
  20 листопада 2017 року в 123 

групі викладачем Гордійчук О.М.  було 

проведене відкрите заняття з методики 

трудового навчання з практикумом на 

тему: «Методика навчання 

паперопластики». 

Епіграфом заняття були слова 

відомого французького літератора та 

філософа Клода Адріана Гельвеція 

«Щоб здивуватися, потрібна мить, а 

щоб зробити дивовижну річ, потрібні роки терпіння і наполегливої праці». 

 На занятті студенти  ознайомилися з  поняттям «паперопластика», 

видами та технікою її виконання, закріпили знання про властивості паперу,    

удосконалювали навички роботи з різання,  складання, скручування,  

гофрування, склеювання паперу. Навчальний процес був спрямований на 

формування у студентів готовності ефективно організовувати внутрішні 

(знання, уміння) і зовнішні (інформаційні,  матеріальні) ресурси для 

досягнення поставленої цілі. 

На початку заняття було проведено вправу «Очікування». Кожен зі 

студентів  записав власні очікування на крилах метелика і по черзі прикріпив  

їх на квіткову галявину. 

В основу організації 

студентів на занятті було 

використано метод проектів. 

Вихованці працювали у творчих 

групах, досліджували технологію 

виготовлення квітів з паперу, які 

використовуються для виконання 

аплікацій та об'ємних виробів.  За 

такої організації освітньої діяльності вирішується низка рівнорівневих 



дидактичних і виховних  завдань: розвиваються пізнавальні навички 

студентів, формуються вміння самостійно конструювати, орієнтуватися в 

інформаційному просторі. У ході роботи студенти ознайомилися з видами 

паперопластики  та засвоїли потрібну інформацію. Це дало можливість 

зробити правильні висновки про техніку виконання паперопластики, 

ознайомити з методикою навчання учнів початкових класів у виготовленні 

квітів з паперу.  

Головним завданням на занятті було надати студентам можливість 

застосувати набуті знання на практиці. Для цього було організовано рольову 

гру «Вчитель-учні». 

 

Студенткою  Нікуліною Катериною було проведено  фрагмент уроку в 

1 класі на тему: Аплікація "Золота рибка". 



Під час перегляду фрагменту, студенти вирішували поставлене 

завдання  щодо визначення етапів уроку, виробничих операцій, які 

використані під час показу, та методів, які при цьому застосовувалися. 

Під час заняття були використані різні методи, форми і прийоми 

навчання: тестовий контроль знань; очікувані результати, асоціативний кущ; 

мультимедійні презентації; індивідуальна робота з програмами з трудового 

навчання для учнів початкових класів, рольова гра, робота у малих та 

великих групах, проектні форми роботи.  

Сучасні технології навчання дають змогу зробити новий крок у 

методичній підготовці майбутнього вчителя початкової школи, сприяють 

формуванню професійних компетентностей, розвитку технічного і 

технологічного кругозору;  культури праці та побуту; критичного мислення;  

розвитку особистісних якостей. 


