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У посібнику вміщено методичні рекомендації проведення уроків,
матеріали з досвіду проектно-технологічної діяльності на уроках трудового
навчання. Вони переконливо підтверджують, що застосування проектного
методу дає можливість учням розвивати творчі здібності, створювати цікаві
вироби декоративно-прикладного мистецтва, одержувати глибокі, міцні
знання з різних видів праці. Проектування розглядається як одна з
інноваційних технологій та основний вид творчої діяльності учнів.
Подано зразки роздаткового матеріалу, учнівський проект.
Рекомендовано вчителям трудового навчання,
студентам технологічних факультетів
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ПЕРЕДМОВА
Педагогічна наука доводить, що основою всебічного розвитку
особистості є діяльність, де розвиваються нахили та творчі задатки
людини, розкриваються здібності, інтереси, самостійність, активність,
винахідливість. Оптимальною для розвитку дитини є така діяльність, яка
створює умови для дитячої творчості.
«Творчість дітей – глибоко своєрідна сфера їхнього духовного життя,
самовираження і самоутвердження, в якому яскраво виявляється індивідуальна
самобутність кожної дитини. Цю самобутність неможливо охопити якимись
правилами, єдиними і обов’язковими для всіх», – писав В.О.Сухомлинський.
Під дитячою творчістю розуміють діяльність дитини, у процесі якої
вона створює якісно нові для самої себе цінності. Ці цінності мають і суспільне
значення, тому що необхідні для всебічного розвитку особистості і, як наслідок,
для розвитку суспільства. Інколи діти створюють речі, які мають справжню
естетичну цінність, є творами мистецтва. Ще Сократ казав : «У кожній людині
– сонце. Тільки дайте йому сяяти.».
Процес формування освіти в Україні передбачає застосування нових
форм в межах традиційної системи. Адже сьогодні учень має навчатися
самостійно, а вчитель – надавати йому матеріали для навчання, керувати
навчальним процесом. Головним питанням сьогодення є опанування учнями
вмінь та навичок саморозвитку особистості, що значною мірою
досягається шляхом впровадження інноваційних технологій. Виходячи з
цього, актуальність мого дослідження: використання інноваційних
технологій, зокрема, проектної діяльності у навчальному процесі, що надає
величезні можливості для розвитку творчих здібностей та інтересу учнів у
процесі самостійної роботи.
Розвитком творчих здібностей учнів загальноосвітньої школи займалося
багато вчених. Серед них Н.В. Слюсаренко у роботі «Розвиток творчих
здібностей учнів 5-9 класів на уроках обслуговуючої праці засобами ігрової
діяльності», Барко В.І. і Тютюнников А.М. дослідили питання визначення
творчих здібностей дитини. Педагогічні умови розвитку творчих здібностей та
психологічні аспекти творчої діяльності особистості розкрито в працях
А.Антонова, І.Волощука, Р.Гуревича, Л.Денисенко, А.Матюшкіна, М.Скаткіна
та ін. Заслуговує на увагу робота Музики О.Л. «Цінності обдарованої
особистості». Мене завжди цікавили питання розвитку творчих здібностей
учнів на уроках обслуговуючої праці. Тому метою моєї роботи є виявлення
та обґрунтування педагогічних умов у проектній діяльності, створення яких
сприяє формуванню творчої особистості на уроках трудового навчання.
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РОЗДІЛ І.
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО
НАВЧАННЯ
Серед основних завдань, які постають перед сучасною школою,
особлива увага звертається на творчий розвиток школярів. Навчальний
процес має бути для дитини не лише засобом здобуття знань, без яких
вона не може обійтися у повсякденному житті, а має викликати бажання
йти шляхом власного розвитку, знаходячи щось нове, цікаве, отримуючи
при цьому естетичне задоволення від почутого, побаченого й пережитого.
Предмет «Трудове навчання» тісно пов’язаний із розвитком творчої
активності учнів. Адже, за своєю сутністю, це – предмет творчий, тому при
його вивченні необхідно змістити акценти від фактично ремісничого навчання
до формування та розвитку творчої ініціативи, пошуку, інтелектуального
навчання його змісту, створення реальних умов для реалізації індивідуальних
можливостей особистості кожного учня [2].
Відомо, що творчість – вища форма активності та самостійності в
діяльності людини. Оцінюють її за результатом. Творча людина завжди досягає
високих результатів у всіх або в якійсь одній сферах своєї діяльності –
інтелектуальній, художній, соціальній тощо. Чим вище рівень творчості, тим
людина успішніша.
У творчості кожен з нас має змогу реалізувати повною мірою свої знання,
уміння і здібності, а отже, й самореалізуватися. Давно відомо, що учні,
захоплені справою, яка їм подобається, виявляють наполегливість, силу волі в
опануванні тими знаннями й уміннями, які випереджають програмні вимоги. Це
дуже добре, бо дитина йде вперед, шляхом поступу до поставленої мети, ці
знання і вміння вкрай необхідні їй для реалізації творчих задумів. Саме в
процесі виконання творчих завдань, пошуку нестандартних способів їх
розв’язання у дітей виробляється вміння критично ставитися до тривіального,
виробляються навички дискутування. Зрештою, творчість учнів сприяє
формуванню морально-етичних та вольових якостей.
Креативність школярів корисно впливає на їхній фізичний та естетичний
розвиток, оберігає від моральної деградації. Таким чином, обдаровану
особистість слід якнайшвидше виявити і цілеспрямовано впливати на розвиток
творчих задатків, даних їй природою, щоб розвинути до належного рівня творчі
здібності.
Відомо, що творчі здібності учнів найбільш ефективно розвиваються у ході
продуктивної творчої діяльності. Творчість, індивідуальність, фантазія
проявляються у навіть мінімальному відході від зразка. Тому одна із головних
цілей в моїй роботі з дітьми – навчити їх творчо мислити. Діти завжди повинні
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знаходитися в постійному пошуку, кожен раз відкриваючи для себе щось нове.
В творчому пошуку завжди народжуються нові ідеї, виникає атмосфера
співробітництва. Майже в кожен урок включаю елементи проблемності,
завдання які активізують емоціональний фактор, які потребують самостійних
рішень.
Розвитку творчих задатків учнів сприяють різнорівневі, індивідуальні та
групові завдання, ігри, художньо – конструкторські задачі, інноваційні
технології, інтерактивні форми навчання. Робота в творчих групах над
колективними проектами має велике виховне значення для розвитку
художнього смаку, інтересу до мистецтва свого народу, його історії, традицій,
для професійної орієнтації. Дітям надається можливість відчути себе творцями,
виконуючи творчі завдання.
Для мене зручно планувати не окремі уроки, а всю тему. Спочатку
намагаюся оглянути всю тему відразу і розподілити, що і на якому уроці
вивчатиметься. Відразу визначаю змістове навантаження уроків, стараюсь
передбачити узгодження різних форм, можливості повторення і закріплення
матеріалу, попередньої підготовки учнів до засвоєння нового.
Модульна методика викладання сприяє глибшому вивченню предмета.
Кожний модуль допомагає учневі зосередити увагу на головних моментах
навчального матеріалу, проконтролювати себе в процесі вивчення теми,
набути нових знань та вмінь і систематизувати та узагальнити їх у проекті.
Кожний урок трудового навчання повинен бути виховним для учнів,
пов’язаним з життям. Ефективність його визначається, головним чином,
ступенем засвоєння матеріалу учнями, а майстерність вчителя -- умінням
залучити всіх їх до активного пізнавального творчого процесу.
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РОЗДІЛ II.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
УЧНЯ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Метою державної Національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ ст.") є
виведення освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу, що можливо лише
за умов відходу від авторитарної педагогіки і впровадження сучасних
педагогічних технологій.
Життя доводить, що в складних умовах, що постійно змінюються,
найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка,
креативна, здатна до генерування і використання нового (нових ідей, задумів,
нових підходів та рішень). Це людина, яка володіє певним переліком якостей, а
саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення,
вмінням бачити далеко вперед. Тому вся увага була зосереджена на видозміну
уроку як форми навчання. Так з'явилися "нестандартні уроки".
Термін "інновація" означає оновлення процесу навчання, який спирається,
головним чином, на внутрішні фактори. Отже, інноваційні технології - це
цілеспрямований системний набір прийомів, засобів організації навчальної
діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до
одержання результатів. Система ґрунтується на внутрішніх умовах навчання.
Тому ідея "інноваційної технології" полягає у виробленні певної сукупності
технологій навчання, що сприяють розвитку творчих здібностей, інтересів,
умінь і навичок та інших інтелектуальних чинників у сучасних школярів.
На відміну від звичайних уроків, метою яких є оволодіння знаннями,
вміннями та навичками, нестандартний урок найбільш повно враховує вікові
особливості, інтереси, нахили, здібності кожного учня. У ньому поєдналися
елементи традиційних уроків - сприймання нового матеріалу, засвоєння,
осмислення, узагальнення - але у незвичайних формах.
Інноваційними технологіями в трудовому навчанні є :
1. Інтерактивні технології
2. Ігрові технології
3. Проектні технології.
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2.1 ЗАСТОСУВАННЯ
ТЕХНОЛОГІЙ

ІНТЕРАКТИВНИХ

НАВЧАЛЬНИХ

З власного досвіду хочеться сказати, що зараз підростає покоління
школярів, яке вже не хоче працювати по стандартних формах і методиках. І
тому виникає необхідність шукати нові методики і форми подачі інформації,
обробки і засвоєння матеріалу.
Багато основних методичних інновацій зв'язано сьогодні із застосуванням
інтерактивних технологій у навчанні. Активна взаємодія школярів із
засобами ІКТ розвиває у них навики учбово-дослідницької діяльності і дозволяє
добитися кращих результатів у вивченні предмету.
Інтерактивний — означає здатність взаємодіяти або знаходитися в режимі
бесіди, діалогу з чим-небудь (наприклад, комп'ютером) або ким-небудь
(людиною). Отже, інтерактивне навчання — це, перш за все, діалогове
навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя і учня.
На своїх уроках я застосовую такі інтерактивні методи навчання :
мозковий штурм, рішення ситуаційних задач, мікрофон, елементи тренінгу.
Хороший результат роботи дає спільний проект. Групову роботу над проектом
використовую з учнями старшої ланки, наприклад, «Виготовлення українського
народного вінка з штучних квітів»( Додаток 8)
Хочу визнати, що інтерактивне навчання дозволяє вирішувати одночасно
декілька завдань. Головне — воно розвиває комунікативні уміння і навики,
допомагає встановленню емоційних контактів між учнями, забезпечує виховне
завдання, оскільки привчає працювати в команді, прислухатися до думки своїх
товаришів. І ще, використання інтерактивних технологій в процесі уроку, як
показує практика, знімає нервове навантаження школярів, дає можливість
міняти форми їх діяльності, перемикати увагу.
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2.2 ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
Ігрові технології є однією з унікальних форм навчання, яка дозволяє
зробити цікавим і захоплюючим не лише роботу учнів на творчо-пошуковому
рівні, але і буденні кроки по вивченню технологій. Ігрові моменти особливо
приваблюють дітей 5-6 класів, не відмовляються від рольових ігор і
старшокласники. У своїй роботі в 5-6 кл., використовую такі ігрові технології:
ребуси, кросворди, головоломки, конкурси, гру «Аукціон», «Добери пару»,
«Склади пару» та інші. Під час вивчення варіативного модуля «Технологія
української народної вишивки» (7-9 класи) можна використати гру «Склади
орнамент». Гру-конкурс «Найкраща швачка» доречно проводити під час
виконання практичних робіт з метою активізації навчально-пізнавальної
діяльності учнів. (Додаток 1,2).
Учні з цікавістю ставляться до всього нового, незвичайного
в
навчальному процесі. На уроках трудового навчання організація ігор допомогає
моделювати творчий процес, створює сприятливі умови для розвитку
творчих здібностей учнів, розвиває інтерес до самостійних досліджень.
Часто спостерігаю як діти комбінують, розв’язують, створюють проблемні
ситуації, знаходять альтернативні варіанти вирішення тих чи інших
завдань, обґрунтовують власну думку.
В процесі своєї роботи я переконалася, що після вивчення кожного модуля
необхідно проводити підсумкове заняття для систематизації знань і умінь учнів
, активізації їх творчої діяльності і самостійності. Цікаві види перевірки знань і
умінь, до яких відносяться різні дидактичні ігри, само оцінювання результатів
роботи, аналіз та оцінювання презентацій та усного захисту робіт (Додаток 6),
звичайно, не замінять традиційних способів контролю і оцінки знань
програмного матеріалу. Але ігровий підхід вносить в учбовий процес дух
пошуку, творчості, змагань, стимулюючі пізнавальну активність учнів. Подібні
уроки дають прекрасні результати. В процесі гри постійно створюються
ситуації, що вимагають негайного вирішення, що веде до формування уміння
робити вибір і нести за нього відповідальність. А це вимагає самостійного
рішення, ініціативи, розвиненого мислення. Крім того, привабливість урокугри, полягає в тому, що учні після нього прагнуть самостійно, добровільно до
розширення отриманих знань. Не під страхом отримання незадовільної оцінки,
а для того, щоб більше дізнатися.

8

2.3 ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ.
Метод проектів (від грец. – шлях, спосіб дослідження) – це система
навчання, за якої учні здобувають знання в процесі планування і виконання
завдань, які поступово ускладняються, – проектів. Проект треба розуміти як
самостійну творчу роботу учня, яка виконується від задуму до його втілення в
життя під контролем і постійним консультуванням учителя [3].
Основні критерії вибору проектів. Теми проекту повинні бути
цікавими для учня,
мають відкривати можливості для самостійного
висування і реалізації нових ідей, розвивати знання та вміння, які вже учень
має,
відповідати можливостям і нахилам учнів, враховувати рівень
матеріально-технічної бази школи, безпеку праці, час, який необхідний для
виконання задуманого проекту, забезпечувати створення корисної і красивої
речі, тобто одержаний результат має мати практичне застосування.
Самостійно
(під контролем і з допомогою вчителя) учні будуть
працювати тільки тоді, коли це їм буде цікаво, тобто основним критерієм є –
інтереси учнів. Але крім цього, важливо:
1) практичне застосування виконаного проекту;
2) вікові та індивідуальні особливості учнів;
3) відповідність завданням програми, які вирішуються;
4) рівень знань та вмінь учнів;
5) обсяг робіт (термін виконання);
6) матеріальна база шкільних навчальних майстерень;
7) матеріальні затрати (вартість матеріалів, інструментів);
8) творчий характер;
9) оригінальність тощо;
Основними етапами виконання проекту є:
1. Організаційно-підготовчий етап. Що роблять учні на організаційнопідготовчому етапі: виходячи із практичної необхідності та значущості
майбутнього виробу:
1. Обирають тему проекту із списку тем, запропонованих учителем (або
придумують свою тему.
2. Роблять її обґрунтування.(Чому саме обрали такий виріб, як вони
використають його на практиці: на подарунок, для власного використання
тощо).
3. Розробляють критерії майбутнього виробу.
4. Визначають об’єм знань та умінь, які необхідні для виконання задуму.
5. Працюють із літературою (науковою, періодичною, використовують
Інтернет – у старших класах), консультуються з батьками, іншими
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спеціалістами з обраної теми. Завдання – зібрати якомога більше інформації
з даного питання.
6. Шукають аналоги задуманого виробу (послуги);
7. Аналізують їх (за призначенням, складністю конструкції, оригінальністю,
розмірами, кольором, дизайном, умовами використання, видами та
властивостями матеріалів, їх вартістю, естетичністю, часом, необхідним для
виконання тощо);
8. Пропонують різні власні конструкції виробу: складають ескізні малюнки
своєї найкращої конструкції, яка відповідає сучасним вимогам та дизайну,
розробляють конструкторсько-технологічну документацію; визначають
найдоцільнішу технологію виготовлення розробленої конструкції, планують
технологію виготовлення виробу, здійснюють вибір технології обробки
деталей, їх з’єднання, складають технологічну послідовність виконання
виробу; здійснюють добір матеріалів та інструментів; планують організацію
робочого місця, виконують екологічні, економічні та міні-маркетингові
дослідження, у яких визначають доцільність виготовлення виробу з погляду
економії матеріалів та енергоресурсів для його виготовлення.
Учні також мають вивчити (знати) потреби ринку у виготовленій
продукції (чи продаються такі речі в магазинах, на базарах, в художніх
салонах, ярмарках та скільки вони там орієнтовно коштують).
2. Технологічний етап. Учень виконує технологічні операції (виготовляє
виріб), корегує свою діяльність, здійснює самоконтроль і самооцінку своєї
діяльності. Дотримання технологічної, трудової дисципліни, культури праці.
3. Заключний етап. Коригування (за необхідності) виконаного виробу
відповідно до запланованого. Остаточний контроль; випробування проекту.
Самооцінка проекту. Підготовка до захисту проекту. підбиття підсумків
роботи над проектом (чи досягли поставленої мети, які затрати часу,
зусиль, матеріалів тощо, який результат праці, його практичне значення).
Захист проекту. (Форми захисту можуть бути різні: у старших класах,
наприклад, може бути захист проекту з використанням електронної
презентації, можлива демонстрація моделей одягу тощо, 5-7 класи –
виставка робіт учнів, учнівські ярмарки). Дуже важливо робити захист
проектів із запрошенням класного керівника, представників адміністрації
школи, вчителів-предметників, батьків, спеціалістів з тих чи інших питань.
Це не тільки сприятиме формуванню важливості того, що роблять учнів, це
буде ще й пропаганда того, чим займаються учні на трудовому навчанні,
чого часто не знає ні адміністрація школи, ні вчителі-предметники, ні
батьки [3].
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РОЗДІЛ
ІІІ.
ОСОБЛИВОСТІ
ФОРМУВАННЯ
ТВОРЧОЇ
ОСОБИСТОСТІ МЕТОДАМИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА
УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Підходів до формування творчих здібностей через навчання може бути
безліч, але всі вони будуть успішними тільки тоді, коли передбачатимуть
створення сприятливих умов для розвитку особистості, будуть
розвивальними, тобто особистісно-зорієнтованими. Одним з таких підходів є
проектна діяльність на уроках трудового навчання.
Чому саме проектна діяльність?
По-перше проектна діяльність мотивує. Працюючи над проектом, учні
проводять невеличку дослідницьку роботу на тему, яка їх цікавить. Учні
займають активну позицію під час проектної роботи. Виконуючи проект, учні
часто щось вирізняють, зафарбовують, про щось пишуть, розвиваючи
творчість і уяву, шукають інформацію у книгах, спілкуються з іншими
людьми, знаходять інформацію.
По-друге, проектна робота особистісно-зорієнтована. Зосереджуючи увагу
на темі, учні мають можливість збагатити власні знання, порівняти свої власні
уявлення з дійсністю.
По-третє, проектна робота має загальноосвітню цінність. Більшість
сучасних шкільних програм вимагають, щоб викладання предметів сприяло
розвитку в учнів ініціативності, незалежності, уяви, самодисципліни,
співпраці з іншими учнями та корисних дослідницьких навичок. Проектна
робота є практичним шляхом реалізації цих освітніх цілей на уроці.
Програмами трудового навчання для 5-9 класів, технологій 10-11класів
передбачають виконання творчих проектів при вивченні варіативних модулів.
Метод проектів використовую переважно як творчу індивідуальну діяльність
учнів, така робота формує навички самоосвіти учнів. З учнями старшої ланки
практикую групову роботу над проектом ,наприклад, «Виготовлення
українського народного вінка з штучних квітів» 10 кл. ( Додаток 8).
У своїй роботі навчаю проектній діяльності учнів поетапно у кожному
класі, щоб у результаті вони могли самостійно виконати проект і скласти
портфоліо (Додаток 3).
Учні 5, 6 класів заголовок і виконану відповідну роботу оформляють у
робочих зошитах з допомогою вчителя. Навчаю складати план роботи з
виготовлення виробу, виконувати ескізні малюнки; розробляти найпростіші
критерії, яким має відповідати виріб. Вчу учнів працювати з інформаційними
джерелами, знаходити інформацію, яка стосується теми проекту, відбирати та
аналізувати інформацію (зразки об’єкту проектування), застосовувати методи
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проектної діяльності, планувати технологічний процес з виготовлення виробу
та здійснювати відбір матеріалу та інструментів. У 9-11 класах учні
оформляють портфоліо (проектну папку). Таким чином, оформлення проекту із
класу в клас поступово ускладнюється, при цьому враховуються індивідуальні
особливості учнів.
Учні повинні вчитися самостійно визначати послідовність виготовлення
будь-якого виробу. В цьому їм допоможуть схеми «Етапи проектування» та
«Послідовність виготовлення виробу» (Додаток 4).
Переконана, що важливим етапом при роботі з проектом є вибір теми. На
мою думку, учень має вибрати тему, яка цікава не тільки йому особисто, а й
урахувати інтереси інших і можливість зацікавити учнів при захисті своєї
роботи. Розробляються теми проектів з врахуванням інтересів учнів та
матеріально-технічного забезпечення кабінету обслуговуючої праці.
Основними сферами проектної діяльності можуть бути:
– дім: дизайн кухні, кухонний набір (серветки, прихватки, фартух,
рушнички, скатертина), озеленення дитячої кімнати, інтер’єр
квартири, постільна білизна, одяг тощо;
– школа: класний куточок, обладнання для кабінетів (вишиті портрети
письменників), обладнання світлиць, музеїв, озеленення школи, класу,
тощо;
– дозвілля: одяг для гуртківців, ігри та іграшки, подарунки, сувеніри тощо.
При виборі теми не нав’язую учням певну тематику майбутньої роботи, а
пропонує банк ідей. Учні самі вибирають назву виробу(Додаток 5).
Щоб розвивати творчі здібності учнів, їх поступово, але систематично слід
залучати до самостійної пізнавальної діяльності. Розвиваючи пізнавальні
навички, як вчитель залучаю учнів до пошукової та дослідницької роботи. Під
час роботи над проектом учні використовують:
- допоміжну літературу – статті з журналів і газет, науково-технічну
літературу, лекційні та практичні матеріали уроків;
- ресурси Інтернету;
- проводять дослідження.
На уроках даю завдання творчого характеру. Так, при виготовленні
швейних виробів можливі варіанти завдань:
1) проаналізуй моделі-аналоги поясних виробів, розроби ескіз спіднички,
підбери тканину;
2) проаналізуй моделі-аналоги фартушків, розроби ескіз, підбери тканину;
3) із запропонованих зразків тканин вибери ті, з яких можна пошити
спідницю, фартух.
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Розробила дидактичні ігри (Додаток 2).
При вивченні тем модуля «Технологія приготування страв» рекомендую
проводити вправи, що розвивають:
- пізнавальні навички:
1) вилучи зайве;
2) якого продукту не вистачає для приготування страви;
3) відгадай, як називається страва (вчитель або учні називають продукти);
- творчі здібності:
4) розроби та оформи рецепт власної страви.
Сприяє розвитку творчих здібностей особистості і застосування технологій
інтерактивного навчання. Використовуючи елементи інтерактивного навчання
на своїх уроках, створюю умови, за яких кожен відчуває свою успішність,
інтелектуальну спроможність. У 5-8 класах застосовуються інтерактивні
технології кооперативного навчання (робота в парах, в малих групах),
колективно-групового
навчання
(«Мікрофон»,
«Мозковий
штурм»),
ситуативного моделювання (рольові ігри).
На заключному етапі роботи над проектом захист роботи проводиться усно
(рольова гра): кожна учениця – учасниця конкурсу презентацій і одночасно
член журі для своїх однокласниць. Конкурсантка представляє виконану
роботу, а однокласники виставляють бали в картки взаємооцінювання.
(Додаток 6)
Захист проекту можна проводити і у письмовій формі (9,11кл.), як
контрольну роботу (Додаток 7). Перший варіант захисту робіт учням
подобається більше. Готуючись до захисту проекту, учні використовують ІКТ,
монтують електронні презентації, роблять покази і виставки робіт.
Використовую метод проектів як творчу індивідуальну чи групову
діяльність учнів протягом одного уроку чи вивчення конкретного модуля. Так,
при вивченні тем варіативного модуля «Технологія приготування страв» у 6-7
класах, учні виконують короткострокові проекти; при вивченні тем варіативних
модулів «Технологія виготовлення та оздоблення виробів вишивкою»,
«Проектування та виготовлення швейних виробів (машинним способом)»
«Технологія виготовлення виробів в’язаних гачком, спицями» - довгострокові.
Для забезпечення якісної співпраці між учнями і вчителем практикую
уроки різних типів: урок засвоєння нових знань; урок контролю та корекції
знань, умінь і навичок; урок засвоєння умінь і навичок; комбіновані уроки, а
також нестандартні уроки: урок-гра, урок-презентація, урок-виставка.
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ВИСНОВКИ
Досвід роботи над технологією використання методу проектів у
навчально-виховному процесі дозволяє зробити деякі висновки.
Для розвитку дитини в умовах традиційного навчання можуть і повинні
використовуватись особистісно- зорієнтовані технології.
Проектна діяльність надає урокам особливого змісту. Проаналізувавши
рівень виконання проектів, можу стверджувати, що в ході їх виконання:
1) формуються та відпрацьовуються:
- навички збору, систематизації та аналізу інформації;
- навички публічного виступу;
- уміння подати інформацію в естетичному вигляді;
- уміння висловлювати свої думки та доводити свої ідеї;
- уміння працювати в групі;
- уміння працювати самостійно, робити вибір, приймати рішення.
2) розширюються та поглиблюються знання з різних предметних галузей;
3) підвищується рівень інформаційної культури;
4) учні більш досконало вивчають ту комп’ютерну програму, в якій
створюється проект;
5) учень має можливість здійснити свої творчі задуми;
6) стосунки з учителем переходять на рівень співпраці;
7) підвищується самооцінка тих учнів, які з тих чи інших причин вважали
себе неуспішними.
Метод проектів - це комплексний узагальнюючий процес раціонального
поєднання репродуктивної і продуктивної діяльності, який дозволяє
комбінувати і поєднувати формальні знання з практичним досвідом. Проектна
діяльність в своїй основі розрахована на гнучку організацію процесу навчання
учнів. Проходячи спільно зі своїми учнями шлях учнівського проектування,
переконана, що робота над проектом активізує пізнавальну, пошукову,
дослідницьку діяльність, сприяє розвитку творчих здібностей.
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ДОДАТКИ
Додаток 1
Гра « Склади орнамент».
Учні отримують картки, на яких зображено фрагменти орнаментів.
Використовуючи мотиви карток, треба розробити орнамент для вишивки
та запропонувати моделі, в яких він
Під

час

гри

учні

поділяються

використовується як оздоблення.

на команди.

розробляють колекцію моделей – аналогів,

Члени

однієї

команди

оздоблених вишивкою, а інша

команда коментує їх дії, вносить доповнення або й виправлення.
Гра «Найкраща швачка»
Під час гри учасники змагаються у швидкості, майстерності, охайності
виконання завдання.
Гра “Загадковий пакунок”
Листоноша приносить посилки з комплектами викрійок. Треба визначити,
які це деталі, скільки їх потрібно для виготовлення одягу та намалювати
модель, яку можна пошити за цими викрійками. Учасники гри позначають на
деталях направлення ниток основи, підписують назви конструктивних ліній та
зрізів,вказують величини припусків наобробку зрізів і з’єднання деталей,
розраховують кількість тканини, необхідну для виготовлення моделі.
Гра «Добери пару»

Складіть відповідні пари з наданих фраз:
Праця чоловіка годує,
Роботящі руки
У вмілого
Маленька праця краща
Діло
Без трудів
Під лежачий камінь
Працюй ударно –

руки не болять
дні пройдуть не марно
гори вернуть
не їстимеш пирогів
за велике безділля
вода не тече
а лінь марнує
майстра величає
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Додаток 2
Дидактична гра на тему:
«Конструкційні матеріали. Між двома буквами.»
Правила гри.
Накреслити на дошці табло з квадратиками (або роздати картки), кількість
яких відповідає кількості букв в слові. Далі назвати характеристику, по якій
треба відгадати зашифроване слово. При цьому першу і останню букви
відповіді вписати в квадратики. Приймають участь в грі окремі учні, команди
або клас в цілому. Гра сприяє розвитку пам’яті учнів, допомагає їм засвоїти
основні поняття і терміни.
1. Що є сировиною для виготовлення тканин? (Волокно)
В

О
2. Як називається багаторічна теплолюбна рослина, з якої отримують
рослинні волокна? (Бавовник)

Б

К
3.Як називаються волокна, отримані з льону?
Л

(Луб’яні)
І

4.Як називаються очищені від насіння стебла? (Солома)
С

А

5.Рівномірна за щільністю та структурою сировина у вигляді безперервної
нитки, яку отримують у результаті прядіння. (Пряжа)
П

А
6.З чого складається тканина? (Ниток)

Н

К

16

7.Як називають поздовжні нитки у ткацькому виробництві? (Основа)
О

А

8.Як називають поперечні нитки у ткацькому виробництві? (Піткання)
П

Я
9.Назвіть найпростіше ткацьке переплетення (Полотняне)
П

Е

10.Як називаються у тканині краї, що не осипаються? (Пруг)
П

Г

11.Бік тканини, який має яскравіший малюнок або блиск. (Лицьовий)
Л

Й

12.Наймасовіша професія на прядильному виробництві. (Прядильник)
П

К

17

Додаток 3
Проектна діяльності на уроках трудового навчання та технологій

5-6 клас

1.Скласти план

2.Час виконання проектування

3. Схема «Етапи проектування»

4.Виконати ескізний малюнок

5. Розробити критерії

6. Оформити у робочому зошиті

18

7 -8 клас

План проектної діяльності

Ескізний малюнок

Критерії

Інструкційна карта

Оформити у робочому зошиті
(у папці – по бажанню)
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9-11 клас

портфоліо
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Додаток 4

Схема «Етапи проектування»
Проектно –
технологічна
діяльність

Організаційно –
підготовчий
етап

Конструкторсь
кий етап

Технологічний
етап

Заключний
етап

Схема «Послідовність виготовлення виробу»

Собівартість

Проблема,
потреба

Технологія
виготовлення

Мода, стиль,
силует

Модель
Виріб

Конструюван
ня
моделювання

Охорона праці

Тканина

Обладнання

Інструменти,
пристосуван
ня
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Додаток 5

Банк ідей для 6 класу з теми

Банк ідей для учнів 9 класу

«Проектування, виготовлення та

1. Серветка під телефон.

оздоблення виробів вишивкою»

2. Серветка на журнальний

1. Закладка для книжки.

столик.

2. Гольник.

3. Кухонні прихватки.

3. Серветка.

4. Рушничок для інтер’єру кухні.

4. Носова хустинка.

5. Ікона.

5. Комірець.

6. Вишита мініатюра.

6. Листівка.

7. Дитяча іграшка.

7. Шкільний набір (знімний

8. Косметичка.

комірець та чохли).

9. Спідниця для сестрички.

8. Вишита мініатюра.

10.Кухонний набір.

9. Панно.

11.Листівка.

10.Рушничок («стирник»).

12.Настінне панно.

11.Подарунковий рушничок.

13.Нічна сорочка для бабусі.

12. Зразки вишивальних швів (для

14.Накидка на табуретку.

навчальних шкільних

15.Пісочник.

майстерень).

16.Подарунковий рушничок.

13.Торбинка для парфумів.

17.Різдвяні страви.

14.Чохол для мобільного

18.Святкові страви із крупів.

телефону.
15.Чохол для окулярів.

19.Серветка для сервірування
святкового столу.
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Додаток 6

Карта взаємооцінювання

№

Прізвище, ім’я

Оформлення

п/п

учнів

проекту

Готовий Захист
виріб

проекту

Узагальнення
знань з теми
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Додаток 7
Контрольна робота
по захисту проектної діяльності
1.- Назви тему проекту.
2.- Обгрунтуй актуальність обраного виробу.
3.- Яку мету й завдання ти поставив перед собою, розпочавши власний проект?
4.-Які вироби-аналоги було обрано, за якими критеріями проаналізовано?
5.- Розкажи про призначення створеного тобою виробу та можливості його
застосування (якщо виріб був виготовлений на замовлення, розкажи, для кого
саме його створено.
6.- У чому полягають особливості конструкції твого виробу (оригінальність
конструкції, які використано конструкційні матеріали та технології їх обробки,
функціональність, переваги спроектованої моделі порівняно з іншими)?
7.- Що було найскладнішим під час роботи над проектом (створення
конструкції майбутнього виробу, виконання окремих технологічних операцій.
8.- Чи бачиш ти, які-небудь недоліки у створеному тобою виробі ( що саме ти
вдосконалив би у разі повторного виконання проекту, твоя об'єктивна оцінка
виконаної проектної роботи )?
9.- Що принесла тобі робота над проектом (що знав і вмів до виконання
проекту, яких нових знань і проектного досвіду набув після виконання завдань і
проекту в цілому, які власні здобутки, чи отримав задоволення від роботи)?
10.- Прорекламуй свій виріб, або проект у цілому.
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Здолбунівська ЗОШ І-ІІІст. №1

ПРОЕКТ
НА ТЕМУ: «УКРАІНСЬКИЙ ВІНОК ЯК
ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОГО ОДЯГУ»

Підготували:
Учениці 10 кл
Лагоржевська Зоряна
Кийченко Вероніка
Піщалюк Олександра
Живюк Анна
Вчитель Величко З.П.
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ЗМІСТ
І. Організаційно-підготовчий етап
1.1. Вибір та актуальність проблеми.
1.2. Мета та завдання.
1.3.Призначення виробу.
1.4.Український вінок:
- Квіти та їх символіка
- Символіка кольору стрічок у вінку
ІІ. Конструкторський та технологічний етапи
2.1.Моделі- аналоги.
2.2.Ескіз виробу.
2.3.Матеріали та інструменти.
2.4.Послідовність виготовлення:
- виготовлення стебел для квітів та листочків
- виготовлення паперових квітів: ромашки, волошки, маки,любисток та інші
- плетення вінка
- доповнення вінка стрічками.
ІІІ. Заключний етап
3.1. Екологічна оцінка
3.2. Економічна оцінка
3.3.Висновки і реклама
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І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП
ВИБІР ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Ми вибрали цю тему для свого проекту, тому що для українського народу з
давніх-давен віночок з квітів – традиційний національний символ-оберіг. Це не
тільки елемент національного одягу, окраса для дівчини, але й,часто, елемент
декору будинку. Зараз віночки з штучних квітів використовують для виступів
на сцені, фото сесій, театральних постановок. Тому ми вважаємо, що такий
вінок стане у пригоді для доповнення до вишиванки.
МЕТА: 1.Вдосконалити свої вміння у проектній діяльності.
2.Поглибити знання про рослини-символи, про значення кожної стрічки у
вінку, та послідовність вплітання квітів і стрічок в український віночок.
ЗАВДАННЯ: Зробити вінок,виконати всі пункти плану та отримати

позитивну оцінку і творче задоволення.
ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ: Виріб призначений як доповнення до

вишиванки і прикраса нам на свята.
УКРАЇНСЬКИЙ ВІНОК

•

Віно́к — головний убір з листя, гілок і квітів, має форму обруча.
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•

Вінок мав спочатку обрядове, релігійне значення. Пізніше —
загальнонародний символ дівування: втратити вінок — в народі, у піснях
означає позбутися дівування. Тому право носити вінки мають тільки
незаміжні дівчата.

• Легенда про вінок.
Йшла дівчина по калину. Зустрів її парубок і каже : "Знімеш вінок - моя
будеш». Не веліла матуся знімати віночок та парубок гарний, говорив
красиво, а ласкавий погляд зігрівав серце. Зняла дівчина віночок, а
парубок перетворився на страшного дідька і забрав її до себе. Тому
кажуть, що вінок оберегіє від нечистої сили.
В Україні вінки мали сонячну символіку. Дівчина у вінку асоціювалася з
сонцем, яке сходить. Також це символ слави, перемоги, святості, щастя, успіху,
миру, сонця, влади, цнотливості, молодості, дівоцтва.
• Для українського народу здавна традиційним оберегом був вінок.
• Зображення вінків було на одязі, скатертиах, рушниках, досить часто
його використовували як елемент декорування будинку.
І, звичайно, він є незмінним атрибутом свята Івана Купала, що
відзначається 7 липня.
Виготовляють традиційний український вінок з 12 квітів: деревій,
барвінок, мальва, калина, безсмертник, незабудка, чорнобривці, любисток,
волошка, ромашка, червоний мак, хміль.

Одне із найпочесніших місць у вінку займає деревій. Це досить невибаглива
рослина, вона росте всюди, куди занесе вітер її насіння. А тому вважається
символом нескореності і непоборності.
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Не можна уявити українського віночка без барвінку. Він став справжнім
символом вічного життя, міцного кохання і шлюбу. До того ж барвінок
захищає він нечистої сили.

З легенд та пісень відомо про чудодійні властивості любистку. Його кидали
в купіль дитини, аби довго жила, була милою. А ще в народі побутує думка
про любисток як приворотне зілля.
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Уособленням краси, молодості, сили і здоров'я вважається волошка.
Розташовуватися вона повинна обов'язково біля любистку.

Квіти безсмертнику означають здоров'я. На вигляд вони маленькі, не дуже
примітні, але їх користь для людини є надзвичайно великою.
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Незайвим буде вплести до вінку і чорнобривці. Тоді дівчина буде
чорнобривою і надзвичайно гарною

Українська традиція визначає кілька рослин для освячення. Серед них —
червоний мак, що став символом дівочої краси, щирих, чистих почуттів
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Ромашка — символ здоров'я, добра і ніжності. Говорять, що у вінку вона
повинна бути між гронами калини та хмелем.

Хміль оспіваний в багатьох легендах і піснях. Рослина символізує розум.
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Мальва - символ любові до рідної землі, до свого народу, до батьківської
хати. Уособлює духовне коріння людини, її вірність духовній спадщині
предків.

Калина була і залишається символом дівочої краси, чистоти.
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СИМВОЛІКА КОЛЬОРУ СТРІЧОК У ВІНКУ
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• Посередині прив’яжемо коричневу стрічку — це символ землі-матінки,
нашої годувальниці.
• По обидва боки від неї — жовті стрічки — це символ сонечка , яке всьому
дає світло і тепло.
• За ними ідуть з різних сторін світло- і темно-зелена – символ живої природи,
краси, юності, спокою в природі.
• За ними в свою чергу синя і голуба – символ неба і води, людям сили і
здоров’я.
• Потім з однієї сторони помаранчева – символ хліба, а з другої фіолетова –
символ розуму.
• А за ними — малинові, щоб щирими зростали дівчатка.
• Рожеву стрічку в’язали, щоб у кожної з них достаток був у домі.
• І останніми були білі стрічки, але на кожній з них вишивали або малювали
золотом чи сріблом сонце і місяць.
• Стрічки берегли дівоче волосся від чужих очей. Вони були не коротшими
від коси.

ІІ.КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЕТАПИ
АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ – АНАЛОГІВ
Переглянувши літературу, каталоги, відвідавши різні Інтернет-ресурси
ми вибрали моделі 1-4, зображені на малюнку 1.
Модель 1
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Модель 2

Модель 3
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Модель 4

Оцінювати моделі –аналоги ми пропонуємо за допомогою таблиці 1 .
Таблиця 1
Характеристика моделей- аналогів
№ Вимоги до виробу
Модель1 Модель2 Модель3 Модель4
1.

Відповідає призначенню

+

+

+

+

2.

Зручний у використанні

+

+

+

+

3.

Простота конструкції

+

-

+

+

4.

Естетичний вигляд

+

+

+

+

5.

Практичність у використанні -

-

-

+

6.

Нескладний у виготовленні

+

+

-

-

Висновок: отже, можна сказати, що Модель 4 відповідає майже всім вимогам,
ми обираємо її за основу, але трохи вдосконалимо на свій смак.
КОНСТРУЮВАННЯ ВИРОБУ
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Ескіз виробу

Для віночка ми вирішили виготовити квіти з гофрованого паперу:
ромашки білі і жовті, волошки, маки та мальви. Всі квіти з зеленими
листочками. Квіти будемо кріпити на обруч.
Яскравий квітковий вінок з паперових квітів хороший тим, що він не в'яне.
Вибравши для його виготовлення яскравий папір та стрічки, ми можемо
отримати оригінальний аксесуар.
У цієї моделі естетичний і оригінальний вигляд. Для її виготовлення не
потрібно багато часу та спеціальної підготовки . Для прикрашання цієї моделі
можна використати атласні стрічки.

Добір матеріалів та інструментів :
Гофрований папір різних кольорів;
дріт зеленого кольору різної товщини;
трафарети з листочками і пелюстками квітів;
клей, манна крупа;
кусачки, ножиці, кісточка, олівець;
обруч;
атласні стрічки.
ТЕХНОЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБУ
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Крок 1.Виготовлення стебел для квітів та листочків

Нарізати смужками гофрований папір зеленого кольору.
Змастити клеєм смужку паперу і починате обертати навколо раніше
нарізаних шматочків дроту. Пальцями перший виток паперу
утримувати на кінці дроту, а сам папір щільно обертайте,
направляючи його по діагоналі. На протилежному кінці дроту папір
також закріплюємо клеєм, обрізаємо зайве.

До заготовок з дротів необхідно приклеїти вирізані з паперу зеленого кольору
шаблони. Листкам надати форму, загортаючи їх олівцем і розправляючи
пальцями.
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Крок 2. Виготовлення паперових квітів: ромашка, волошка, мак,любисток,
мальва.
РОМАШКА
Вигляд квітки ромашка: широко розкинуті по колу білі пелюстки, що сходяться
під яскраво-жовтою щіточкою тичинок, схожою на випуклий гудзик.
Деталі ромашки, матеріали:
білий круг для пелюсток D=6см. - 2 шт.;
зелений круг для підклейки D =3,5см. -1шт.;
зелений листок - 4 шт.;
дріт 15см. для стебла і дріт 12 см. для листків - 2 шт.,та смужки зеленого
паперу;
жовті нитки, манна крупа - для серединки;
клей ПВА.
Виконання:
1.Кошик пелюсток.
Круг з білого паперу складаємо навпіл по діаметру й ще раз по радіусу. На
однаковій відстані один від одного робимо три надрізи по радіусу (1 см. не
дорізаємо), отримуємо чотири сектори. Кожен сектор підрізаємо та
заокруглюємо для пелюстки. Розгортаємо вінчик пелюсток, один з радіусів
дорізаємо до центра і, змастивши клеєм, зліплюємо дві крайні пелюстки,
наклавши одна на одну. Тоді в нас весь вінчик буде трохи піднятий і 15
пелюсток розсунуті. Пелюстки за допомогою ножиць підкручуємо. Склеюємо
два вінчики посередині так, щоб пелюстки верхнього були між пелюстками
нижнього і закручені верхні до середини, нижні - назовні. В центрі кошика
пелюсток робимо отвір товстою голкою.
2. Підклейка.
Зелений круг для підклейки складаємо навпіл по діаметру й ще раз по радіусу,
краї вирізаємо зубчиками. Розгортаємо круг, один з радіусів дорізаємо до
центра і, змастивши клеєм, зліплюємо два крайні зубчики, наклавши один на
один (так як у кошику пелюсток). В центрі підклейки робимо отвір товстою
голкою.
3. Стебло з серединкою.
Змотати жовті нитки в пучок, закріпити його на кінці дроту. Нитки підрізати,
змастити клеєм, присипати манкою.
4. Листки.
Дріт для листків, злегка змастивши клеєм, обмотати смужками паперу.
Вирізані деталі листків склеїти попарно, в середину вклеївши дріт.
5.Зібрати квітку.
На стебло одягнути кошик пелюсток, склеїти з серединкою. Далі на стебло
одягнути підклейку, приклеїти її до кошика пелюсток. Листки прикріпити на
стебло з двох боків біля квітки(ромашка у вінок), або з двох боків по
стеблу(ромашка в букет). Стебло, злегка змастивши клеєм, обмотати смужкою
паперу.
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ВОЛОШКА.
Звичайні польові волошки - яскравого синього кольору, але садові форми
можуть бути білими, рожевими, бузковими і темно-пурпуровими. Для
штучного букета підходять волошки з синього паперу.
Квітка волошки має центр, що складається з щільно посаджених темносиніх(чорних) тичинок з білими кінчиками, і оздоблюють його крайові зубчасті
пелюстки (7-9 штук) синього кольору.
Крайові квіточки дрібні, тому їх краще викроювати у вигляді двох однакових
зубчастих віночків. У верхнього віночка кожну пелюстку з зубчиками
підгинають вверх, а у другого віночка пелюстки відгинають вниз.

Спочатку до дроту прикріплюють
тичинки, які коротко підстригають і умочують їх кінчики у клей та мунну
крупу. На дріт надягають віночки .Центральну частину віночків змащують
клеєм і пінцетом акуратно притискають один до одного. Під віночком у
волошки розташовується велика овальна чашечка. Її роблять з вати, а зверху
накривають зеленою паперовою підклейкою з зубчиками.
Листочки у волошки тонкі, в невеликий рідкий зубчик. Листочки
прикріплюють до стебла почергово, на відстані 4-5 см один від одного.
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МАК.
Квітка маку складається з віночка (чотири пелюстки), великої кількості
тичинок та маточки в середині, стебла з зубчатими листочками .
Деталі ромашки, матеріали:
пелюстка з червоного гофрованого паперу - 4 шт.;
зелений круг для підклейки D =4,5см. -1шт.;
зелений листок - 4 шт.;
дріт 15см. для стебла і дріт 12 см. для листка - 2 шт.,та смужки зеленого паперу;
чорні нитки, манна крупа - для тичинок;
смужка жовтого (зеленуватого) паперу для маточки;
клей ПВА.
Виконання:
1. Стебло з маточкою та тичинками.
Жовту (зеленувату) маточку квітки робимо на кінці загнутого дроту для стебла:
накручуємо папір у формі стрічки та стягуємо верхню частину ниточкою. До
цієї маточки навкруги прикладаємо та примотуємо ниткою, а далі приклеюємо
багато чорних ниточок. На кінчики ниток наклеїти манку.
2.Кошик пелюсток.
З червоного гофрованого паперу вирізаємо 4 пелюстки за шаблонами.
Пелюсткам надаємо форму ложечки: за допомогою ножиць підкручуємо з
трьох боків до середини широку частину, а тоненьку частину скручуємо
спіралькою. Далі прикладаємо пелюстки навколо маточки з тичинками так, щоб
вони заходили один на одного і примотуємо ниткою.
3. Підклейка.
Зелений круг для підклейки складаємо навпіл по діаметру й ще раз по радіусу,
краї вирізаємо зубчиками. Розгортаємо круг, один з радіусів дорізаємо до
центра і, змастивши клеєм, зліплюємо два крайні зубчики, наклавши один на
один. В центрі підклейки робимо отвір товстою голкою . Далі на стебло
одягнути підклейку, приклеїти її до кошика пелюсток.
4. Листки.
Вирізані деталі листків склеїти попарно, в середину вклеївши дріт.
Листки прикріпити на стебло з двох боків біля квітки(мак у вінок), або з двох
боків по стеблу(мак в букет). Стебло,злегка змастивши клеєм, обмотати
смужкою зеленого паперу.
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Крок 3. Плетення вінка

1.Довгий шматок дроту оберніути навколо голови і надати йому характерну
форму вінка. Дріт потрібно обмотати смужками зеленого гофрованого паперу і
закріпити їх. На кінцях з дротів можна сформувати гачок і петельку, щоб
зручно було вінок застібати. Можна зробити вінок з квітів у формі півмісяця з
гумкою або зав’язками-стрічками ззаду. Таке доповнення в конструкції вінка не
тільки не зіпсує, але, додасть вінку універсальності в розмірі.
2.Поступово вплітаємо квіти у вінок, фіксуючи їх зеленим папером і клеєм.
Декоративну зелень, теж потрібно прикріпити між квітами.
3. Ззаду пришиваємо до українського вінка різнокольорові стрічки. Ось і
український національний вінок готовий.
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Наш виріб. Наш віночок. Нам подобається!

44

ІІІ. ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП
3.1. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА Вінок виконано з екологічно чистих матеріалів.
3.2.

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА

Розрахунок собівартості виробу
▪
▪
▪

Собівартість виробу складається:
з матеріальних витрат (табл.2);
з оплати праці;
з амортизаційних відрахувань на обладнання та інструменти (табл.3).

▪

Таблиця 2
Розрахунок матеріальних витрат на виготовлення квітки-брошки
Вартість одиниці
Витрати
Вартість
Назва матеріалу
виміру,грн.
матеріалів
витрат. грн.
Папір гофрований

5.00(5м)

3

15

Нитки вишивальні

3.00 (50 м)

10 м

0.60

Дріт тонкий

Беремо відходи

5м

-

Дріт товстий

Беремо відходи

0,70

-

Клей

8.00

Манна крупа для
серединок

Беремо відходи

1.00
10г

-

Усього орієнтовно: 16.60грн.
Розрахунок оплати праці Оп проводиться на підставі, що оплата праці швачки
ІІІ розряду становить 5 грн. за 1 годину. На виготовлення вінка затрачено
4годину.
Оп=5.00×4=20.00 грн.
Витрати на амортизацію інструментів становлять 10% від їх вартості (табл.3).
Таблиця 3
Розрахунок амортизаційних відрахувань на інструменти
Назва інструмента Вартість, грн. Амортизація, грн.
Ножиці

8.00

0.80

Голки ручні

4.00

0.40

Усього 1.20грн

45

Загальна собівартість виготовлення виробу становить:
С =16.60 + 20.00+ 1.20 =37.80грн.
Визначення ціни прибутку внаслідок реалізації віночка, яка становить 10% від
собівартості:
П= 37.80×10% =3.78 грн.
Визначення договірної ціни реалізації віночка:
Ц=37.80+3.78= 41.58 грн.
3.3.

ВИСНОВКИ:

Метою нашого проекту було створення українського національного
віночка.
Створений виріб має оригінальний вигляд, зручний у використанні.
Такий вінок з штучних квітів довговічний у використанні, вишукані квіти
можуть доповнити вишиванку у національному костюмі, або слугувати
декором вашого інтер`єру.
Оцінювання якості виробу проводять за такими показниками:
функціональними, естетичними, ергономічними, технологічними,
економічними. Аналіз якості зробленого нами віночка показав, що виріб
відповідає всім вищезазначеним вимогам. Ми отримали велику творчу
насолоду, працюючи над створенням виробу.
РЕКЛАМА
Квіти – невід’ємна частина нашого життя. Вони здатні покращити настрій, з їх
допомогою можна висловлювати почуття, підкреслювати урочистість моменту.
Вінок барвистий прикрашає
Красу дівочу неземну,
Її від бід оберігає
Неначе молоду Весну.
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