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АНАЛІЗ ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ 6–8 
КЛАСІВ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ РУЧНИХ ШВЕЙНИХ РОБІТ 

 
Вивчаючи досвід вчителів, ми провели аналіз формування вмінь і 

навичок в учнів при виконанні ручних робіт. 
Як показала практика, учні звичайно проявляють великий інтерес до 

виготовлення виробів, цьому сприяють і мальовничо оформлені стенди, 
плакати та інші наочні, посібники в швейній лабораторії. 

Розглянемо, як послідовно формуються вміння і навички при 
виконанні ручних робіт. 

Всі ручні операції виконуються відповідними інструментами, тому 
перше ніж ознайомити студентів з виконанням ручних операцій, їх вчать 
користуватись інструментами і пристроями. [1, с.67] 

Досвід викладання даного матеріалу в Тульчинській загальноосвітній 
школі № 1 І–ІІІ ступенів показує, що на заняттях учням пропонують 
інструкційно-технологічні картки, плакати, малюнки, стенди з технологією 
обробки деталей і вузлів швейних виробів. При відпрацюванні навичок 
користування інструментами особливе значення приділяють користуванню 
наперстком. З аналізу занять видно, що учні не люблять користуватись 
наперстком, і тому завдання викладача – привчити їх з самого початку 
одягати на палець наперсток, а вже потім брати у руки голку. Вчителі  цієї 
школи пропонують присвятити відпрацюванню навичок роботи з 
наперстком одне-два заняття, щоб при виконанні ручних стібків всі учні 
працювали з наперстком. Вона спочатку демонструє методи користування 
наперстком для всієї групи, а далі слідкує за виконанням цього прийому 
кожним учнем. 

Щоб заохотити учнів користуватися наперстком вони проводять 
екскурсію на фабрику, де ручні роботи займають понад 40 %. На цій 
фабриці ручними стібками вишивають різноманітні вироби та прикраси.  

Тут працюють відомі народні умільці, переможці різноманітних 
конкурсів з української народної вишивки. Робітниці демонструють учням 
основні прийоми роботи виконання ручних стібків, обов’язково 
користуючись при цьому наперстком. Зачаровуючись витворами умільців, 
учні охоче сприймають ці прийоми, крім того, вони вбачають їх 
важливість, цікавляться ними, переймають досвід виконання. Аналізуючи 
проведені заняття, ми помітили, що група, яка побувала на екскурсії, охоче 
використовувала наперсток при виконанні стібків, більш того, учні цієї 
групи ділились досвідом зі своїми товаришами, навчали їх цим прийомам.  

Крім традиційних уроків ми використовували й нестандартні типи, а 
саме: 
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− уроки на інтегративній основі, наприклад: «Кольорова гама 
української народної вишивки та її регіональні особливості» (інтегрований 
з географією);  

− уроки з відео- та комп’ютерною підтримкою, наприклад: 
«Поняття про оздоблювальні ручні стібки»; 

− уроки-рольові ігри (уроки навчання учнів з’єднувальним ручним 
роботам); 

− уроки з елементами народознавства, наприклад: «І на тім 
рушникові оживе все знайоме до болю...» (7 клас); 

− уроки-виставки та уроки-покази мод під час захисту творчих 
проектів [3, с. 45]. 

Найуживанішими прийомами розвитку в учнів навичок 
самоконтролю і самооцінки, критичного мислення є найрізноманітніші 
конкурси («Знайди помилку», «Хто швидше»), ігри, гіпотетичні прогнози, 
асоціативні та логічні диктанти. 

З метою забезпечення глибоких знань учнів та їх контролю 
практикуються експрес-диктанти, які подібні до тестової перевірки, бо 
одночасно є вправами зворотної дії: можна одразу перевірити правильність 
виконаної роботи.  

Такі диктанти, як свідчить наш досвід, доцільно проводити як на 
початку уроку (перевірка раніше вивченого матеріалу, актуалізація 
опорних знань), так і в кінці (закріплення вивченого матеріалу). 

Для групової форми роботи використовується програмований 
контроль, під час якого усуваються прогалини в знаннях слабких учнів. 

Для творчої роботи учнів у групі використовуються такі прийоми 
роботи, як випереджувальні завдання (наприклад, пошук історичної 
інформації до наступної теми уроку), спільне обґрунтування проекту в 
мікрогрупах, складання та розв’язування кросвордів [2, с. 125].  

Отже, вивчаючи досвід вчителів, майстрів ліцею, ми помітили багато 
цікавих методів ручних робіт, технологічних прийомів їх виготовлення, що 
може бути використано учнями в процесі вивчення обслуговуючих видів 
праці. 
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