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ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ МАШИННИМ СПОСОБОМ» 

 

Сучасний стан розвитку суспільства міцно пов’язаний з процесом 
реформування сучасної технологічної освіти, з пошуком шляхів і методів її 
вдосконалення, впорядкування нових педагогічних та інформаційних 
технологій. Актуальним є питання формування в учнів знань, умінь і 
навичок у процесі виготовлення швейних виробів машинним способом, а 
також культури проектування, яка сьогодні входить до багатьох сфер 
загальноосвітньої практики у вигляді проектних методик навчання [1, с. 2]. 

Загальновідомо, що інформаційні технології можуть зробити процес 
навчання більш цікавим, таким, що відповідає реаліям сьогодення. Одним 
з переваг застосування комп’ютера у навчанні є підвищення мотивації 
навчання. Не лише новизна роботи з комп’ютером, яка сама по собі 
нерідко сприяє підвищенню інтересу до навчання, але і можливість 
регулювання розв’язання учбових завдань за рівнем складності, 
заохочуючи знаходити учнів правильні рішення, позитивно позначаються 
на мотивації навчання [3, с. 6]. 

Проблемою культури проектування, а також використання 
інформаційних технологій в навчанні займалися багато дослідників, а саме: 
Р. С. Гуревич, В. І. Гусєва, О. М. Коберник, В. М. Мадзігон, Н. Т. Ничкало, 
Т. А. Сиротенко, В. П. Титаренко, Д. О. Тхоржевський, Л. М. Хоменко та ін. 
Але дослідження з методики навчання учнів 7–9 класів технології 
виготовлення швейних виробів машинним способом з використанням 
інформаційних технологій, поки що лишилося поза увагою, тому тема 
статті обрана нами саме такою. 

Розглянемо як послідовно формуються вміння і навички при 
виконанні робіт що передбачені вище зазначеним варіативним модулем. 

Відповідно до державних вимог рівня загальноосвітньої підготовки 
учні вивчають елементи комбінаторики в конструюванні поясного виробу, 
виконують ескізний малюнок та креслення виробу, а також розробляють, 
оздоблюють та оформляють порт фоліо за допомогою якого презентують 
виріб [3, с. 86]. 

З цікавими методами застосування комп’ютера у навчанні я 
ознайомилась на уроках трудового навчання в Уманській ЗОШ І–ІІІ 
ступенів № 3. Ось, наприклад, вчитель Курницька А. В. та Башкевич С. І. 
при поданні нового матеріалу використовували презентації пов’язані з 
даною темою, після чого учні проявили великий інтерес до виготовлення 
виробу, оскільки цьому сприяли вдало підготовлений матеріал, зразки 
виготовлених виробів, плакати та інструкційні карти. За цією методикою 
учні спочатку засвоїли знання про відповідні методи проектування, 
конструкційні матеріали, що використовуються для пошиття виробів, 
набували навичок з виконання машинних робіт, та ознайомилися з видами 



оздоблення виробів, навчалися прийомам їх виконання. Далі під час 
виготовлення виробу та розробки порт фоліо вчителі здійснюють контроль 
за учнями для правильного виконання виробу та дотримання правил 
техніки безпеки. Для більшого зацікавлення вчителі практикують 
проведення екскурсій на швейну фабрику, де учні докладніше 
ознайомлюються з пошиттям одягу. 

Досвід показує, що учні, які побували на екскурсії, охоче виконують 
поставлені перед ними завдання та проявляють велику активність при 
конструюванні, моделюванні та технології пошиття виробів. 

Отже, вивчаючи передовий досвід вчителів, можна помітити багато 
цікавих методів навчання учнів, технологічних прийомів, що може бути 
використано в процесі виготовлення швейних виробів. 
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