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Методична проблема вчителя 

«Розвиток творчих здібностей під час проектної 
діяльності на уроках трудового навчання» 

Вчитель повинен досягти успіху, 
Щоб його досягли учні, 

А учні повинні досягти успіху 
Щоб його досягло суспільство 

 



Життєдіяльність вчителя 

Майстерність  

Удосконалення , 
пізнання нового Розвиток  

Буденність  Функціонування  

Творчість  



Ставлення до кожної дитини, як 
до своєї власної 

Правила 
для себе 

Глибоке знання 
психологічних та вікових 

особливостей дитини 



Організація роботи на уроці 

 Підбір матеріалів 
 Робота з інструкційними картами  
 Вивчення історії виробу та техніки виконання 
 Демонстрація вчителем різних прийомів 
 Формування позитивного ставлення до ручної праці 
 Використання прийомів для формування творчого 

мислення 
 Створення ситуацій успіху 
 Створення безпечних умов праці 

 



Практична 
робота 

Захист 
проектів  

Використання 
інформаційних 

технологій 
Вирішення 
складних 

Питань 

Робота в 
групах, 
парах 

Робота з 
документацією 

Методи 
формування 

творчих 
здібностей учнів 



Дотримуючись народної мудрості, 
яка говорить : «Не бійся, що знаєш – 
бійся, що не навчися», хочу досягти 

успіху у справі впровадження 
проектів так, щоб усе, що підлягає 
вивченню за програмою предмету, 
вивчалося легко, доступно, швидко, 

грунтовно.     



Актуальність досвіду: 

1. Потреба у зростанні творчих 
ресурсів дитини в умовах 
глобалізації суспільства. 

2. Необхідність активізації творчої 
активності у всіх сферах 
діяльності. 

3. Розвиток загальної і художньої 
культури учнів. 



Вишивання  
 

На уроках вишивання вчаться першим художнім швам і поступово 
вдосконалюючись, виготовляють вироби мистецтва. Робота з вишивання 
не лише цікава, а й корисна для дітей, вона діє загальноосвітнє і виховне 

значення. У процесі занять учні набувають певних трудових умінь, 
оволодіють доступними їм прийомами ручного шиття, навчаються 

практично осмислювати свою роботу, працювати індивідуально 



Активне спілкування учнів, взаємодія 
сприяє перетворенню уроку трудового 

навчання в суспільну працю  





Намагаючись кожен свій урок зробити 
засобом розвитку творчих здібностей 

учнів, їх талантів, інтересів, 
самовираження та самореалізації. 



Слідкую за тим, щоб учні доводили свої 
проекти до кінця і бачили результати.  



Мій кабінет – моя скарбниця  







 




