 

мудрості саме таку ляльку, яка плекає ця художниця, не зробиш.  

Олександра Пренко – художник-майстер килимарства з м. Кіровоград. 

Вона працює в студії «Килимарство» при обласному дитячо-юнацькому 

центрі, де за власною технологією ткацтва власноруч створює ляльки в 

килимковій техніці. Це ляльки площинні, тому вони можуть слугувати 

прикрасою для приміщень. До того ж, це не просто ляльки, а ще й обереги. 

Так, наприклад, ляльки хлопчик і дівчинка – на щастя для пари. Якщо дівчина 

подарує одну ляльку хлопцеві, то вони завжди будуть разом. А в домі слід мати 

ляльку-ангела, щоб від усього недоброго охороняла. Колір нитки має своє 

значення: червоний колір – символ любові і сили, жовтий – успіх у справах, 

зелений – здоровяۥ, блакитний – чисті стосунки між людьми. 

Ганна Константинова – майстер глиняної болгарської іграшки, мешкає 

у селі Городнє Болградського району Одеської області. Її колоритні глиняні 

фігурки, що відтворюють життя й традиції болгар, стали справжньою 

візитівкою краю і завоювали поціновувачів як на вітчизняних, так і зарубіжних 

виставках.                                                                  

Ім’я Вікторії Кисиленко добре відоме в мистецьких колах Донеччини: 

організатор та координатор постійнодіючої виставки ужиткового мистецтва 

«Алея творчості», засновник музею народної ляльки у краєзнавчому музею м. 

Донецька. 



Ляльки експонувалися на багатьох постійнодіючих міських виставках: 

„Музейні гостини”, „Алея творчості”, „Мистецький вернісаж” та у  Києві на 

Міжнародній спеціалізованій виставці тканин, нитки, фурнітури,  святах в 

музеї народної архітектури і побуту НАН України. 

Лялька нагадує про потяг до 

творчості, про основи буття, 

сімейний затишок, продовження 

роду і, зрештою про те, хто ми є, на 

якій землі живемо і що тут 

робимо… 

4. Обрядово- магічні функції 

ляльок. 

Все, що відбувалося навколо 

первісної людини, було 

незрозумілим, страшним і 

лякаючим для нього. З неба лилася вода, стрілами падав вогонь (дощ і 

блискавка). Вода змивала і відносила житла, людей, посіви. Блискавки 

вбивали людей і худобу, підпалювали удома. Сонце те ж не завжди було 

ласкавим до людини і землі. Були часи, коли воно спалювало все засіяне, 

позбавляючи людей урожаю. Вітер виривав з корінням дерева, руйнував 

житла. І людина задавалася питанням: "А хто все це робить"? І знайшов для 

себе відповідь: "Звичайно, це були вищі і могутніші істоти - боги". І ось люди 

подумали, а що коли створити зображення богів і дати їм імена? Тоді можна 

буде знати, у кого просити допомоги і захисту, кому поклонятися. Так 

з'явилися боги: Сварог (вогонь), Дажбог (сонце), Макош (вода, земля, 

сімейного вогнища і рукоділля), Перун (грім і блискавки), Стрибог (вітер) та 

інші. Найчастіше зображали богів у вигляді людських фігур. 

Напевно, це і були найперші ляльки в історії людства! Люди вірили їм, 

поклонялися, сподівалися на їх захист. Так перші ляльки полегшили життя 

стародавніх людей. 

Коли люди просили про щось богів, то вони обов'язково приносили їм 

жертву. В давнину це були людські жертвопринесення. Але одного разу 

комусь прийшла в голову думка запропонувати в жертву замість живої 

людини - ляльку. Узяли поліно, обрядили його в хустку і сарафан і принесли в 

жертву богам. Боги жертву прийняли. Так лялька-поліно врятувала життя 

людини. 

Поступово обряди жертвопринесення перетворилися на справжні свята. 

Різним богам почали приносити в жертву різних ляльок-чучел, у яких були 

свої імена: Кострома, Морена, Купало, Яріло і так далі. Гарно вбраних ляльок 



з піснями носили на руках, водили хороводи навколо них, затівали ігри, а потім 

"віддавали" богам - топили в річці, спалювали на вогнищі, розкидали по полях 

і так далі. А замість цього просили здоров'я, урожаю, любові. 

З глибини століть прийшли до нас традиції виготовлення ляльок з 

латочок тканини. Іграшці надавалося магічне значення. Саморобні ганчіркові 

ляльки робили безликими: обличчя замінював візерунок у вигляді хреста, 

ромба, квадрата. За старовинними повір`ями, лялька з обличчям ніби дивилася 

в душу і могла нашкодити дитині, їй наврочити. 

Тому безлика лялька була одночасно і оберігом. 

Ганчіркових ляльок починали «вертіти» з п'яти років. Такі ляльки були 

в будь-якій селянській сім'ї, в деяких будинках їх налічувала до сотні. Ляльки 

робили з великим старанням, оскільки по них судили про смак і майстерність 

господині. Лялька-оберіг зображувала людину, вона була партнером у грі, 

вчила розуміти внутрішній світ людини. 

IV. Закріплення знань учнів. Презентація учнями письмових повідомлень з 

теми. 

V. Практична робота. Послідовність виготовлення ляльки-мотанки. 

Створення ескізу. 

1. Вступний інструктаж вчителя. Повідомлення теми і завдання 

практичної роботи; ознайомлення з об’єктом праці (зразком); 

ознайомлення із засобами навчання з допомогою яких буде 

проводитися завдання 

(обладнання, інструменти, 

застосування). 

2. Самостійна робота учнів з 

інструкційними картами. 

3. Поточна консультація під час 

виконання самостійної 

роботи над виготовленням 

ескізу ляльки. 

Перевірка організації 

робочого місця, правильності 

використання учнями 

навчально-технічної 

документації; концентрація 

уваги на найефективніших 

прийомах виконання операцій; контроль за дбайливим ставленням 

учнів до засобів навчання і раціональним використанням часу. 

4. Заключний інструктаж вчителя.  Учні  роблять  аналіз  своєї   роботи; 



разом  з  вчителем   розбирають  типові помилки і способи їх усунення 

(учні усувають помилки). 

VI. Рефлексія. Підсумок уроку. 

 Учні повідомляють чи сподобався їм урок (якщо ні, то чому?), чи 

досягли вони цілей уроку. Виставлення об’єктивної оцінки результатів 

практичної роботи в журнал. 

VII. Завдання для підготовки до наступного уроку. 

1. Тема наступного уроку: «Добір матеріалів, інструментів для роботи над 

проектом; обговорення способів оформлення ляльки, доцільність 

вибору тканини і оздоблення; правила і способи зєۥднання деталей 

ляльки». 

2. Домашнє завдання: підібрати інформаційні джерела, де містяться 

відомості про іграшки і знайти вироби-аналоги, продумати тему  

проекту, уточнити письмові повідомлення для подачі їх в документацію 

проекту. Провести  моніторингове дослідження серед своїх знайомих, 

рідних, друзів з теми «Відношення до ляльок-мотанок».
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