
Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Методика трудового навчання в початкових класах та 

практикум роботи з природним  матеріалом. 

Змістовий модуль 1. Методика трудового навчання в початкових класах. 

Тема 1. Предмет і завдання методики трудового навчання. Зміст трудового 

навчання в початкових класах. 

Тема 2. Методи і прийоми трудового навчання молодших школярів. 

Тема 3. Урок, як основна форма організації трудового процесу. 

Тема 4. Екскурсії в трудовому навчанні. 

Тема 5. Позаурочна робота з трудового навчання і виховання. 

 

Змістовий модуль 2. Робота з природними матеріалами. 

Тема 6. Аплікаційні композиції з природних матеріалів. 

Тема 7. Художні вироби з соломи. 

Тема 8. Конструювання об’ємних виробів з природного матеріалу. 

 

Модуль 2. Робота з папером і картоном. 

Змістовий модуль 1. Виготовлення виробів з паперу і картону. 

Тема 9. Техніка трафарету, штампу і шаблону в процесі обробки паперу і 

картону. 

Тема 10. Елементи графічної грамоти. 

Тема 11. Перегинання і складання паперу і картону. Орігамі на уроках праці. 

Тема 12. З’єднання деталей з паперу і картону за допомогою ниток та 

дротяних скобок (рухома іграшка). 

Тема 13. Виготовлення ялинкових прикрас. Об’ємні вироби з паперу і 

картону. 

 

Модуль 3. Робота з текстильними матеріалами. 

Змістовий модуль 1.  Робота з нитками. 



Тема 14. Методика роботи з текстильними матеріалами на уроках трудового 

навчання в початковій школі. 

Тема 15. Художні техніки декоративно-ужиткового мистецтва. 

Тема 16. Виготовлення ляльки-мотанки. 

Тема 17. Пошиття м’якої іграшки. 

Тема 18. Створення аплікацій з ниток та тканини. 

 

Модуль 4. Конструювання виробів з різних матеріалів. 

Змістовий модуль 1. Ознайомлення з писанкарством. 

Тема 19. Декорування яйця нитками (мотанки). 

Тема 20. Виготовлення писанки оздобленої бісером. 

Тема 21. Писанкарство. Створення воскової писанки. 

Тема 22.  Конструювання художніх виробів з дроту і фольги. 

 

Змістовий модуль 2. Конструювання навчальних посібників.  

Методичні розробки уроків трудового навчання. 

Тема 23. Методичні розробки уроків трудового навчання. 

Тема 24. Календарний план трудового навчання. 

Тема 25. Методика проведення уроків трудового навчання на тему: 

«Конструювання виробів з природних матеріалів». 

Тема 26. Уроки праці в малокомплектній школі. 

Тема 27. Проведення фрагментів уроків на тему: «Конструювання художніх 

виробів з різних матеріалів». 

  



 


