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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Перед установами системи позашкільної освіти сьогодні, як ніколи, гостро постає важливе завдання 

розвитку творчого потенціалу дітей з урахуванням їх індивідуальних і вікових особливостей. 

Творчість – постійний супутник дитинства. Заняття технічною творчістю є чи не найцікавішим видом 

творчої діяльності дітей молодшого та середнього шкільного віку. «Витоки здібностей і обдарування дітей – 

на кінчиках їх пальців. Від пальців, образно кажучи, йдуть найтонші нитки – струмочки, які живлять джерело 

творчої думки. Іншими словами, чим більше майстерності в дитячій руці, тим розумніша дитина» - 

стверджував В. Сухомлинський. Займаючись творчістю, дитина розвиває себе як фізично, так і розумово. 

Прояв та розвиток творчих здібностей вчить дитину не просто дивитися, а бачити, допомагає йому стати 

неординарною, розвиненою особистістю.  

У зв'язку з цим важко переоцінити роль особистості педагога у процесі розвитку творчих, креативних 

здібностей учнів. Зазвичай ставлення дітей до занять творчого об'єднання визначається їх відношенням до 

педагога, так як саме його авторитет обумовлює бажання та небажання дитини думати, розвиватися, творити. 

Сьогодні просто необхідно наявність у педагога нового погляду на дитину як на суб'єкт (а не об'єкт 

виховання, як на партнера по спільній діяльності. «Менше навчати — більше взаємодіяти», «Вчимося, 

роблячи і створює» - ці гасла сприяють створенню умов для розвитку творчих здібностей дітей, 

розкріпаченню індивідуально-творчих сил дитини. 

 Чим більше буде освітніх установах, тим більше буде умов, можливостей для того, щоб дитина 

створювала, щоб ця дія включалася вся його особистість: здібності, почуття, розум. Отже, педагогам 

необхідно вчитися, один у одногою 

і кращим мотиватором для цього має стати взаємний обмін професійним досвідом, 

навчання,самовдосконалення своєї виховної та викладацької діяльності.  

Однією з найбільш ефективних і сучасних форм презентації педагогічного досвіду роботи є майстер-

клас. В сучасних умовах розвитку освітньої системи він дозволяє розкрити індивідуальність, творчий 

потенціал педагогів, продемонструвати їхні досягнення і нові можливості. Безпосереднє спілкування педагогів 

з колегами дозволяє їм поділитися своїм «золотим запасом», педагоги діляться професійним досвідом за 

принципом «тут і зараз». 

Дана методична розробка  майстер класу (далі МК) підготовлена  для педагогів позашкільної освіти з 

метою обміну досвідом. 

Заняття об'ємним конструюванням впливає на всебічний розвиток дитини, спонукає її до активного 

мислення, дозволяє дитині проявляти свою індивідуальність, створювати образи, творити, радіти успіхам і 

вдалим знахідкам, набуваючи практичні навички. Працюючи з картоном, папером, клеєм, фарбами діти 

вчаться акуратності, терпінню, наполегливості у досягненні мети. Для занять не потрібно ніяких особливих 

умов діяльності. 

Мета майстер-класу: підвищення професійної майстерності педагогів в процесі активного 

педагогічного спілкування по освоєнню технічного дизайну.  

Завдання: 

• познайомити педагогів з технікою виготовлення будиночків з картону;  

• навчити послідовності дій, використанню методів і прийомів техніки на прикладі виготовлення 

"Веселих будиночків"; створити умови для самореалізації і стимулювання зростання творчого 

потенціалу педагогів в процесі проведення майстер - класу; 

• сприяти інтелектуальному і естетичному розвитку педагогів. 

   Очікувані результати майстер - класу:  
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- вступна частина, де керівником майстер-класу даються необхідні цільові установки, розкривається зміст 

зайняття його очікувані результати;  

- теоретична частина МК, розповідь керівника, про техніку майстер-класу; 

- практична частина МК, учасники майстер-класу приступають під керівництвом керівника майстер-класу до 

виконання виробу;  

-  коментуюча частина, де керівник майстер-класу пояснює ті елементи своєї роботи, які із його точки зору 

найбільш важливі і носять оригінальний характер; 

- кульмінація творчого процесу, виставка робіт, фотографії робіт усіх учасників майстер-класу з коментарями 

самих учасників;  

- рефлексія, важливі не оціночні судження "це добре", "це погано", а самоаналіз власної думки, почуття, 

знання, світовідчуття.  

- підведення підсумків керівником майстер-класу, в укладенні невелика релаксація;  

- список використовуваної літератури і Інтернет - ресурсів.  

Тривалість: 90 хвилин 

Етапи майстер-класу. 

• Діяльність керівника МК. Час. 

• Діяльність учасників майстер-класу 

1.Вступна частина, 5 хв. 

      Повідомлення теми, розкриття мети і завдань майстер-класу. 

 2. Теоретична частина МК, 15 хв.  

        Розповідь про техніку проведення роботи супроводжуваний показом виробів виконаних керівником МК.      

       Учасники МК розглядають зображення виробів, слухають розповідь і емоційно занурюються в тему МК.   

3. Практична частина МК, 60 хв.:   

         Перед початком роботи керівник МК проводить інструктаж з техніки безпеки.  Розповідь і показ 

методичних і технологічних прийомів виготовлення «Веселих будиночків».  Прослухавши інструктаж з 

техніки безпеки, учасники МК приступають до самостійної творчої діяльності.  Працюють під керівництвом 

педагога проводить МК, задають питання … 

4. Рефлексія, 5 хв.:   

            Мобілізація учасників на самооцінку.  Запропонувати учасникам оцінити працездатність, 

психологічний стан, результативність роботи.  Обговорення майстер - класу включає питання керівнику 

майстер - класу, обмін досвідом його учасників.  Учасники МК обмінюються досвідом, обговорюють МК, 

займаються самооцінкою виконаної роботи.  Рефлексія - прийом «Дерево настрою»: використовуючи 

приготовлені листочки, дають оцінку МК.  

 5. Підведення підсумків,5 хв.: 

           Майстер - педагог підводить підсумки МК і враховуючи побажання своєї аудиторії, рекомендує 

літературу, Інтернет - сайти для отримання додаткової інформації з даного питання, інформує, де можна 

придбати матеріали та інструменти для роботи..  

 

Хід проведення майстер - класу. 

1. Вступна частина  

    Привітання.       Оголошення теми, мети та завдань МК.  
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Педагог: На заняттях гуртка «Технічний дизайн» діти вчаться вмінню орієнтуватися в просторі, розвивати 

образне мислення, визначати розташування деталей в простій конструкції, працювати зі схемами і 

кресленнями планів.  Навчання проходить поетапно від простого до складного.  Це і робота з олівцями, 

лінійками, метром, різними фарбами, клеєм, знайомство з композицією, перспективою, різними матеріалами.  

Саме роботі в техніці об'ємного конструювання ми і будемо сьогодні вчиться.   

Для активізації уваги, пропонується перегляд розвиваючого мультфільму «Казковий будиночок»  

(https://www.youtube.com/watch?v=jx3MnTrKNBk) або «Будиночок на дереві» 

(https://www.youtube.com/watch?v=EoMaMNR561s) 

Питання: 

• Про що цей мультфільм? 

• Чому для кожного з нас необхідно мати власну оселю? 

• Чому мультфільм може навчити дітей? 

Підсумок: Не секрет, що улюбленими іграшками для дитини можуть стати найнесподіваніші речі, які такими 

зовсім не є. В особливості малюки люблять возитися з виробами , які вони створили власними руками або 

разом з мамою або татом. Ідей для такого спільного творчість безліч і на будь-який смак. До речі, багато дітей 

мріють обзавестися власним житлом - нехай навіть крихітним. Наше заняття присвячене найнеобхіднішому 

для всіх земних мешканців - людей, тварин, птахів і комашок - будинку.   

 .   

2. Теоретична частина МК  

Будівництво – одна з найбільш консервативних галузей людської діяльності. Бетон, камінь, цегла, 

дерево – всі ці будівельні матеріали відомі людині ще з глибокої давнини. Первісні люди у пошуках сухого 

притулку, куди б можна було заховатися від негоди, ховалися у дупла дерев. Поступово люди перебралися у 

печери та навчилися закривати тріщини та отвори в них гілками та стовбурами дерев. Потім появилися перші 

будови, «якщо їх так можна назвати - це шалаші з гілок» [1, с.5]. Багато тисяч років назад люди почали 

обробляти для свого житла дерево та камінь, робити цеглу. Зі слів давньогрецького історика Геродота (484-

425 рр. до н.е.) відомо, що в долині Нілу стояла піраміда, в ті часи була не менш відома, ніж піраміда Хеопса. 

На ній був такий напис: «Не суди обо мне по сравнению с каменными пирамидами. Я превосхожу их, потому 

что меня строили так: глубоко в болото погружали жердь, затем ее вынимали собирали прилипший к ней ил. 

Из этого ила сделаны мои кирпичи» [1, с.5]. Ще в глибоку давнину будівельники намагалися побудувати 

надійні, довговічні та якісні споруди 6. 

Питання: 

• Як можна охарактеризувати ці будиночки? Які вони? 

• Які герої можуть тут жити? 

• Чи впливає герой, який буде в ньому жити на цвіт, розмір, нахил будиночка? 

• Чи може будиночок бути окремим персонажем?  Які його характеристики? 

Вправа «Коло ідей» 

Ведучий пропонує кожному учаснику методом мозкового штурму висловити ідеї щодо характеристик 

майбутніх будиночків. 

Висновок: Будиночок - це живий, рухливий, трошки смішний, зворушливо маленький і незвичайний 

персонаж.  Як можна показати, що йому весело?  Ми додали динаміку стін будиночка, так і здається, що він 

підстрибне або побіжить підстрибом.  З ідеєю ми визначилися.  Пора приступати до роботи.   

https://www.youtube.com/watch?v=jx3MnTrKNBk
https://www.youtube.com/watch?v=EoMaMNR561s
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3. Практична робота.  

 

3.1. Виготовлення викрійок по шаблонах. 

 Ведучий: Основними робочими матеріалами при виготовленні будиночка є щільний картон, або при його 

відсутності тонкий картон (від цукеркових, взуттєвих коробок).  Зміцнити тонкий картон можна гофрованим 

картоном.      

                 

Пропонуємо на вибір 5 варіантів шаблонів будиночків (фасадів).  

Скопіюємо шаблон на звичайний папір, скоригуємо оформлення фасадів, вирізаємо.  Для виготовлення 

шаблонів мініатюрного будиночка можна використовувати як щільний картон, так і  звичайний картон.  

Виготовляємо шаблони з картону 

 Шаблон прикладаємо до листам картону - обводимо олівцем, вирізаємо канцелярським ножем, під 

лінійку або ножицями по лініях викрійки.  Залежно від конфігурації викрійки, передбачаємо припуски - 1см.  

(Для з'єднання деталей).  

 Повинні вийти такі деталі: 

 - підлога - 1шт,  

- бічні стінки фасаду (передбачаємо припуски - 1см. Для з'єднання деталей) .- 2 шт., 

 - головний і дворовий фасад (Викрійки виконуються дзеркально) - 2шт,  

- скати даху - 2шт.  - 4 шт.  (В залежності від форми даху.) 

 - Віконця і двері на фасад не прорізаємо, а виконуємо їх в техніці аплікації або малюнка, в залежності 

від індивідуального задуму.  Основна увага приділяємо роботі з фасадами.  
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3.2. Збираємо каркас будиночка з заготовок. 

 У місцях з'єднання деталей, легким натисканням на канцелярський ніж, надрізаємо (не прорізаючи) 

картон.  Це допоможе красиво загнути картон, що не поламавши його структуру.  Склеюємо заготовки клеєм 

«Момент» або «Дракон».  Для прискорення висихання будиночка користуємося побутовим феном.  Стики 

кутів зачищаємо середньої наждачним папером.   

3.3. Ґрунтовка будиночка.  

 Для ґрунтовки будиночка застосовуємо водоемульсійну фарбу з додаванням кольору.  Після висихання 

напливи зачищаємо, Наждачним папером і підфарбовує.  У своїх роботах намагалися відтворити те 

середовище, в якому хотіли бачити свій будиночок.  Це осінній ліс, зоряне небо, літній, сонячний день, 

підводний світ і т.д  

3.4. Продовження роботи по виготовленню веселих будиночків: Опрацьовуємо антураж будівель. На 

фасадах малюємо вікна з підвіконнями, квіткові кашпо з квітами, в залежності від обраного сюжету. Малюємо 

двері з козирками входу, сходи, лавки, тварин, дерева, чагарники, квіти. Всі ці деталі можна зробити 

об'ємними, застосувати гілочки чагарнику, штучну зелень. З паличок від морозива зробити лавки, з солоного 

тіста зліпити масштабних тварин.  

3.5.  Кульмінація творчого процесу.  

          Після завершення робіт учасниками МК, всі роботи фотографують і роблять міні виставку, в процесі 

виставки учасники колективно обговорюють свої роботи і задають питання педагогу, який проводить МК.  

Складають роботи на один стіл.  Роблять фото своїх виконаних робіт.  Розглядають і оцінюють красу і 

різноманітність виробів.             

          Задають свої запитання керівнику МК.  
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4.Рефлексія 

Прийом «Дерево настрою»: Послухайте притчу, а потім ми обговоримо наш майстер-клас.  «Йшов 

мудрець, а назустріч йому три людини, які везли під гарячим сонцем візки з камінням для будівництва храму.  

Мудрець зупинився і задав кожному питання.    

У першого запитав: «Що ти робив цілий день?».  А той з усмішкою відповів, що цілий день возив прокляті 

камені.  

 У другого мудрець запитав: «Що ти робив цілий день?» І той відповів: «А я сумлінно виконав свою роботу».  

 А третій посміхнувся, його обличчя радісно засвітилося, і він із задоволенням відповів: «А я взяв участь в 

будівництві храму».  

- Шановні колеги, у вас є 3 листочка: синій, червоний і зелений.  А на дошці у нас дерево тільки воно без 

листя, давайте його зараз одягнемо.   

- Якщо ви вважаєте себе третім робочим, (це означає, що даний майстер-клас був для вас корисний, 

ви навчилися чогось нового і ці знання знадобляться вам надалі, якщо вам було комфортно на занятті) то 

прикріпіть до дерева зелений листок. 

-  Якщо ви вважаєте себе другим робочим (вам цікаво було на занятті, але дану технологію ви знали 

раніше і нових знань і досвіду роботи ви не отримали), то прикріпіть до дерева червоний листочок.  

-  А  якщо ви вважаєте себе першим робочим (у вас не дуже хороший настрій, вам було нецікаво на 

занятті, то прикріпіть до дерева листочок синього кольору.  

- Будь ласка, спробуйте обґрунтувати свою відповідь.  

1. Перший робочий. 2. Другий робітник. 3. Третій робочий.  

Учасники МК висловлюються, чому вони прикріпили саме такого кольору листочок. 

 Відбувається обговорення.  

 

5. Підведення підсумків 

Підсумкова анкета. 

Останнє слово: Шановні колеги ми сьогодні з вами дуже плідно попрацювали, у всіх вийшли чудові 

будиночки, які будуть радувати вас і ваших близьких. А мені залишається тільки подякувати вам за увагу і 

участь в роботі Сподіваюся, що знання, набуті вами на сьогоднішньому МК, допоможуть у вирішенні творчих 

завдань не тільки на заняттях з дітьми, але і в житті. Дякую за співпрацю. Будьте завжди здорові! І творчих 

вам успіхів! 
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Інтернет – ресурси : 

http://vostok-spb.ru/blog/stroitelstvo/kak-sdelat-maket-doma/ 

 http://helperion.com/959/instruktsiya-kak-sdelatj-maket-doma-iz  -kartona 
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