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Анотація  

Сучасні виклики потребують від вчителя швидко зорієнтувати весь 

освітній процес під умови, де живе спілкування може бути обмежене і 
навчання переходить в онлайн-площину, використовувати всі можливості та 

формати, які нададуть змогу дітям отримати якісні, цікаві, потрібні  знання. 

В умовах карантинних обмежень та переведення освітнього процесу в 
онлайн-формат виникла необхідність доступно, чітко, зрозуміло, у зручний 

час організовувати проведення уроків для учнів, зрозуміло пояснювати  

матеріали занять, послідовність та технологію виконання різних виробів. 

Проведення уроків «Трудового навчання» з використанням комунікаційної 
платформи  zoom зручно для надання лекційного матеріалу, особливо з 

використання презентацій, відеоматеріалів, демонстрації  та обговорення 

можливих варіантів виробів, презентацій робіт дітей, проведення міні-квестів. 
Але саме відео уроки дають можливість учням неодноразово переглядати 

матеріал уроку, зупинитись на технологіях виконання виробу в залежності 

від власних потреб, працювати у зручному для себе темпі. Створення власне 

вчителем відеоконтенту уроку в змозі зацікавити учнів заняттям та 
привернути їх увагу до предмету. 
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ВСТУП 

Метою навчання в школі є розвиток, соціалізація учнів, формування 

самосвідомості, культури, світоглядних орієнтирів, творчих здібностей, 

креативності – формування ключових та предметних компетентностей. 

Кожен предмет, маючи власний компетентнісний потенціал, вносить свій 

внесок у формування ключових компетентностей, у творення освітнього 

середовища, впливає на отримання результату – випускника, майбутнього 

громадянина, усебічно розвиненого, здатного до критичного мислення, 

патріота з активною позицією, що діє згідно з морально-етичними 

принципами і здатного приймати відповідальні рішення, поважати гідність і 

права людини, інноватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати 

економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, 

учитися впродовж життя. 

Компетентнісний потенціал предмету «Трудове навчання» неможна 

недооцінювати. Залучення до занять сприяють розвитку творчих здібностей 

учнів, креативності, розвитку просторового мислення, художньої уяви, 

естетичних здібностей, пробуджує пізнавальні інтереси до вивчення історії, 

традиційних художніх промислів українського народу, бажання зберігати 

родинні традиції, національну культуру, розвиває екологічне мислення та 

інше. Практична робота на уроках трудового навчання є ефективним засобом 

розвитку: пам'яті, уваги, мислення, узагальнення, систематизації знань, 

розвитку організму, координації рухів. Вивчаючи теми предмету та 

виконуючи творчі проекти, діти мають можливість розкривати свій творчий 

потенціал, навчатись приймати оригінальні рішення у вирішенні різних 

проблем, бути наполегливим у досягненні мети (дуже часто виконання 

роботи вимагає сили волі, старанності і навіть сміливості взятись за 

завдання). А так, як в кінці роботи є результат, який можна бачити, 

використовувати і порівнювати  з роботами інших учнів, це викликає 

емоційне піднесення виконавців, бажання довести роботу до кінця і з 

найкращим результатом. 
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На уроках трудового навчання можуть успішно формуватися 

компетентності учнів, яким важко проявити себе на інших предметах. Отож, 

вчитель має  створити умови,  щоб кожна дитина змогла посилити свій 

потенціал. За відповідних умов, кожен учень, незалежно від вихідного рівня 

своїх компетентностей, підніметься на вищій рівень. 

Всі аргументи свідчать про необхідність викладання предмету 

«Трудове навчання» в освітньому закладі, а особливо за умов карантинних 

обмежень та необхідності переводити навчання і в онлайн-формат.  

Психологи стверджують, що знайти собі нове хобі – це одна з порад, як 

подолати паніку та депресію під час карантинних обмежень та ізоляції. Це 

гарний період для самовивчення, самодослідження, самопізнання, 

самоаналізу, це можливість для творчої активності. Всі проекти, які 

виконують діти, несуть практичне значення, є особистісно ціннісними, 

корисними для сім’ї, родини, класу, школи, громади, соціально 

зорієнтованими або мають підприємницький потенціал, а головне приносять 

задоволення від діяльності, є заняттями для душі. 

 І все це актуально для уроків трудового навчання. 

Ніщо не може замінити живе спілкування вчителя та учня, але і 

відкидати можливості різних платформ, месенджерів, програм для створення 

сучасного формату уроку, використання можливостей інтернету для 

навчання та спілкування, зацікавлення учнів навчальним матеріалом, 

привернення уваги до свого предмету, формуванню інформаційно-цифрових 

компетентностей як учнів так і вчителів.  

Сучасний вчитель має крокувати в ногу з часом та своїми учнями, 

шукати оптимальні шляхи вирішення проблем, розвиватись та 

самовдосконалюватись, ризикувати та надавати приклад учням. 

Основна тривалість відео уроків від 5 до 30 хвилин. За необхідності одне 

відео можливо використовувати протягом декількох занять в залежності від 

темпу, можливостей діяльності учнів. 
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ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ 

Складено за Навчальною програмою з трудового навчання для 

загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи, що затверджена 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 

Матриця 5 клас 

 Проект  6 Проект   7 

Об’єкт 

проектно-

технологічної 

діяльності учнів 

М’яка об’ємна  іграшка 

Пасхальний сувенір 

Закладинка 

Основні 

технології 
Технологія обробки 

текстильних матеріалів ручним 
способом 

Технологія виготовлення 

вишитих виробів 
початковими, лічильними та 

декоративними швами. 

 
Додаткова 

технологія 
  

Очікувані 

результати 

навчально-

пізнавальної 

діяльності 

Знає етапи проектування 

Розуміє необхідність 
дотримання правил  безпечної 

праці та організації робочого 

місця 
Добирає інструменти та 

матеріали для виготовлення 

виробу.  

 Визначає необхідну кількість 
матеріалів для виготовлення 

виробу. 

Робить висновки  про 
необхідність економного 

використання конструкційних 

матеріалів. 

Усвідомлює розвиток техніки 
 

Знає властивості 

конструкційних матеріалів. 
Застосовує методи 

фантазування  при 

проектуванні виробу. 
Виготовляє виріб. 

Оздоблює виріб за готовою 

композицією. 

Дотримується правил 
безпечної праці при виконанні 

технологічних операцій. 

Висловлює судження щодо 
цінності конструкційних 

матеріалів природного 

походження. 

 

Кількість годин 8 4 

 

Календарне планування 5 клас 

Основи проектування, матеріалознавства та технології обробки. 

Об’єкт проектної діяльності  М’яка іграшка 
Основна технологія: Технологія обробки текстильних матеріалів ручним 

способом 

49-

50 

 
 

29.03 М’яка  іграшки  у  сучасному  декоративно-ужитковому  

мистецтві. Пласкі та об’ємні іграшки. Пошук  виробів-аналогів. 

Організація робочого місця. Правила безпечної роботи та 
санітарно-гігієнічні вимоги.   
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 П/р ІБЖД. Розроблення ескізного малюнка м’якої іграшки. 
Виготовлення шаблонів та деталей виробу 

51-

52 

 

05.04 Проектування та виготовлення виробу. Складання плану роботи.  

П/р ІБЖД. З'єднання деталей  

53-

54 
 

12.04 Отримання деталей іграшки 

П/р ІБЖД. З'єднання деталей 

55-
56 

 

19.04 Виготовлення іграшки 
П/р ІБЖД Презентація виробу  

Тематичне оцінювання 

Об’єкт проектної діяльності  Закладинка для книги 

Основна технологія: Технологія виготовлення вишитих виробів початковими, 

лічильними та декоративними швами. 

57-
58 

 

 
 

 

26.04 Традиційні види рукоділля і декоративно-ужиткового мистецтва. 
Вишивка як традиційний вид декоративно-ужиткового 

мистецтва. Види вишитих виробів. Знаки і символи в українській 

вишивці (сонця, води, берегині, продовження життя тощо) 
Робота з інформаційними джерелами. Створення банку ідей.  

П/Р ІБЖД. Створення схеми та ескізу виробу. Підготовка ниток 

та тканини до роботи. 

59-

60 
 

17.05 Основи побудови композиції у вишивці: Орнамент. Види 

орнаментів. Кольори у вишивці. 
П/р ІБЖД Виготовлення виробу. Тематичне оцінювання 

 

Матриця 7 клас 

 Проект   5 

Об’єкт проектно-

технологічної 

діяльності учнів 

Декоративна пасхальна листівка 

Основні 

технології 
Технологія виготовлення вишитих виробів (хрестик). 

Додаткова 

технологія 
Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом 

Очікувані 

результати 

навчально-

пізнавальної 

діяльності 

Називає конструкційні матеріали, необхідні для виготовлення 

запланованого виробу.  
Виконує малюнок виробу Виконує технологічні операції 

відповідно до обраного виробу та технології його 

виготовлення. 
Проводить міні-маркетингові дослідження для обґрунтування 

вибору виробу та його конструкційних особливостей. 

Робить висновки  про необхідність економного використання 

конструкційних матеріалів. 
Кількість годин 8 
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Календарне планування 7 клас 

Основи проектування, матеріалознавства та технології обробки. 

Об’єкт проектної  діяльності: Технологія виготовлення вишитих виробів 

(декоративна пасхальна листівка) 
Основна технологія: Технологія виготовлення вишитих виробів ( хрестик) 

Додаткова технологія: Технологія обробки текстильних матеріалів ручним 

способом. Технологія оздоблення одягу. 

18 05.01 Традиційні види рукоділля і декоративно-ужиткового мистецтва. 

Вишивка як традиційний вид декоративно-ужиткового мистецтва. 
Види вишитих виробів. Регіональні особливості оздоблення виробів 

вишивкою. Вибір виробу та візерунка для вишивання.. Добір тканини, 

ниток, видів швів для вишивання виробу. 

Організація робочого місця. Правила безпечної праці та санітарно-
гігієнічні вимоги під час виконання завдань практичної роботи. 

П/р. ІБЖД. Вибір виробу, візерунка та видів швів для вишивання 

виробу 

19 26.01 Вишивальні шви та їх види.  

П/р. ІБЖД Вправи з виконання швів  

20 02.02 Послідовність виконання вишивальних швів: «хрестик». 
Ознайомлення з професією «вишивальник» ручної і машинної 

вишивки. 

П/р. ІБЖД Вправи з виконання швів. 

21 09.02 Визначення місця розташування візерунка на виробі (розмічання). 

Економне використання тканини. Способи перенесення візерунка для 
вишивання на тканину. 

П/р. ІБЖД. Вишивання виробу дібраними швами 

22 16.02 Виготовлення та оздоблення виробу.  

П/р. ІБЖД Вишивання виробу. 

23 23.02 Виготовлення та оздоблення виробу. 
 П/р. ІБЖД Вишивання виробу  

24 02.03 Остаточна обробка виробу. (прання, підкрохмалювання).  
П/р. ІБЖД. Остаточна обробка вишитого виробу.  

25 09.03 Догляд за вишитими виробами Прасування вишитих виробів, його 

особливості. 

26 16.03 Презентація робіт. Оцінювання результатів проектної діяльності. 

Тематичне оцінювання. 
 

В роботі представлено: 

Мультимедійний контент: 12 відео уроків предмету «Трудове навчання» з 

виконання двох проектів для учнів 5-х класів та одного проекту для учнів 7-х 

класів.на платформі YouTube, каналі Trudove Navchannia для використання 
під час дистанційного навчання. 

5 клас (4 відео уроки) 

Тема: М’яка іграшка 
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Основна технологія: Технологія обробки текстильних матеріалів ручним 

способом 

Проектування та виготовлення виробу. Пошук  виробів-аналогів. 
Розроблення ескізного малюнка м’якої іграшки. Виготовлення шаблонів 

Отримання деталей іграшки. З’єднання деталей виробу. Презентація виробу  

5 клас (3 відео уроки) 

Тема: Закладинка для книги 
Основна технологія: Технологія виготовлення вишитих виробів 

початковими, лічильними та декоративними швами 

Вишивка як традиційний вид декоративно-ужиткового мистецтва. Види 
вишитих виробів. Види орнаментів. Знаки і символи в українській вишивці.  

Ескіз візерунка для вишивання. Створення схеми виробу. Виконання 

основних швів. Остаточна обробка виробу. 

7 клас (5 відео уроків) 

Тема: Декоративна пасхальна листівка (вишита) 

Основна технологія: Технологія виготовлення вишитих виробів (шов 

«хрестик») 

Технологія виконання швів «косий хрестик» (в два ходи, в один хід, по 

діагоналі), «торочки закріплені швом «косий хрестик»». Підготовка ниток до 

роботи. Роботи зі схемою вишивки. Розмічання тканини. Виготовлення 

виробу 
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Відео уроки 

5 клас Тема: М'яка іграшка. Технологія обробки текстильних 

матеріалів ручним способом 

 

1 урок   https://www.youtube.com/watch?v=HWUgkj95_H0 

 
 
2 урок  https://www.youtube.com/watch?v=BJXLCXFF1No 

 
 

3 урок https://www.youtube.com/watch?v=bl4GjjdU5hk 

 
 



 11 

4 урок  https://www.youtube.com/watch?v=2BD8vtZDygk 

 
 

 

5 клас Тема: Закладинка для книги. Технологія обробки 

текстильних матеріалів ручним способом 

1 урок  https://www.youtube.com/watch?v=L6XtujBZu0k 

  
 
         2 урок https://www.youtube.com/watch?v=K76CjuhfX6Y 
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3 урок https://www.youtube.com/watch?v=KZfvnSA-20A 

  
 

7 клас Тема: Технологія виготовлення вишитих виробів (декоративна 

пасхальна листівка) 

 

1 урок   https://www.youtube.com/watch?v=8oqJln2jDI4 

  
 

2 урок   https://www.youtube.com/watch?v=ah1J1ImSVNE 
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3 урок https://www.youtube.com/watch?v=xneONwrVSmE 

 
 

4 урок https://www.youtube.com/watch?v=gkylHpWtOEQ 

 
 

5 урок https://www.youtube.com/watch?v=QLzMu-sKws8 
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РОБОТИ УЧНІВ 

 (зворотній зв'язок: платформа humam, viber-групи) 

 

5 клас. Тема: М'яка іграшка «Пасхальний сувенір». 

 Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом 
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5 клас. Тема: Технологія виконання вишитих виробів  

«Закладинка для книги» 
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7 клас. Тема: Технологія виконання вишитих виробів (шов 

«хрестик») 

«Декоративна пасхальна листівка» 
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ВИСНОВКИ 

Сучасні діти - нинішнє покоління учнів, народжених після 2000 року, – 

це перше повністю цифрове покоління. Їх називають «generation Ζ» або 

«покоління Ζ», «цифрові люди», бо вони пов'язані між собою за допомогою 

мережі Інтернет, YouTube, мобільних телефонів, SMS і MP3-плеєрів. Їх 

цінності знаходяться ще у процесі формування, але психологи відзначають 

тяжіння до індивідуалізму, самовпевненість і спрямованість до успіху.        

Інформаційне середовище, у якому живе покоління Z, суттєво впливає на 

розвиток їх особистості, визначаючи характерні ознаки (за класифікацією 

американського дитячого психолога Ш. Постник-Гудвіна):  

1. Нетерплячість (виросли в онлайн-середовищі та звикають до того, що їхні 

бажання завжди будуть виконані у віртуальній реальності, але щоб зробити 

це в реальному житті, часто недостатньо просто натиснути на кнопку).  

2. Зосередження на короткострокових цілях (у всьому прагнуть отримати 

негайні результати, як в Інтернеті).  

3. Залежність від Інтернету (сидять у соціальних мережах, грають в 

Інтернет-ігри, постійно розповідають про своє життя в блогах і спілкуються в 

контакті, Skype тощо). 

4. Фрагментарність образного мислення (не виховані на книгах, а тому 

максимум, що вони можуть читати, це будь-які статті, найчастіше – міні-

новини, формат твітів і статусів у соціальних мережах). 

5. Швидко стають дорослими (виросли в епоху економічної депресії; а від 

них усі очікують тільки одного – бути успішним). 

6. Орієнтація на використання (знають, чого хочуть і як це отримати) 

7. Цінують чесність, тому в соціальній мережі відкриті (багато хто живе у 

світі фантазій, але деякі пишуть правдиво та чесно, інколи – дуже відкрито, 

чим шокують старше покоління). 

8. Віртуальний світ на першому плані (у виборі між особистою зустріччю та 

спілкуванням у кіберпросторі віддадуть перевагу другому способу).  
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9. Техніку знають краще, ніж розуміють почуття людей (запитують не у 

вчителів і батьків, а в Інтернеті, тому збільшується комунікативна відстань 

дітей від їхніх батьків і переривається ланцюг соціального наслідування, 

передавання досвіду). 

10.  Розумні виконавці (легко піддаються впливу). 

[https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5229] 

Зрозуміло, що умови сучасного навчання, а особливо в період 

карантинних обмежень та, повного або часткового, переходу освіти на 

дистанційні технології потребують від педагогів шукати нові форми, підходи, 

ідеї організації освітнього процесу, які дозволи б повною мірою залучити 

дітей до процесу. Навчальний матеріал має бути яскравим та візуальним. 

Покоління  Z найкраще сприймає візуальну інформацію. Краще сприймання 

матеріалу допомагає позитивне мислення та позитивні емоції. Учні не 

можуть утримувати увагу більше ніж 15-20 хв. і це потрібно враховувати під 

час занять. Для дітей потрібна можливість неодноразово повторити матеріал 

для кращого його сприймання (кожен повинен мати можливість працювати у 

своєму темпі). Вся діяльність має бути посильною та результат вкладених 

зусиль повинен мати конкретне застосування та бути ціннісним для дитини.  

Всі вище наведені аргументи на користь використання онлайн-ресурсів  

при формуванні навчального матеріалу. Уроки в YouTube під час 

неможливості офлайн-навчання створюють умови для формування інтересу 

дітей, залучення до освітнього процесу, спілкування з вчителем (зворотній 

зв’язок можливо організовувати в месенджерах та за допомогою освітніх 

платформ (Human), viber груп. Під час звичайного навчального процесу 

використання відео уроків це методичний матеріал, допомога вчителю у 

роботі. Для учнів можливість передивитись заняття в інший час, зупинись у 

потрібному місті та знову продивись діяльність дає можливість працювати у 

власному темпі, зручному режимі.  
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