
Назва: ОСНОВИ ДИЗАЙНУ

1. Ідентифікація
Кількість кредитів відповідних 
ECTS:4
Загальна кількість годин: 120 год.

Характеристика навчального курсу
Нормативна
Курс: І
Семестр: І
Лекції: 10 год
Практичні заняття: 30 год
Самостійна робота: 80
Вид контролю: залік 

Метою курсу є   професійна підготовка студентів до створення предметів
і дизайну та оволодіння методикою навчання цьому дітей. 

Завдання курсу:
– розвиток  естетичного  та  емоційного  ставлення  до  творів  мистецтва,

вміння розуміти їх художній образ;
– вміння розуміти та цінувати народну художню творчість;
– виховання активного естетичного ставлення до дійсності.

2. Опис курсу:
Кредит 1. Робота з папером і картоном.
Тема 1. Вступ до предмету. Техніка «Орігамі».
Історія   виникнення   паперу.  Види  паперу,  функціональні  властивості

паперу.  Технологія  виготовлення  паперу  сьогодення.  Призначення  паперу,
фактури  паперу  та   види  обробка  паперу. Фізичні  властивості  паперу.  

Розмічування і вимірювання  на  папері. Графічні  види  робіт. Шаблон,
трафарет,  штамп,  як   засоби   облегшення   робіт   з   папером  та   іншими
матеріалами.

Використання  паперу  в  практиці  трудового   навчання у  початковій
освіті.  Техніка  «Орігамі».  Перегинання  і  складання  як  основна  складова  у
створенні виробів у техніці «орігамі». Методика навчання учнів виготовленню
виробів у техніці «орігамі». Основні базові форми.

Тема 2. Паперопластика в дошкільному навчальному закладі.
Паперові  об’ємні  фігури.  Послідовність  дій  під  час  виготовлення

паперових  об’ємних  фігур.  Створення  симетричних  силуетних  композицій
вирізуванням паперу. Технологія різання паперу. Витинанка як вид декоративно-
прикладного мистецтва. З історії витинанки.  Види витинанок та послідовність
створення  витинанки.  Симетрія  й  асиметрія  у  композиційних  вирізуваннях.
Дзеркальна  (осьова)  симетрія.  Правила  вирізування  й  техніка  безпеки  при
роботі.

Тема 3. Аплікація як вид зображальної діяльності. Мозаїка з паперу.
Аплікація як вид зображальної діяльності та її роль у трудовому навчанні. З

історії аплікації.  Види аплікаційних робіт (предметна, сюжетна, декоративна).
Декоративна  аплікація:  геометричні  та  рослинні  візерунки  і  орнаменти.
Матеріали і обладнання для аплікаційних робіт. Етапи створення аплікаційних



виробів.  Створення  сюжетних  аплікацій  за  видуманим  сюжетом,  за  змістом
казки.  Методика навчання учнів  створенню аплікацій.  Аплікація  -   головний
вид  роботи з  папером. Види  аплікації  за змістом. Композиційні та  кольорові
особистості  тематичної аплікації. Методика  вироблення  складної  тематичної
аплікації.  Українські   мотиви  в  аплікаціях.  Орнамент.  Мозаїка  як  вид
декоративного мистецтва. Різновиди мозаїки. Торцювання. Методика створення
мозаїки з паперу.

Кредит 2. Робота з природним матеріалом.
Тема 1. Аплікація з листя, квітів, насіння овочів, фруктів.
Використання природних матеріалів на заняттях у ДНЗ. Види природних

матеріалів,  їх  специфічні  особливості  та  властивості.  Природоохоронна
заготівля  природних  матеріалів,  зберігання  та  підготовка  до  роботи.
Інструменти,  допоміжні  матеріали  для  роботи  з  природними  матеріалами.
Аплікація  з  окремих  рослинних  форм  (предметна,  сюжетна,  орнаментна
аплікація). Послідовність дій та безпека праці під час виготовлення виробів із
природних матеріалів. 

Тема  2.  Конструювання  об’ємних  виробів  з  природних  матеріалів.
Створення  декоративних  виробів  із  листя.  Особливості  рослинних  форм.
Загальне  поняття  про  композицію.  Конструювання  художніх  виробів  із
природних матеріалів.

Кредит 3. Робота з тканиною та волокнистими матеріалами.
Тема 1. Робота з текстильними волокнами та нитками.
Історія   виникнення   тканини.  Види   тканин  та   волокон  і   аналіз   їх

властивостей. Організація робочого місця, робоча поза при шитті. Інструменти
та обладнання для роботи з текстильними волокнами та нитками в початкових
класах. Крій та шиття вручну швейних виробів з прямими зрізами. З’єднання
деталей ручними швами. Види ручних швів. Пришивання ґудзиків, гачків. Різні
призначення  видів  тканин для  виконання  різних  форм роботи. Види  роботи
з  тканинами та  волокнистими матеріалами. Аплікація з тканини. 

Тема  2.  Українська  народна  іграшка  –  давній  вид  декоративного
мистецтва.   Українська  народна  іграшка  –  давній  вид  декоративного
мистецтва.   Історія  виникнення  і  розвитку  української  народної  іграшки.
Значення  української  народної  іграшки  у  вихованні  дітей.  Види  української
народної  іграшки.  Лялька-мотанка,  як  родинний оберіг.  З  історії  виникнення
ляльки-мотанки. Етапи та послідовність роботи над лялькою.

Тема 3. Писанкарство.  Історія становлення та розвитку писанкарства на
Україні.  Символіка  кольору  та  орнаментики  писанки.  Писанка  в  системі
вірувань та обрядів на Україні. Техніки та матеріали в писанкарстві. Традиційні
техніки писанкового розпису. Сучасні декоративні техніки в писанкарстві.

Кредит 4. Робота з різними матеріалами.
Тема  1.  Пластичні  матеріали,  їх  види  та  властивості.  Види  та

властивості  пластичних  матеріалів.  Художнє  конструювання  з  пластичних
матеріалів.  Пластилін  в  навчанні  художньої  праці.  Матеріали,  інструменти  й
приладдя для роботи з  пластиліном.  Техніка безпеки.  Технології  формування
окремих частин виробу з пластиліну. Методика навчання дітей дошкільного віку



створенню виробів  з  пластиліну.  Вироби з  солоного  тіста.  Глина  в  навчанні
художньої праці. Види глини для практичних робіт. Інструменти прилади для
роботи з глиною. Техніка безпеки. Підготовка глини до роботи (подрібнення,
очистка,  відмочування,  замішування).  Способи  формоутворення  виробів  з
глини:  конструктивний,  пластичний,  литво,  штамповка,  формування  різних
фігур  поверхні  й  нанесення  рельєфного  декору.  Етапи  і  послідовність
виготовлення  виробів  з  глини.  Гончарство  як  один  з  видів  декоративно-
прикладного мистецтва. Методика навчання простих виробів з глини. 

Тема 2. Робота із сучасними штучними матеріалами.
Властивості  штучних  матеріалів:  пластик,  поролон,  синтепон,  вата.

Пластмаси  й  поролон  у  виробництві  та  побуті.  Види  виробів  із  сучасних
штучних  матеріалів.  Послідовність  виготовлення  простих  виробів  із
використанням пластику, поролону, синтепону, вати.

3. Завдання курсу:  
засвоєння студентами технологічних прийомів обробки різних матеріалів;
озброєння  студентів  необхідними  практичними  вміннями  й  навичками

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,  умінь  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.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні вміти:
-  використовувати,  узагальнювати  та  аналізувати  інформацію,  ставити  цілі і
знаходити шляхи їх досягнення у галузі початкової освіти в умовах постійних
змін у суспільстві; здатність до застосування різноманітних методів наукового
дослідження,  уміння використовувати їх у  професійній діяльності  початкової
школи;. формулювати думку з використанням наукових термінів;

-  логічно,  правильно,  аргументовано  і чітко будувати усне та  письмове
мовлення, володіти навичками ведення дискусії і полеміки;

-  самостійно  добирати  і  опрацьовувати  історичні  та  наукові  документи,
науково-популярні  і  довідкові  джерела;  порівнювати  інформацію  з  різних
джерел;  узагальнювати  і  критично  оцінювати  історичні  та  наукові  факти,
аналізувати й узагальнювати історичні та інші події, явища, визначати їх суть,
причинно-наслідкові  зв’язки  між  ними;  виділяти  основне,  об’єктивне  і
суб’єктивне; робити висновки та узагальнення;

-  працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах з метою
реалізації завдань початкової освіти;



-  з повагою та дбайливо ставитися до історичної спадщини і культурних
традицій, толерантно сприймати соціальні і культурні відмінності у суспільстві.

4.Лектор:  доктор  філософії  в  галузі  освіти,  доцент  кафедри   початкової
освіти  Паршук  С.М,  доктор  філософії  в  галузі  освіти,  доцент  кафедри
дошкільної освіти Лісовська Т.А.

Форми  і  методи  навчання: Лекційні  заняття  з  використанням
традиційних методів,  лекційна форма,  інтерактивні методи, групова дискусія,
евристична бесіда, мозковий штурм. Дебати, ділова гра, круглий стіл.

5.Форми організації контролю знань та система оцінювання.  Поточний
та  підсумковий  контроль  здійснюється  у  вигляді  комп’ютерних  тестів  на
освітньому  просторі  університету.  Для  оцінювання  використовується
національна  чотирьохбальна  шкала:  відмінно,  добре,  задовільно,
незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F. 

40%  балів  студенти  накопичують  на  заняттях  та  під  час  поточного
контролю,  що  регламентується  робочою  програмою  викладача,  60%  балів
студенти набирають на іспиті.

6. Мова викладання: українська
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