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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Мета:  підготовка майбутніх вихователів до практичної реалізації художньої праці 

в процесі організації посильної господарсько-трудової діяльності дітей у 
дошкільному навчальному закладі. Набуття ними художньо-графічної та проектно-
художньої культури під час розробки навчальних дизайн-проектів та проектно-
технологічної культури під час втілення творчого задуму в матеріалі.  

Предмет: художньо-декоративна діяльність, педагогічні технології, прийоми і 
методи ручної та механічної обробки різних матеріалів.  

Завдання: 
 засвоєння студентами технологічних прийомів обробки різних матеріалів; 
 формування у  студентів необхідних практичних  умінь й навичок виготовлення 
та художнього оформлення виробів; 
 розвиток художнього сприйняття: вміння відчувати колір, форму, усвідомлювати 
емоційну виразність об'єкту, здійснювати відбір засобів, що дозволяють передавати 
його образний зміст; 
 застосування набутих знань, вмінь і навичок при виконанні творчих завдань; 
 оволодіння методикою навчання художньої праці дітей дошкільного віку; 
 виховання у студентів активності, самостійності, прагнення до творчості, 
художньо-естетичне виховання через власну декоративну та творчу діяльність, 
розвиток та ціннісна орієнтація на традиціях народного мистецтва України. 

Заплановані результати навчання: практичне застосування студентами  
найпростіших інструментів і пристосувань для обробки різних матеріалів, 
дотримання правил безпечної праці та гігієни, ознайомлення з прийомами 
художнього конструювання виробів та виконання технік декоративного 
характеру, оволодіння основами культури праці. 

Студент повинен знати: 
 завдання та організацію художньої праці; 
 зміст та методику проведення занять з художньої праці; 
 загальні основи сучасного виробництва, художньої промисловості України; 
 характер праці робітників, майстрів народних ремесел, зайнятих обробкою 
різних матеріалів; 
 види різних матеріалів, їх властивості, технологію їх виготовлення, обробки і 
застосування; 
 назви інструментів, що використовуються при обробці матеріалів, їх будову, 
призначення, прийоми користування; 
 правила безпечної праці при обробці різних матеріалів, вимоги гігієни праці; 
 основи художнього конструювання виробів, конструктивні особливості 
виготовлення виробів; 
 види декоративно-ужиткового мистецтва та народних промислів; 
 підприємства художніх промислів Львівщини. 



Студент повинен вміти: 
 проводити заняття з художньої праці, реалізуючи принципи трудового навчання 
при використанні різних форм  і методів навчання; 
 організовувати художню працю на заняттях та в повсякденному житті 
дошкільного навчального закладу, спираючись на наукову основу, формувати 
поняття про сучасне виробництво, характер праці виробників різних професій; 
 проводити роботу з декоративно-ужиткового мистецтва, народних  промислів, 
художнього конструювання виробів; 
 користуючись інструментами для обробки матеріалів виконувати технологічні 
операції та прийоми; 
 дотримуватись правил безпечної праці і вимог гігієни праці; 
 читати схеми, креслення виробів, складати схеми. 
 
Студент набуде компетентності: 
1.Загальні: 
 Загально - культурна ерудиція, широке коло інтересів. 
 Розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої професії. 
 Збереження національних духовних традицій. 
 Здатність вільно спілкуватися державною мовою відповідно до норм 

культури мовлення. 
 Здатність до міжособистісного спілкування. 
 Здатність працювати в команді. 
 Здатність до ефективного використання інформаційних технологій в 

соціальній і професійній діяльності. 
 Здатність до самостійної пізнавальної діяльності,   самоорганізації та 

саморозвитку. 
 Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та  самореалізації. 
 Прагнення до особистісного професійного успіху. 
 Здатність до нестандартних рішень типових задач і здатність вирішувати 

нестандартні завдання. 
 

2.Фахові: 
 Впроваджувати інноваційні технології, що відповідають запитам суспільства, 

потребам та інтересам дітей з метою формування дошкільної зрілості. 
 Здатність створювати розвивальне середовище виховання,навчання і розвитку. 

дитини. 
 Здатність творчо й оперативно реалізовувати знання, фахові уміння і навички 

у професійній діяльності. 
 Забезпечувати гармонійні умови для самостійних видів дитячої діяльності. 



 Здатність і готовність організовувати освітній процес в закладі дошкільної 
освіти. 

 Здатність створювати умови для збереження та зміцнення фізичного і 
психічного (інтелектуального й емоційного) здоров’я дітей дошкільного віку. 

 Володіння базовими знаннями з педагогіки, психології, фахових методик та 
вміння їх реалізувати. 

 Здатність планувати, організовувати, координувати та оцінювати діяльність і 
взаємодію її суб’єктів. 
 

 Програмні результати навчання: 
 Розуміння значущості обраної професії. 
 Сформованість світоглядних позицій і переконань у пріоритетності завдань 

освіти в період дошкільного дитинства для формування особистості. 
 Здатність реалізовувати освітні стандарти, впроваджувати інноваційні 

технології в освітній процес закладу дошкільної освіти. 
 Володіння системою знань, фахових умінь і навичок із навчальних 

дисциплін програми та уміння їх творчо реалізовувати у професійній 
діяльності. 

 Володіння уміннями виховувати і навчати дитину дошкільного віку та 
забезпечувати її комфортне перебування в реаліях сучасного життя. 

 Здатність до постійного особистісного та професійного вдосконалення 
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
 
 
 

Назва теми 

Кількість годин 
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I семестр 
Модуль 1. Психолого-педагогічні основи художньо-конструктивної діяльності 

дітей, практикум роботи з папером та природними матеріалами 
Змістовний модуль І Робота з папером та картоном. 

Тема 1. Зміст та завдання курсу. 
Історія виникнення паперу.  

2   2       

Тема 2.Техніка трафарету, штампу 
та шаблону в процесі обробки 
паперу і картону. 

2   2  6   2 4 

Тема 3. Аплікація. Вирізування 
симетричних і асиметричних 
форм. 

2   2  6   2 4 

Тема 4. Інноваційні техніки в 
аплікації (декупаж, кинусайга…). 

4   2 2      

Тема 5. Орігамі в закладі 
дошкільної освіти. 

2   2  6   2 4 

Тема 6. Паперопластика в закладі 
дошкільної освіти. 

4   2 2 4    4 

Тема 7. Конструювання іграшок з 
квадрату поділеного на 16 частин. 

2   2  4    4 

Тема 8. Виготовлення виробів в 
техніці пап’є - маше. 

6   4 2      

Тема 9. Виготовлення атрибутів 
для рухливих ігор. 

6   4 2 2   2  

Разом: 30   22 8 28   8 20 
Змістовний модуль ІІ Робота з природними матеріалами. 

Тема 10. Ознайомлення з 
природнім матеріалом. 

4   2 2 6   2 4 

Тема 11.Робота із соломою.  4   2 2 4    4 

Тема 12. Конструювання об’ємних 
виробів з природних матеріалів. 

4   2 2 4    4 
 

Тема 13. Декоративні пластини із 
насіння. Контроль знань за 
модулем №1.  

2   1 
1 

 6   2 4 

Разом: 14   8 6 20   4 16 
 
Усього годин за модулем: 44   

 
30 

 
14 

 
48 

   
12 

 
36 
 



Модуль 2. Робота з різними матеріалами 
Змістовий модуль 1. Дизайн ялинкових прикрас.  

Тема 14. Виготовлення об’ємних 
ялинкових прикрас. 

4   2 2 4    4 

Тема 15.  Етно-дизайн при 
виготовленні ялинкових прикрас 
(плоскі ялинкові прикраси). 

4   2 2 6   2 4 

Тема 16. Використання 
інноваційних технік при 
виготовлені ялинкових прикрас. 

4   2 2 4    4 

Разом: 12   6 6 14   2 12 
Змістовий модуль 2. Види роботи з залишковими  матеріалами. 

Тема 17. Конструювання іграшок з 
різних матеріалів.  

4   2 2 4    4 

Тема 18. Конструювання виробів з 
утилізованої пластмасової 
продукції (іграшки з поролону). 

4   2 2 6   2 4 

Тема 19. Конструювання виробів з 
пластмасової продукції (брошки, 
вазочки). 

4   2 2 6   2 4 

Тема 20. Виготовлення виробів з 
бісеру. Нанизування. 

4   2 2      

Тема 21. Виготовлення виробів з 
дроту. Контроль знань за 
модулем №2. 

2   2       

Разом: 18   10 8    16   4 12 
Усього годин за модулем: 30   16 14  30   6 24 

Модуль 3. Техніки обробки тканини і ниток. 
Змістовий модуль 1.  Робота з тканиною. Народна лялька. 

Тема 22.  Короткі відомості про 
тканини, їх виробництво. Шиття 
одягу  для  ляльок.  

4   2 2 4    4 

Тема 23. Виготовлення народної 
ляльки (мотанка). 

6   4 2 6   2 4 

Тема 24. Виготовлення народної 
ляльки. 

4   2 2 4    4 

Тема 25. Пошиття та оформлення 
м’якої іграшки. 

4   2 2 4    4 

Разом: 18   10 8 18   2 16 
Змістовий модуль 2.  Робота з нитками. Техніка в’язання. 

Тема 26. Декоративні шви.  4   2 2 6   2 4 
Тема 27. Пошиття  та оформлення 
“Чарівної торбинки”. 

8   4 4 6   2 4 

Тема 28. Вишивання 
декоративними стрічками. 

6   4 2 4    4 

Тема 29. Аплікація на тканині. 4   2 2 4     
4 

Тема 30. Виготовлення іграшок з 
ниток. Контроль знань за 

4   1 
1 

2 4    4 



модулем№ 3.  
Тема 31. Підсумково- 
узагальнююче заняття. 

2   2       

Разом: 28   16 14 24   4 20 
Усього годин за модулем: 46   26 20 42   6 36 
Разом за 1 семестр: 120   72 48 120   24 96 
Залік 2   2  2   2  

 
 

 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Перелік практичних (лабораторних, семінарських) занять 
для студентів денної форми навчання 

I семестр 
№ 
з/п 

Тема практичного 
(лабораторного, семінарського) заняття 

Кількість годин 

1 Зміст та завдання курсу. Історія виникнення паперу. 2 

2 Техніка трафарету, штампу та шаблону в процесі обробки 
паперу і картону. 2 

3 Аплікація. Вирізування симетричних і асиметричних форм. 2 
4 Інноваційні техніки в аплікації (декупаж, кинусайга…). 2 
5 Орігамі в закладі дошкільної освіти. 2 
6 Паперопластика в закладі дошкільної освіти. 2 
7 Конструювання іграшок з квадрату поділеного на 16 частин. 2 
8 Виготовлення виробів в техніці пап’є - маше. 4 
9 Виготовлення атрибутів для рухливих ігор. 4 
10 Ознайомлення з природнім матеріалом. 2 
11 Робота із соломою. 2 
12 Конструювання об’ємних виробів з природних матеріалів. 2 

13 Декоративні пластини із насіння. Контроль знань за модулем 
№1.  2 

14 Виготовлення об’ємних ялинкових прикрас. 2 

15 Етно-дизайн при виготовленні ялинкових прикрас (плоскі 
ялинкові прикраси). 2 

16 Використання інноваційних технік при виготовлені ялинкових 
прикрас. 2 

17 Конструювання іграшок з різних матеріалів. 2 

18 Конструювання виробів з утилізованої пластмасової продукції 
(іграшки з поролону). 2 

19 Конструювання виробів з пластмасової продукції (брошки, 
вазочки). 

2 

20 Виготовлення виробів з бісеру. Нанизування. 2 
21 Виготовлення виробів з дроту. 2 
22 Короткі відомості про тканини, їх виробництво. Шиття одягу  

для  ляльок. 
2 

23 Виготовлення народної ляльки (мотанка). 4 



24 Виготовлення народної ляльки. 2 
25 Пошиття та оформлення м’якої іграшки. 2 
26 Декоративні шви. 2 
27 Пошиття  та оформлення “Чарівної торбинки”. 4 
28 Вишивання декоративними стрічками. 4 
29 Аплікація на тканині. 2 
30 Виготовлення іграшок з ниток. Контроль знань за модулем№ 3. 2 
31 Підсумково- узагальнююче заняття. 2 

 Разом за 1 семестр 72 
 

Перелік практичних (лабораторних, семінарських) занять 
для студентів заочної форми навчання 

I семестр 
№ 
з/п 

Тема практичного 
(лабораторного, семінарського) заняття 

Кількість годин 

1. 
Зміст та завдання курсу. Історія виникнення паперу. Техніка 
трафарету, штампу та шаблону в процесі обробки паперу і 
картону. 

2 

2. Аплікація. Вирізування симетричних і асиметричних форм. 2 
3. Орігамі в закладі дошкільної освіти. 2 
4. Виготовлення атрибутів для рухливих ігор. 2 
5. Ознайомлення з природнім матеріалом. 2 
6. Декоративні пластини із насіння. 2 

7. Етно-дизайн при виготовленні ялинкових прикрас (плоскі 
ялинкові прикраси). 2 

8. Конструювання виробів з утилізованої пластмасової продукції 
(іграшки з поролону). 2 

9 Конструювання виробів з пластмасової продукції (брошки, 
вазочки). 2 

10 Виготовлення народної ляльки (мотанка). 2 
11 Декоративні шви. 2 
12 Пошиття  та оформлення “Чарівної торбинки”. 2 
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Самостійна робота 
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1. Українські мотиви в аплікаціях. 2 
2. Виготовлення об’ємних виробів технікою орігамі. 2 

3. Складання технологічних карток послідовності виготовлення 
виробів. 2 

4. Конструювання об’ємних головних уборів для творчих ігор та 
святкових ранків. 2 

5. Декорування виробів із папє-маше.  4 
6. Об’ємні вироби з соломи. 2 
7. Технологія засушування квітів. 2 
8. Організація роботи з виготовлення ялинкових прикрас в ЗДО. 2 
9. Інноваційні технології з виготовлення ялинкових прикрас. 4 



№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
 

  10 Розробка дизайн- проектів для роботи з непридатних дріб’язкових 
матеріалів. 2 

11 Інноваційні технології бісероплетіння. 2 
12 Виготовлення виробів із пластмасових пляшок. 2 
13 Види швів народного вишивання та їх регіональні особливості. 2 
14 Оформлення вишивки стрічками. 2 

15 Складання сюрпризних моментів з використанням «Чарівної 
торбинки» 4 

16 Аплікація з ниток та помпонів для оздоблення інтер’єру ЗДО. 2 
17 Виникнення та розвиток нагрудного та поясного одягу в Україні. 2 

18 Українські рушники, їх призначення. Рушники, які 
використовуються у вашому місті, селі. 2 

19 Організація гуртка м’якої іграшки в дошкільному навчальному 
закладі. 2 

20 Створення власних дизайн-проектів з використанням техніки 
макраме. 2 

21 Інсценування пальчикового театру. 2 
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4. ПИТАННЯ  ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК З ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Які сорти паперу і картону використовуються для роботи з дітьми в ЗДО? 
2. Що таке трафарет і шаблон? Для чого використовують їх в ЗДО? 
3. Як можна обрамлювати площинні вироби? 
4. Розкажіть технологію виготовлення шапок-масок.  
5. Поділіть квадрат на 16 рівних частин способом складання. 
6. Які іграшки можна зробити з квадрату, поділеного на 16 частин? 
7.  Розкажіть технологію виготовлення будиночка. 
8. Розкажіть технологію виготовлення крісла (папір). 
9. Розкажіть технологію виготовлення стола (папір).  
10. Розкажіть технологію виготовлення скрині(папір).  
11. Розкажіть технологію виготовлення ліжка(папір). 
12. Як навчити дітей робити іграшки з покидькового  матеріалу? 
13. Складіть іграшку для гри з водою, вітром, піском. 
14. Розкажіть технологію виготовлення човника. 
15. Розкажіть технологію виготовлення літака. 
16. Розкажіть технологію виготовлення вітряка. 
17. Розкажіть технологію виготовлення жабки. 
18. Які сувеніри можна зробити з клейонки, ниток? 
19. Якими матеріалами можна декорувати яйце? 
20. Розкажіть технологію написання писанок воском. 
21. Розкажіть технологію «декупаж» 
22. Розкажіть про регіональні відмінності українських сорочок. 
23. Розкажіть технологію пошиття постільної білизни. 
24. Розкажіть технологію пошиття наволочки на подушку. 
25. Розкажіть технологію  «кинусайга». 



26. Що таке поясний і нагрудний одяг? 
27. Розкажіть технологію виготовлення  курчати з ниток? 
28. Які шви використовуються в роботі з дітьми? 
29. Який природний матеріал використовується в аплікації? 
30. Способи засушування та зберігання природного матеріалу. 
31. Технологія обробки соломи. 
32. З якого матеріалу можна зробити настільний театр. 
33. Які ялинкові прикраси можна робити з дітьми дошкільного віку? 
34. Як навчити дітей вирізати сніжинки? 
35. Як виготовити  Різдвяного «Павука»? 
 

 
5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
У процесі вивчення дисципліни   застосовуються наступні методи навчання: 
За типом пізнавальної діяльності: 

 пояснювально-ілюстративний; 
 репродуктивний; 
 проблемного викладу; 
 дослідницький; 
 відповідно до логіки пізнання: 
 аналітичний; 
 індуктивний; 
 дедуктивний; 
 порівняльний. 

За джерелами знань: 
 словесні – розповідь, пояснення, лекція;  
 наочні – демонстрація, ілюстрація. 

 
6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного та 

підсумкового контролю знань. Об’єктом контролю знань студентів є програмний 
матеріал дисципліни, засвоєння якого перевіряється під час поточного контролю та за 
оцінюванням художньо – практичної роботи. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять, 
перевірки самостійної роботи студентів та під час виконання художньо-практичної 
роботи. Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння матеріалу 
дисципліни, набуття практичних навичок при вирішенні виробничих завдань, уміння 
самостійно опрацьовувати теоретичний матеріал, висловлювати власні думки та їх 
обґрунтовувати, проводити презентацію опрацьованого матеріалу. Семестровий залік 
– це форма підсумкового контролю, що враховує при оцінюванні засвоєння 
студентами навчального матеріалу, результати  виконання ними практичних завдань 
під час занять . Ці результати можуть зараховуватися як підсумок поточного 
контролю без додаткового складання заліку. 



 
7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 
      Рівень засвоєння навчального матеріалу дисципліни визначають, 
використовуючи рейтингову 100-бальну систему оцінювання.  
      Для покращення результатів студент може складати залік , максимальний бал 
оцінки заліку – 5 балів. 
  
 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Залік 
Пз 
Т2 

Пз 
Т3 

Пз 
Т6 

Пз 
Т9 

Кз 
Т13 

Пз 
Т15 

Пз 
Т16 

Пз 
Т18 

Пз 
Т20 

Кз 
Т21 

Пз 
Т23 

Пз 
Т25 

Пз 
Т26 

Пз 
Т27 

Кз 
Т30 

Сума 
балів 

5 5 5 5 10 5 5 5 5 10 5 5 5 5 20 100 
 
Пз - практичне заняття. 
Кз  - контроль знань. 

Модуль 1 
5б – максимальний бал за практичне заняття. 
10б – максимальне оцінювання  художньо-творчої роботи. 
Самостійна робота включена до контролю знань. 
 

Модуль 2 
5б – максимальний бал за практичне заняття. 
10б – максимальне оцінювання  художньо-творчої роботи. 
Самостійна робота включена до контролю знань. 
 
 

Модуль 3 
5б – максимальний бал за практичне заняття. 
20б – максимальне оцінювання  художньо-творчої роботи. 
Самостійна робота включена до контролю знань. 
 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Оцінка за 

шкалою ECTS  Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою  

А 90 – 100 Відмінно 5 
В 81 – 89 Добре 4 С 71 – 80 
D 61 – 70 Задовільно 3 E 51 – 60 

FX 25 – 50 Незадовільно 2 
F 0 – 24 Незадовільно  

 
 
 
 
 



8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Навчально-методичні матеріали: 

 Робоча навчальна програма дисципліни. 
 Зміст лекційного матеріалу в роздрукованому та електронному  вигляді.  
 Інструктивно-методичні матеріали до практичних  занять. 
 Методичні вказівки з виконання курсових робіт. Тематика курсових робіт.  
 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з 

опанування навчального матеріалу. 
 Матеріали на допомогу студенту практиканту. 
 Дидактичний інструментарій із забезпечення навчальних занять (таблиці, 

схеми). 
 Презентації та літературні джерела  з навчальної дисципліни. 
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