
Людмила Шевель  
 

ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

 ОБСЛУГОВУЮЧИХ ВИДІВ ПРАЦІ 
 
Проблемі розвитку творчої активності та формуванню творчої 

діяльності в учнів на уроках трудового навчання приділялась певна увага з 
боку науковців та педагогів, проводились дослідження окремих шляхів 
підвищення ефективності розвитку активності різними методами і 
засобами, розроблялись окремі типи навчання і системи в загальному 
контексті. Однак, питання формування навиків творчої діяльності в учнів у 
процесі проектування і виготовлення об’єктів технологічної діяльності на 
уроках обслуговуючої праці і надалі залишається повністю не 
відпрацьованим. 

Внаслідок проведеного теоретичного аналізу проблеми, на нашу 
думку, в практику уроків обслуговуючої праці слід впроваджувати 
педагогічні умови формування навиків творчої діяльності в учнів, які 
передбачають систематичне і цілеспрямоване впровадження творчих 
проектів у зміст трудового навчання і вміле педагогічне управління 
навчально-творчою діяльністю. 

Підліток почуває себе митцем і здатен в процесі виготовлення 
конкретних предметів показувати своє ставлення до навколишнього світу. 
Він створює продукт своєї творчості, який приносить радість і йому, і 
дорослому. Учень бачить, як уважно оцінюють його роботу, тому і сам 
ставиться до неї уважно. На жаль, до теперішнього часу в школі якраз ці 
можливості не завжди усвідомлюються і використовуються повністю. 

Творчість потребує гарної організації і матеріальної забезпеченості 
цього процесу – тільки тоді можна чекати добрих результатів. Творча 
діяльність учня не може вийти за межу знань, які у нього є. Відповідно, 
треба донести до учнів ці необхідні основні знання, навчити таким 
навичкам і особливостям роботи, які були б потрібні для створення 
запропонованих виробів, крім того, творчість не заперечує знання 
технології, виконання виробу і правил безпеки праці, для цього вчитель 
відбирає і комплектує відповідний матеріал [1, 25]. 

Характеризуючи діяльність учнів при виконанні творчих проектів, 
необхідно з’ясувати питання про взаємозв’язок навчання і праці, тобто 
доцільно розглядати формування навичок творчої діяльності як два етапи 
однієї цілісної діяльності. На першому етапі відбувається обґрунтування 
діяльності. На другому етапі набуті знання, вчення і навички повинні 
виступати засобом виконання діяльності з якісно новим змістом ланок цієї 
структури, і на другому етапі учні отримають нові знання. В зв’язку з цим 
проектну діяльність з позиції характеру діяльності ми визначили як творчу. 



Щоб наша участь в творчості сприятливо діяла на підлітка, щоб 
керівництво розвитком учня було ефективним, потрібно визначити, як 
з’являються прояви творчої діяльності і подивитися, як це відбувається. 
Нам потрібно предмети творчості усвідомлювати не просто як ті, що 
навчають яким-небудь трудовим і конструктивно-художнім навичкам і 
знанням, а як предмети, які формують мислення, здатність до емоційного 
засвоєння діяльності, так як творчість вміщує в собі всі види людської 
діяльності в єдине ціле, воно ніби суміщає в собі, конденсує в особистості 
людини. Воно пов’язано з природою, етикою, естетикою, наукою, 
технікою, промисловістю і іншими сферами діяльності, які оточують 
людину [2, 205]. 

Творча робота обумовлена, в основному, двома основними 
причинами: особистою зацікавленістю і соціальною важливістю її. 

В загальному плані процес творчої діяльності учнів можна поділити 
на ті ж стадії, що і процес творчої діяльності дорослих: виникнення ідеї 
або творчої задачі; вирішення задачі; здійснення рішень на практиці. 
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