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І. Формування етнокультурної компетентності на уроках трудового 

навчання та технологій 
 

1.1. Загальна характеристика етнокультурної компетентності учнів 

Оновлені навчальні програми переорієнтовують навчальний процес на 

компетентнісний підхід, у якому важливе формування в учнів не лише знань, умінь 

та навичок, а й здатності їх використовувати на практиці. 

У навчальній програмі з технологій для 10-11 класів перед педагогом  постає 

завдання формування усвідомлення та вираження культури, що на нашу думку 

відповідає етнокультурній компетентності [1]. Для формування цієї 

компетентності сама програма скеровує педагогів до техніки декоративно-

ужиткового мистецтва. Однак, програма не пропонує педагогам багато засобів 

для формування культурної ідентичності, тут зосереджена увага лише на 

виготовлення виробів декоративно-ужиткового мистецтва. Однак, для 

культурного самовираження учнів важливими також є: короткі екскурси в 

історію, етнографію, відвідування музеїв, зустрічі з народними майстрами, 

перегляд навчальних фільмів.  

Актуальність теми дослідження посилюється сучасними 

глобалізаційними тенденціями, які стирають межі культурної ідентичності 

сучасної молоді. Це відображується в наказі Міністерства освіти і науки України 

від 16.06.2015 №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді»,  «Заходів щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді» та методичних рекомендацій щодо 

національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах 

(надалі – Концепції національно-патріотичного виховання) [2]. 

Не можна не погодитися з А.В. Корнієнко, яка вважає, що при 

формуванні етнокультурної компетентності учнів важливим є стимулювання і 

розвиток потенціалу особистості, включення її в систему соціальних комунікацій 

через навчання, суспільно корисну працю і дозвілля [3, с.107]. 

Відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання 

декоративно-ужиткове мистецтво й сьогодні охоплює широке коло предметів із 

різних сфер людської діяльності. Саме прояви національної культури завжди 
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супроводжують життя кожної людини, і для кого більшою, для кого – меншою 

мірою, але вони є тим духовним середовищем, у якому формуються світогляд, 

естетичні ідеали, моральні й трудові цінності та національні почуття особистості. 

Під час виготовлення учнями декоративних чи декоративно-ужиткових 

виробів важливе місце, крім суто технічної сторони, має й мистецька сторона цієї 

справи. Вона полягає насамперед у визначенні художньої ідеї твору, в  основу 

якого покладено той образ, який виникає в уяві дитини, тих думок і почуттів, які 

вона хоче передати оточуючим. У змісті діючої програми з трудового навчання 

передбачено вивчення таких тем і розділів, що обумовлюють виховний вплив 

учителя через повідомлення учням таких теоретичних відомостей, які 

розкривають різні сторінки нашої історії, формують в учнів загальне уявлення 

про моральну й духовну культуру українського народу тощо. Тому учитель має 

нагоду впливати на почуття дитини, а через добір певних культурологічних 

відомостей, виховувати патріотичні та національні почуття школярів. 

Виготовлення виробів, наприклад технікою аплікації соломкою, вишиванням, 

може передбачати створення таких художніх композицій, які відображають 

історію українського народу, його визвольний рух і звитягу сучасних захисників 

рідного краю тощо. 

Невідємним інструментом у формуваннні етнокультурної компетентності є 

музейна педагогіка. Вона допомагає формувати в учнів ціннісне ставлення до 

українських мистецьких традицій. Контакт з творами народного мистецтва 

активізує емоції, викликає творчу уяву, стимулює фантазію, пробуджує почуття, 

збагачує образне мислення. 

У найзагальнішому значенні мистецтвом називають майстерність, 

результат якої приносить естетичне задоволення. Енциклопедія Британіка дає 

таке визначення: «Використання майстерності чи уяви для створення естетичних 

обєктів, ситуацій або дій, якими можна поділитись з іншими людьми».  

Таким чином, критерієм мистецтва є здатність викликати відгук у інших 

людей. Естетична сила мистецтва виявляється не лише у можливості впливати на 

естетичні смаки та ціннісні орієнтації, але й у здатності будити творчий дух 

особистості.  
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В народі існує приказка: «Творчість – чиста молитва духу». Творчі ідеї 

виникають тоді, коли людина відчуває потребу щось змінити, вдосконалити. 

Спонукою творити є соціальні мотиви, фантазія, мрії. Саме через працю митця 

розкривається й опредмечується його духовний світ  

В основі творчості лежить, як правило, трудова діяльність людини. 

Художньо-трудова діяльність поєднує побутові та художні потреби людини, 

ручну працю, естетичне задоволення, колективні або індивідуальні форми 

виконання. Художньо-трудова діяльність дозволяє поєднувати мотиваційну та 

операційно-технічну сфери особистості, широко використовувати малюнок, 

аплікацію, декор, орнамент, традиційні і нетрадиційні матеріали та способи їх 

обробки. Специфічною особливістю художньо-трудової діяльністі є подвійна її 

природа, а саме: результати праці втілюють дві взаємопов’язані функції – 

утилітарну та художньо-естетичну, тобто поєднують у собі гармонію 

раціонального та естетичного. 

Позитивними властивостями етнокультурної компетентності є пошана до 

культури, історії.. Це одночасне поєднання етнічної самоідентифікації 

особистості та розуміння культурного різноманіття. Формування цієї 

компетентності може виступити в якості одного з інструментів у боротьбі з 

шкільним булінгом. Окремі аспекти таких девіацій були окреслені нами в 

окремому дослідженні [4]. 

З метою розвитку естетичних поглядів використовую такий методичний 

прийом, як спонукання учнів до вираження свого ставлення до твору народного 

мистецтва. 

Для  активізації емоцій, почуттів учнів використовую такі вправи: 

 «Спрямована зорова уява» (уявити образи, розглядаючи певний 

об’єкт, відчути текстуру, настрій, запах, звук, гаму кольорів); 

 «Оживлення» (ототожнення себе з певним об’єктом мистецтва); 

 «Стимуляція почуттів» (активізація спогадів щодо загального 

враження від екскурсії, виставки) (Додаток 1). 

Метод проектів реалізує творчий потенціал учнів під час генерування ідей 

щодо конструкції, образу, композиційного рішення майбутнього виробу.  

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
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На етапі «дослідження» ознайомлюю учнів із зразками аплікативних та 

вишитих рушників, традиційним одягом українців, які представлені у 

Дрогобицькому краєзнавчому музеї, приватних колекціях (Додаток 2), моїй 

колекції, та альбомах мисткинь України, зразками народних ляльок, 

виготовлених попередниками (Додаток 3). Учні спочатку сприймають твори 

мистецтва, виявляють естетичне ставлення, аналізують та оцінюють досягнення 

національної та світової культури, лише після цього обирають об’єкт 

проектування, виконують ескіз майбутнього виробу, пропонують варіанти 

естетичного оформлення. 

На етапі виготовлення виробу учні застосовують свої знання, уміння та 

особистий досвід, виконують технологічні операції, передбачені технологічним 

процесом, -  формують проектно-технологічну компетентність.  

Варіативність навчальної програми дозволяє обирати ті модулі, які будуть 

найкраще сприяти розвитку творчих здібностей учнів. Для кожного класу 

підбираю об’єкти праці, які б відповідали традиціям народного мистецтва, 

зацікавили дітей і не повторювались у 5-9 класах, а саме: 

5 клас –етнолялька,лялька з природніх матеріалів (Додаток 3); 

6 клас – вишита мініатюра за ескізами І.Сеник або власними (Додаток 4); 

7 клас – традиційний рушничок бойківщини (Додаток 5); 

8 клас – рушничок в техніці низинка (Додаток 6); 

9 клас – вироби декоративно-ужиткового мистецтва (Додаток 7). 

Святкова виставка учнівських робіт: «Моє навчання в дарунок мамі» стала 

традидицією в нашій школі. Цей захід – це презентація результатів проектної 

діяльності учнів. Під час таких заходів учні долучаються до народної творчості 

та  культури рідного краю, проявляють свої таланти та творчий потенціал 

(Додаток 8). 

 

Розвиток творчого потенціалу учнів під час проведення позакласних заходів 

Сприятливі умови для розвитку творчості дітей створюють позакласні 

заходи. Як член Національної Спілки майстрів народного мистецтва України, 

вивчаю твори декоративно-ужиткового мистецтва, відтворюю зразки 
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традиційних вишивок у своїх виробах. Особистим прикладом заохочую учнів до 

вивчення культури свого краю, розширюю їх кругозір, виховую повагу до 

національної спадщини. 

Атмосфера музеїв, галерей народного мистецтва сприяє пробудженню 

творчих нахилів та талантів у дітей. Учні беруть активну участь у заходах, які 

проводяться в музеї м Дрогобича. Там ми навіть провели урок по вишивці 

новорічної іграшки.(Додаток 9). 

Відвідини музею розвивають в учнів любов до  мистецтва, є джерелом 

інформації, ідей, стимулом до натхнення, формують етнокультурну 

компетентність, розвивають почуття патріотизму і приналежності до спадщини 

свого народу. 

Організація виставок, участь у конкурсах дає можливість створити вироби, 

які не передбачені навчальною програмою.  

Це надбання музейної педагогіки виливається щорічною участю в захистах 

проектів і отриманні призових місць. Свою першість принесла школі виставка 

вишиванок, приурочена Дню міста, призовий фонд отримала картина в техніці 

ізонитка на конкурсі міського відділу освіти: «Територія майстерності», щорічна 

захоплююча виставка різдв»яних прикрас. 

Окремо слід сказати про те що подарунки виготовлені моїми ученицями 

сьогодні прикрашають недільну школу в Сіднеї – ікона Богоматері (бісер), 

об’ємні ангелики (гачок), вироби ужиткового мистецтва понад сімдесят різних 

прикрас и різних техніках; надзвичайно красиві композиції бісероплетіння 

знаходяться Польщі (Додаток 10). 

Спілкування з майстрами народної творчості розширює знання з предмета, 

розвиває творче мислення вихованців, вдосконадює вміння та навички, набуті в 

процесі предметно-перетворювальної діяльності, формує патріотичні почуття. 
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1.2. Роль естетичного виховання у формуванні етнокультурної 

компетентності. 

Комплексний підхід виховання, здійснюваний школою, створює умови для 

найбільш повного виявлення інтересів, нахилів, здібностей школярів. 

Прищеплення соціально-культурних, моральних, естетичних, екологічних та 

професійних цінностей необхідно для самореалізації в трудовій та інших сферах 

життя людини. Тож естетичне виховання у освітньому процесі відіграє не 

малозначну роль. 

Особистісна орієнтація сучасної освіти, як зазначає О.П. Прокопова, 

передбачає прилучення молодої людини до естетичного досвіду людства, до 

творчої діяльності, що є основою естетичного розвитку особистості. У зв’язку з 

цим важливого значення набуває осмислення конкретних питань естетичного 

виховання і естетичної діяльності та базових теоретичних засад формування 

естетичної культури особистості [5, с.254]. 

Під естетичним вихованням розуміється система заходів, скерованих на 

вироблення і вдосконалення в людині здатності сприймати, правильно розуміти 

й оцінювати, створювати прекрасне і піднесене у житті і мистецтві [6, с.64]. 

С.У. Гончаренко в Українському педагогічному словнику зазначає, що 

«естетичне виховання – складова частина виховного процесу, безпосередньо 

спрямована на формування й виховання естетичних почуттів, смаків, суджень, 

художніх здібностей особистості, на розвиток її здатності сприймати й 

перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності        

людини» [7, с.119]. 

На думку Л. Калініної, естетичне виховання – це складова процесу 

розвитку особистості, спрямованого на формування естетичних почуттів, потреб, 

смаків особистості за умов її активної діяльності у всіх сферах життя (у тому 

числі й у мистецтві); місце, роль, мета і завдання естетичного виховання 

зумовлені епохою і конкретним соціально-економічним рівнем розвитку 

естетичної та педагогічної думки; досягненням у цій сфері є формування 

основних засобів, форм і методів естетичного виховання. Головне ж завдання 
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естетичного виховання – формування художньо-естетичних і творчих здібностей 

[8, с.24]. 

Т.І. Пагута пояснює, що естетичне виховання – це цілеспрямований 

процес, що включає в себе систему комплексного, цілеспрямованого, 

планомірного та послідовного впливу на людину з боку певних соціальних 

інститутів та установ на основі єдиних науково-педагогічних принципів, методів 

та засад, в результаті якого в неї виникає світоглядна настанова на безпосередню 

творчу оцінку дійсності та власного життя в суспільстві як проявів прекрасного і 

потворного, піднесеного і низького, комічного і трагічного та інших естетичних 

категорій [9, с.114]. 

Метою естетичного виховання на уроках трудового навчання є формування 

всебічно розвиненої особистості, здатної сприймати, відчувати і оцінювати 

прекрасне в процесі трудової діяльності. 

Під основною ідеєю естетичного виховання розуміється виховання основ 

естетичної культури і розвиток художніх здібностей, надання можливостей 

кожній дитині виразити себе в художній і трудовій діяльності, збагачення 

естетичними знаннями, вдосконалення умінь і навичок. 

Основними завданнями естетичного виховання на уроках трудового 

навчання є: 

- створення певного запасу елементарних естетичних знань і вражень, без 

яких не можуть виникнути схильність, тяга, інтерес до естетично значимих 

предметів і явищ; 

- формування на основі отриманих знань та розвитку здібностей 

художнього і естетичного сприйняття таких соціально-психологічних якостей 

людини, які забезпечують можливість емоційно переживати і оцінювати 

естетично значущі предмети і явища, насолоджуватися ними. 

Названі завдання дають позитивний результат лише за умови їх тісного 

взаємозв'язку в процесі реалізації. 

Для реалізації завдань естетичного виховання дітей необхідні певні умови, 

серед яких чільне місце займає розвиваюче середовище, у нашому випадку уроку 
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трудового навчання. Саме воно впливає на дитину і цей вплив за своєю 

значущістю навряд чи може зрівнятися з іншими. 

В останні роки зросла увага до проблем теорії і практики естетичного 

виховання як найважливішого засобу формування ставлення до дійсності, засобу 

морального і розумового виховання, тобто як засобу формування всебічно 

розвиненої, духовно багатої особистості. 

Навчальні предмети «трудове навчання» та «технології» мають низку 

особливостей, які дозволяють формувати естетичний смак. Серед них необхідно 

виділити: переважно творчий характер і різноманітність форм, видів навчально-

пізнавальної діяльності. 

Особливе місце на уроках праці у формуванні естетичного смаку школярів 

займає застосування вчителем різноманітних видів навчально-пізнавальної 

діяльності. Оскільки педагог, маючи чималий арсенал засобів формування 

позитивного ставлення до праці, спонукає в учнів до виникнення бажання 

з'єднати в праці користь і красу. 

Виготовлення своїми руками красивих і потрібних предметів викликає 

підвищений інтерес до роботи і приносить задоволення результатами праці, 

збуджує бажання до подальшої діяльності. 

Естетичне виховання на уроках трудового навчання та технологій 

засновано на розвитку інтересу і творчих можливостей школярів. 

Естетичне виховання впливає на розвиток художнього смаку, просторової 

уяви, абстрактного мислення, окоміру. У процесі творчої праці дозволяє 

вирішувати завдання розвитку особистості, формування творчого ставлення до 

праці і проблеми вибору професії. Оцінюючи роль естетичного виховання в 

розвитку підлітків, в цілому, можна стверджувати, що воно сприяє формуванню 

їх творчого потенціалу, надаючи різноманітний позитивний вплив на розвиток 

різних властивостей, що входять в творчий комплекс особистості. 

У режимі ефективної педагогічної технології естетичного напрямку 

розроблені уроки, в яких враховуються завдання естетичного спрямування, 

умови повноцінного естетичного розвитку дітей, формування їх художніх 

здібностей. 
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Естетичне виховання на уроках трудового навчання та технологій 

здійснюється в різних формах в залежності від принципу керівництва їх 

діяльністю, способу об'єднання школярів, виду діяльності. 

Чималу роль в естетичному вихованні школярів відіграє і залучення їх до 

участі в конкурсах шкільних, районних і обласних, регіональних. Саме на 

конкурсах видно всю гармонію робіт учнів. 

При проведенні уроків трудового навчання та технологій вчитель 

систематично і послідовно формує в учнів естетичне ставлення до праці, що, 

перш за все, виявляється в якісному виконанні завдань і трудовій культурі. 
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ІІ. Метод проектів як основа педагогічної роботи на уроках трудового 

навчання та технологій 

 

2.1. Зміст методу проєктів 

Сьогодення змушує змінювати  підходи до методів та форм організації 

навчального процесу. Учнів  дедалі більше треба стимулювати до активності на 

уроках, створювати захопливу атмосферу досліджень і наукових пошуків, 

працювати з декількома джерелами інформації, критично сприймати інформацію 

і самостійно оцінювати власні здобутки. Для вирішення цих завдань я все 

частіше використовується проєктний метод навчання.  

У наукових колах цю педагогічну методику вивчали Дж. Дьюі, 

В.Х. Кілпатрик Г. Селевка, І. Сергєєва, І. Чечель; К. Баханова, І. Єрмакова, 

Г. Ісаєва, О. Любарська, О. Пометун, С. Шевцова. 

Слово «проєкт» походить від лат. «рrojektus» означає буквально 

«викинутий вперед». У германських мовах відповідники цієї лексеми 

відображають намір того, що буде здійснено в майбутньому». 

Метод проектів виник у 20-х роках минулого століття в США. Його 

пов'язували з ідеями гуманістичного спрямування у філософії та освіті. 

Авторами методу стали філософ і педагог Дж. Дьюі, а також його учень 

В.Х. Кілпатрик. Вони  пропонували зосередити увагу навчання на доцільній 

діяльності учня. Тут педагогу важливо стимулювати в дітей власну 

зацікавленість у знаннях, які знадобляться їм у житті. Д. Дьюї назвав свій метод 

«методом проблем»  і  його головний принцип – «навчання через дію». Таким 

чином, сутністю процесу навчання є  постійне відкриття чогось нового і реальне 

втілення знань, умінь та навичок. 

На думку Л. Бодько, метод проектів – це освітня технологія, спрямована на 

здобуття учнями знань у тісному зв'язку з реальною життєвою практикою, 

формування в них специфічних умінь та навичок завдяки системній організації 

проблемно-орієнтованого навчального пошуку [10, с.3]. 

Метод проектів, як зазначає Є. Полат, – це спосіб досягнення дидактичної 

мети через детальну розробку проблеми (технології), що повинна завершитися 
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цілком реальним, відчутним практичним результатом, оформлення тим чи іншим 

чином [11, с.3]. 

Проектний метод безпосередньо пов’язаний з реальним життям і 

практикою. При цьому тут важливою умовою є набування нових знань у процесі 

пошуку та самоосвіти. Дослідниками стають саме учні, а вчитель виконує лише 

координує процес вирішення проблеми. 

Переваги застосування проєктного методу навчання: 

- утвердження базових компетентностей; 

- посилення інтересу до навчання; 

- формування творчого мислення; 

- удосконалення комунікативних навичок. 

Основні поняття проєктного методу навчання: 

Учнівський проєкт – індивідуальне або групове дослідження, що являє 

собою сукупність послідовних заходів, застосовуваних для досягнення учнями 

певних результатів упродовж визначеного часу. 

Метод проєктів – освітня технологія, що передбачає здобуття знань 

учнями у процесі виконання практичних завдань і вправ, формування необхідних 

умінь і навичок шляхом послідовної організації навчально-пошукової діяльності. 

Проєктне навчання – це спосіб організації навчання, який створює умови 

для здобуття учнями індивідуального досвіду проектної діяльності та отримання 

потрібних знань і навичок шляхом аналізу реальних ситуацій, пошуку відповідей 

на проблемні запитання, проведення досліджень та інших видів практичної 

діяльності. 

Метод дослідження – це шлях або спосіб досягнення мети і завдань 

дослідження. 

Типи учнівських проектів: 

- за кількістю учасників: індивідуальні, парні, групові; 

- за характером проектної діяльності: ігрові, інформаційні, дослідницькі, 

творчі; 

- за тривалістю: міні-проекти ( до одного тижня); середньо термінові (1 

тиждень-1місяць); довготермінові (від 1місяця); 
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- за характером відносин між учасниками проекту: конкурсні; змагальні; 

кооперативні; 

- за характером міжпредметних зв’язків: монопредметні; міжпредметні; 

надпредметні; 

- відповідно до етапу навчального процесу: поточні; підсумкові. 

Наукова проблема – це складне теоретичне або практичне завдання, що 

потребує розв’язання, проте поки що не має визначених шляхів та методів 

вирішення. 

Проблемне запитання – запитання, яке не передбачає простого 

відтворення знань, відповідь на таке запитання учень шукає самостійно. 

Теоретичні результати проектної роботи учнів – набуті знання, засвоєні 

поняття та категорії. 

Практичні результати проектної діяльності – сформовані досвід 

дослідницької діяльності учнів та навички застосування набутих знань на 

практиці. 

Пізнавальні результати проєктної роботи учнів – розвиток і формування 

навичок наукового пошуку, аналіз та систематизація інформації. 

Дослідники  виділяють різну кількість етапів в алгоритмі проектного 

навчання, однак, загалом їхня суть зводиться до такої структури: розробка та 

обґрунтування проектного завдання; пошук; реалізація та оформлення 

результатів; презентація і захист проекту; рефлексія. 

1 етап. Розробка та обґрунтування проєктного завдання. Визначення й 

обґрунтування теми і завдання проекту потребує від вчителя великих зусиль. 

Тема дослідження має бути цікавою для учнів. Чітко сформульоване завдання 

сприятиме усвідомленню, якої мети має досягти учень. Структура та 

послідовність виконання сприяє ясному баченню стратегії для вирішення 

проблеми. Це дозволить уникнути помилок під час добору інформації та 

прискорює процес виконання, оскільки учень не затрачає зусилля на вивчення 

інформації, яка йому не пригодиться для вирішення поставленої мети. На цьому 

етапі вчитель окреслює проблему в загальних рисах і його завдання полягає у 

скеруванні учня до джерел, де учень може почерпнути детальну інформацію. 
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2 етап. Пошук. На цьому етапі виконання проекту надзвичайно 

важливими є самостійність. Для наукового пошуку учням потрібна критичність 

сприйняття інформації. Перед учнем стоїть найскладніше завдання виокремити з 

усієї інформації потрібну, проаналізувати її та систематизувати. 

3 етап. Реалізація та оформлення результатів. 

Групове виконання проекту дозволить не тільки навчити дітей працювати з 

науковою інформацією, але й розподіляти ролі та функції відповідно до 

спроможності інших учасників. На жаль, такої можливості немає при 

одноосібному вирішенні навчальної проблеми. Для дотримання строків 

виконання важливе збереження поетапності виконання. На етапі оформлення 

результатів, в залежності від характеру проекту, можуть бути різні форми: 

реферат, готовий виріб чи мультимедійна презентація. 

4 етап. Презентація і захист проекту. На етапі демонстрації свого 

способу вирішення навчальної проблеми дуже важливо допомогти учням 

правильно це зробити. На практиці часто зустрічаються ситуації, коли якісно 

зроблена робота не привертає до себе уваги. Організація заходів для презентації 

здобутків сприяє формуванню в учнів комунікативної компетентності та 

здатності відстоювати свої досягнення,  

5 етап. Рефлексія. На останньому повинні провести аналіз власної 

діяльності над проектом з метою виявлення допущених помилок, їх причин і 

пошуку шляхів подальшого удосконалення. Тут цінним є самоаналіз і 

можливість порівнювати з результатами інших. 

Таким чином, на думку Зеленцової Т.В., при використанні проектних 

технологій на зміну авторитарної педагогіки приходить педагогіка 

співробітництва: основний акцент робиться на організації активних видів 

навчальння; викладач виступає у ролі педагога-менеджера і режисера навчання, 

який готовий запропонувати учням мінімально необхідний комплект засобів 

навчання, а не тільки передати навчальну інформацію, яка використовується як 

засіб організації навчальної діяльності, а не як ціль навчання; учень виступає у 

якості суб’єкта діяльності поруч з учителем, а розвиток його індивідуальності 

виступає як одна з головних освітніх цілей [12]. 
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Слід враховувати вікові особливості учнів, а інколи і рівень навчальних 

досягнень. Вимоги до проєктів із класу в клас поступово ускладнюються. 

Водночас, непосильність роботи, її нерозуміння не лише не викликає інтересу до 

її виконання, а й знеохочує. З цією метою вчителеві слід підготувати список 

можливих проектів відповідно до класу. Виділяють 4 рівні конструктивно-

технологічної діяльності: відтворювально-операційний, частково 

перетворювальний, конструктивно-перетворювальний і творчий конструктивний 

рівень. 

Результати проєктної роботи учнів – це не лише матеріальне оформлення 

поставленої проблеми. Додатково учень засвоює теоретичні знання, поняття і 

категорії, отримує досвід і навики практичного застосування знань, а також 

формуються навики пошуку та аналізу інформації. Цей метод дозволяє 

максимально використати природні нахили і таланти учнів, підкресливши їхню 

індивідуальність. Завдяки такому підходу, зростає якість виконаних робіт.  

Отже, підсумовуючи все вище сказане, можемо організацію учнівських 

проектів звести до універсальної методики: 

Опис проєкту: Тема 

Дисципліна. 

Тип проєкту: індивідуальний, парний, груповий. 

Тривалість: міні проект, короткотерміновий, середньотерміновий, 

довготерміновий. 

Характер проєктної діяльності: дослідницька, інформаційна, творча, 

ігрова. 

Актуальна проблема /проблемне питання. 

Прогнозовані результати: теоретичні, практичні, пізнавальні. 

Критерії оцінювання. 

Ролі та функції учасників проєкту. 

Необхідні знання: предмет( тема, розділ, параграф, поняття). 

Потрібні матеріали: ресурси, обладнання, матеріали. 

Оформлення результатів роботи: презентація (у вигляді демонстрації, 

виставки,доповіді чи електронна); портфоліо; резюме. 
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2.2. Індивідуальний проєкт для 7 класу. 

Аплікація в техніці соломка. 
 

Мета проєкту:  

Готовий виріб виконаний технікою аплікації із соломи 

Завдання: 

Оволодіння технологією заготівлі соломи та аплікації із соломи 

Вироблення акуратності при роботі з дрібними деталями 

Формування етнокультурної компетентності 

1 етап. Розробка та обґрунтування проєктного завдання. 

Призначення виробу: Аплікація-картина. Основними вимогами повинна 

бути естетичність та акуратність. Залежно від індивідуальної спроможності учня 

проєкт може бути як відтворювально-операційний, частково перетворювальний 

так і конструктивно-перетворювальний. 

2 етап. Пошук. 

Аналіз технології виготовлення. Пошук моделей-аналогів. 

Роботи попередників, які знаходяться в кабінеті використовуємо як вироби 

–аналоги: 

 

Рисунок 1     Рисунок2
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  Рисунок 3       Рисунок 4 

                    

Рисунок 5      Рисунок 6 
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Рисунок 7 

 

Рисунок 8 
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3  етап. Реалізація та оформлення результатів. 

Необхідні матеріали та інструменти: картон або цупка тканина, 

посортована солома, папір пергаментний, клей ПВА, праска, ножиці  

Збір соломи. Солому потрібно зібрати молочно-воскової стиглості. 

Зрізають  до дощів, бо потім стебло чорніє. А в достатньо стиглої соломи стебло 

грубе, яке буде розтріскуватись при прасуванні. Зібрані стебла сушать у 

вертикальному положенні, колоссям вниз, у темному добре провітрюваному 

приміщенні, як от, наприклад, на горищі. 

Сортування соломи. Найважливішим є колосок з декількома десятками 

зернин. Пробігши поглядом униз бачимо стебло ,листя і кілька вузликів. А ще 

стебло до низу стає товстішим. Умовно пшеницю поділимо  на сорти: 

І сорт – від колоска до першого вузлика; 

ІІ  сорт – від першого до другого вузлика; 

ІІІ сорт – від другого до третього вузлика. 

Вузлики вирізаємо ножицями, відразу ж очищаємо стебло від листя і 

складаємо солому по сортах. Солому першого сорту використовують для 

плетіння брилів, обручів, сумок, декоративного начиння, іграшок. З соломи ІІ і 

ІІІ сортів робитимемо аплікації. Стебло нижче третього вузлика є вже 

непридатним через твердість.  

Термічна обробка. Солому другого і третього сорту кипʹятимо окремо 

близько 20 хв. Остуджуємо до можливості взяти в руки. На соломинці робимо 

ножицями вертикальний розріз і відразу розпрасовуємо її у смужку. Прасувати з 

двох сторін аж поки почне вигинатись. І так з кожною соломиною… Це 

найдовший етап у підготовці. Прасуємо на папері . Якщо смужка виглядає 

товстою то, зтоншуємо її. Для цього виворітню сторону стесуємо лезом ножиців, 

тягнучи їх вздовж соломини. 

Виготовлення солом’яного аркуша. Розпрасовані смужки соломи 

наклеюємо, клеєм ПВА, встик, на прозорий тоненький папір (на кшталт 

пергаменту) і пропрасовуємо. 

Аплікація. Залишилось намалювати малюнок на тоненькому папері. 

Вирізати з нього деталі. Тепер, застосовуючи дзеркальне відображення, 
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враховуючи напрям соломинок – наклеїти деталі малюнка на виворітню сторону 

солом’яного аркуша. Вирізаємо деталі, викладаємо їх на заздалегідь підготовану 

основу і приклеюємо їх клеєм ПВА. 

Підбір матеріалу для основи аплікації. Основою аплікації може бути 

оксамитовий картон, або проклеєні цупкі тканини. Оскільки природній колір 

соломи теплий, то і на основу беремо темніші теплі або нейтральні кольори. Для 

фарбованої соломи вибираємо фон згідно задуму. 

4 етап. Презентація і захист проекту. 

Оцінка результату. 

Технологічні критерії:  

оригінальність застосування матеріалів, їх довговічність, витрати – 

мінімальні;  

складність і об’єм виконаних робіт - середній; 

доцільність виробу – декоративна прикраса. 

Екологічні критерії: 

забруднення навколишнього середовища – мінімальне; 

шкідливість складу виробу – відсутня;  

шкідливість виробництва матеріалів – низька; 

Захист проекту. 

Захист проекту можна зробити за наступним планом: 

Пошук ідей та вибір проекту. 

Пошук матеріалу для виготовлення проекту.  

Етапи виконання основних операцій.  

 Способи виконання оздоблювальних робіт. 

Самооцінка виробу та зміни на майбутнє. 
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2.3. План індивідуального проекту для 5 класу.  Виготовлення ляльки 

із кукурудзяних початків. 

Вибір теми: Лялька з природних матеріалів кукурудзяних початків. 

Вибір рівня –початковий 

Усвідомлення мети діяльності:  

Складання плану розробки: 

1.Пошук моделей-аналогів. 

2.  Ескіз виробу. 

3. Необхідні матеріали та інструменти. 

4.Робота над практичним втіленням. 

5. Оформлення результатів 

Технологія підготовки матеріалу. Листочки запарюємо на 20-25 хв., а 

потім, коли вони стали податливими, надаємо форму ляльки, квітки чи іншого 

замислуватого образу. 

 

 

 

  
 

  Рисунок 1      Рисунок 2 
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ІІІ.  Формування етнокультурної компетентності  

на прикладі майстринь народних ремесел 

 

3.1. Творчість Ірини Сеник  

Відповідно до даних Концепції національно-патріотичного виховання [2] 

40 відсотків від загального обсягу виховних впливів на особистість дитини 

здійснює освітнє середовище, в якому вона перебуває. Ця цифра в кожному 

конкретному випадку шкільної практики варіюється відповідно до особливостей 

області, школи, класу, його мікрогруп та індивідуальних особливостей самих 

дітей. Але слід визнати, що поміж інших джерел впливу на становлення й 

розвиток дитини (сім’я, однолітки, позашкільні освітні заклади та ін.) школа 

посідає домінантні позиції, тож і відповідальності на неї покладається більше, і 

можливостей перед нею відкривається більше. 

Звичайно, власний приклад вчителя заохочує учнів до творчої діяльності, 

стимулює розвиток природних нахилів та здібностей, ініціативності, 

самостійністі, винахідливості та підприємливості. 

Відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дієвим 

підґрунтям для такої виховної роботи можна вважати процес формування в учнів 

конкретного практичного досвіду з виготовлення декоративно-ужиткових і 

ремісничих виробів, які були характерними для побуту українців, а деякі з них 

криють у своїх формах і техніках оздоблення й інші сторінки нашої історії. 

Досить часто мистецькі речі, які учні можуть виготовити власноруч, мають таке 

оформлення і техніку виконання, які обумовлені історією українського       

народу [2]. 

Персоніфікація досвіду, яка полягає у використанні посилань на відомих 

учням людей, відіграє важливу роль у вихованні національної свідомості та 

культурної ідентичності. Приклад народних майстринь декоративно-ужиткового 

мистецтва посилює емоційне ставлення до рідної культури.  Життєвий шлях 

кожної з них – це своєрідний подвиг. Історія кожної мисткині збагачує пам’ять 

поколінь, адже кожна несе свою радість і біль, втрати, які стимулювали до нових 

надбань. Приклад мисткинь відображає кращі риси української ментальності - 
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працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення 

до природи. 

При виборі відомих постатей, важливо, щоб вони походили, проживали чи 

якимось іншим чином були повязані з регіоном, у якому проживають учні. Це 

збільшує вірогідність того, що історичні, політичні, культурні чи економічні 

події, які відбувалися з обраною вчителем постаттю, пов'язують її з родинами 

учнів. Таким чином посилюється розуміння подій, емоційний зв'язок поколінь. 

Серед постатей, які би допомогли у формуванні етнокультурної 

компетентності дрогобичан, природньо було обрати Ірину Сеник – заслужену   

майстриню народної творчості України та Почесну громадянку Борислава і 

Львова. 

Ірина Сеник народилася 8 червня 1926 року у Львові. На формування 

світогляду Ірини впливали батьки та професори приватної дівочої гімназії. 

Немалу роль зіграла, за словами самої Ірини Сеник, і її релігійна свідомість [13]. 

Навчаючись у народній школі ім. Короля Данила, вже у 13 років Ірина 

вступила до юнацтва ОУН, а в 16 років стала повноправним членом цієї 

організації. Працювала в крайовому відділі пропаганди, в митрополичій 

консисторії під керівництвом Андрея Шептицького. 

У 1944 році вступила до Львівського університету на факультет іноземних 

мов.  Звідти її і забрали у тюрму на Лонцького як активістку підпілля ОУН, 

зв’язкову Романа Шухевича.  

1945 р. репресована була вся родина Сеників за звинуваченням у "зраді 

батьківщини". Через зв'язки з УПА засуджена у 1946 році на 10 років 

концтаборів на Сибірі («Озерлаг»,«Ангарлаг» Іркутської області) та довічне 

заслання. Звідти їй дозволялося писати лише два листи на рік.  У тюрмі зазнала 

катувань. Під час тортур їй перебили дротяною нагайкою хребет, зробивши 

назавжди інвалідом.   

Саме у тюрмі Ірина Сеник навчилася вишивати. Коли вона вперше 

потрапила у камеру, то всі жінки вишивали. Шматочком скельця і їй урізали 

шматочок лляного полотна з чиєїсь сорочки, витягли нитки з вовняних хусток, 

дали в руку риб’ячу кісточку. Взялася за працю, тлумлячи сірість тюремних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Заслужений_майстер_народної_творчості_України
https://uk.wikipedia.org/wiki/Заслужений_майстер_народної_творчості_України
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_червня
https://uk.wikipedia.org/wiki/1926
https://uk.wikipedia.org/wiki/Львів
https://uk.wikipedia.org/wiki/Митрополит
https://uk.wikipedia.org/wiki/Консисторія
https://uk.wikipedia.org/wiki/Андрей_(%25Шептицький
https://uk.wikipedia.org/wiki/1944
https://uk.wikipedia.org/wiki/Львівський_університет
https://uk.wikipedia.org/wiki/УПА
https://uk.wikipedia.org/wiki/1946
https://uk.wikipedia.org/wiki/Концтабір
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сибір
https://uk.wikipedia.org/wiki/Озерлаг
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ангарлаг
https://uk.wikipedia.org/wiki/Іркутська_область
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буднів. Її «витвір» оцінювала дуже прискіплива пані. «Такої паршивої роботи я 

ще не бачила», - як вирок суду [14, 144, 172]. Попри сльози жінка наполегливою 

працею опановувала цю техніку. Потім саме вишиванням вона і рятувалась від 

табірної атмосфери: вишивала на шматочках полотна мініатюри на релігійну 

тематику: українські церкви, знамена, іконки, цитати пророків. Попри всі табірні 

заборони писала потайки на клаптиках паперу. 

Коли не було на чому вишивати – Ірина брала відпадки з рукавиць і робила 

з них диво. До неї зносили найменші клаптики – і з них виходили дивовижні 

мініатюрки і вишивані закладки для книжок. Її кольори переважно темні: 

вишневе з чорним, чорне з жовтим або просто чорне.  

Рана на спині, отримана ще у тюрмі на Лонцького, довго не гоїлася, згодом 

стало важко ходити. Її відвезли в Ленінград, і там професор Корнєв за 8 годин 

операції вийняв гомілкову кістку з ноги і вставив у хребет, щоб він міг хоч якось 

триматися купи. 

У 1968 році закінчився термін заслання. А вже через 5 років  І. Сеник було 

визнано особливо небезпечною рецидивісткою. Враховуючи інвалідність, 

засудили її на 6 років таборів суворого режиму і 5 років заслання. Ув'язнення 

відбувала разом з Катериною Зарицькою, Іриною Калинець,  Стефанією 

Шабатурою в одному з таборів «Дублагу» (ЖХ-385/3 в с. Барашево 

Теньгушовського району, Мордовія). Ці роки майстриня-поетеса описала у вірші 

«Розгортаю життя, як сувій полотна...». 

Розгортаю життя, 

як сувій полотна: 

ось мережка гріхів і низинка падінь. 

Верховинка жадань, 

яворівка притаєних прагнень. 

Далі – хрестики чорні страждань  

і терпінь та червона стебнівка палкого кохання. 

Ось гладинка жіночої ласки, 

перетиканка пестощів з ніжністю… 

Ці нитки, ці голки, незаручені пальці в наперстках. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Мініатюра_(%25живопис
https://uk.wikipedia.org/wiki/1968


25 

Все життя у шитті і шиття, як життя [15, с.12]. 

Очевидці свідчили, що коли її арештували, в сумці І. Сеник було розпочате 

вишивання сукенки городенківським безконечником, а також нитки й голка. 

Звичайно, все вилучили під час обшуку, бо до камери жодних металевих речей 

брати не дозволено. Жінка оголосила голодівку, вимагаючи своєї роботи. Ціною 

кількаденної голодівки вона домоглася свого і вишила ту сукенку, сидячи на 

«параші» (це було відро в камері для справляння потреб), яка стояла на найбільш 

освітленому місці в камері [14, с.179]. 

Працюючи на кухні, намагалася прикрасити життя політв’язенок, навчила 

всіх вишивати. Брала участь у голодівках, зокрема, на захист Василя Стуса, 

підписувала листи і звернення до світової громадськості, звертаючи увагу на 

«кричущі порушення елементарних прав людини» в СРСР [16, с.683-686]. 

В таборі до неї зносили найменші клаптики ткинини – і з них виходили 

дивовижні мініатюрки: вишивані закладки для книжок, дитячі сюжети і пам’ятні 

монограми-екслібриси. 

Пізніше голку витісняли олівці – жінка компонувала узори. За якийсь час 

усе інше витіснялось віршуванням, і вже вона вишивала механічно, і, мабуть, 

вишивка лягала перед її зором римами, тріолетами і словесними образами. 

У 1983 році І. Сеник було звільнено із забороною працювати за фахом. 

Після таборів Ірина Сеник повернулась в Україну та поселилась у 

Бориславі. Їй заборонили жити ближче, ніж 101 кілометр до Львова. Мала 

неофіційний нагляд НКВС аж до проголошення незалежності України. У 1983 

році одружилась з колишнім політичним в'язнем Василем Дейком. 

В цей час в Нью-Йорку вийшла її книга «Сувій полотна», а також 

ілюстрації «Біла айстра любові», в яких поетеса розкриває зміст своєї поезії, 

показує вишивки, узори, сукні. 

У 1991 році Ірина Сеник повністю реабілітована. Була головою місцевого 

відділення Союзу Українок, членом Ліґи Українських жінок, головою 

Бориславської міської організації Конгресу українських націоналістів. З початку 

незалежності виставки її мистецьких робіт з успіхом проходили у всіх куточках 

України та поза її межами, зокрема в Англії, Бельгії, Канаді та США. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Борислав
https://uk.wikipedia.org/wiki/1983
https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
https://uk.wikipedia.org/wiki/Реабілітація_жертв_політичних_репресій_в_СРСР
https://uk.wikipedia.org/wiki/КУН
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У 1996 поетесі присвоєно звання Героїня України. В 1998 році світова 

федерація українських жіночих організацій визнала її однією з ста Героїнь світу.  

Останні роки життя Ірина Сеник була прикута до ліжка. Померла 

25 жовтня 2009 року. Похована на Личаківському цвинтарі у Львові. Збулись 

пророчі слова її поезії: 

А я ще вернуся у Львів 

І буду в ньому вічно жити, 

Бо там розцвів мій перший спів, 

Найпершого кохання квіти. 

Там називався щастям дім, 

Як повінню весняні ріки, 

Ти, Львове, завше будь моїм, 

Бо я твоя навіки  [17]. 

При вивченні творчості Ірини Сеник учнів особливо вражає воля до життя і 

збереження культурної ідентичності. На засланні, в нелюдських умовах, в холоді 

і без їжі жінка-інвалід умудряється вишивати чудові мініатюри на клаптиках від 

сорочок, риб’ячою кісткою замість голки, нитками, випореними з матрацу. Часто 

вишивала в туалеті, бо це було найбільш освітлене місце. 

При вивченні досвіду І. Сеник  вчителю в пригоді може стати музейна 

педагогіка. В Бориславі у будинку майстрині нині діє музей. Це є чудовим 

середовищем для вивчення повсякденного життя дозвілля і побуту незламної 

жінки. В межах навчального процесу сильним інструментом наближення досвіду 

І. Сеник є мультимедійна презентація, яка дає можливість показати фотографії 

різних етапів життя майстрині. Оцінити у збільшеному вигляді якість вишитих 

мініатюр, виготовлених з підручних засобів. 

Ірина Сеник була частим гостем серед дітей, молоді, її любили і поважали. 

Назавжди і дуже чітко закарбована в пам’яті моя перша зустріч з, невідомою 

мені на той час, легендарною особою. 

Вже тепер далекі 90-ті роки минулого століття. На сцені народного дому 

м.Дрогобича сиділа звичайна незвичайна жінка. Як правило, такі громадські 

зустрічі не залишають жодного сліду в душах присутніх.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/25_жовтня
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
https://uk.wikipedia.org/wiki/Личаківський_цвинтар
https://uk.wikipedia.org/wiki/Львів
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Невеличка жінка, спокійним голосом, звичайними словами так незвичайно 

говорила про своє життя. З першого погляду це була повна спокою, любові, 

милозвучності, доброзичливості жінка. А в ці якості булла вкладена боротьба. 

Все життя – боротьба за свободу в «свободному» Союзі. 

Будучи вишколеною Андреєм Шептицьким вона не хотіла, не могла і не 

жила без Правди. Ця Правда часто вводила її в переслідування, нестатки, тюрми. 

Навіть нейтральні речі набирали політичного окрасу, бо творились руками 

політично засудженої Ірини в тюремних камерах. Зі слів п. Ірини багато вишитих 

мініатюр витворили її руки не голкою, а кісткою з риби і сидячи не в зручному 

кріслі, а на тюремних нарах [14, с.179]. 

Одним із творчих задумів незламної жінки було створення книжечки-

вишиванки для дітей. Не маючи своїх, п. Ірина в 1997 р. видає «Книжечку бабусі 

Ірини для чемної дитини» -, для наших діточок. Багато своїх мініатюр мисткиня 

поклала на полотно, а цієї не було. 

За цю роботу взялись дівчатка теперішнього ліцею, а тоді ЗОШ №1, під 

керівництвом іншої Ірини – вчителя трудового навчання. Змотивувавши дівчаток 

духом незламності великої патріотки І. Сеник, яку доля подарувала нам 101-им 

кілометром, придбавши тканину, нитки DMC, навчивши діток філігранної 

вишивки, ми взялись до роботи. Інтеграція ідеї, бажання долучитись до 

спадщини великої постаті, ксерокопій сторінок книжечки, які ідеально співпали з 

готовою вишивкою, вміння дівочих пальців довершили витвір якого не було. У 

книжечці як і у всій творчості, віршовані рими переплітаються з орнаментами 

вишивок. Тут вміщені вірші для малечі та вишивки-мініатюри із казок. 

Пізнавальні вишиті малюнки, переплетені з повчальними віршами про любов до 

природи, працелюбність, вдячність та різними моральними настановами [18, с. 

13]. 

Сьогодні панно зберігається у музеї ліцею №1 в м. Дрогобичі. План 

проекту зі творення копії книжечки-вишиванки Ірини Сеник «Книжечка бабусі 

Ірини для чемної дитини» розглянутий у п.3.2. 
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3.2. План колективного проекту для 6 класу. Створення копії 

книжечки-вишиванки Ірини Сеник «Книжечка бабусі Ірини для чемної 

дитини» 

Мета проекту: формування соціальної, громадянської, етнокультурної, 

проектно-технологічної компетентності, створення розвиваючого коврика 

для дітей на основі «Книжечки бабусі Ірини для чемної дитини.» 

Виготовлення точних копій вишиваних мініатюр з «Книжечки бабусі Ірини 

для чемної дитини» 

Завдання: 

- Оволодіння техніками вишивання хрестиком, стебнівкою і гладдю 

- Вивчення життєвого та творчого шляху Ірини Сеник 

- Навчання співпраці з колективом задля досягнення загальної мети 

- Вироблення наполегливості та  посидючості 

- Формування етнокультурної компетентності 

1 етап. Розробка та обґрунтування проектного завдання. 

Оскільки учні 6 класу лише починають оволодівати методом проектів, від 

учителя вимагається максимальної допомоги. Проект носить відтворювально-

операційний характер і не передбачає перетворювальної діяльності. Вчитель 

коротко розповідає про Ірину Сеник і унікальність «Книжечки бабусі Ірини для 

чемної дитини». Фактично вчитель сам  ставить мету і заохочує учнів до участі у 

проекті. Основна вимога до проекту максимальна точність відтворення 

мініатюри. 

2 етап. Пошук 

У цьому випадку, учень самостійно не здійснює пошук аналогів. Вчитель 

пропонує готові схеми мініатюр. Учень вибирає ту, яка йому найбільше 

сподобалась. Але для досягнення спільної мети кожен учень має вишивати іншу 

схему. Доцільно розділити підбір та аналіз матеріалів між вчителем та учнями. 

Вчитель самостійно вибирає тканину та нитки для вишивання, щоб мініатюри 

вийшли однакового розміру і якості. Деякі діти самостійно підбирають тканину. 

Як результат на панно дві картинки іншого розміру. 

Необхідні матеріали та інструменти: 
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Голка, нитки, тканина для вишивання. 

Вимоги до розмірів мініатюр: Задля досягнення бажаного результату 

вчитель підбирає тканину з власних міркувань . Я вибрала ткане полотно з нитки 

N10. Саме на такій тканині величина одного хрестика рівна квадратику на 

запропонованій ксерокопії. Полотно з товстішої нитки збільшує малюнок. Це 

дуже добре видно на двох інших мініатюрах. 
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          Ірина Сеник  «Книжечка бабусі Ірини для чемної дитини».  

Схеми вишиваних мініатюр 
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3  етап. Реалізація та оформлення результатів. 

Індивідуальне виготовлення копій вишитих мініатюр за схемами поданими 

у «Книжечці бабусі Ірини для чемної дитини». Об’єднання мініатюр у єдине 

панно. Перевагою такого колективного проєкту є те, що усі учні намагаються 

виконати вимоги щодо якості мініатюр. Цьому сприяє приклад однокласників, 

адже ніхто не хоче, щоб його мініатюра пришита на єдине панно виділялася 

низькою якістю виконання. Фактично самоаналіз виконаної роботи здійснюється 

вже на цьому етапі. 

4 етап. Презентація і захист проекту. 

Оцінка результату. 

Технологічні критерії:  

 оригінальність застосування матеріалів, їх довговічність, витрати - 

мінімальні  

 складність і об’єм виконаних робіт – середній  

 доцільність виробу – культурний доробок, може використовуватись як 

розвиваючий килимок для дітей 

Конструктивні критерії 

Точна відповідність ескізу 

Екологічні 

Забруднення навколишнього середовища – мінімальне 

шкідливість складу виробу – відсутня  

шкідливість виробництва матеріалів – низька 

Захист проекту. Мотивація вибору проекту. Коротка розповідь учнів про 

Ірину Сеник та історію створення «Книжечки бабусі Ірини для чемної дитини». 

Технологія виконання проекту. Самооцінка та шляхи вдосконалення. 

5 етап. Рефлексія. 

Цей проект добре проявив себе на шкільному захисті. Панно виставлялося 

в музеї «Дрогобичина» на виставці, присвяченій Ірині Сеник. Діти 

усвідомлюють, що з незначними індивідуальними затратами і спільними 

зусиллями можна створити великий проект. 
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Рисунок 25. Панно «Книжечка бабусі Ірини для чемної дитини» у якості 

розвиваючого килимка для дітей 
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3.2. Використання репортажу про Мирославу Кот «Дрогобицька 

майстриня готує ювілейну виставку» в якості  відеопосібника 

Сучасні реалії уроку неможливі без мультимедійних засобів. Використання 

відеоінформації і анімації може значно підсилити навчальний ефект. У тих 

випадках, коли на уроці учням не зрозуміла нерухома ілюстрація, таблиця, 

відеосюжет стає незамінним. У деяких випадках, фільм може стати другим 

вчителем, оскільки дає змогу зупинитися на повторенні окремих елементів для 

однієї групи учнів, у той час як вчитель може приділити увагу іншим учням, які 

не потребують повторення.   

Ідея використання фільмів на уроках не нова, її досліджували в контексті 

мультимедійних технологій Р.М. Лещук [19], І.Ю. Шахіна, К.П. Гриньчак [20], 

Е.А. Кубічев [21] Використання відеофільмів на уроках з метою формування 

соціокультурних компетентності фрагментарно описується у працях 

О.В. Богданової [22], Т.Є. Долінченко [23], І.І. Подшивалова [24], Б.Г. Клюєва 

[25] та інших. Разом з тим, жодна з цих публікацій не стосується використання 

відео на уроках трудового навчання та технологій. 

Актуальність використання саме відео в якості наочних посібників в 

освітній діяльності є підписання 17 липня 2019 року меморандуму про 

співробітництво міністерства освіти та науки, міністерство культури та 

“Української  кіноасоціації”. На думку колишньої міністерки освіти Л. Гриневич, 

використання як художніх так і документальних фільмів в освітньому процесі 

буде мотивувати учнів, дасть їм можливість в цікавий спосіб ознайомлюватися з 

культурним продуктом і буде корисним для їхнього навчання [26].  

Та попри наявність теоретичних напрацювань, які фрагментарно 

розкривають методику використання відеоматеріалів з метою формування 

етнокультурної компетентності на уроках трудового навчання відсутній 

дидактичний матеріал, який би відповідав умовам навчального процесу. З цією 

метою був створений фільм-репортаж про заслужену майстриню народної 

творчості України М.П. Кот [27]. Дослідженням творчості М.П. Кот займалися Л. 

Савка, Н. Кузан [28], Є.Шудря [29] та інші. Однак, ці дослідження носять 

етнографічний характер і не адаптовані для використання в умовах школи.  
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Значну частину свого життя жінка присвятила дослідженню та 

впорядкуванню української народної вишивки. Окрему увагу вишивальниця 

приділяла дрогобицьким узорам в контексті бойківської традиції. Частину свого 

доробку майстриня опублікувала у етнографічних альбомах.  

Сьогодні відео-репортаж Трускавецького Інтернет-телебачення 

«Дрогобицька майстриня готує ювілейну виставку» активно використовується в 

навчально-методичній діяльності кафедри технологічної та професійної освіти 

Дрогобицького державного педагогічного університету. Репортаж 

демонструвався на навчально-методичному семінарі для вчителів трудового 

навчання та технологій «Особливості вивчення народного мистецтва Бойківщини 

у сучасній школі» 29 жовтня 2019 року [31]. 

При використанні відео важко зберегти темп уроку Вагомою перевагою 

короткої репортажної форми є лаконічність. Відео фрагмент є гранично 

коротким за часом. Тривалість нашого репортажу 6 хвилин. Такий наочний 

посібник органічно інтегрується в шкільний урок тривалістю 45 хвилин, у 

вчителя є достатньо часу для зворотного зв’язку з учнями: обговорення 

відеосюжету, дискусії, додаткові пояснення. 

 В контексті формування етнокультурної компетентності, перегляд фільму 

про Кот М.П. формує шанобливе ставлення до етнографічних доробків 

українських майстринь. Її приклад допомагає у переданні учням історичної 

пам’яті та культурної спадщини наступним поколінням. Завдяки старанням 

мисткині близько 20 її учениць стали членами Національної спілки майстрів 

народного мистецтва України. Вишивки Мирослави Кот експонуються у 

багатьох музеях та приватних колекціях України [32; 33; 34]. 

При формуванні ціннісного компоненту етнокультурної компетентності в 

учнів слід сформувати чітке розмежування предметів, які мають культурне 

значення, від товарів масового попиту, які лише імітують народну творчість. 

Відео-репортаж окреслює цю проблему в загальних рисах. Так, наприклад, 

бойківський візерунок прикрашений квітами, характерними для Лемківщини, не 

перестає бути естетичним. Однак, історичної цінності такий витвір уже не має, 

адже не відображає регіональної культури. Тому, в рамках техніки декоративно-
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ужиткового мистецтва важливо, щоб при пошуку зразків для проекту учні 

приділили достатньо уваги етнографічному аспекту. 

Особливої ваги відеорепортажу про Кот М.П. надає те, що це єдиний 

повноцінний сюжетний фільм, знятий за життя майстрині. Хоча в Інтернеті 

можна знайти інші відео-зйомки з виставок  мисткині, але жоден із цих 

матеріалів не пристосований для використання на уроках. 

Одним із значущих аспектів використання відео фрагментів в навчальному 

процесі полягає у тому, що вони значно посилюють інтерес до вивчення теми і 

предмету загалом. Наукові дослідження підтверджують зниження інтересу учнів 

до трудового навчання з п’ятого по дев’ятий класи. Найвищий інтерес до 

трудового навчання виявляють учні 5-6 класу (80%), далі цей показник 

зменшується і в 8 класі становить 30%. 

Це твердження цілком підтвердилось у моєму дослідженні щодо 

активності дівчаток у інтернет-олімпіаді на сайті « НА УРОК» 

. З метою підвищення зацікавленості учнів до вивчення предмету усім учня 

була надана можливість участі у ІV Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді «На 

Урок». Для цього я кожну дитину зареєструвала і дала їй роздрукований пароль 

доступу. На протязі жовтня треба було зайти у свій кабінет і на протязі 45 хв. 

виконати теоретичні тести. На результати впливали як і правильні відповіді так і 

час виконання. 

. Шкала оцінювання: 100 балів. За результатами конкурсу ті учні, які 

набрали більше 90 отримали диплом 1 ступеня, 80 – диплом 2 ступеня, 70 – 

диплом 3 ступеня. Всіх дипломантів я віднесла в розряд переможців і зробила 

відсотковий розрахунок по відношенню до учасників. Результати подані в 

таблиці. Очевидним є те, що інтерес до навчання прямо впливає на якість знань 

та результативність. 

У нашому дослідженні ми могли прослідкувати зниження інтересу до 

вивчення трудового навчання через зниження результатів інтернет-олімпіади у 

середній школі. Відсоток учнів, які набрали більше 75 балів,в 5-6их класах 

вищий, ніж у в учнів 8го класу (Таблиця 1). 
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Клас 5 6 8 

Кількість учнів 14 14 15 

Кількість учасників 6 5 10 

Кількість переможців 5 4 3 

Відсоток учнів, які отримали більше 75 

балів 

83% 80% 30% 

Таблиця 1 

В порівнянні з іншими засобами використання коротких відеофрагментів 

на уроці дозволяє швидше зацікавити учнів. З підвищенням інтересу 

покращується якість виконаних робіт, різко удосконалюються базові 

компетентності. 

Якщо порівнювати використання відеопосібників з таким методом як 

участю у конкурсах, то очевидним недоліком останнього є те, що регіональні 

етнокультурні конкурси дуже часто носять випадковий, а не системний характер. 

Тому, цей метод рідко коли можна використати заздалегідь сплановано, 

інтегрувати його в навчальний план та застосувати для усіх учнів. 

Цікавим прикладом підвищення зацікавленості до вивчення декоративно-

прикладного мистецтва завдяки фільму є те, що потім учні охочіше беруть 

участь в конкурсах. Так, учні класів, в яких апробовувся відео посібник брали 

участь у міському вишивальному конкурсі, організованому відділом культури та 

мистецтв, відділом освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради та 

музеєм «Дрогобиччина». Як результат, роботи двох учениць відібрано до 

четвірки кращих. 

На завершення можу лише сказати, що попри труднощі, проблеми які 

виникають під час навчання дівчатка в один голос твердять про задоволення від 

процесу виготовлення виробів декоративно-ужиткового мистецтва та велику 

приємність навчатись в кімнаті-музеї дитячих робіт. Нижче на світлинах є 

частково відображено наше розвивальне середовище. 
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Додаток 1. Музейна педагогіка  

Палац мистецтв музею «Дрогобиччина» 

 

 

Фрагмент ювілейної виставки приурочений 90тю пешої народної 

  Гімназії в Дрогобичі .Червень 2019р. 
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Додаток 2. Вишивка Емілії Кульчицької  

Світлини приватної колекції  шедеврів нашої землячки. 
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Продовження додатку2 
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Додаток 3. Лялька з природніх матеріалів 
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Додаток 4. Вишиті мініатюри Ірини Сеник 
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Додаток 5. Традиційна вишивка бойківщини 
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Додаток 6. Рушнички в техніці низинка 
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Додаток 7. Вироби декоративно-ужиткового мистецтва 
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Додаток 8. Виставка «Моє навчання в дарунок мамі» 
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Додаток 9. Новорічні іграшки 
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Додаток 10. Подарунки гостям з Австралії 

 

 

 

 

 


