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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Народні та
художні промисли України» складена Паршук С.М. для студентів освітнього
ступеня «бакалавр» спеціальності 012 Дошкільна освіта та освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки
6.010101
Дошкільна освіта
Предметом вивчення навчальної дисципліни є: процес навчання
декоративному мистецтву з методикою.
Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія, анатомія і
фізіологія, художня праця.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу: – спираючись на знання в галузі теорії та історії візуальних
та різних видив образотворчого мистецтва, навчити студентів розумінню та
практичному засвоєнню різноманітних засобів виразності у створенні
художнього образу у образотворчого мистецтва, графічного дизайну та
декоративно-ужитковому мистецтві. Курс малювання з методикою
викладання образотворчого мистецтва має на меті підготувати студентів,
майбутніх учителів початкових класів, до самостійного проведення занять з
образотворчого мистецтва в І—IV класах, а також до застосування знань,
умінь і навичок, здобутих в процесі навчання малювання, у виховній
роботі і викладанні інших предметів у початкових класах.
Завдання – виховувати майбутніх вчителів у дусі високого патріотизму
і глибокого розуміння ролі народності образотворчого мистецтва; дати
студентам основу образотворчої грамоти, ознайомити з правилами і
прийомами малювання з натури, вивчити основи перспективи, будову,
конструкцію, положення предметів у просторі; ознайомити з питаннями
теорії кольору, прийомами і послідовністю виконання акварельного
живопису, технікою роботи гуашшю, навчити володіти кольором як
елементом художньої форми; дати уявлення про специфіку образної
природи декоративно-прикладного
мистецтва; сприяти формуванню
творчих здібностей і нахилів студентів; розвивати художній смак і естетичне
чуття, розкривати естетичну суть мистецтва, допомагати формуванню
естетичного ідеалу.
1.3.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент
оволодіває такими компетентностями:
І. Загальнопредметні:
- володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу,
сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення;
- здатність до володіння основними методами, способами і засобами
отримання, зберігання, переробки інформації;

- здатність використовувати нормативні правові документи в своїй
діяльності;
- здатність враховувати специфіку і сучасне поєднання глобального,
національного і регіонального в розвитку соціальної сфери та управління,
культури громадської, державної та особистого життя;
- здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої
професії, володіти високою мотивацією до виконання професійної діяльності;
- бути готовим до ефективного застосування психолого-педагогічних
знань для вирішення завдань суспільного, національно-державного і
особистісного розвитку, проблем соціального благополуччя.
ІІ. Фахові:
- здатність малювати с натури з цілю здобути систематичні знання з
курсу основ образотворчого мистецтва;
- володіння основами теорії (композиція, перспектива, світлотінь, колір);
здатність до опанування кольором як засобом відтворення
натури і декоративної виразності, елементами теорії кольору, прийоми
і послідовність виконання акварельного живопису, техніка роботи
гуашшю;
- здатність виконувати декоративні малюнки з виготовленням ескізів, з
оформленням навчального приладдя;
- володіння основами композиції у створенні образу, вираження ідейного
задуму і передачі смислового зв'язку в малюнку;
- здатність застосовувати методи та порядок підготовки й виконання
сюжетного малюнка і послідовність процесу роботи над композицією на
задану тему;
- здатність виконувати творчі завдання за власним задумом.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити
ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Кредит 1.
Народні та художні промисли України – частина художньої
культури
Тема 1. Мистецтвознавчий огляд народних та художніх промислів
України.
Тема 2. Народні орнаменти у мотивах декоративно-прикладного
мистецтва.
Кредит 2.
Види народних та художніх промислів
Тема 1. Народні промисли України.
Тема 2. Художні промисли України.
Кредит 3.
Використання народних та художніх промислів в практиці роботи
дошкільного закладу

Тема 1. Ознайомлення дітей з народними та художніми
промислами України.
Тема 2. Використання народних та художніх промислів в навчальновиховній роботі з дітьми дошкільного віку.
3. Рекомендована література
Базова:
1.
Калініченко О. В. Образотворче мистецтво : підруч. для 4 кл.
загально- освіт. навч. закл. / О. В. Калініченко, В. В. Сергієнко. — К. :
Видавничий дім «Освіта», 2015. — 152 с.
2.
Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посібник
для вчителів./ Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, Е.В. Бєлкіна, О.В.
Калініченко, І.В. Руденко. − Х.: Вид. «Ранок», 2006. − 256 с.
3.
Резніченко М. І. Образотворче мистецтво : підручник для 4 кл.
загальноосвіт. навч. закл. / М. І. Резніченко, С. К. Трач. — Тернопіль :
Навчальна книга — Богдан, 2015. — 144 с. : іл. + 1 електрон. опт. диск
(CD). — Електрон. версія. — Режим доступу: http://www.bohdandigital.com/edu
4.
Школа малювання для малят: Навчальний посібник./Худ.
А.Н. Лук’янов, Н. та А. Снєгірьови, Т.А. Стасюк. − К.: ТОВ «Перо»,
2008. − 96 с.
5.
Коновець С. Образотворче мистецтво в практиці сучасної
школи // Мистецтво і освіта. — 2001. — №3.
6.
Кириченко М.А., Кириченко І.М. Основи образотворчої
грамоти. - К.: Вища школа, 2002. – 190 с.
7.
Конопко О.І. Образотворче мистецтво. К.: Київський
міський педагогічний коледж, 2005. - 100 с.
8.
Кузьминський А.І., Омельяненко. Педагогіка / підручник. –
К. : Знання, 2008. – 447 с.
9.
Луцан Н. І. Декоративно-прикладне мистецтво та основи
дизайну. Навчальний посібник. - К.: Видавничий Дім « Слово», 2009.
– 172с..
Допоміжна:
1.
Естетика і мистецтво: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
/ В.О. Мітіна, К.Е. Тетіївський, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. –
К.:КНУБА, 2003. – 252 с.
2.
Образотворче мистецтво : альбом для 4 кл. загальноосвіт.
навч. закл. / С. К. Трач — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. —
64 с. : іл..
3.
Образотворче мистецтво : альбом для 4 кл. загальноосвіт.
навч. закл. / С. І. Федун — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан,
2015. — 56 с. : іл..

4.
Образотворче мистецтво в таблицях : навчальний посібник :
4 кл. / С. К. Трач. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. — 36
с.
5.
Образотворче мистецтво : конспекти уроків : посібник для
вчителя : 4 кл. / Т. М. Криса. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан,
2015.
6.
Кашуба Л.І. Образотворче мистецтво в початковій школі /
Л.І.Кашуба, М.О.Таран. – Тернопіль, 2001. – 55 с.
7.
Пасічний А.М. Образотворче мистецтво: Словник-довідник
/ А.М.Пасічний. – Тернопіль, 2003. – 216 с.
8.
Антонович Є. А., Проців В. І., Свид С. П. Художні техніки в
школі. – К.: Освіта, 1997. – 180 с.
9.
Авторські уроки з образотворчого (візуального) мистецтва в
5 – 7 класах: Посібник для вчителя: У 2 ч. Ч 1 / Упоряд. Ж.С.Марчук,
О.В.Ночвінова. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2005. – 368 с. – (На
допомогу вчителю).
10.
2. Антонович Є. А., Проців В. І., Свид С. П. Художні техніки
в школі. – К.: Освіта, 1997. – 180 с.
11.
Білецький П. О. Мова образотворчих мистецтв. - К .:
Радянська школа, 1973. – 190 с.
12.
Бєлкіна Е.В., Марчук Ж.С. Образотворче мистецтво. 6 клас:
Посібник для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. –
40 с.
13.
Бєлкіна Е.В., Марчук Ж.С. Образотворче мистецтво. 7 клас:
Посібник для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. –
48 с.
14.
Вердіна С.В. Секрети педагогічної майстерності. Уроки для
вчителя/ Вердіна С.В., Панченко А.Г. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. –
111, /1/ с.: іл.. – (Серія «Педагогічні інновації. Майстерня»).
4.Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік
5. Засоби діагностики успішності навчання: Контрольна робота. Усне
опитування, творчі роботи,наукові статті,перевірка конспектів
лекцій,першоджерел, виконання індивідуальних завдань та самостійних
робіт,захист проектів.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Кафедра початкової освіти
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор із науково-педагогічної
роботи____________ О.А. Кузнецова
28 серпня 2019 р

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
НАРОДНІ ТА ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ УКРАЇНИ
Ступінь бакалавра
галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
спеціальності 012 Дошкільна освіта
факультет: дошкільної та початкової освіти

2019-2020 навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Народні та художні промисли
України»
для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 012 Дошкільна
освіта та освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Розробник:
Курчатова Анжеліка Віталіївна – к.пед.н., ст. викладач, кафедри дошкільної
освіти ________________(Курчатова А.В.)
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри початкової освіти
Протокол № 1 від 28 серпня_2019 р.
Завідувач кафедри _______________ (Трифонова О.С.)
«28» cерпня 2019 р.

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань
01 Освіта / Педагогіка

Кількість кредитів – 3

Загальна кількість
годин - 90

Тижневих годин для
денної форми
навчання:1.7
самостійної роботи
студента: 60

Спеціальність
012 Дошкільна освіта

ступінь
бакалавр

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма навчання

Нормативна

Рік підготовки:
2-й
4-й
Семестр
3-й
8-й
Лекції
10
Практичні
20
Лабораторні
Самостійна робота
60
Вид контролю: залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить:
для заочної форми навчання – 33%/67% для бакалавра . 23%/77%магістр

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
На сучасному етапі становлення національної школі студентам необхідно
бути обізнаними з основними положеннями та напрямками викладання
декоративно прикладного мистецтва
в системах традиційного та
розливального навчання.
Мета курсу – спираючись на знання в галузі теорії та історії
візуальних та різних видив образотворчого мистецтва, навчити студентів
розумінню та практичному засвоєнню різноманітних засобів виразності у
створенні художнього образу у образотворчого мистецтва, графічного дизайну
та декоративному мистецтві. Навчити студентів самостійно виконувати як
репродуктивні, так и творчі роботи в різних матеріалах і техніках, оволодіти
методикою навчання образотворчому мистецтву, а також передовим досвідом
у
педагогічної
та
художньо-практичної
діяльності.
Разом з цим курс декоративного мистецтва сприяє загальному, особливо
естетичному, вихованню студентів, що дуже важливо для формування
особистості майбутнього вихователя.
За період вивчення курсу студенти повинні усвідомити основні
педагогічні ідеї як традиційної, так й розвиваючої систем навчання в художньо
– творчої роботи у галузі образотворчого мистецтва:
- сприяти якісному освоєнню і творчому усвідомленню знань, умінь та
навичок художньої діяльності у галузі образотворчого мистецтва;
- реалізувати диференційне навчання з урахуванням своїх
індивідуальних здібностей;
- забезпечити інтелектуальний зріст, сформувати свій творчий підхід до
рішення будь-яких художньо-творчих завдань.
Завдання курсу:
Програма з курсу передбачає такі найважливіші завдання навчання й
виховання студентів:
- виховувати майбутніх вчителів у дусі високого патріотизму і глибокого
розуміння ролі народності образотворчого мистецтва;
- дати студентам основу образотворчої грамоти, ознайомити з правилами
і прийомами малювання з натури, вивчити основи перспективи, будову,
конструкцію, положення предметів у просторі;
- ознайомити з питаннями теорії кольору, прийомами і послідовністю
виконання акварельного живопису, технікою роботи гуашшю, навчити
володіти кольором як елементом художньої форми;
- дати уявлення про специфіку образної природи декоративноприкладного мистецтва;
сприяти формуванню творчих здібностей і нахилів студентів;

- розвивати художній смак і естетичне чуття, розкривати естетичну суть
мистецтва, допомагати формуванню естетичного ідеалу.
Відповідно до поставлених навчально-виховних завдань структуру
програми визначають п'ять основних видів занять: малювання, живопис,
декоративна робота, композиція, методика викладання образотворчого мистецтва в початковій школі.
Завдання курсу методики викладання образотворчого мистецтва —
озброїти студента науково-теоретичними знаннями, достатніми для того, щоб
втілити в практику викладання зміст нової програми з образотворчого мистецтва для початкових класів. На практичних заняттях студенти готують
методичні розробки уроків і наочне приладдя для них. Під час педагогічної
практики студенти проводять пробні уроки в школі.
При проведенні навчальних занять та організації позаурочної діяльності,
орієнтуючись на знання та практичні уміння з образотворчої діяльності вміти
розвивати елементи художньо-творчого мислення, формувати художні уміння
виконувати творчі завдання (за власним задумом).
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває
такими компетентностями:
І. Загальнопредметні:
- володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу,
сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення;
- здатність до володіння основними методами, способами і засобами
отримання, зберігання, переробки інформації;
- здатність використовувати нормативні правові документи в своїй
діяльності;
- здатність враховувати специфіку і сучасне поєднання глобального,
національного і регіонального в розвитку соціальної сфери та управління,
культури громадської, державної та особистого життя;
- здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої
професії, володіти високою мотивацією до виконання професійної діяльності;
- бути готовим до ефективного застосування психолого-педагогічних
знань для вирішення завдань суспільного, національно-державного і
особистісного розвитку, проблем соціального благополуччя.
ІІ. Фахові:
- здатність малювати с натури з цілю здобути систематичні знання з
курсу основ образотворчого мистецтва;
- володіння основами теорії (композиція, перспектива, світлотінь, колір);
- здатність до опанування кольором як засобом відтворення натури і
декоративної виразності, елементами теорії кольору, прийоми і послідовність
виконання акварельного живопису, техніка роботи гуашшю;
- здатність виконувати декоративні малюнки з виготовленням ескізів, з
оформленням навчального приладдя;
- володіння основами композиції у створенні образу, вираження ідейного
задуму і передачі смислового зв'язку в малюнку;

- здатність застосовувати методи та порядок підготовки й виконання
сюжетного малюнка і послідовність процесу роботи над композицією на
задану тему;
- здатність виконувати творчі завдання за власним задумом.

2. Програма навчальної дисципліни
Кредит 1. Народні та художні промисли України – частина художньої
культури
Тема 1. Мистецтвознавчий огляд народних та художніх промислів
України.
Тема 2.
Народні орнаменти у мотивах декоративно-прикладного
мистецтва.
Кредит 2. Види народних та художніх промислів
Тема 1. Народні промисли України.
Тема 2. Художні промисли України.
Кредит 3. Використання народних та художніх промислів в практиці
роботи дошкільного закладу
Тема 1. Ознайомлення дітей з народними та художніми промислами
України.
Тема 2. Використання народних та художніх промислів в навчальновиховній роботі з дітьми дошкільного віку.
3. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Денна форма
Назви кредитів і тем
Усьо
у тому числі
го
л
п
лаб
ср
1
2
3
4
5
7
Кредит1. Народні та художні промисли – частина художньої
культури
Тема 1. Мистецтвознавчий огляд
народних та художніх промислів
України.
Тема 2. Народні орнаменти у
мотивах
декоративноприкладного мистецтва.

31

2

2

2
4
Кредит 2.
Види народних та художніх промислів
Тема 1. Народні промисли
2
2
України.
4
Тема 2. Художні промисли

20
20

України
Кредит 3. Використання декоративного мистецтва в практиці
роботи дошкільного закладу
Тема 1. Ознайомлення дітей з
декоративно-прикладним
мистецтвом.
Тема 2.Використання народних та
художніх промислів в навчальновиховній
роботі
з
дітьми
дошкільного віку.
Усього годин за весь курс

29

90

2

4

2

4

10

20

20

60

4.Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми
Кредит 1. Декоративне мистецтво – частина художньої
культури
Тема 1. Мистецтвознавчий огляд народних та художніх
промислів України.
Тема 2. Народні орнаменти у мотивах декоративноприкладного мистецтва.
Кредит 2.
Види народних та художніх промислів
Тема 1. Народні промисли України.
Тема 2. Художні промисли України
Кредит 3. Використання декоративного мистецтва в
практиці роботи дошкільного закладу
Тема 1. Ознайомлення дітей з декоративно-прикладним
мистецтвом.
Тема 2.Використання народних та художніх промислів в
навчально- виховній роботі з дітьми дошкільного віку.
Разом на практичні заняття

№
з/п

1

5. Самостійна робота
Назва теми
Кредит 1. Декоративне мистецтво – частина художньої
культури
Особливості підготовки, організації та здійснення процесу

Кількість
годин

2
4
2
4

4
4

20
Кількість
годин

4

2
3
4

навчання дітей декоративномумистецтву.
Мистецтвознавчий огляд народних художніх промислів
промислів України
Цетри народних промислів України
Кредит 2.
Види народних та художніх промислів

4
4
6

Кредит 3. Використання декоративного мистецтва в
5 практиці роботи дошкільного закладу
Народні орнаменти у мотивах декоративно- прикладного
6
мистецтва
6 Писанкарство – вид ДПМ.
6
7 Вишивка – класичний вид українського народного
6
мистецтва.
8 Витинанка як один з видів ДПМ.
6
9 Народна іграшка.
6
10 Кераміка та гончарство.
6
11 Килимкарство та ткацтво.
6
Разом
60
6. Методи навчання:
 організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності (дослідницькі,
частково-пошукові,
проблемно-інформаційні,
репродуктивні
пояснювально-ілюстративні);
 стимулювання й мотивації навчальної діяльності (, роз’яснення, дискусії,
емоційні ситуації тощо);
 словесні, наочні, практичні(майстер-класи);
 теоретико-емпіричні.
7. Методи контролю:
За результатами накопичення балів - залік:
- усне опитування;
- творчі роботи студентів;
- Контрольна робота;
-індивідуальні завдання, реферати;
- виконання самостійних робіт.
8. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота
Кредит№1
Кредит
Кредит
Тема 1
№2
№3
Пра
кти
чні

30

30
30

КР 1
КР 2

Су
ма

Сам
ості
йна
Усь
ого

20

50/50

200

100

300

20
20
50

50
50

Шкала оцінювання: національна та ECTS
ОЦІНКА
ЄКТС

СУМА
БАЛІВ

A

90-100

B

80-89

C

65-79

D

55-64

E

50-54

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
екзамен

залік

5 (відмінно)

5/відм./зараховано

4 (добре)

4/добре/ зараховано

3 (задовільно)

3/задов./ зараховано

9. Методичне забезпечення:
- програма курсу «Методика навчання освітньої галузі «Мистецтво».
- комплект НМК курсу « Декоративне мистецтво»; лекції, практичні,
завдання для МКР, самостійної роботи, тестів;
- підручники з дисципліни;
- підручники, зошити та альбоми для дітей дошкільного віку;
- додаткова література образотворчого змісту.
10. Рекомендована література
Базова:
10. Калініченко О. В. Образотворче мистецтво : підруч. для 4 кл.
загально- освіт. навч. закл. / О. В. Калініченко, В. В. Сергієнко. — К. :
Видавничий дім «Освіта», 2015. — 152 с.
11. Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посібник
для вчителів./ Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, Е.В. Бєлкіна, О.В.
Калініченко, І.В. Руденко. − Х.: Вид. «Ранок», 2006. − 256 с.
12. Резніченко М. І. Образотворче мистецтво : підручник для 4 кл.
загальноосвіт. навч. закл. / М. І. Резніченко, С. К. Трач. — Тернопіль :
Навчальна книга — Богдан, 2015. — 144 с. : іл. + 1 електрон. опт. диск
(CD). — Електрон. версія. — Режим доступу: http://www.bohdandigital.com/edu
13. Школа малювання для малят: Навчальний посібник./Худ.
А.Н. Лук’янов, Н. та А. Снєгірьови, Т.А. Стасюк. − К.: ТОВ «Перо»,
2008. − 96 с.
14. Коновець С. Образотворче мистецтво в практиці сучасної
школи // Мистецтво і освіта. — 2001. — №3.
15. Кириченко М.А., Кириченко І.М. Основи образотворчої

грамоти. - К.: Вища школа, 2002. – 190 с.
16. Конопко О.І. Образотворче мистецтво. К.: Київський
міський педагогічний коледж, 2005. - 100 с.
17. Кузьминський А.І., Омельяненко. Педагогіка / підручник. –
К. : Знання, 2008. – 447 с.
18. Л. М. Любарська, М.І. Резніченко. Образотворче мистецтво.:
Підручники для 1- 4 кл. - К.: Форум.
19. К о н о в е ц ь С. В. Образотворче мистецтво в початковій
школі: Методичний посібник. — К.: Каліграф, 2000.
20. П р о ц і в В. І., К и р и ч е н к о М. А., Щ е р б а к о в а К.
В. Образотворче мистецтво. 1-3 класи. - К.: Рад. шк., 2002. - 158 с.
Допоміжна:
15. Естетика і мистецтво: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
/ В.О. Мітіна, К.Е. Тетіївський, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. –
К.:КНУБА, 2003. – 252 с.
16. Образотворче мистецтво : альбом для 4 кл. загальноосвіт.
навч. закл. / С. К. Трач — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан,
2015. — 64 с. : іл..
17. Образотворче мистецтво : альбом для 4 кл. загальноосвіт.
навч. закл. / С. І. Федун — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан,
2015. — 56 с. : іл..
18. Образотворче мистецтво в таблицях : навчальний посібник :
4 кл. / С. К. Трач. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. — 36
с.
19. Образотворче мистецтво : конспекти уроків : посібник для
вчителя : 4 кл. / Т. М. Криса. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан,
2015.
20. Кашуба Л.І. Образотворче мистецтво в початковій школі /
Л.І.Кашуба, М.О.Таран. – Тернопіль, 2001. – 55 с.
21. Пасічний А.М. Образотворче мистецтво: Словник-довідник
/ А.М.Пасічний. – Тернопіль, 2003. – 216 с.
22. Антонович Є. А., Проців В. І., Свид С. П. Художні техніки в
школі. – К.: Освіта, 1997. – 180 с.
23. Авторські уроки з образотворчого (візуального) мистецтва в
5 – 7 класах: Посібник для вчителя: У 2 ч. Ч 1 / Упоряд. Ж.С.Марчук,
О.В.Ночвінова. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2005. – 368 с. – (На
допомогу вчителю).
24. 2. Антонович Є. А., Проців В. І., Свид С. П. Художні техніки
в школі. – К.: Освіта, 1997. – 180 с.
25. Білецький П. О. Мова образотворчих мистецтв. - К .:
Радянська школа, 1973. – 190 с.
26. Бєлкіна Е.В., Марчук Ж.С. Образотворче мистецтво. 6 клас:
Посібник для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. –
40 с.

27. Бєлкіна Е.В., Марчук Ж.С. Образотворче мистецтво. 7 клас:
Посібник для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. –
48 с.
28. Вердіна С.В. Секрети педагогічної майстерності. Уроки для
вчителя/ Вердіна С.В., Панченко А.Г. – Х.: Вид. група «Основа», 2008.
– 111, /1/ с.: іл.. – (Серія «Педагогічні інновації. Майстерня»).
29. Адамянц Р. А. Школа малювання. Крок за кроком / Р. А.
Адамянц ; худож. Р. Адамянц. – Харків : Книжковий клуб «Клуб
сімейного дозвілля», 2009. – [76 с.] : іл.
30. Асєєва М. На урок до пана Олівця та пані Фарби / М. Асєєва
// Початк. шк. – 2013. – № 5. – С. 26-29.
11. Інформаційні ресурси
1. http://mon.gov.ua/ - сайт Міністерства освіти і науки України4
2. http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/mistectvo.html -
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ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Кафедра дошкільної освіти
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Проректор із науково-педагогічної
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ЛЕКЦІЇ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
НАРОДНІ ТА ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ УКРАЇНИ
Ступінь бакалавра
Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність 012 Дошкільна освіта
Факультет дошкільної та початкової освіти

2019-2020 навчальний рік

Тема 1. Психолого-педагогічні основи художньо-конструктивної,
декоративно-ужиткової та дизайнерської діяльності дітей дошкільного
віку (1 год.).
Питання для обговорення:
1. Предмет та завдання курсу “Художня праця та основи дизайну”.
2. Нормативне і програмове врегулювання змісту освітньої роботи з
дітьми дошкільного віку.

3. Модель

художньо-декоративної

компетенції

дитини

старшого

дошкільного віку.
4. Педагогічні вимоги до організації занять з художньої праці та основ
дизайну у дошкільному закладі. Психолого-педагогічні основи
навчання художньої праці дітей дошкільного віку.
5. Специфіка занять з художньої праці, їхня структура. Організація
навчальної роботи в майстерні. Технічні засоби навчання на заняттях
із художньої праці в дошкільних закладах. Техніка безпеки.
6. Морально-духовне,

інтелектуальне,

естетичне,

національно-

патріотичне та трудове виховання дошкільників на заняттях з
художньої праці.
Питання для самоконтролю
1. Які вимоги Базової програми “Я у Світі” щодо обладнання
розвивального середовища з художньої праці?
2. Які матеріали використовували стародавні народи для
зображення письма?
Практичне завдання:
1. Розробка напрямів та способів стимулювання у дітей дошкільного віку
творчих здібностей, прилучення дошкільників до краси і гармонії, до світу
мистецтва, пробудження їх творчих сил і бажання займатися різними видами
художньої праці.
2. Обговорення способів розвитку психічних процесів та пізнавальних
якостей дошкільників:
 цілеспрямованості;
 самостійності;
 наполегливості;
 ініціативи;
 відповідальності;

 розвитку уяви [15];
 спостережливості;
 художнього мислення;
 естетичних відчуттів;
 конструктивних здібностей;
 моторних навичок у дітей;
 збагачення знань про властивості різних матеріалів;
 формування корисних практичних навичок.
3. Особливості та структура організації занять з “Художньої праці та
основ дизайну” для дітей дошкільного віку.
ПРИМІРНА СХЕМА ЗАНЯТТЯ З
“ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ ТА ОСНОВ ДИЗАЙНУ”

Розглянемо модель організації освітнього процесу, розроблену К.Крутій
за програмою “Дитина в дошкільні роки” [26], що є умовним орієнтиром, який
відбиває в собі структуру діяльності педагога.
По-перше, це позиція “вчителя”, який висуває певні завдання, обирає
способи і засоби їх розв’язання, оцінює правильність дій дитини.
Визначимося, що яким би демократичним не був стиль спілкування дорослого
з дитиною, це буде спеціально організована діяльність дитини. Саме така

діяльність повинна мати своє місце, зміст і результат у структурі діяльності
дорослого.
Блок спеціально організованого навчання передбачає навчання у формі
занять, на яких досягаються цілі сенсорного, інтелектуального, творчого
розвитку кожної дитини; збагачується досвід поведінки у довкіллі та знання
про нього, формуються навички навчальної діяльності тощо.
По-друге, педагог займає позицію “увімкнутого” дорослого у діяльності
дитини, тобто є спільною (партнерською) діяльністю вихователя та дитини:
Цей блок діяльності має за мету розвиток соціальних навичок, засвоєння
різних видів діяльності, залучення до мистецтва, розширення уявлень про
довкілля тощо. (Див. у програмі “Дитина в дошкільні роки” розділ “Створення
фонду “Можу”).
В основу програми покладено концепцію психологічного віку як етапу,
стадії дитячого розвитку, що характеризується своєю структурою й
динамікою. Отже, кожен психологічний вік охоплює:


якісно особливі, специфічні відносини між дитиною та дорослим

(“Створення фонду “Хочу”), тобто залучення дитини до системи вироблених
людством цінностей, організація умов для її духовного зростання, формування
основ ціннісного ставлення до дійсності;


визначену ієрархію видів діяльності та провідні їхні типи (“Створення

фонду “Можу”), тобто засвоєння дитиною знань, оволодіння вміннями й
навичками,

формування

культури

пізнання,

здатність

самостійного

практичного використання набутого в житті.
По-третє,

дорослий

займає

позицію

“творця”

предметно-

просторового середовища, коли він поруч із дитиною, не заважає вільній
самостійній діяльності малюка. Цей блок має за мету забезпечення
можливості саморозвитку кожній дитині. У межах цього блоку розвивається
творча активність дитини у різних видах діяльності, вільне експериментування
з різними матеріалами.

Головним завданням педагога – створення умов для самореалізації
кожної дитини. Стимулювання її до самостійної діяльності, тобто вільної
діяльності

вихованців

в

умовах

створеного

педагогами

предметно-

розвивального середовища, що забезпечує вибір кожною дитиною діяльності
за інтересами і дозволяє їй взаємодіяти з однолітками або діяти індивідуально.
По-четверте (найголовніший блок), види спілкування дошкільників з
дорослими “Дорослий – дитина”, в яких дитина може бути повноправним
учасником, у відносинах між педагогом і дітьми центральне місце повинна
посісти не авторитарна, а особистісно-зорієнтована взаємодія дорослого і
дитини.
Саме під час вибору дитиною меж і моделі взаємодії з однолітками,
дорослим, довкіллям педагог може спостерігати гармонію (або навпаки)
душевного і духовного благополуччя дитини, можливості розвитку або
корекції психічних станів тощо.
Дорослий може використати цей блок як окремий упродовж робочого
дня, а може увімкнути в інші.
Розроблена К.Крутій [26] модель освітнього процесу являє собою саме
той простір Дитинства, де малюк привласнює цінності, досвід соціуму,
розвивається його субкультура.
Розглянемо різні форми навчання, що є цілеспрямованою, змістовно
насиченою та методично оснащеною системою пізнавального та виховного
спілкування, взаємодії, відносин педагога і дітей.

Форма навчання

реалізується як органічна єдність цілеспрямованої організації змісту, засобів і
методів [14; 17].
Існують індивідуальна, групова та фронтальна форми навчання.
Індивідуальна форма навчання передбачає взаємодію педагога з однією або
декількома дітьми. Групова форма навчання здійснюється в групі дітей, яка
створюється на різних засадах (за рівнем пізнавального, мовленнєвого
розвитку, за ґендерними ознаками тощо). Фронтальна форма навчання

уможливлює роботу зі всією групою дошкільників в єдиному темпі і з
загальними завданнями.
Усі окреслені форми навчання можна застосовувати як на занятті, так і
в повсякденному житті. Навчання може здійснюватися в різних видах дитячої
діяльності – предметній, ігровій, трудовій, продуктивній тощо.
Форми організації дітей на заняттях можуть бути різноманітними і
залежати від низки обставин: кількості дітей на занятті; місця проведення: у
групі, музичній залі, кабінеті, майстерні дошкільного закладу, майстерні
народного майстра, музеї, на екскурсії, басейні тощо; розміщення дітей: за
столами, півколом, обличчям одне до одного, на коврику тощо; організації
дитячої діяльності.
Навчання дітей у формі занять починається з третього року життя.
У першу половину дня можна провести два заняття загальною
тривалістю не більше ніж 30 хвилин.
На четвертому році життя в першу частину дня можливе проведення
двох занять загальною тривалістю до 40 хвилин.
На п’ятому році життя в першу половину дня – загальною тривалістю
до 45 хвилин, у другу половину дня − одне заняття 20-25 хвилин.
На шостому році життя в першу частину дня можливе проведення 2−3
занять загальною тривалістю двох занять − до 60 хвилин, трьох − 1,5 години.
На сьомому році життя в першу половину дня проводиться не більше
ніж три заняття загальною тривалістю до 1год.45 хв.; одне заняття можна
проводити в другу половину дня.
У зв’язку з ускладненням змісту дошкільної освіти заняття з будь-якого
розділу програми можуть проводитися серіями (блоками, циклами тощо), по
3−4 заняття впродовж одного тижня, інтегруватися та комбінуватися тощо.
Мережу занять вихователь має складати разом із методистом,
співвідносячи різні види діяльності дітей (конструювання, музика тощо) та
форми організації навчання (фронтальні, групові, індивідуально-групові,
індивідуальні, ігри-заняття тощо).

Головне значення занять з художньої праці та основ дизайну – надання
дітям знань про якості, властивості й конструктивні можливості матеріалів,
сприяння закріпленню позитивних емоцій дошкільників, стимулювання
їхнього бажання працювати, формування духовних і фізичних сил дітей,
усвідомлене сприймання дітьми знань та оволодіння ними вмінням і
навичками правильного виконання трудових дій на заняттях з художньої
праці.
Заняття з художньої праці та основ дизайну вимагають від вихователя
серйозної підготовки. Необхідно мати глибокі знання не тільки про
технологію виготовлення певних виробів, особливості та властивості
різноманітних матеріалів, а також про рідний край, природознавства, ботаніки,
історії, декоративно-ужиткового, образотворчого мистецтва тощо.
В основу роботи вихователя має бути покладено ряд методичних умов:
 планування роботи таким чином, щоб постійно удосконалювати
вміння дітей, заохочувати їх самостійно, творчо використовувати набуті
знання та вміння, виховувати впевненість у власних силах;
 організація

практичної

роботи

дошкільників

за

принципом

поступового ускладнення від знайомих знань та вмінь до оволодівання нових,
розвиваючи їх аналітичні, конструктивні та творчі здібності;
 створення атмосфери радості та успіху;
 емоційність подачі духовно-естетичного змісту в роботі з дітьми, що
сприяє розвитку захопленості і пізнавального інтересу;
 використання колективних форм художньо-творчої діяльності;
 змістовний зв’язок історії декоративно-ужиткового мистецтва з
художньо-творчою діяльністю і виходом на багатоваріантність виконання
творчих завдань;
 широке використання різних методів в подачі історико-соціологічних
відомостей про технологію та особливості виготовлення різних виробів, про
декоративно-ужиткове мистецтво, місцеві художні промисли;

 включення в художньо-творчу діяльність дошкільнят робіт з різними
матеріалами (природний, покидьковий, папір, картон, солоне тісто, тканина та
нитки), що має величезне значення, як у виховному відношенні, так і в плані
закріплення навичок роботи з різними матеріалами, а також у розвитку
художнього смаку;
 виявлення існуючих знань про матеріали, інструменти, вироби та
послідовне практичне виконання виробів, корегування їх та удосконалювання
в процесі праці;
 використання в роботі нетрадиційного обладнання (трубочки для
коктейлів, формочки для печива, піску, корки, коробочки, пляшечки, губки,
жатий папір, зубні щітки та інший матеріал) [16; 33];
 створення умов для дослідів та спостережень, які сприяють
виявленню властивостей матеріалів;
 розвиток асоціативно-образного мислення, уяви, творчих здібностей
[15];
 навчання дошкільників аналізувати конкретний виріб, виділяти
деталі та елементи;
 формування вміння слухати й виконувати інструкцію;
 формування здатності діяти за зразком;
 формування мотивації навчальної діяльності;
 формування сенсорних еталонів, збагачення знань дітей про колір,
форму, розмір та фактуру різних матеріалів;
 стимулювання потреби в усвідомленому сприйнятті краси в усіх її
формах та проявах;
 вправляння дітей дошкільного віку у прояві творчого ставлення до
виконання практичних та розумових завдань;
 становлення креативності, як базової якості особистості;
 розвиток дрібної моторики рук;

 виховання у дошкільників відношення до художньої праці, як
способу самовираження, самопізнання, самоповаги;
 виховання любові і поваги до результатів праці (власних та праці
інших);
 формування вміння оцінювати свою роботу й роботу інших дітей;
 формування самоконтролю і контролю;
 навчання працювати в колективі;
 участь

дітей

у відродженні різноманітних видів

народного

декоративно-ужиткового мистецтва.
Формування у дітей дошкільного віку інтересу до праці (з урахуванням
сприятливих психолого-педагогічних умов) проходить у своєму розвиткові
наступні етапи:
1.Послідовність розвитку інтересу до праці.
2.Потреба в активній діяльності.
3.Показ трудових дій дорослим.
4.Пояснення трудових дій дорослим.
5.Споглядальний інтерес, особиста емоційна зацікавленість.
6.Усвідомлення завдання.
7.Поява бажання виконати трудові дії.
8.Споглядально-дійовий інтерес, позитивний емоційний заряд.
9.Перша проба сил (не підтвердилася чи підтвердилася).
10.Кількаразове вправлення, набуття досвіду.
11.Уміння виконувати трудові дії.
12Дієво-пізнавальний інтерес.
13.Поява нового способу виконання трудових дій.
14Переконання в його правильності (підтвердження успіхом).
15.Пізнавально - творчий інтерес, високе емоційне задоволення.
16.Сформовані практичні навички.
17.Творче виконання трудових дій (схвалення дорослими).
18.Внутрішня потреба виконувати трудові дії.

19.Систематичне застосування в повсякденному житті ( в мікро- та
макрооточенні).
20.Звичка до праці.
На першому етапі в дітей виникає споглядальний інтерес. Цьому
сприяють суто зовнішні обставини: цікаві повідомлення, розповідь вихователя
чи його бесіда з малятами про певні трудові дії; показ їх; читання відповідних
художніх творів тощо.
Другий етап характеризується виникненням споглядально-дійового
інтересу. Дошкільнят зацікавлює новий вид праці, розповідь педагога про
професії. Вони ставлять запитання, намагаючись якомога більше дізнатися про
трудові дії, їхнє значення, прагнуть виконати ці дії.
На третьому етапі у дошкільнят з’являється дієво-пізнавальний
інтерес. Вони намагаються осягнути сутність трудового процесу, набувають
практичних умінь. Спочатку виконують трудові дії нечітко, роблять зайві рухи
(при цьому інтенсивно концентрують довільну увагу) не переносять вивчені
дії в повсякденне життя. Згодом, після багаторазового повторення, виконання
стає якіснішим: без зайвих рухів, часом – із послабленням довільної уваги й
появою можливості для її перерозподілу. Дошкільнята намагаються оцінити
результати своєї діяльності, проаналізувати власні успіхи чи невдачі, виявити
їх причини. Чим самостійніше та різноманітніша практична діяльність дітей
на цьому етапі, тим глибший та стійкіший їхній інтерес.
На четвертому етапі формується пізнавально-творчий інтерес. Діти
вдаються

до

пошукової діяльності,

роблять спроби

якось змінити,

раціоналізувати, поліпшити трудовий процес, шукають оптимальні варіанти
застосування конкретних дій у грі, повсякденному житті. Коли в дошкільнят
уже сформовані практичні навички, коли вони творчо сприймають трудові дії
та починають відчувати потребу в них, тоді й виникає звичка до їх виконання.
Зміст і структура занять з художньої праці та основ дизайну.
Частини заняття: вступна, основна й заключна. Планування занять по

групах, їх тривалість. Кількість дітей на заняттях по вікових групах. Методи
організації дітей на занятті. Керівництво трудовою діяльністю вихователем.
Організація роботи з різними видами матеріалів: папером, природними
матеріалами, залишковим матеріалом, тканиною. Навчання дошкільників
основних прийомів роботи з цими матеріалами.
Техніка безпеки на заняттях. Безпека роботи з голкою, наперстком,
ножицями, клеєм, декоративними матеріалами, крупами тощо. Санітарногігієнічні вимоги при роботі з папером, картоном, клеєм. Організація робочого
місця. Аналіз дитячих робіт. План аналізу робіт. Критичне ставлення дітей до
результатів своєї діяльності. Якість продукції як моральна категорія. Навчання
виконувати технологічні операції, аналізувати зразок чи аналогії, планувати
трудовий процес.
Під час занять з художньої праці та основ дизайну необхідно
використовувати різноманітні методи навчання: словесні (лекції, бесіди,
пояснення), наочні (демонстрація ілюстрацій, схем, креслень, зразків виробів,
екскурсії на виставку), практичні (самостійна розробка схем, ескізів,
виготовлення виробів). Також можна використовувати мультимедійне
обладнання для використання ІКТ (ноутбук, проектор, екран, добірка
презентацій, музичних творів, фільмів тощо). Для урізноманітнення,
активізації навчально-виховного процесу занять з художньої праці та основ
дизайну та стимулювання художньо-творчої діяльності дошкільників можна
використовувати ігри, конкурси, вікторини, інсценування та театралізацію з
виконаними виробами тощо.
Важливі техніко-технологічні відомості вихователь має подавати
методом розповіді, бесіди, вміло навчати дітей плануванню, тобто всю
роботу розбивати на операції і разом з дітьми обговорювати порядок їх
виконання. Можна поступово вивішувати на дошці аркуші паперу зі змістом
роботи на кожному етапі. Це орієнтує дошкільників на послідовне
виготовлення виробу, дає змогу чітко уявити результат своєї праці і шлях до
його досягнення. Тема занять, методи і прийоми, вибір практичного

матеріалу мають корегуватися, варіюватися вихователем в залежності від
здібностей дітей, їх зацікавленості.
Для успішного проведення занять з художньої праці та основ дизайну
з дошкільниками необхідно підбирати устаткування на кожну дитину
(згідно запланованої теми):
 ножиці,
 голки,
 клей,
 пензлики для клею й фарби,
 клейонка або підкладні аркуші для нанесення клею,
 шаблони для розмічування деталей,
 серветки,
 стеки,
 різні шаблони та трафарети,
 графітні, кольрові та воскові олівці, фарби, фломастери, кредки та
крейда,
 кольоровий і білий картон,
 кольоровий і білий папір,
 природні матеріали,
 свічки, писачки, дряпачки, для виробів писанкарства;
 залишковий матеріал,
 борошно та сіль для робіт з солоного тіста,
 природна та полімерна глина, “веселе тісто” для ліплення,
 різні види ниток для ткацтва, вишивки, виготовлення м’якої та
народної іграшки,
 поролон,
 дріт,
 шило,
 технологічні картки.

До змісту занять художньої праці та основ дизайну входить: навчити
дітей виготовляти прості вироби з паперу та картону, тканини, природного та
залишкового матеріалу (іграшки-саморобки, фланеграфічні книжки, атрибути
для ігор: дудка, вагон, будинок; подарунки для батьків до свят, іграшки для
малят, різноманітні предмети побуту: кошики, меблі тощо); виготовляти
іграшки з поролону; плести “косички”; виготовляти писанки, мальованки,
дряпанки, крапанки.
Дітей дошкільного віку на заняттях з художньої праці та основ дизайну
потрібно вчити використовувати колір, форму, лінії, штрихи, пропорції,
композицію, різні матеріали (олівці, фарби, фломастери, олівці, свічки,
природний матеріал, глину, пластилін, тісто, папір, картон, тканина, нитки,
залишковий матеріал) та нетрадиційні техніки (штампування, малювання
пальчиком, долоньками, крапками, фактурного малювання, обривання
об’ємної аплікації, орігамі та ін.) [16; 33] як засоби створення виразного
художнього образу вироби з тканини, глини, килимарства, писанкарства,
лозоплетіння, орігамі, бісероплетіння.
В кінці роботи дітей необхідно оцінювати кожну операцію, виконану
дошкільником і готовий виріб. Треба відзначити зусилля кожної дитини:
старанність, ретельність, уміння, самостійність, фантазування тощо.
Важливо давати колективні оцінки, обґрунтовані, прийняті дітьми, що
допомагає дошкільникам утверджувати моральні норми колективної праці.
Така робота сприяє вихованню в дітей дошкільного віку почуття
відповідальності, у них формується вміння працювати за загальним планом,
у певному темпі, з’ясовувати свої дії з діями інших, допомагати один одному.
Поступово вихователь має навчати дітей засвоювати всі операції і
виконувати виріб від початку до кінця самостійно, зменшуючи педагогічне
керівництво. Детальний аналіз, інструктаж вихователь може замінювати
більш загальним (на що звернути увагу під час виконання виробу, які
труднощі, як їх подолати).

Після кожної самостійної роботи вихователь разом з дітьми має
обов’язково розглянути дії дошкільників, проаналізувати шлях, вибраний
певною дитиною, уміння, помилки, винаходи, перспективу майбутньої
діяльності. Можна порівняти запланований хід роботи з фактичним,
розрахунковий час із затраченим і в кінці оцінити якість виробу.
Студенти мають здійснювати протягом семестру аналіз заняття в ДНЗ,
бути готові до самоаналізу законспектованого власного заняття, здійснювати
психологічний,

соціологічний

аналіз

заняття,

а

також

з

позицій

розвивального та виховного навчання дітей дошкільного віку на заняттях з
художньої праці та основ дизайну.
4. На основі спостереження за дитиною в процесі художньої праці,
аналізу результатів її художньо-конструктивної діяльності, визначити рівень
сформованості умінь і навичок з виготовлення різних виробів (за
Л.Калуською [21; 22]):
 розпізнавання матеріалів, їх властивостей, якостей;
 вибір

з’єднувальних

і

декоративних

деталей,

засобів

їх

використання;
 способів виготовлення іграшок, їх оформлення;
 уміння побачити у аркуші паперу, природньому, покидьковому
матеріалі певні образи;
 уміння втілювати задум у виробі і привносити у нього творчу
ініціативу і фантазію;
 уміння володіти інструментами з дотриманням техніки безпеки з
метою забезпечення формування у дітей способів і прийомів створення
художніх образів;
 виявлення здібностей до різних видів художньої праці з метою
забезпечення реалізації творчого потенціалу дитини.
5. Організація факультативних занять за інтересами з метою
індивідуалізації виховного процесу, розвитку індивідуальних нахилів,
інтересів та здібностей дітей.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи:
1. Письмовий аналіз результатів художньо-конструктивної діяльності;
розробка напрямів та способів стимулювання у дітей дошкільного віку
творчих здібностей; способів розвитку психічних процесів, пізнавальних
якостей, умінь і навичок у дошкільників з виготовлення різних виробів.
2. Проаналізувати Базовий компонент дошкільної освіти в Україні [3;
4] та коментар до нього [25]. Здійснити порівняльний аналіз вимог чинних
варіативних програм щодо організації та змісту занять з художньої праці та
основ дизайну та залучення дітей дошкільного віку до художньої праці:


програма “Я у Світі” (О. Кононко, 2009, оновлена

програма, 2014) [5; 6];


програма

для

дітей

старшого

дошкільного

віку

“Впевнений старт” (Б. Жебровський, 2012) [35];


програма “Дитина” (О. Проскура, 2012) [36];



регіональна програма “Українське дошкілля” (О. Білан,

2011) [34];


програма “Дитина в дошкільні роки” (К.Крутій, 2010)

[26].
№

Програма

п\п (назва,

Розділ

рік програми

Вікова

Зміст

роботи

група

художньої праці

з

видання)
3. На основі аналізу цих програм та інших документів та навчальної
літератури [17; 18; 19; 21; 22; 24; 27] розробити модель художньопродуктивної компетенції дитини старшого дошкільного віку.
4. Розглянути конспекти занять (науково-методична література,
інтернет-ресурси) та виділити структурні складові.
Питання для самостійного опрацювання

1. Підготувати матеріал для проведення дослідів з папером.
2. Підготувати відео презентацію: “Нетрадиційні техніки роботи з
папером”.
3. Написати реферати за темами: “Історія виникнення паперу”, “Вплив
роботи з папером на підготовку руки дитини до письма”.
4. Поповнювати протягом семестру теку конспектів занять з художньої
праці та основ дизайну.
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Методичні рекомендації до проведення практичного заняття
Готуючись до практичного заняття, студентам варто розкрити систему
практичних занять з художньої праці та основ дизайну, що охоплюють
засвоєння основних понять кожної з технік, що вивчаються. Розглянути види
практичної діяльності на заняттях з художньої праці: репродуктивна і творча.
Дати перелік умов, необхідних для організації занять з ручної праці. З’ясувати
вплив художньої праці на всебічний творчий розвиток особистості
дошкільника. Розглянути види, структуру та способи організації занять з
художньої праці. Охарактеризувати правила техніки безпеки на заняттях з
художньої праці.
Тема 2. Робота з папером, картоном (2 год.)
Питання для обговорення:
1. Використання матеріалів для виготовлення клейких сумішей:
крохмалі, пшенична мука, столярний клей. Якість і недоліки різних
видів клею.
2. Історія виникнення паперу. Конструктивні і декоративні особливості
паперу і картону. Інструменти і прилади, що застосовуються при
виготовленні виробів з паперу і картону. Техніка безпеки при роботі.
3. Техніка трафарету, штампу і шаблону в процесі обробки паперу і
картону. Розробка дизайн-проектів.
4. Аплікація (вирізувальна, обривна, мозаїчна, з геометричних фігур,
половинками кружків, кульками, смужкова, серветкова). Вирізування
симетричних та асиметричних форм. Виготовлення іграшок з
рухомими частинами. Техніка переплетення. Витинанки.
5. Використання аплікації в дитячому садку при створенні картин
орнаментів,

прикрашенні альбомів,

наочних посібників,

при

виготовленні дидактичного матеріалу, іграшок, при оформленні
стендів.

Питання для самоконтролю
1.

Дайте характеристику технології виготовлення сучасного

паперу і картону.
2.

Назвіть види паперу і картону, їх застосування у поліграфії,

промисловості, торгівлі.
3.

Які ви знаєте способи з’єднання паперових деталей?

4.

Чим відрізняється шаблон від трафарету?

5.

Які ви знаєте види аплікації з паперу?

6.

Що таке композиція?

Короткі відомості з історії виникнення паперу та розвитку паперової
промисловості. Виробництво паперу і картону на Україні. Сучасні машини і
обладнання паперових підприємств. Використання паперу в різних галузях
господарства.
Складові частини технологічного процесу виробництва паперу:


механічна

і

хімічна

підготовка

сировини і півфабрикатів до виробництва
паперової маси;


виготовлення паперової маси;



відливання паперового полотна;



обробка

паперового

полотна

-

фарбування, різання, сортування паперу.
Властивості паперу. Деформація під дією вологи, різний ступінь розтягу
міцності в поздовжньому і поперечному напрямках.
Сорти паперу, які використовуються в дитячому садку:


малювальний,

креслярський,

альбомний, обгортковий, газетний, калька:

тиснений,

настільний, глянцевий, мармуровий,
бронзовий,

шагреневий;

срібний,

шпалерний,



цигарковий, квітковий, гофрований.

Сорти картону: білий, бурий, квітковий.
Інструменти і обладнання для обробки паперу і картону.
Композиція в художній праці та основах дизайну, у творах декоративноужиткового мистецтва є провідним фактором досягнення краси і виразності
речей. Система композиційних закономірностей, головні композиційні
закони: новизни, цілісності, тектоніки; другорядні (локальні) закони:
масштабу, пропорційності, контрасту.
Композиційні прийоми: ритм, метричність, симетрія, асиметрія,
статика, динаміка. Виражальні засоби композиції: фактура, текстура, колір,
графічність, пластичність, ажурність. Семантичні засоби: метафора, символ,
атрибут, алегорія, емблема.
Психофізіологічна теорія колірної гармонії. Проблема кольору в
науковому кольорознавстві. Дія кольору на психіку людини. Національні
колірні символічні системи. Ахроматичні кольори. Світлотні діапазони
ахроматичних кольорів. Хроматичні кольори. Колірний тон. Насиченість.
Асоціативні контрасти кольорів. Колірна гармонія. Колорит.
Ознайомлення з українською витинанкою, усвідомлення типологічних
груп та оволодіння техніками витинання, вирізування та вибивання.
Обладнання та матеріали для витинання, вирізування та вибивання:
папір, картон різних ґатунків, ножиці, ніж, різноманітні штампельки.
Значення витинанки в декоративно-прикладному мистецтві. Техніки
витинання. Типологія витинанок.
Техніки витинання ножицями дають майстрам широкий діапазон
виражальних можливостей. При цьому досягається плавність ліній, виразність
силуетів та велика ажурність. Кінчиком ножиць витинають по краях, а
широким розворотом боків роблять великі надрізи, відповідно провертаючи в
руках складений аркуш паперу.
Техніка вирізування ножем сягає давніх часів: саме тоді єдиним
інструментом для виготовлення шкіряних орнаментальних оздоб був ніж.

Зростання розмірів витинанок, збільшення рапортних повторів призводить до
погіршення їх якості, ускладнення техніки витинання ножицями. Її іноді
змінює техніка вирізування ножем. Тонкий папір величиною навіть до 1мм
складали в кільканадцять разів і, врахувавши місця з’єднань, вирізували по
контурах гострим ножем зображення або фон.
Вибивання ажурних прорізів у формі кружків, клинців, листочків та
інше здійснюється різноманітними штампами. Ця техніка ніколи не формувала
самостійний декор, а завжди поєднувалась з розписом і витинанням.
Наочні посібники: роботи студентів та викладачів, готові вироби,
зразки робіт, таблиці з правилами внутрішнього розпорядку, таблиці, альбоми
з різноманітними аплікаціями, різноманітні технологічні або оглядові картки,
друковані та фотоматеріали, з мистецьких, дизайнерських виставок, із
інтернет-ресурсів, спеціальна література для індивідуальної та роботи в парах
або групах, різні сорти паперу і картону, інструменти, допоміжні матеріали:
нитки, дріт, мотузка для виготовлення рухомих іграшок.
Готові трафарети, штампи, шаблони.
Практичне завдання:
1. Оволодіння прийомами дій з папером такими, як згинання,
багаторазове складання (на 2, 4, 6, 8, 16 частин), надрізування, вирізування,
склеювання, гофрування, розрізання, вирізування по контуру, наклеювання.
Сприяти розвитку зорової пам’яті і уваги – шляхом концентрації на процесі
виготовлення роботи, мовлення – шляхом майбутнього збагачення словника
дошкільника на позначення геометричних фігур, понять “кут”, “середина”,
“центр”,

“симетрія”,

“асиметрія”.

Розвивати

творчу

уяву,

перспективне співставлення, креативність .
2. Проведення дослідів якостей паперу:


визначити відтінки і кольори паперу;



розрізнення за товщиною;

фантазію,



визначення направлення волокон паперу;

 визначення робіт, що з папером можна робити ( рвати, різати,
гофрувати, стригти, згинати тощо);


визначення впливу води на папір ( попливе чи

потоне);


стискання паперу і розглядання його форми.

3. Виготовлення іграшок способом вирізання, комбінування і клеєння
геометричних фігур (квадратів, прямокутників, трикутників, кругів, овалів) –
зайчиків, ведмедиків, курчат, ляльок, клоунів, їх декоративне оформлення
аплікацією.
 Виготовлення виробів за шаблонами.
 Розмітка матеріалу за допомогою шаблона.
 Виготовлення необхідних шаблонів. Основа і додаткові деталі.
 Комбінування, декорування додатковими деталями для посилення
емоційної виразності образу (яблуко, груша, гриб, білочка, слоненя).
 Добір деталей оформлення до запропонованих шаблонів, виготовлення
нових шаблонів (самостійний вибір тематики, додаткових деталей та декору),
застосування шаблонів для виготовлення інших виробів.
Поняття про трафарет, шаблон, штамп. Використання трафарету,
штампу і шаблону в окремих галузях виробництва поліграфічної, текстильної,
художньої, будівельної промисловості. Використання трафарету, штампу і
шаблону в практиці масового виготовлення наочних посібників, ігор, іграшок,
костюмів і головних уборів для свят і творчих ігор.
Друкування штампом і набивка через трафарет декоративних візерунків
нарізних геометричних формах (прямокутній, квадратній, круглій, овальній та
ін.). Приготування фарб для трафарету і штампу. Способи їх нанесення на
оброблювальну поверхню: пензлем, тампоном, пульверизатором, щіткою.
Використання шаблону при серійному виготовленні святкових атрибутів,
посібників для творчих ігор, дидактичного матеріалу [7].

Методичні рекомендації виготовлення виробів за шаблоном з дітьми
дошкільного віку [12].
Ознайомити дітей з поняттям про шаблон: шаблон – це зразок, за яким
виготовляють однакові вироби, або перевіряють правильність форми
однакових виробів, відповідність виробів один одному.
Показати і пояснити дітям, як розмічати матеріал за допомогою
шаблона: розмістити шаблон на папері або картоні із зворотнього боку,
притримуючи його однією рукою, другою обвести олівцем; вирізувати за
обведеною лінією. Показати, як обводити шаблон на смужці паперу.
Складеного в кілька разів, щоб отримати відразу декілька однакових форм для
виготовлення об’ємного виробу (круг, груша, ялинка тощо). Самостійно
скласти кожну форму навпіл і склеїти її половинки між собою.
Заохочувати дітей виготовляти шаблони: геометричні фігури; моркву,
буряк, яблуко та ін., оформлювати їх, наприклад, до моркви і буряка наклеїти
зелений хвостик. Демонструвати дітям різні шаблони, заохочувати дітей
створювати нові шаблони, прикрашати їх за власним задумом. Застосовувати
ігрову мотивацію: запропонувати, наприклад, виготовити сім’ю зайчиків чи
птахів.
4.

Виготовлення

аплікацій

різними

способами

вирізуванням

симетричних та асиметричних форм, обриванням, мозаїкою, витинанкою, з
геометричних фігур, половинок кружків, кульок скрученого кольорового
звичайного та гофрованого паперу, смужок, серветок. Матеріали для фону:
глянцевий, оксамитовий, шагреневий, тиснений, срібний, бронзовий напір,
картон, планшети та ін. Клейкі суміші. Обладнання.
Естетика і культура під час аплікаційних робіт. Плоскі та об’ємні
аплікації. Виконання площинних композицій з паперу. Аплікації на основі
геометричних форм. Предметні аплікації. Тематичні або сюжетні аплікації.
Різаний та рваний колаж.
Етапи виготовлення аплікацій з паперу, правила безпечної праці з
ножицями. Послідовність виконання аплікації:



вибір натури, сюжету, візерунку;



виконання ескізу до аплікації,



вибір паперу;



вирізання деталей зображення;



розкладання деталей на фоні та наклеювання їх:



висушування аплікації.

Аплікація: предметна, декоративна і сюжетна. Особливості виконання
кожного виду аплікації. Оформлення аплікацій. Аналіз виконаних робіт.
Методичні рекомендації виконання

аплікації з

дітьми різного

дошкільного віку [12], навчання виготовлення аплікації або іграшки способом
комбінування і клеєння геометричних фігур.
Середня група
Пропонувати дітям для виготовлення іграшок геометричні фігури:
круги, овали, квадрати, прямокутники, трикутники різних розмірів і кольорів.
Розглядати разом з дітьми іграшкових ведмедиків, кошенят, курчат,
ляльок, картинки із зображенням звірят, птахів. Спонукати дітей називати
колір, визначати форму частин іграшок та подібні до них фігури.
Виготовляти іграшки, використовуючи геометричні фігури однакової
форми, але різного розміру, наприклад, снігова баба – три кружечки різного
розміру, які розміщують прикладанням один над одним, метелик – овали
великий і чотири малі; комбінувати різні геометричні фігури: зайчик,
ведмедик, курча та ін.
Шляхом зразка, показу, словесної інструкції вчити викладати на папері
іграшки – зайчика, ведмедика, ляльку, називаючи фігури і послідовність дій,
зіставляючи відповідність розмірів частин іграшок, їх колір, взаємне
розміщення; пояснити, де та як склеювати деталі іграшки (голівка, вушка і
лапки приклеюються зверху або із зворотного боку тулуба), оформити іграшку
– намалювати чи наклеїти очі, носик, ротик.
Пропонувати дітям самостійно добирати геометричні фігури, потрібні
для виготовлення іграшок: курчати, каченяти, білочки тощо, викласти іграшки

спочатку на папері, картоні, потім склеїти. Поєднувати форму та колір
відповідно типових ознак, наприклад, природних об’єктів: яблуко, сонечко
тощо. Зіставляти форму та колір частин іграшок, взаємне розміщення різних
форм та розмірів. Створювати іграшки за зразком, за картиною, за словесним
описом, за власним задумом.
Старша група
Запропонувати дітям викласти на папері, картоні або на столі знайомі їм
образи: квітку, сонечко, курчатко, лисичку, зайчика, вовчика. ведмедика,
ляльку тощо; подумати, з яких ще фігур можна створити ті ж самі образи
(наприклад, тулуб ведмедика може бути не тільки овальним, але й круглим;
змінити положення та образи іграшки (наприклад, зайчик стоїть чи сидить,
спираючись на задні лапки і т.п., зайчика перетворити на білочку тощо).
Згадувати з дітьми способи клеєння частин іграшки, її оформлення.
Виготовляти іграшки в кількох варіантах образу, комбінуючи різні
геометричні фігури.
Вчити самостійно виготовляти деталі для майбутньої іграшки,
користуючись відповідними шаблонами. Виготовляти іграшку і предмет до неї
немовля і колясочка, будиночок чи ліжко для ляльки. Створювати сюжетні
композиції на теми казок, оповідань, за власним задумом.
3. Розробка нових варіантів виготовлення іграшки з рухомими
частинами: з однією рухомою частиною, з двома, що не поєднані між собою.
Способи з’єднання деталей іграшки (за допомогою нитки, дроту, мотузки).
Комплексне поєднання кількох рухомих частин іграшки. Поетапність
виконання роботи. Декоративне оформлення іграшки: емоційна та образна
виразність виробу – котика, зайчика, тигра, ляльки, клоуна тощо.
Методичні рекомендації виготовлення іграшки з рухомими частинами з
дітьми дошкільного віку [12].
Демонструвати іграшки з різними рухомими частинами, аналізувати їх:,
основу, до якої вони кріпляться, способи з’єднання рухомі частин іграшки (за
допомогою ниток, мотузки тощо), деталі оформлення. Деталі для рухомої

іграшки вирізувати за допомогою шаблона чи малювати і вирізувати
самостійно. Показати і пояснити дітям, як виготовити іграшку з однією чи
двома рухомими частинами, наприклад, котика, у якого очі рухаються вгорувниз, вліво-вправо та ляльку, яка піднімає та опускає ручки. Для виготовлення
котика, який водить очима, слід замість очей на голові іграшки зробити отвори
і поряд з ними (біля вушок) зробити надрізи. Отвори і надрізи виконує
вихователь. Діти малюють на смужці картону очі іграшки. Показати, як
вставити смужку у надрізи. Рухають смужку – іграшка водить очима.
Ускладнений зразок іграшок іграшки на прикладі виготовлення ляльки.
Рухомі частини вирізати окремо від основної частини іграшки. На тулубі і
ручках проколоти голкою отвори, протягнути в них нитку і закріпити з обох
сторін великими вузлами. Зв’язати їх ниткою, посередині прив’язати до неї
іншу нитку. Смикаючи нитку, рухати ручки вгору і вниз. Показати способи
кріплення частин іграшки за допомогою дроту в оболонці. Закрутити дріт з
обох сторін спіралями. Запропонувати дітям придумати оформлення іграшки:
вирізати з кольорового паперу плаття (кофточку, спідничку) і наклеїти до
основи – тулуба, бантик або капелюшок приклеїти до голівки. Волосся
приклеїти або намалювати.
Виготовляти іграшки з двома або більше рухомими частинами
(наприклад, лялька, ведмедик, у яких одночасно рухаються всі чотири
кінцівки). Спосіб з’єднання за допомогою нитки верхніх і нижніх кінцівок з
тулубом, верхніх між собою (як при виготовленні ляльки), нижніх між собою
та верхніх і нижніх між собою. Використовувати прийом порівняння при
визначенні особливостей форми та пропозицій частин іграшки: голівка менша
за тулуб, верхні кінцівки коротші за нижні та ін. Враховувати з’ясовані
пропорції при створенні іграшок. Прикрашати вироби аплікацією за власним
уподобанням. Визначати кількість деталей іграшки, їх взаєморозміщення,
самостійно або за картинкою чи схемою зображення іграшки в залежності від
підготовленості дитини.

Створювати проблемні ситуації для застосування дітьми способів
надання іграшці рухомості (наприклад, як зробити так, щоб іграшка рухала
голівкою, кінцівками та ін.). Створення дітьми нових варіантів іграшки: з
кількома рухомими частинами, що поєднані чи не поєднані між собою шляхом
нового зразка з’єднання частин виробу; нового образу, але із знайомим
способом з’єднання деталей. З виготовлених дітьми попередньо іграшок
створювати сюжетні композиції до знайомих казок, оповідань, відповідно
різних ситуацій.
4. Виконання художніх виробів у техніці переплетіння. Розмітка і
виконання прямокутної і квадратної основи з аркуша паперу. Поетапність
роботи. Виконання прямих і скісних переплетень різних видів. Кольорові
контрасти. Створення нових композиційних структур чергуванням смужок
різного кольору та ширини; плетінням через одну, дві, три смужки основи.
Методичні рекомендації виконання художніх виробів у техніці
переплетіння з дітьми дошкільного віку [12].
Вчити дітей виготовляти килимки, закладки, серветки. Показати і
пояснити дітям, як виконати основу для килимка: скласти квадратний чи
прямокутний аркуш паперу навпіл, відступивши від краю, протилежного лінії
згину, накреслити лінію. Зробити надрізи до цієї лінії. Дотримуючись
однокової відстані між ними. Нарізати смужки для плетіння: розрізати аркуш
паперу, такий же за формою і розміром, що і основа, дотримуючись однакової
відстані між розрізами. Способи плетіння: через одну, дві, три смужки основи.
Показати дітям закладки, порівняти їх з килимком: закладка має вузьку основу
і вужчі смужки. Виготовляти закладку і килимок самостійно чи за картинкою.
Згадати з дітьми, як виготовляти килимок, і цими ж способами розпочати
виготовлення серветки: скласти аркуш паперу по діагоналі один раз і,
відступивши від країв протилежних лінії згину, провести вже не одну, а дві
лінії і зробити надрізи вже відомим способом. Ще один спосіб: складений
навпіл по діагоналі аркуш паперу скласти ще раз вдвоє і зробити невеликі
надрізи з обох сторін утвореного трикутника. Запропонувати дітям виготовити

серветку за власним уподобанням, наприклад, верхівку трикутника (середину
серветки) вирізати, краї зробити фігурними – зубчиками чи хвилястою лінією.
За бажанням чи творчою вигадкою виконувати плетіння через одну, дві, три
смужки основи, створюючи нові візерунки, добираючи контрастні чи
споріднені кольорові сполучення.
5. Види художнього вирізування з паперу. Ознайомлення з мистецтвом
витинанки. Необхідні матеріали й інструменти, загальні правила для
вирізування всіх видів. Виготовлення витинанок. Поняття про силует,
симетрію. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.
Індивідуальні завдання для самостійної роботи:
1. Виготовити колекцію зразків різних видів паперу.
2. Підібрати тематику робіт за програмою виховання і навчання дітей
дошкільного віку та підготувати необхідний матеріал та інструменти для
роботи. Виготовлення зразків робіт для дітей різних вікових груп за
тематикою програмам виховання і навчання дітей дошкільного віку.
3. Виготовлення композицій за сюжетом казок, оповідань, розповідей,
мультиплікаційних та художніх фільмом, народних та легенд, історичних
подій, вітальної листівки, за довільним сюжетом тощо, оформлених у техніці
аплікації. Формування рівного і фігурного краю виробу. Виготовлення
конструктора “Танграм”, сувенірів-аплікацій, плоских іграшок-аплікацій.
4. Виготовлення шаблонів, плоских іграшок для ігор, театралізації,
ялинкових прикрас, святкових атрибутів. Виготовлення штампів для лічби,
декоративних візерунків на різних геометричних формах.
5. Виготовлення закладок і прикрашення їх декоративною аплікацією.
Виготовлення килимка із смужок паперу
6. Виготовлення витинанок, закладок для книжок, вітальних листівок,
іграшкового килимка, серветки, панно з геометричними, симетричними та
асиметричними елементами і сюжетом.

Питання для самостійного опрацювання
1. Підібрати тематику робіт за програмою виховання і навчання дітей
дошкільного віку та підготувати необхідний матеріал та інструменти для
роботи.
2. Підготувати презентацію передового педагогічного досвіду по
використанню аплікацій, витинанок в ДНЗ.
3. Поповнення власної колекції зразками аплікацій та витинанок, зразків
виробів, оформлених технікою трафарету, штампу і шаблону.
4. Підготувати презентаційну папку одного з виду витинанок (за
вибором студента), зі зразками адаптованими для дітей старшого дошкільного
віку.
5. Підготовити повідомлення на тему: “Аплікація з різних видів паперу”,
“Українські мотиви в аплікації”.
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Методичні рекомендації до проведення практичного заняття
Готуючись до практичного заняття, студентам варто з’ясувати зміст
поняття “площинні вироби”. Розкрити короткі відомості про виробництво і
застосування паперу, картону, їх види: альбомний, оксамитний, обгортковий
папір; м’який картон та ін.. Проаналізувати конструктивні і декоративні
особливості паперу і картону. Розглянути інструменти і прилади, що
застосовуються при виготовленні виробів з паперу і картону; техніку безпеки;
санітарно-гігієнічні вимоги до роботи з папером, картоном, клеєм; організацію
робочого місця.

Виготовити іграшки способом вирізання, комбінування і клеєння
геометричних фігур (квадратів, прямокутників, трикутників, кругів, овалів) –
зайчиків, ведмедиків, курчат, ляльок, клоунів, їх декоративне оформлення
аплікацією. Ознайомитися з програмними вимогами щодо виконання іграшки
способом комбінування і клеєння геометричних фігур з дітьми у ДНЗ,
підготувати конспект заняття
Готуючись до практичного заняття, студентам варто з’ясувати
особливості виготовлення виробів за шаблонами. Розглянути розмітку
матеріалу за допомогою шаблона; виготовлення необхідних шаблонів; основа
і додаткові деталі. Проаналізувати комбінування, декорування додатковими
деталями для посилення емоційної виразності образу (яблуко, груша, гриб,
білочка, слоненя).
Підібрати

деталі

оформлення

до

запропонованих

шаблонів,

виготовлення нових шаблонів (самостійний вибір тематики, додаткових
деталей та декору), застосування шаблонів для виготовлення інших виробів.
З’ясувати особливості виготовлення іграшок з рухомими частинами.
Розглянути допоміжні матеріали: нитки, дріт, мотузка; способи з’єднання
деталей іграшки (за допомогою нитки, дроту, мотузки). З’ясувати особливості
виготовлення художніх виробів у техніці переплетення.
Розглянути розмітку і виконання прямокутної і квадратної основи з
аркуша паперу; поетапність роботи; виконання прямих та скісних переплетень
різних видів. Підібрати кольорові контрасти: додаткові за кольоровим тоном
або гармонійний. Ознайомитися з програмними вимогами щодо виготовлення
аплікацій, виробів за шаблоном, рухомих іграшок, переплетених виробів у
техніці переплетення з дітьми у ДНЗ, підготувати конспект заняття.
Готуючись до самостійної роботи, студентам варто дати визначення
поняттю “витинанка”; назвати види витинанок; зазначити особливості
виконання витинанок. Підготувати презентаційну папку одного з виду
витинанок (за вибором студента), зі зразками адаптованими для дітей
старшого дошкільного віку.

Тема 3. Виготовлення об’ємних паперових виробів (2 год).
Питання для обговорення:
1.

Торцювання. Орігамі в дошкільному закладі. Конструювання з
квадрату поділеного на 16. 12, 9 частин.

2.

Виготовлення іграшок з картонних і напівкартонних конусів,
циліндрів.

3.

Виготовлення іграшкових меблів та транспорту, об’ємних іграшок
за власним задумом з картону та паперу, способи їх декорування.

4.

Квілінг.
Питання для самоконтролю
1.

Дайте характеристику технології виготовлення сучасного

паперу і картону.
2.

Назвіть види паперу і картону, їх застосування у поліграфії,

промисловості, торгівлі.
3.

Які ви знаєте способи з’єднання паперових деталей?

4.

Які ви знаєте види об’ємної аплікації з паперу?

5.

Які особливості створення композиції в об’ємній аплікації з

паперу. картону?
Зміст поняття “об’ємні вироби з паперу”. Способи складання в різних
напрямах прямокутника і квадрата для виготовлення об’ємної іграшки.
Конструювання іграшок з основної викрійки (квадрата поділеного на 10-16
частин). Розробка варіантів виготовлення виробів з основної викрійки.
Декоративна обробка поверхні та краю об’ємних виробів іграшкові меблі,
ялинкові прикраси, будиночок, кубик, валіза, телевізор). виготовлення
об’ємних виробів з паперу та картону.
Виготовлення та оформлення листівок, святкової листівки, листівкиіграшки, листівки-пейзажу, об’ємної листівки за мотивами казок, оповідань,

літературних творів, народних легенд. Листівка є самостійним видом
мистецтва, зі своєю історією. Її можна зробити своїми руками для рідних і
друзів, для декорацій та створення персонажів лялькового та драматичного
театру. Роблячи листівку можна творчо експериментувати, фантазувати,
самостійно створюючи власний твір не тільки до свята, вистави, адже красива
листівка може служити прикрасою стіни в будь-якому приміщенні.
Техніка орігамі є технікою створення як аплікаційних робіт, самостійних
іграшок, різноманітних рамок, килимків, картинок, так і різних сюжетних
композицій за мотивами казок, літературних творів, створення персонажів для
лялькового театру. Техніка орігамі сприяє розвитку дрібної моторики рук
дитини, конструктивного мислення, уяви та творчих здібностей дітей
дошкільного віку.
Історія виникнення оригамі. Умовні позначення в кресленнях. Основні
типи ліній. Прийоми складання фігурок оригамі.
Техніка папероскручування базується на вмінні скручувати смужки
різних видів паперу (газета, папір, картон. фантики) різної довжини і ширини,
рулони, у поздовжньому та поперечному напрямі, видозмінювати їх форму і
складати з отриманих деталей об’ємні і площинні композиції. Це розвиває
дрібну моторику рук, формує просторове мислення, розвиває посидючість,
цілеспрямованість, допитливість, будить фантазію і уяву, вчить спостерігати,
порівнювати, аналізувати, уявляти кінцевий результат, бачити подібність з
реальними предметами.
Створення об’ємної сюжетної композиції, колажу є веселою і
непередбачуваною технікою. В ній використовують і комбінують між собою
різні елементи: кольоровий простий та гофрований папір, картон, смужки
паперу, картону, фантики від цукерок, старих газет, шматочки тканини,
стрічки, сітки, плоскі пластмасові іграшки та упаковки від них, листочки
дерев.
Чим незвичніші матеріали і нестандартніші прийоми використовуються
у виготовленні виробів, тим цікавіші кінцеві результати. Роботу в цій техніці

можна використовувати в ігровій формі для дітей дошкільного віку, де
дошкільники можуть виявити власні творчі здібності та фантазію, терпіння,
що сприятиме розвитку уяви, вміння порівнювати, виховує стриманість.
Самі вироби використовувати у власній ігровій діяльності, для
проведення свят, лялькових вистав тощо.
Класифікація іграшок:


для гри на воді − теплохід з двома трубами,

човник, качечка, гуска, лебідь;


для гри з вітром − вітрячок, стріла, літак;



для гри з піском − стіл, коробка, півник, курочка;



для гри в зоопарк − пінгвін, свинка, мишка,

жабка, метелик, змія:


головні убори для творчих ігор.

Вирізання з листка паперу складеного вдвоє.
Виготовлення об’ємної аплікації є різновидом аплікації, створеної
шляхом наклеювання готових складених з паперу об’ємних різноманітних
форм на підготовлений фон. Можна використовувати різні матеріали: папір
різної фактури, тканина, нитки, вату. Ця техніка поєднує в собі різні техніки
(обривання, вищипування, робота з м’ятим та гофрованим папером, папером,
складеним в кульки, мозаїчним та іншими способами).
Доповненням до об’ємних видів робіт з паперу та картону, їх
оформлення та самостійним видом є ізонитка, що являє собою вишивання
нитками по розміченому за шаблоном малюнку на картоні, оксамитової
папері. Техніка досить складна і їй передує велика попередня робота.
Опановуючи прийомами ізонитки, діти вчаться працювати з лінійкою, з
викрійкою, з шаблоном, закріплюються навички вміння володіння голкою і
ниткою. Розвивається окомір, вдосконалюється і зміцнюється дрібна моторика
пальців рук, проявляється акуратність у процесі художньо-творчої діяльності.
Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Пропонуємо методику виготовлення об’ємних виробів з паперу та
картону для дітей дошкільного віку [12].
Вчити дітей дошкільного віку працювати за викрійкою, поділеною на 16
квадратиків, робити надрізи по лініях згину та відрізувати частини викрійки,
склеювати виріб.
Виготовляти вироби за викрійкою, поділеною на 9 квадратиків:
коробочка, кошик.
Разом з дітьми розглянути коробочку, з’ясувати її призначення (що в неї
можна покласти); форму, яку вона їм нагадує форму, яку має кожна її сторона.
Запропонувати кожній дитині квадратний аркуш картону чи напівкартону,
поділений на 9 квадратиків з пунктирними лініями як основами для згину
площини. Надрізи заздалегідь робить вихователь чи діти роблять їх самостійно
за накресленими суцільними лініями. Пояснити, як скласти квадрат з
надрізами так, щоб вийшла коробочка. Розгорнути викрійку і запропонувати
дітям показати на ній дно та сторони коробочки. Пояснити, що надрізи слід
виконувати точно по лінії, показати. Як намазувати клеєм лише крайні
квадратики. Для кришечки взяти квадратний аркуш картону дещо більший за
розміром від попередньої викрійки, щоб коробочка вільно закривалась.
Вчити дошкільників складати квадратний аркуш паперу на 16 маленьких
квадратиків. Показати прийом послідовного складання аркуша: спочатку
квадрат складають навпіл(від себе), лінію згину загладжують, аркуш
розгортається, згинається одна сторона, суміщається з лінією згину на
середині квадрата, потім інша, перегортають аркуш і повторюють всі дії.
Аркуш складають на столі.
Показати кілька кошиків, різних за кольором, величиною, оформленням;
знайти однакову для всіх частину.
Відрізати з основної викрійки чотири квадрати з однієї сторони, і три –
з другої. Зробити по два надрізи з двох протилежних сторін до першої лінії
згину (діти виконують надрізи без орієнтовних ліній). Склеїти крайні квадрати
між собою, на них наклеїти середній квадрат. Те ж саме робити з іншої,

протилежної сторони. Приклеїти до кошика ручку (смужку паперу, краї якої
можна зробити зубчатими чи хвилястими).
Виготовити кошик з прямокутного аркуша паперу (відрізавши від
викрійки, поділеної на 16 квадратів, 4 квадрати з одного боку), працювати на
12 квадратах. Виконати по два надрізи з двох протилежних сторін до першої
лінії згину. Перш ніж склеїти виріб, прикрасити його аплікацією за власним
уподобанням. Склеїти крайні квадрати, наклеїти на них середній квадрат.
Приклеїти до кошика ручку (смужку паперу) всередину.
Виготовити будиночок з викрійки, поділеної, поділеної на 16 квадратів.
Розглянути разом з дітьми будиночки, звертаючи увагу на те, що всі вони
мають однакову форму (але можуть бути різними за розміром, кольором,
оформленням). Виконати по три надрізи з двох протилежних сторін викрійки
до першої лінії згину, накласти середні квадрати один на однин і склеїти,
сторони. Оформити іграшку за власним уподобанням: міський будиночок –
зробити антену і трубу з фольги, казковий – приклеїти “курячі лапки” тощо.
Виконуючи по два надрізи з протилежних сторін (не розрізаючи середні
квадратики), склеїти автобус, зробити колеса – картонні кружечки, наклеїти
вікна. За цією основою виготовити інші автомобілі, оформлюючи їх
характерними деталями.
Користуючись основною викрійкою, виготовляти іграшкові меблі: стіл,
стілець, шафу, трюмо та ін. Згадати і самостійно вирішити, де зробити надрізи
для виготовлення кожної нової іграшки, які частини викрійки слід відрізати,
як і де клеїти, які декоративні деталі і як їх можна використати. Перед тим, як
склеїти виріб, відмітити на викрійці, де саме вирізати ніжки для стільця, стола,
тумбочки та ін.
Виконання сюжетних композицій: будиночок і транспорт, житлова
кімната для ляльки. Застосовувати ігрові прийоми: розмістити меблі на
площині (столі, шафі) так, щоб ляльці було зручно тощо.
Розглянемо методику виготовлення об’ємних іграшок із картонних і
напівкартонних конусів, циліндрів [12].

Вчити дітей виготовляти низький і високий конуси із запропонованих
вихователем кругів різного розміру чи вирізаних дітьми за шаблоном.
Пояснити дітям, як скласти круг по діаметру два рази, щоб утворились дві лінії
згину, що поділяють, його на чотири рівні частини. Звернути увагу на центр
круга, утворений при перетині двох ліній згину. Показати, як відрізати у круга
одну частину, а з останньої склеїти низький конус. Високий конус склеюють з
півкруга. Запитати дітей, що нагадує їм конус (шапочку гриба, панаму тощо).
Виготовити медузу – приклеїти до основної частини – конуса –
смужечки паперу (ніжки), наклеїти (чи намалювати) очі, ротик. Виконати
різноманітні іграшки, приклеївши до конуса (тулуба) голівку іграшки – два
круги, склеєних між собою; оформлювати іграшки у відповідності із задумом:
курча – перед тим, як склеїти голівку, вставити між кругами вирізаний з паперу
дзьобик, на конусі (тулубі) приклеїти крильця; білочка – приклеїти вушка між
кругами, хвостик і лапки до конуса тощо. Аналогічно можна виконати інших
тваринок, птахів, комах.
Вчити дітей склеювати циліндри. Показати дітям склеєний циліндр,
запитати, яку будівельну частину він їм нагадує. Прямокутний чи квадратний
аркуш паперу скрутити в трубочку, склеїти краї.
Показати і пояснити дітям, як виготовити з циліндрів іграшку,
наприклад, Чебурашку. Спочатку скрутити один великий циліндр. Умовно
поділити його на три частини. Середня частина (тулуб) буде сама довша,
верхня – трохи менша, нижня – найменша. Верхню і нижню частини загнути і
відрізати. Верхня частина – буде голова з вухами і передні лапки. Нижня –
задні лапки. Скрутити з відрізаних смужок циліндри і приклеїти до тулуба.
Заохочувати дошкільників до створення іграшок за власним задумом,
комбінуючи конуси, циліндри (гриб, клоун, лялька), оформлювати їх за
власним задумом.
Створювати різні варіанти одних і тих самих образів: наприклад, тулуб
ляльки, клоуна може бути як конусом, так і циліндром, ручки також можуть
бути конусами чи циліндрами. Виготовляти іграшки з додатковими рухомими

деталями: лялька – тулуб (конус), голівка два склеєних кружечки; перед тим,
як склеїти кружечки, на голові замість очей зробити отвори, біля них зробити
надрізи – лялька буде водити очима. Створити сюжетні композиції на теми
казок, оповідань, за власним задумом.
Методика організації дітей дошкільного віку у техніці орігамі [12]
Ознайомити

дітей

дошкільного

віку з

основними

прийомами,

характерними для мистецтва ори гамі:згинання квадратного чи прямокутного
аркуша паперу удвох, впоперек, по діагоналі так, щоб співпадали кути і
сторони протилежних частин заготовки.
Показати і пояснити виконання заготовки, яка є базовою основою для
виготовлення іграшок – риб, квітів, масок, птахів: скласти квадрат навпіл по
горизонталі чи по вертикалі, послідовно зігнути папір спочатку уздовж, а
потім впоперек. Показати, що отримали квадратну заготовку, поділену на
чотири рівні частини. З цієї основи отримують вкладені один в однин
квадрати, розгорнувши складений вчетверо папір і закріплюючи верхні згини.
Потім обома руками рухають їх назустріч один одному так, щоб протилежні
частини опинилися всередині фігури.
Запропонувати дошкільникам уявити і назвати форму, яку нагадує
отримана заготовка. Виготовити жабку: відкритий кут заготовки відігнути
вперед приблизно на одну третину довжини бічних сторін квадрата. Потім за
згином його загинають всередину та з обох кінців що знаходяться у середині
заготовки, за згином відгинають два квадратики. Вони утворюють випуклі очі
жабки. Потім під ці частини загинають протилежні сторони, відступивши
трохи від нижнього кута. Показати дітям, як сформувати нижній шар фігури у
вигляді складки, щоб отримати задні кінцівки. Для стійкості фігури всі
частини слід розвести і надати їм опуклості. Виразність іграшки досягається
за допомогою додаткових деталей: наклеюють булькаті очі і червоний
трикутничок – ротик. Разом з дітьми обговорити, як вигадати з даної базової
основи рибку, маску, краба, квітку. Заохочувати дітей виготовляти іграшки,
оформлюючи їх за власним задумом.

Показати і пояснити дітям дошкільного віку виготовлення наступної
базової основи шляхом складання квадратного аркуша паперу по діагоналі в
двох напрямках (від одного кута до протилежного, потім повторюючи прийом
з іншого кута). Розгорнувши складений квадрат, згини закріплюють на
кольоровій стороні і вкладають протилежні сторони всередину, отримують
вкладені один в однин трикутник. З цієї базової основи виготовляють такі
іграшки як рибки, метелики, квіти, тварини; для чого слід добирати папір
певних кольорів, робити згини, надрізи; відгинати і витягувати певні деталі
заготовки (крильця у метелика, пелюстки у квітки та ін.); відповідно
оформлювати виріб додатковими деталями. Запропонувати дітям виготовити
рибку-скалярію: базову основу скласти навпіл (отримати фігуру у вигляді
прямокутного трикутника), відступивши від лінії згину, вирізати плавнички.
Розгорнути виріб. Запитати у дітей, як оформити іграшку: з обох сторін
вирізані з кольорового паперу кружечки – очі, хвилясті лінії – зябра.
Показати і пояснити дошкільникам виконання базової основи для
виготовлення інших видів рибок, птахів, дракона та інших іграшок. Скласти
квадрат по діагоналі один раз, потім загнути до цієї лінії верхні кути квадрата,
а потім і протилежні сторони, отримати заготовку у вигляді ромба. Запитати,
як слід скласти чи зігнути заготовку, щоб отримати рибку, папугу; які частини
виробу слід витягнути (для плавників, лапок, крилець та ін. ), як оформити
іграшку.
Показати і пояснити виконання базової основи для виготовлення
іграшок-птахів, якою є квадрат, складений навпіл по діагоналі з вузькою чи
широкою складкою, що перекладається від основного згину вперед чи назад.
Перегинаючи заготовку навпіл, з’єднуючи протилежні кінці, утворити форму
трикутника з обох сторін. З цієї базової основи виконують також деякі
різновиди квітів, маски, тварин.
Слід пропонувати дітям різні варіанти виготовлення одних і тих же
образів, використовуючи різні основи, для того, щоб вони обрали найбільш
доступний спосіб виготовлення іграшки.

Створювати різні варіанти одних і тих самих образів для виконання
сюжетних композицій: “Акваріум”, “Квітник”, “Птахи на дереві” тощо,
наклеюючи вироби оригамі на кольоровий фон.
Паперовий фітодизайн є поєднанням художньої творчості з папером і
мистецтва аранжування. Види дизайну. Штучні квіти з паперу. Матеріали та
інструменти. Послідовність виготовлення квітів. Створення сувенірів.
Оформлення робіт. Аналіз виготовлених робіт.
Квілінг дуже цікава та доступна техніка, яка може використовуватись у
будь якій сфері творчої діяльності людини. Квілінг −мистецтво скручувати
довгі і вузькі смужки паперу або картону в спіральки, видозмінювати їх форму
і складати з отриманих деталей об’ємні або площинні композиції. Також
квілінг ще називають “паперовою філігранню”. Композиції в квілінгу
складаються з паперових відрізків однотипної або різної форми, які в свою
чергу прикріплені до основи або склеєні між собою. Тонкі смужки паперу
скручуються в рулони (ще їх називають ролами), яким потім дають злегка
розвернутися і в кінцевому підсумку надають їм бажану форму.
Для скручування смужок використовують паличку з розщепленим
кінцем. Деякі і самі роблять подібний інструмент, наприклад, із стержня для
кулькової ручки, на кінці якого зроблений проріз. У дітей добре виходить
накручування на зубочистку. Папір має бути кольоровим з двох сторін. Готові
нарізані смужки паперу можна купити в спеціальних магазинах або нарізувати
самим. Ширина смужок для квілінгу, зазвичай, 3-7 мм.
Хоча достовірно походження цього мистецтва не відоме, вважається що
квілінг з’явився одразу після винайдення паперу, в Китаї у 105 році н.е. Інші
джерела стверджують, що квілінг практикувався ще у Давньому Єгипті. Тобто
квілінг має дуже багату історію.
Вироби технікою квілінгу можуть слугувати як окремі експонати,
елементи оздоблення, прикраси, іграшки, сувеніри тощо. Дану техніку можна
використовувати при вивченні окремих тем до гурткових навчальних програм,
а можна використовувати цілу навчальну програму, адже об’єм матеріалу для

вивчення величезний. Квілінг не тільки цікавий, а ще й має неабияке значення
для розвитку творчих здібностейособистості.
Відзначимо основні навчальні функції техніки квілінгу:
1.

Пізнавальна, яка дає змогу дітям отримувати нові знання,

отримувати нові практичні вміння та навички.
2.

Виховна,

щосприяє

формуванню

вміння

раціонально

використовувати час та матеріали для виконання робіт.
3.

Розвивальна,

яка

формує

творче

мислення,

вміння

міркувати, робити розрахунки, ескізи, викликає інтерес і потребу в
інших знаннях та вміннях.
4.

Евристична,

що

дає

змогу

самостійнотворити,

використовувати нові техніки та способи виготовлення виробів,
оволодівати новими прийомами діяльності.
Методика роботи з дітьми дошкільного віку у техніці квілінг
1.Підготувати потрібний матеріал.
2.Взяти смужку паперу та щільно намотати на зубочистку, або
спеціальний інструмент для квілінгу.
3. Готовий валик знімаємо з палички та даємо трохи розпуститися. Щоб
він набув потрібної величини використовують фігурні лінійки с відповідними
круглими отворами. Кінець смужки закріплюємо клеєм.
4.Формуємо, притискаючи пальцями, необхідний нам елемент та
створюємо візерунок
Наочні посібники: роботи студентів та викладачів, готові вироби,
зразки робіт, таблиці з правилами внутрішнього розпорядку, таблиці, альбоми
з різноманітними об’ємними аплікаціями, зразки іграшкових меблів та
транспорту, об’ємних іграшок з картонних і напівкартонних конусів,
циліндрів, штучні квіти з кольорового гофрованого та звичайного паперу,
серветок, різноманітні технологічні або оглядові картки, друковані та
фотоматеріали, з мистецьких, дизайнерських виставок, із інтернет-ресурсів,

спеціальна література для індивідуальної та роботи в парах або групах,
різноманітний папір для квілінгу, інструменти.

Практичне завдання:
1. Виготовлення іграшок методом торцювання. Приготування паперових
квадратиків з гофрованого паперу, надання йому об’ємної форми за
допомогою олівця або дерев’яної палички. Приклеювання об’ємних
квадратиків до плоскої або об’ємної основи. Виготовлення торцьованої
іграшки на пластиліновій основі.
2. Виготовлення склянки, коробочки, кораблика, квітів, тварин, птахів,
риб, метеликів. Пошук нових способів формоутворення стильової єдності,
художньої виразності виробу. Застосування різних варіантів створення одних
і тих самих образів. Створення тематичних чи сюжетних композицій:
акваріум, букет, сад тощо.
3. Складання іграшок з паперу. Короткі методичні відомості про
організацію роботи з дітьми. Обладнання для прогладжування паперу. Папір
для складання. Акуратність і точність при складанні іграшок з паперу.
Виготовлення фігурок відповідно до тематики різних вікових групах
ДНЗ з використанням технологічних карт. Правила складання паперу.
Основні поняття орігамі: “ребро”, “хребет”, “долина”, “складка-блискавка”.
Прийоми формоутворення орігамі.
Узагальненість образу, вираження асоціативності, стильова єдність.
Використання елементів декоративного оформлення.
4. Виготовлення низького та високого конуса із запропонованих кругів
різного розміру та різних циліндрів із прямокутників чи вирізаних за
шаблоном. Пояснити, як скласти круг по діаметру два рази, щоб утворились
дві лінії згину, що поділяють, його на чотири рівні частини. Звернути увагу на
центр круга, утворений при перетині двох ліній згину. Показати, як відрізати

у круга одну частину, а з останньої склеїти низький конус. Високий конус
склеюють з півкруга.
Виготовити з конусів та циліндрів іграшки та декорувати їх. Заохочувати
до створення іграшок за власним задумом, комбінуючи конуси, циліндри
(гриб, клоун, лялька), оформлювати їх за власним задумом.
Створювати різні варіанти одних і тих самих образів: наприклад, тулуб
ляльки, клоуна може бути як конусом, так і циліндром, ручки також можуть
бути конусами чи циліндрами. Виготовляти іграшки з додатковими рухомими
деталями: лялька – тулуб (конус), голівка два склеєних кружечки; перед тим,
як склеїти кружечки, на голові в замість очей зробити отвори, біля них зробити
надрізи – лялька буде водити очима. Створити сюжетні композиції на теми
казок, оповідань, за власним задумом.
Із конусів, циліндрів виконати квіти, маски, тварин. Обговорення та
виготовлення різних варіантів виготовлення одних і тих же образів,
використовуючи різні основи, для обрання найбільш доступний спосіб
виготовлення іграшки.
5. Елементи графічної грамоти. Ескіз як вид графічного зображення
предметів, деталей. Основні лінії на ескізах, кресленнях. Позначення місць
нанесення клею. Основні геометричні форми. Конструювання іграшок на
основі геометричних форм. Виготовлення виробів за готовими розгортками.
Виготовлення креслень розгорток. Виготовлення іграшкових меблів та
транспорту, об’ємних іграшок за власним задумом з картону та паперу.
Особливості з’єднання частин об’ємного виробу. Оформлення та способи
декорування робіт. Застосування технік аплікації, торцювання та квілінгу
для декорування об’ємних виробів з картону та паперу. Декоративний розпис
поверхні виробів. Застосування технік нетрадиційного малювання для
оформлення та декорування об’ємних виробів з картону та паперу:
іграшкових меблів, транспорту, об’ємних кошиків, коробочок, скриньок.

6. Виготовлення паперопластики. Складання казкових персонажів
лялькового театру за викройкою. Виготовлення виробів з газетних або
паперових трубочок. Аналіз виконаних робіт.
7. Виготовлення вітальних листівок, декорування площинних та
об’ємних виробів технікою квілінг, створення об’ємних виробів: вази,
скриньки, ялинкових прикрас тощо.
Індивідуальні завдання для самостійної роботи:
1. Підібрати тематику робіт за програмою виховання і навчання дітей
дошкільного віку та підготувати необхідний матеріал та інструменти для
роботи. Виготовлення зразків робіт виготовлених за техніками торцювання,
орігамі, квілінгу, іграшок з картонних і напівкартонних конусів, циліндрів для
дітей різних вікових груп за тематикою програм виховання і навчання дітей
дошкільного віку.
2. Виготовлення творчих робіт: об’ємних композицій за сюжетом
казок, оповідань, розповідей, мультиплікаційних та художніх фільмом,
народних та легенд, історичних подій, вітальної об’ємної листівки
(оформлення торцюванням, квілінгом, декорування папером), за довільним
сюжетом тощо.
3. Виконання сувенірів у техніці орігамі. Складання і вирізування
іграшок з паперу для гри з водою, вітром, піском, для гри в зоопарк.
Виготовлення головних уборів для творчих ігор.
4. Виготовлення штучних квітів з

кольорового простого та

гофрованого паперу. Створення сувенірів і композицій із паперових квітів.
5. Конструювання 2-3 об’ємних виробів з паперу і картону (меблі для
ляльок, палатка, санки, коробка, візочок, ліжко, шафа, транспорт, посуд).
Питання для самостійного опрацювання

1. Виготовити поопераційні карти схеми по виготовленню посібників
для рухливих, творчих ігор і святкових ранків, свят, інсценівок, казок для
середньої та старшої груп.
2. Написати реферат на тему: “Виготовлення наголівників, напівмасок,
масок”, “Виготовлення виробів технікою декупаж”, “Пап’є-маше для
розвитку творчої особистості”.
3. Підготувати відео презентацію про мистецтво деку пажу або техніки
пап’є-маше для дітей дошкільного віку.
4. Оформити каталог в якій зобразити ескізи посібників для рухливих,
творчих ігор і святкових ранків, свят, інсценівок, казок, наголівників,
напівмасок, масок, елементів костюмів для театру та ігор-драматизацій,
оформлення настільного театру тощо. Виготовити технологічні карти для
виготовлення персонажів пальчикового театру та театру картинок для всіх
вікових груп.
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Підручники і посібники, 2005. – 112 с.
Методичні рекомендації до проведення практичного заняття
Готуючись до практичного заняття, студентам варто з’ясувати зміст
поняття “об’ємні вироби з паперу”. Розглянути конструювання іграшок з
основної викрійки (квадрата, поділеного на 16 частин); способи складання в
різних напрямах прямокутника і квадрата для виготовлення об’ємної іграшки;

виконання об’ємних виробів із складеного в різних напрямах аркуша паперу
та картону з надрізанням по лінії згину та з відрізуванням частини основної
викрійки; декоративна обробка поверхні та краю об’ємних виробів іграшкові
меблі, ялинкові прикраси, будиночок, кубик, валіза, телевізор).
Розробити варіанти виготовлення виробів з основної викрійки.
Виготовити вироби за мотивами яворівських іграшок: стільців, візочків,
скриньок, дитячих колисок. Прикрасити окремі частини іграшкових меблів
аплікацією у відповідності з розписом яворівських іграшок: жовтими смугами,
червоними і зеленими вербівками (вигнутими стеблинами з каплеподібними
листочками), розетками, кругами. Ознайомитися з програмними вимогами
щодо виготовлення об’ємних виробів з дітьми у ДНЗ, підготувати конспект
заняття
Готуючись до практичного заняття, студентам варто з’ясувати
особливості виготовлення іграшок з картонних і напівкартонних конусів,
циліндрів; способи створення з картону і напівкартону конусів і циліндрів.
Розглянути способи склеювання і поєднання частин виробу. З’ясувати
співвідношення форми, пропорції, розміру частин виробу, їх взаємного
розміщення; декоративне оформлення виробів.
Зробити пошук художньо-образної та емоційної виразності: добір
допоміжних елементів, кольорових співвідношень (ялинкові прикраси, кіт,
цуценя, бичок). Застосувати евристичні методи: “мозкової атаки” − генерації
ідей; “удосконалення” − визначення недосконалих частин іграшки або її
проекту; “пошук аналогів” − використання основи (конус, циліндр) для
створення нового образу; реконструювати – змінювати основу або всі
додаткові деталі; “презентація ідей”. Виготовити об’ємні іграшок із картонних
і напівкартонних конусів, циліндрів у старшій групі ДНЗ
Готуючись до практичного заняття, студентам варто розкрити зміст
роботи в техніці оригамі в дошкільному закладі. Розглянути правила
складання

паперу.

Розглянути

прийоми

формоутворення

оригамі.

Обґрунтувати створення цілісних композицій різних видів на основі виробів,

виконуваних за взірцем. На практиці перевірити технологію виготовлення
склянки, коробочки, кораблика, квітів, тварин, птахів, риб, метеликів. Виявити
нові способи формоутворення стильової єдності, художньої виразності
виробу. Застосувати різні варіанти створення одних і тих самих образів.
Створити тематичні чи сюжетні композиції: акваріум, букет, сад тощо.
Ознайомитися з програмними вимогами щодо роботи в техніці оригамі з
дітьми у ДНЗ, підготувати конспект заняття.
Тема 4. Засоби для рухливих ігор і святкових ранків (2 год.).
Питання для обговорення:
1.

Засоби з цупкої тканини, картону, пап’є-маше. Підвищення
міцності засобів та матеріалів. Види засобів. матеріалів та іграшок
для творчих ігор, свят, інсценівок, казок.

2.

Виготовлення наголівників, напівмасок, масок, елементів костюмів
для театру та ігор-драматизацій.

3.

Паперопластика в дошкільному навчальному закладі. Виготовлення
та оформлення настільного театру. Виготовлення виробів в техніці
пап’є-маше. Декупаж.
Питання для самоконтролю
1. Дайте характеристику технології виготовлення засобів для
рухливих ігор і святкових ранків.
2. Назвіть види та особливості засобів та матеріалів для
рухливих ігор і святкових ранків.
3. Які ви знаєте способи з’єднання паперових деталей?
4. Які ви знаєте види об’ємної аплікації з паперу?
5. Які способи декорування виготовлених засобів для рухливих
ігор і святкових ранків.
6. Які особливості створення композиції виготовлення засобів
для рухливих ігор і святкових ранків з паперу, картону?

Педагогічні, естетичні і технічні вимоги до іграшок і засобів для творчих
ігор. Підвищення міцності засобів шляхом наклеювання паперу на марлю.
Засоби з цупкої тканини, картону, пап’є-маше. Види засобів, матеріалів та
іграшок для творчих ігор, свят, інсценівок, казок. Самостійний вибір зразків
для виготовлення, створення колекції для використання у навчальновиховному процесі ДНЗ. Виготовлення атрибутів для роботи з дітьми у
натуральну величину.
Конструювання іграшок, об’єктів на основі геометричних та довільних
форм. Виготовлення виробу за готовими розгортками (розгортка куба,
паралелепіпеда, призми, піраміди). Виготовлення креслень розгорток та
масштабування.

Особливості

з’єднання

частин

об’ємних

виробів.

Композиційне та колірне поєднання пропорційність та відповідність розмірів
частин, елементів, предметів, персонажів засобів для рухливих ігор і
святкових ранків.
Розробка ескізу рельєфного виробу. Ліплення з пластиліну його моделі.
Технологічна послідовність виготовлення виробів способом клеєння у техніці
пап’є-маше (карнавальна маска, лялька-головка для лялькового театру). Клеї
та ґрунтовки. Остаточна обробка та художнє оформлення готових виробів.
Паперопластикою називають мистецтво художнього моделювання на
площині об’ємних композицій або об’ємних скульптур, які створюються
завдяки високій пластичності паперу, тобто легкого запам’ятовування форми.
Відомо, що папір є найбільш універсальним і доступним матеріалом, з якого
своїми руками можна створити, напевно, все, що завгодно. Прийомів роботи з
папером неймовірне безліч. Отже, мистецтво створення виробів із паперу та
природного матеріалу дає широкі можливості для розвитку творчих
здібностей учнів, зокрема уміння уявляти, фантазувати, читати і самим
виконувати схеми. Шукати оптимальну форму і будову, пояснювати
послідовність створення виробу, концентрувати увагу, дотримуватись чіткості
й акуратності в роботі, знаходити кольорове рішення.

Техніку паперової пластики можна вважати синтезом різних видів
образотворчої діяльності: ліплення, аплікації, малювання, конструювання з
паперу, колажу.
З ліпленням і колажем її об’єднує об’ємність виконуваної роботи,
пластичність використовуваного матеріалу; з конструюванням з паперу −
видозміна плоскої форми шляхом згинання, складання, розрізання.
Робота на площині аркуша за допомогою ножиців і клею схожа з
роботою в аплікації; з малюванням паперову пластику пов’язує зображення
реального або вигаданого, домальовування додаткових деталей.
Виготовлення виробів з паперової пластики сприяють розвитку творчих
здібностей дітей дошкільного віку, фантазії, уяви, що збагачує дитину
спеціальними знаннями та уміннями на основі синтезу різних дисциплін:
природознавства,

ботаніки,

історії,

образотворчого

та

декоративно-

ужиткового мистецтва, сприяє розумовій діяльності дитини дошкільного віку.
Пап’є-маше − це маса, що складається з перероблених паперових
матеріалів змішаних з клейстером, гіпсом, крохмалем та іншими речовинами,
що клеять. Сама назва з французької, так і переводитися − “жований папір”. З
пап'є-маше роблять безліч іграшок, масок, декоративні елементи, театральну
бутафорію, муляжі і навіть меблі. Історія загадкової маси і техніки
виготовлення з неї різних предметів почалася в 16-му столітті в одному з
містечок Франції. Тоді з грубого паперу і своєрідного клейстеру робилися
ляльки. Найбільший інтерес у людей до пап'є-маше з'явився через сторіччя,
причому популярність цього матеріалу виросла настільки, що вироби з нього
були запущені в масове виробництво. У Росії ця технологія з’явилася за Петра
I, але в промисловості вона стала використовуватися лише в XIX столітті.
Зараз виділяють кілька технологій створення предметів з пап’є-маше.
Технології виготовлення пап’є-маше:
Пошарове пап’є-маше − Для створення виробу за цією технологією
потрібно пошарово його склеювати на макеті та моделі, яка, в свою чергу,
створюються

з

глини,

гіпсу,

дерева,

пластиліну.

Можна

навіть

використовувати живу людину, а кількість шарів варіюється від 2-3-х до 100!
Дана технологія передбачає нарізування однакових смужок з паперу,
змазування їх з двох боків клеєм і нанесення на форму, попередньо змащену
маслом або посипану тальком. Кожен шар потрібно розгладжувати щоб
уникнути накопичення непотрібного повітря. Після проклейки 2-3-х шарів
виробу потрібно дати час трохи підсохнути і лише потім продовжувати роботу
до тих пір, поки бажана товщина не буде досягнута. Коли виріб повністю
висохне, його можна пофарбувати декількома шарами емульсійної фарби для
додання фактурі однотонності.
Пап’є-маше з маси (м’якоті). Це досить старовинний спосіб, при якому
з паперу робиться однорідна маса, змішана з склеювальними речовинами, що
протидіють впливу води. Існує декілька способів виготовлення маси для пап'ємаше. Перший пропонує замочити у воді газетні нарізки на ніч. Вранці рідину
слід злити, залити нову порцію і кип'ятити на невеликому вогні до тих пір,
поки волокна паперу не почнуть руйнуватися (30 хвилин буде цілком
достатньо). Потім воду зливають через сито (друшляк) і розминають масу до
її досконалою однорідності, додають клей або клейстер і вимішують до
глиноподібного стану.
Пресоване пап’є-маше. Ця технологія передбачає вельми трудомістку
обробку готового матеріалу. Листовий картон клеїться, пресується, а потім
шліфується, обробляється і лише потім фарбується.
Декупаж (від фр. decouper вирізати з паперу) – декоративна техніка
потканині, склу, дереву (та інших поверхнях), що полягає у вирізуванні
візерунків із різних матеріалів та наклеюванні їх на поверхню, що декорується
і подальшого покривання лаком.
Декупаж, як техніка декорування, спочатку виконувався на плоских
поверхнях і був плоским декором. Ускладнення технології та віднайдення
нових матеріалів декорування позначилося на її техніці додачею об’ємного
декору чи комбінацією плоского та об’ємного декорування.

Як засіб декору, декупаж відомий в Європі з часів Середньовіччя. В
Німеччині декупаж використовували з часів кватроченто, тобто XV століття,
для декору меблів. Картинки вирізають з паперу і наклеюють на меблі. Засіб
не вимагав художніх здібностей, навичок малювання та наявності фарб. Тоді
ж, як новий різновид мистецтва, виникає гравюра.
Мав своїх прихильників декупаж і в Венеції. Тут здавна прикрашали
меблі картинками, створеними художниками олійними фарбами. Але це був
досить коштовний засіб. Знайомство з меблями Китаю, Японії, де широко
використовували інкрустації з перламутру, спонукало венеціанців спростити
техніку декору до декупажу. Паперові візерунки розфарбовували, вирізали,
клеїли на меблі та вкривали декількома шарами лаку для захисту поверхні.
Декупаж для дітей – це досить легке заняття, що складається з
вирізування та наклеювання. Разом з малюками можна виготовити: дощечку
для нарізування та подарувати її мамі; чашку з фото чи декоративну тарілку;
фоторамку, горщик для квітів, стаканчик для олівців та багато іншого.
Методика занять декупажем з дітьми дошкільного віку
1.Підготувати матеріали (найчастіше використовують тришарову
серветку, клей ПВА, пензлик, ножиці, лак, засіб для обезжирення поверхні –
миючий засіб або спирт.).
2.Вибрати матеріал, що буде декоруватись. Очистити його, при
необхідності та обезжирити та пофарбувати так, щоб серветка з візерунком
виділялась..
3.Вирізати візерунок, що буде приклеюватись та відділити верхній шар
з зображенням від серветки.
4.Нанести

клей

на

поверхню,

що

декорується

та

обережно,

розгладжуючи пензликом приклеїти візерунок. Зверху можна ще раз закріпити
клеєм.
5.Після того, як виріб висохне, покрити його лаком. Можна домалювати
деталі або прикрасити іншими елементами.
Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Наочні посібники: роботи студентів та викладачів, готові вироби,
зразки робіт, таблиці з правилами внутрішнього розпорядку, таблиці, альбоми
з різноманітними засобами з цупкої тканини, картону, пап’є-маше,
наголівників, напівмасок, масок, елементами костюмів для театру та ігордраматизацій, різноманітні технологічні або оглядові картки, друковані та
фотоматеріали, з мистецьких, дизайнерських виставок, із інтернет-ресурсів,
спеціальна література для індивідуальної та роботи в парах або групах,
інструменти.
Наочний посібник-декорація для лялькового театру “Скриня казок”
(інтер’єр та екстер’єр старовинної хати, поле, луг, річка, ліс).
Практичне завдання:
1. Виготовлення дидактичних засобів атрибутів для ігор та розваг для
дітей різних вікових груп.
2. Виготовлення настільних дидактичних ігор, засобів та атрибутів до
рухливих ігор, декорації та персонажі до різних видів театрів: тіньового,
пальчикового, лялькового, рукавичкового тощо).
3. Декорування виробів технікою декупаж.
З картини вирізують те, що бажають перенести на горщик. Перед цим,
горщик фарбують або ж покривають безбарвною основою. Далі наклеюють
декупаж, після цього можливе повторне фарбування. Згодом, виріб
покривають кількома шарами лаку, що дозволяє використовувати його за
прямим призначенням.
Індивідуальні завдання для самостійної роботи:
1. Підібрати тематику робіт за програмою виховання і навчання дітей
дошкільного віку та підготувати необхідний матеріал та інструменти для
роботи. Виготовлення зразків робіт для засобів з цупкої тканини, картону,
пап’є-маше, наголівників, напівмасок, масок, елементами костюмів для театру

та ігор-драматизацій виготовлених за техніками торцювання, орігамі, квілінгу,
об’ємної та площинної аплікації, іграшок з картонних і напівкартонних
конусів, циліндрів для дітей різних вікових груп за тематикою програм
виховання і навчання дітей дошкільного віку.
2. Виготовлення творчих робіт: об’ємних композицій за сюжетом
казок, оповідань, розповідей, мультиплікаційних та художніх фільмом,
народних та легенд, історичних подій, вітальної об’ємної листівки
(оформлення площинною та об’ємною аплікацією, торцюванням, квілінгом,
оригамі, декорування папером), за довільним сюжетом тощо.
3. Пошук в науково-методичній, художній літературі рухливі, народні,
дидактичні ігри на кожну вікову групу. Розробити атрибути до однієї гри (на
вибір) на кожну вікову групу.
4. Підготувати інформацію про виникнення техніки пап’є-маше.
5. Виготовлення іграшок, предметів побуту, бутафорських масок
технікою пап’є-маше.
Питання для самостійного опрацювання
1. Виготовити поопераційні карти, схеми по виготовленню об’ємних
засобів для рухливих ігор та святкових ранків з цупкої тканини, картону,
пап’є-маше, наголівників, напівмасок, масок, елементами костюмів для
театру та ігор-драматизацій для середньої та старшої груп.
2. Скласти план роботи гуртка з художньої праці для дітей старшої
групи по виготовленню дидактичних засобів, атрибутів для ігор та розваг.
3. Підготувати конспект заняття для дітей старшої групи з
виготовлення іграшок, предметів побуту, бутафорських масок технікою
пап’є-маше.
4. Підготувати відео презентацію про майстер класи техніки пап’ємаше та декупажу для дітей дошкільного віку.

5. Написати реферат на тему: “ Засоби для рухливих ігор і святкових
ранків для творчого розвитку особистості в дошкільному навчальному
закладі”, “Техніка пап’є-маше”, “Покрокові інструкції техніки декупаж” .
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Методичні рекомендації до проведення практичного заняття
Готуючись до практичного заняття, студентам варто розглянути зміст
поняття “дизайнерська діяльність”, “дитячий дизан”. Зясувати розвиток
творчих здібностей дітей засобами художньо – конструктивного дизайну.
Розглянути аплікаційно – графічний дизайн ( для дітей 4-5 років): твори на
площині (малюнки, мозаїки, фризи, панно, силуети тощо), нетрадиційні

технології зображення (тичкування, монотипія, діотипія, пластилінографія,
кляксографія, набризг, малювання штампами, трафаретами тощо). Розробити
зразки творів на площині (малюнки, мозаїки, фризи, панно, силуети і т.д.) та у
нетрадиційній технології зображення (тичкування, монотипія, діотипія,
пластилінографія,

кляксографія,

набризг,

малювання

штампами,

трафаретами тощо)
Готуючись до практичного заняття, студентам варто розглянути
об’ємний дизайн (для дітей 5-6 років): виготовлення іграшок – сувенірів,
дитячої біжутерії, паперову пластику, прикрасу одягу, створення зразків
оздоблення приміщень, екопластика, декупаж. Охарактеризувати просторовий
дизайн ( для дітей 6-7 років): корейська техніка роботи з папером “ханді” або
паперопластика, техніки оригамі, декорування мотузками, шнурами й ін.,
печворк, квілінг. Виготовити іграшку – сувенір, дитячу біжутерію, зразок
твору з паперопластики, прикрасу одягу, створення зразків оздоблення
приміщень, екопластика, декупаж.
Тема 5. Робота з природним матеріалом (2 год.).
Питання для обговорення:
1. Різноманітність, властивості, заготівля та зберігання природніх
матеріалів, які використовуються в аплікації в процесі навчальної
дизайн-діяльності.
2. Виготовлення площинних виробів з природного матеріалу. Аплікація
з листя, квітів, зернових культур, насіння овочів, фруктів, кісточок
плодів.
3. Аплікація з соломи. Аплікація з макаронів, яєчної шкарлупи, піску.
Питання для самоконтролю
1.

Які природні матеріали використовують для дошкільників у

дошкільних навчальних закладах?

2.

Дайте характеристику технології виготовлення виробів з

3.

Назвіть види круп, що використовуються для створення

круп.
площинних аплікацій з природних матеріалів .
4.

Які

особливості

заготівлі

та

зберігання

природних

матеріалів?
5.

Виділіть особливості композиційного та колористичного

вирішення аплікацій з природних матеріалів?
6.

Охарактеризуйте особливості заготівлі, підготовки та

роботи з соломкою.
Екопластика є видом дитячої художньої творчості, в якій художні
образи створюються із різних матеріалів.
Особливості розвитку дитячого сприймання та творчості в процесі
художньої праці з природним матеріалом. Поєднання в художній діяльності
та іграх з природним матеріалом.
Знайомство з природним матеріалом, який використовується в аплікації
у навчальному середовищі дошкільного освітнього закладу: солома, засушені
рослини, квіти, тополиний пух, насіння, лушпина часнику, цибулі, кора дерев,
шкірка апельсина, мандарина, яєчної шкарлупи, шишки, каштани, жолуді,
горіхова шкарлупа, листя, береста, гілки, солома, кора, мох, піря, ракушки та
ін. Заготівля соломи. Засушування листків квітів із збереженням їх природних
кольорів, форми. Зберігання природних матеріалів.
Техніка обробки виробів з природного матеріалу. Інструменти для
обробки природного матеріалу, умови його зберігання. Правила безпечної
роботи та санітарно-гігієнічні вимоги. Конструювання виробів з об’ємних
природних матеріалів. Способи з’єднання деталей.
Колорит, теплі, холодні, споріднені кольори. Рапорт, композиційна
схема. Використання кольору, фактури та структури листя і соломки при

створенні декоративних композицій. Композиційні схеми розміщення декору
на полі різноманітної форми (квадрат, прямокутник, круг).
Аплікація із засушених рослин. Підготовка засушеного листя і квітів до
роботи. Аплікація із цілих форм рослин (з листя берези − річка). Аплікація із
частин рослини (з пелюсток тюльпана − ваза). Аплікація з природного
матеріалу: силуетна, накладна, модульна. Види аплікації (симетрична,
стрічкова). Аплікація з цілих форм рослин та їх частин, з форм вирізаних з
рослин.
Складання художніх композицій, створення оригінального аранжування
з природних матеріалів.
Способи закріплення рослин: приклеювання, пришивання. Фон для
аплікацій: картон, оксамитовий папір. Обрамлення готових аплікацій під скло,
плівку. Клеючі суміші.
Використання аплікації із засушених рослин в дитячому садку в наочних
посібниках, при оформленні листівок, групових кімнат.
Технологія підготовки матеріалу. Інструменти та допоміжні матеріали.
Сюжетні композиції, предметні зображення, узори і орнаменти в
аплікації з природного матеріалу.
Корінопластика. Композиційні прийоми створення аплікації з цілих
форм та окремих частин рослин і використання їх в колажах. Технологія та
етапи створення робіт в техніці аплікації з природних матеріалів.
Створення предметних, сюжетних та сюжетно-тематичних аплікацій.
Застосування евристичних методів: “мозкової атаки”, “прямі аналогії” −
створення різних варіантів одного і того ж образу; “фантастичні аналогії” для
виготовлення казкових персонажів; “комбінування”. Кольорова гармонія,
єдність стилю.
Солома як давно відомий матеріал народним майстрам України.
Використання аплікацій з соломи для оформлення інтер’єрів приміщень,
сувенірів, картин. Підготовка соломи для аплікації. Виготовлення стрічок із

соломи гарячим (за допомогою праски) та холодним (за допомогою ножиць)
способами.
Аплікація з круглої соломи. Тонування соломи шляхом нагрівання,
відбілювання, за допомогою анілінових барвників. Тонування дрібних деталей
і орнаментів випалюванням. Зберігання заготовленої соломи.
Технологія роботи з соломою. Матеріал для фону (картон обтягнений
чорним сатином, оксамитовий папір, металеві, дерев’яні об’ємні поверхні
покриті темним лаком).
Методика роботи із природним матеріалом з дітьми дошкільного
віку [9].
Вчити дошкільників у виконанні аплікацій з круп: гречка, рис, манка,
насіння, чай, кава, горох, квасоля, соломка тощо приклеювати дрібний
матеріал до аркуша, не виходячи за “грані”. Розвивати окомір. Виховувати
інтерес до творчої праці.
Спонукати дітей до створення композиції на площині за допомогою
різноманітного природного матеріалу (гілок, хвої, шишок, піску тощо).
Викликати бажання створювати вироби власними руками .
Вправляти

дітей

в

умінні

створювати

різдвяні

композиції,

використовуючи гілочки сосни, ялинки і прикрашаючи їх іграшками,
дзвіночками, бантиками. Розвивати творчу фантазію, навички дизайну.
Виховувати працелюбність.
Методика роботи створення аплікації з природного матеріалу в різних
вікових групах дошкільних навчальних закладів [9].
Середня група
Разом з дітьми розглядати листя різних дерев і кущів, порівнювати їх за
формою, розміром, забарвленням. Вчити дітей наклеювати листочки:
наносити клей краплями на середину і краї листка, розмазувати його і охайно
накладати листочок на фон. Виготовляти закладки, по-різному розміщуючи
листочки на фоні: смужці паперу чи картону (вліво-вправо, вгору-вниз).
Листочки спочатку розміщують на фоні, потім наклеюють. Виконувати

листівки, килимки. Запитати дітей. Як розташувати візерунок з листків
(однакових або різних за розміром) – двох, трьох чи більше у середині, по
кутах на фоні квадратної чи прямокутної форми.
Старша група
Виготовляти килимок на фоні квадратної, прямокутної, круглої,
овальної форми, розміщуючи візерунок з листя у середині, у кутах. По
діагоналях, по краях.
Виконувати предметну чи сюжетну аплікацію, різати листки, надаючи
їм відповідної форми.
Розглядаючи разом з дітьми різні листочки, крилатки клену, насіння,
звертати увагу на їх форму і забарвлення. Вчити дітей впізнавати в розміщених
у певному положенні листочках. Насінинах образи квітки, метелика, зайчика,
лисички та ін.. При створенні певного образу, наприклад, зайчика, вибрати
один листочок (тулуб), а інші запропонувати вибрати дітям.
Ознайомити дітей з новим для них прийомом приклеювання декору:
наносити клей не на деталь, а на те місце, де вона буде накладатися. Таким
способом виконують аплікації з насіння, кісточок різних фруктів.
Вчити робити аплікацію з соломки: щільно наклеювати розрізану
уздовж на дві частини солому (попередньо вимочену в окропі) на кальку,
наносити на отриманий шматок соломи контур зображення, вирізати і
наклеїти на фон.
Створювати композиції на теми казок, оповідань, за власним задумом.
Виготовляти

килимки,

листівки,

предметні

та

сюжетні

аплікації,

використовуючи різний природний матеріал: листя, крилатки клену, солому,
насіння, кісточки вишні, яблука, винограду, черепашки.
Виконуючи аплікацію з кісточок різних фруктів, приклеювати декор на
намальований на фоні контур зображення. Запропонувати дітям створити один
і той самий образ використовуючи різні матеріали, наприклад, кісточки вишні
і кісточки винограду.

При створенні візерунків для килимка, листівки, а також для виконання
предметної чи сюжетної композиції заохочувати дітей комбінувати різний
природний матеріал.
Наочні посібники: роботи студентів та викладачів, готові вироби,
зразки робіт, таблиці з правилами внутрішнього розпорядку, таблиці, альбоми
з різноманітними аплікаціями, різноманітні технологічні або оглядові картки,
друковані та фотоматеріали, з мистецьких, дизайнерських виставок, із
інтернет-ресурсів, спеціальна література для індивідуальної та роботи в парах
або групах, різні сорти паперу і картону, інструменти, допоміжні матеріали:
нитки, дріт, мотузка для виготовлення рухомих іграшок.
Готові трафарети, штампи, шаблони.
Практичне завдання:
1. Виконання предметної, сюжетної та декоративної аплікації в процесі
навчальної дизайн-діяльності. Виготовлення композиції із засушених рослин
(квіти, листя, гілки, жолуді, каштани, деревні гриби, мох, кора тощо) з
використанням допоміжних матеріалів.
2. Розробка творчої композиції, колажів, в якій гармонійно
поєднуються всі пластичні форми різнобарв’я паперу, картону та рослинного
світу: з осіннього листя, круп, насіння рослин та квіткових пелюсток.
3. Флоромозаїка. Виготовлення настінних декоративних тарілок на
основі пластмасової, фанерної заготовки або в засушеному соняшнику.
4. Прикрашання площинних форм сосновими та ялинковими
шишками, насінням та зернятами рослин. Виготовлення мозаїки з вербових
і лозових бруньок, круп, насіння рослин на силуетах людей, тварин: котика,
зайчика, лисички, сови, ведмедя тощо та предметів побуту.
5. Створення картин, виробів та композицій з природнього матеріалу.
Індивідуальні завдання для самостійної роботи:

1. Підібрати тематику робіт за програмою виховання і навчання дітей
дошкільного віку та підготувати необхідний матеріал та інструменти для
роботи. Виготовлення зразків площинних робіт, виготовлених з природного
матеріалу, за тематикою програм виховання і навчання дітей дошкільного
віку.
2. Виготовлення творчих робіт: площинних аплікацій та композицій з
природних

матеріалів

за

сюжетом

казок,

оповідань,

розповідей,

мультиплікаційних та художніх фільмів, народних та легенд, історичних подій
із засушених рослин (квіти, листя, гілки, жолуді, каштани, деревні гриби, мох,
кора тощо) з використанням допоміжних матеріалів, за довільним сюжетом.
3. Створити декоративне панно, картини з використанням природного
матеріалу.
4. Зробити картотеку статей журналів “Дошкільне виховання”
“Вихователь методист”, “Джміль” за останні п’ять років за темами:
“Виготовлення виробів з природного матеріалу”.
5. Підібрати вірші та загадки про працю, які можна використовувати в
роботі з дошкільниками.
6. Підготувати консультацію для батьків: “Співпраця дітей з батьками
в художній діяльності та іграх з природним матеріалом”.
Питання для самостійного опрацювання
1. Виготовити поопераційні карти схеми по виготовленню площинних
виробів з паперу з природних матеріалів для середньої та старшої груп.
2. Скласти конспект заняття організації аплікації з рослин для різних
вікових груп (за вибором).
3. Підготувати природній матеріал (зібрати, засушити) та виготовити
зразки робіт з аплікації для проведення різних видів робіт з дітьми
дошкільного віку.
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Методичні рекомендації до проведення практичного заняття
Готуючись до практичного заняття, студентам варто розкрити зміст
аплікації з природного матеріалу. Розкрити прийоми заготівлі листя, квітів,
соломки, черепашок; технологія їх обробки, зберігання та підготовка до
роботи.
Розглянути інструменти та приладдя для обробки природних матеріалів:
ножиці, пензлик; техніку безпеки; техніку виконання виробів з тополиного
пуху; техніку виконання виробів з соломи; техніку виготовлення мозаїки з
яєчної шкарлупи; техніку виконання робіт з круп. Проаналізувати методику
навчання дошкільників роботі з природнім матеріалом.
Готуючись до практичного заняття, студентам варто розкрити зміст
роботи з аплікації із засушених рослин. Охарактеризувати технологію
підготовки засушеного листя і квітів до роботи; аплікації із цілих форм рослин
та аплікації із частин рослини. Скласти художні композиції, створення
оригінального аранжування з природних матеріалів.
Тема 6. Конструювання об’ємних виробів з природного матеріалу
(2 год.).

Питання для обговорення:
1.

Різноманітність природного матеріалу для об’ємних

виробів.
2.

Збір природного матеріалу, заготівля, зберігання.

3.

Інструменти, що використовуються при обробці

природного матеріалу. Прийоми обробки.
4.

Етно-дизайн.

Художнє

плетіння

з

природного

матеріалу. Лялька з соломи, трави.
5.

Виготовлення виробів з солоного тіста, полімерної

глини.
Питання для самоконтролю
1.

Які природні матеріали використовують для створення

об’ємних виробів у дошільних навчальних закладах?
2.

Дайте характеристику технології виготовлення об’ємних

виробів з природного матеріалу.
3.

Назвіть особливості збору природного матеріалу, заготівлі

та зберігання.
4.

Виділіть особливості композиційного та колористичного

вирішення об’ємних виробів з природних матеріалів?
Ознайомлення з історією створення об’ємних виробів, об’ємних
квіткових композицій. . Технологія заготовки матеріалу: шишок, жолудів,
каштанів, кісточки, шкаралупа грецького та інших горіхів, мушлі, початків
кукурудзи, кора, береста, гілки, рогоза, соломи, шкаралупа різних горіхів
тощо. Збір природного матеріалу, заготівля, зберігання.
Конструктивні і декоративні властивості різних природних матеріалів.
Способи заготівлі природних матеріалів, технологія їх обробки. Підготовка
природних матеріалів до роботи. Інструменти, що використовуються при

обробці природного матеріалу. Інструменти та приладдя для виготовлення
іграшок: шило, ножиці, ніж, голка, олівці, фарба, клей, щипці.
Прийоми обробки: різання, розпилювання, стругання, свердління,
розпарювання, згинання, склеювання, випалювання. Клеючі суміші для
роботи з природним матеріалом. Техніка безпеки. Допоміжні матеріали: папір,
дріт, нитки, пластилін.
Принципи створення ескізів, композицій симетричних, асиметричних
та орнаментальних форм. Прийоми виготовлення основ для аплікацій.
Мистецтво складання осінніх і зимових букетів. Поняття про тематичні
композиції. Конструювання об’ємних художніх виробів з природних
матеріалів.
Основні прийоми та способи аранжування. Матеріали та інструменти,
необхідні для роботи.
Способи виготовлення основ для композицій. Способи поєднання
деталей при створенні фігурок птахів, тварин і людей з плодів, насіння і
мушлів (за допомогою сірників без голівок, паличок, ниток, дроту,
пластиліну, клею).
Пошукова робота з визначення можливої тематики виробів (метод
“мозкового штурму” − генерації ідей). Поетапність виготовлення іграшок.
Декоративне оформлення виробів. Емоційна та образна виразність іграшок.
Застосування методів “удосконалення”, “комбінування”, “презентації
ідей”.
Художнє плетіння з природного матеріалу. Види плетіння в залежності
від матеріалу: лозоплетіння, рогозоплетіння, плетіння з соломи, з обгорток
качанів,

кукурудзи.

Матеріали та

інструменти.

Особливості техніки

суцільного, візерунчастого, ажурного плетіння, а також зшивання.
Методика навчання дошкільників виготовленню об’ємних виробів з
різних видів природного матеріалу.

Ознайомлення з одним із видів декоративно-ужиткового мистецтва
соломоплетінням. Народні обрядові вироби із соломи, предмети побуту,
іграшки, і прикраси тощо можна виготовити із соломи.
Поняття “етно-дизайн”. Використання етно-дизайну у сучасному світі,
зокрема у роботі дошкільного навчального закладу.
Загальні відомості про технологію соломоплетіння та аплікацію з
соломи.
Короткі історичні відомості про виникнення, розвиток та основні
осередки соломоплетіння. Місце та роль соломоплетіння у сучасному
декоративно-ужитковому мистецтві.
Матеріали та інструменти для соломоплетіння. Правила безпечної
роботи та санітарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця.
Ознайомлення з технологією соломоплетіння та аплекаціїєю з соломи.
Проектування та виготовлення виробу технікою соломоплетіння. Робота
з інформаційними джерелами. Створення банку ідей. Аналіз та систематизація
інформації.
Розроблення ескізного малюнка виробу. Складання плану виготовлення
виробу.
Технологічна послідовність виготовлення виробу:
 добір матеріалів (соломи, ниток,дроту);
 виготовлення каркасу виробу;
 виготовлення елементів та деталейвиробу;
 з’єднання деталей між собою та з основою виробу;
 декорування виробу із застосуванням аплікації з соломи, вишивки,
ниток, китиць тощо;
 остаточна обробка виробу.
Контролювання

якості

виготовленого

використання та догляду за виробом.

виробу.

Особливості

Ознайомитись із морфологією художнього плетіння з природних
матеріалів, усвідомити типологічні групи даних виробів, оволодіти техніками
плетіння із природних матеріалів.
Обладнання та матеріали: лоза – основний матеріал для плетіння, тонкі
гнучкі прути довжиною до 2 м. Лоза повинна бути без бічних відростків, мати
невелику серцевину й легко розколюватися на 2-4 смужки; трав’янисті
рослини рогоза і ситник (рогоза (шувар, бондар) буває широколистою і
вузьколистою, ситник – з трубчастим стеблом, рідше з лінійно-видовженими
листками), шило, ніж, дріт, ножиці, тканина різних кольорів, голки, нитки.
Технологія плетіння з лози. Підготовка матеріалу до плетіння. Техніки
плетіння. Типологія виробів із природних плетених матеріалів.
Суцільне плетіння вирізняється щільністю й простотою фактури виробу,
яку дістаємо шляхом переплетення навхрест вертикальних каркасних прутів з
горизонтальними стрічками.
Хрестикова техніка – одна з найдавніших і нагадує звичайне ткання.
Візерунчасте

плетіння

відзначається

особливою

декоративністю

фактури поверхні виробів і має деяку аналогію з тканням. Найпростіший
орнаментальний прийом – чергування площин – дістаємо внаслідок плетіння
через два ребра каркасу, так звана шахівничка (лозоплетіння).
Кіска – три стрічки або три пари прутів переплітають між собою таким
чином, що утворюється рельєфно переплетена площина у вигляді коси.
(Лозоплетіння при виготовленні солом’яних брилів).
Історія ліплення. Розвиток ліплення. Матеріали та інструменти. Правила
безпечної роботи. Підготовка до роботи. Організація робочого місця. Основні
терміни. Схеми й описи виробів.
Технологія виконання плоских фігурок на картоні. Техніка безпечної
праці. Робота за схемами. Самостійна розробка схем фігурок.
Практична робота. Виготовлення плоских фігурок.

Сувеніри-прикраси з тіста, їхнє призначення та види. Послідовність
виконання виробів. Підбірза розміром і кольором. Виготовлення сувенірів з
тіста( “квітка”, “метелик”)
Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.
Методика виготовлення об’ємних виробів з природних матеріалів з
дітьми різного дошкільного віку
Середня група
Виготовляти іграшки з шишок, жолудів, каштанів, підкреслюючи
схожість природних форм з предметами та об’єктами навколишньої дійсності
за допомогою додаткових деталей: каштан у шкарлупі нагадує дітям їжачка –
виліпити з пластиліну носик і очі, шишка схожа на рибку – приклеїти
плавнички і хвостик – листочки, виліпити з пластиліну очі і т.п. Запропонувати
створити один і той самий образ, використовуючи різний матеріал: наприклад,
рибку зробити з шишки і листя або жолудя і листя (чи крилаток клену).
Старша група
Розширювати знайомство дітей з різними видами природного матеріалу,
вдосконалювати знання про їх властивості і особливості форми, забарвлення.
Порівнювати природні форми з предметами і об’єктами навколишньої
дійсності, наприклад, один каштан круглий – він схожий на голівку (чи
м’ячик), інший – приплюснутий, він нагадує шапочку гриба, жолудь нагадує
тулуб чоловічка, також ніжку гриба тощо.
Ознайомити дітей з інструментами, які необхідні для виготовлення
іграшок з природного матеріалу; шило (ним користується тільки вихователь),
голка (велика швацька), ножиці – невеликі з тупими кінцями (нагадати, як
правильно їх передавати – кільцями уперед); додатковими матеріалами –
папером. Клаптиками тканин (для одягу іграшок, пластиліном, дротом,
нитками).
Показати дітям способи з’єднання частин іграшок за допомогою
пластиліну, що вдавлюється між двома деталями виробу; склеювання –
частини іграшки намазують клеєм і, приклавши одну до одної, стискають.

Згодом знайомити дітей з більш складним способом з’єднання частин виробу
– за допомогою шматочків сірників без голівок, гілочок. Отвори для
скріплюючи частин виконує шилом вихователь, діти вставляють в отвори
шматочки сірників, гілочки. При виготовленні деяких іграшок, наприклад,
намиста з жолудів, змії з лусочок жолудів, іграшок з соломи використовувати
для скріплення частин виробу нитки, дріт.
При виготовленні іграшок з соломи, наприклад. Ляльки, показати дітям,
як збирати солому в пучок, зігнути його навпіл; трохи нижче від верхівки
перев’язати пучок ниткою (виділити голову), потім з обох сторін пучка
виділяти невеличкі пучечки, підрізати їх кінці і перев’язати ниткою –
отримали ручки. Другий раз перев’язали пучок соломи, виділивши тулуб,
частину. Що залишилася, розділити на дві і перев’язати – отримати ніжки.
Оформити ляльку, намалювавши обличчя і виготовивши одяг з клаптиків
тканини.
Разом з дітьми встановити послідовність виготовлення іграшок (що за
чим треба робити). Виготовляти іграшки: птахів, тварин, чоловічка тощо.
Розглядати різні варіанти створення одних і тих самих образів, щоб діти могли
вибрати варіанти створення одних і тих самих образів, щоб діти могли вибрати
найбільш доступний спосіб виготовлення іграшки.
Застосовувати ігрові прийоми: виготовити, наприклад, сім’ю їжачків
тощо. Заохочувати дітей виготовляти іграшки за зразком, картинкою,
словесною інструкцією, за власним задумом.
Створювати різні варіанти одних і тих самих образів (рибок, птахів,
тварин, чоловічків), використовуючи різний природний матеріал. Виконувати
сюжетні композиції за мотивами казок, оповідань. За власним задумом.
Наочні посібники: роботи студентів та викладачів, готові вироби,
зразки робіт, таблиці з правилами внутрішнього розпорядку, таблиці, альбоми
з різноманітних виробів об’ємних виробів з природного матеріалу; об’ємні
вироби з природних матеріалів, плетені вироби різного роду (меблі,

декоративна пластика, побутові предмети, предмети одягу, іграшки),
різноманітні технологічні або оглядові картки, друковані та фотоматеріали, з
мистецьких, дизайнерських виставок, із інтернет-ресурсів, спеціальна
література для індивідуальної та роботи в парах або групах, інструменти,
допоміжні

матеріали:

Ножиці,

олівець,

голка,

наперсток,

нитки

бововнопрядильні світлих тонів №№ 50, 60 або риболовна кордова жилка для
зшивання

стрічок,

дерев’яна

скалка

для

вигладжування,

прес

або

чотиригранний брусок, металеве або дерев’яне шило, клей ПВА, посудина для
вимочування соломи, праска.
Практичне завдання:
1. Виготовлення композиції із засушених рослин (квіти, листя, гілки,
жолуді, каштани, деревні гриби, мох, кора тощо) з використанням допоміжних
матеріалів. Виготовлення сюжетних та предметних об’ємних композицій з
природного матеріалу (закритих, відкритих, динамічних, статичних) з
природнього матеріалу. Опис технології та етапів створення такої роботи.
2. Розробка творчої композиції, в якій гармонійно поєднуються всі
пластичні форми різнобарв’я паперу, картону та рослинного світу.
3. Створення картин, виробів та композицій з природнього матеріалу.
Прикрашання побутових виробів сосновими та ялинковими шишками,
насінням та зернятами рослин.
Пошукова робота з визначення можливої тематики виробів (метод
“мозкового штурму” − генерації ідей). Поетапність виготовлення іграшок.
Декоративне оформлення виробів. Емоційна та образна виразність іграшок.
Індивідуальні завдання для самостійної роботи:
1. Підібрати тематику робіт за програмою виховання і навчання дітей
дошкільного віку та підготувати необхідний матеріал та інструменти для
роботи. Виготовлення зразків робіт з природного матеріалу для дітей різних

вікових груп за тематикою програм виховання і навчання дітей дошкільного
віку.
2. Виготовлення творчих робіт: об’ємних композицій з природного
матеріалу за сюжетом казок, оповідань, розповідей, мультиплікаційних та
художніх фільмом, народних та легенд, історичних подій. Зробити
композицію із засушених рослин (квіти, листя, гілки, жолуді, каштани, деревні
гриби, мох, кора тощо) з використанням допоміжних матеріалів, за довільним
сюжетом тощо, оформлених у техніці торцювання, орігамі, квілінгу.
3. Створення декоративної тарілки або скриньки, шкатулки, сувенірної
коробочки, прикрас (обруч, браслет, підвіска), солом’яної скульптури
(лялька, пташка, коник).
4. Створення декоративного виробу, плетеного з лози, рогози або
ситника і оздоблений штучними квітами та листками (флористична екібана).
5. Виготовлення тіста. Виготовлення виробу та композиції з солоного
тіста, глини за схемами й описами, самостійна розробка візерунків.
Виготовлення сувенірів з солоного тіста.
Питання для самостійного опрацювання
1. Виготовити поопераційні карти схеми по виготовленню об’ємних
виробів з природних матеріалів для середньої та старшої груп.
2. Скласти план гурткової роботи з виготовлення виробів, іграшок,
декоративних картин тощо з природних матеріалів з дітьми старшого
дошкільного віку.
3. Підготувати картотеку зображень та назв дерев, кущів, травяних
рослин.
4. Підготувати рекомендацію для батьків “Способи заготівлі
природних матеріалів”,

“Технологія

сушіння

природного матеріалу для художньої праці дітей”.

листя”,

“Заготовлення
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Методичні рекомендації до проведення практичного заняття
Готуючись до практичного заняття,

студентам

варто зясувати

особливості виготовлення об’ємних виробів з природного матеріалу. Розкрити
конструктивні і декоративні властивості різних природних матеріалів.

Зясувати способи заготівлі природних матеріалів, технологія їх обробки.
підготовка матеріалу до роботи. Розглянути інструменти та приладдя для
виготовлення іграшок: шило, ножиці, ніж, голка, олівці, фарба, клей, щипці.
техніка безпеки. допоміжні матеріали: папір, дріт, нитки, пластилін; способи
поєднання деталей при створенні фігурок птахів, тварин і людей з плодів,
насіння і черепашок (за допомогою сірників без голівок, паличок, ниток,
дроту, пластиліну, клею).
Провести пошукову робота з визначення можливої тематики виробів
(метод «мозкового штурму» - генерації ідей). поетапність виготовлення
іграшок. декоративне оформлення виробів. емоційна та образна виразність
іграшок.
Готуючись до практичного заняття, студентам варто підготувати
картотеку зображень та назв дерев, кущів, травяних рослин; памятку для
батьків «Способи заготівлі природних матеріалів», «Технологія сушіння
листя». Розробити конспект заняття з роботи з природнім матеріалом для дітей
середнього або старшого дошкільного віку (за зразком вихователя), тему
обрати самостійно.
Тема 7. Робота з різними залишковими матеріалами (2 год.).
Питання для обговорення:
.
Різноманітність та властивості залишкових матеріалів для створення
творчих дизайнерських виробів.
Виготовлення аплікацій із вати, ватних дисків, стружки з олівців, ниток,
обгорток паперу.
Конструювання іграшок із залишкових матеріалів та сірникових коробок
(будівлі, іграшки, меблі, транспорт, предмети побуту).
Конструювання виробів з утилізаційної пластмасової продукції (іграшки
з поролону).
Фелтінг (вовноваляння).

Питання для самоконтролю
1.

Які залишкові матеріали використовують для створення

виробів у дошільних навчальних закладах?
2.

Дайте характеристику технології виготовлення виробів із

залишкових матеріалів.
3.

Охарактеризуйте

можливості

створення

аплікацій

із

залишкових матеріалів.
4.

Назвіть особливості конструювання іграшок із залишкових

матеріалів та сірникових коробок.
5.

Виділіть особливості композиційного та колористичного

вирішеннявиробів із залишкових матеріалів?
Залишковий або підручний матеріал – це все що можна безжально
викинути, а можна і використати давши волю безмежній дитячій фантазії.
Такий матеріал завжди поряд. Щоб змайструвати щось оригінальне не
потрібно йти в магазин, чи до парку збирати природній матеріал. Все
необхідне можна знайти в себе в будинку. Пластикові пляшки, залишки
макаронів, поліетиленові пакети, кришечки, лотки з-під яєць, все це –
безкоштовний матеріал для творчості. Робота з покидьковим матеріалом не
лише розвиває фантазію, творче та конструктивне мислення, увагу а й вчить
дітей цінувати кожну річ.
Особливості розвитку дитячого сприймання та творчості в процесі
художньої праці із залишковим матеріалом. Поєднання художньої діяльності
та ігор із залишковим матеріалом дітей дошкільного віку. Сутність та
особливості залишкового матеріалу (раніше вживані матеріали та предмети –
котушки,

сірникові коробки,

інше

упакування),

його

конструктивні

можливості.
Особливості роботи з різними матеріалами. Значення роботи із
залишковим матеріалом для розвитку творчості дошкільників.

Матеріали та інструменти, необхідні для роботи із залишковим
матеріалом. Техніка безпеки і гігієнічні вимоги в роботі із залишковим
матеріалом. Підготовка матеріалу до роботи. Способи поєднання матеріалів
між собою (за допомогою клею, ниток, дроту). Технологія виконання виробів,
які містять різні матеріали. Використання конструкцій та форм, що були у
вжитку, для створення нового об’єкту.
Поєднання готових форм без їх зміни. Часткова зміна готових форм.
Пошуки нових технологічних і конструктивних вирішень – фігурки
тварин,

іграшкові

меблі,

транспорт.

Способи

декорування

виробів,

відповідність декору конструкції, художня образність, емоційна виразність.
Застосування методів “перетворення”, “прямі аналогії”, “символічні
аналогії”, “фантастичні аналогії”, “комбінування”, “презентації ідей”.
Технологія виготовлення виробів:
а) з різних коробок;
б) з котушок, клубків ниток;
в) з поролону, фольги, дроту;
г) з відходів пластмаси, різних пластикових пляшок тощо.
Способи поєднання матеріалів між собою (за допомогою клею, ниток,
дроту). Технологія виконання виробів, які містять різні матеріали.
Види конструювання із залишкового матеріалу. Конструювання виробів
із залишкових матеріалів і його значення. Матеріали для конструювання:
коробки, котушки, дріт, шнурки, поролон, ґудзики, побутовий посуд з
полімерів, папір, бляха.
Прийоми виготовлення деталей для майбутнього виробу; заклеювання
прямокутниками і смужками з паперу. Декоративне оформлення виробів
кольоровим папером, шнурком, дротом. Використання виробів з із
залишкових матеріалів в дитячому садку.
Декоративне оформлення виробів у формі планшетів. Виготовлення
сенсорних плакатів, основ для різних видів театрів з пінопласту, їх

оформлення відповідно до сюжету. Пошуки нових технологічних і
конструктивних вирішень – фігурки тварин, іграшкові меблі, транспорт.
Ознайомитись з морфологією художньої обробки шкіри, оволодіти
типологією виробів. Обладнання та матеріали: електричний пристрій для
нагрівання шкіри; натуральна шкіра різних видів, олівець, ножиці, клей ПВА,
дріт (від 0,1-0,4 мм в діаметрі), шило, для розпису – нітроемальові або олійні
фарби.
Морфологія художньої обробки шкіри. Види шкіри і їх відмінність в
художній обробці. Техніки художніх виробів зі шкіри.
Аплікація

із

клаптиків

шкіри

як

давня,

традиційна

техніка

прикрашування шкіряних виробів, полягає у накладанні на поверхню
предметів за допомогою покритої клеєм шкіри під прес вирізаних клаптиків
шкіри (сап’яну), сукна, металевих платівок, барвистих вовняних шнурків,
шкіряних ґудзиків, квітів, листівок,тороків, китиць.
Техніка тиснення на шкірі. Розрізняють холодне тиснення прес-формою
(кліше), контурне (від руки) та гаряче (розігрітою металевою формою). Таким
чином утворюються тоновані візерунки.
Ажурне вирізування на шкірі − це техніка вибивання прорізаних
геометричних елементів орнаменту металевими пробійчиками у вигляді
кружечків, трикутників, “листочків”, тощо. з наступним підкладанням
кольорової шкіри.
Виготовлення виробів зі шкіри різноманітними техніками декорування
для оздоблення настінних прикрас. Виготовлення сувенірів з шкіри, пластмас
та інших матеріалів.
Ознайомлення з різними матеріалами, що використовуються для
виготовлення сувенірів. Типологія сувенірів. Виготовлення сувенірів із
застосуванням різноманітних технік.
Фелтінг − це особлива техніка рукоділля в процесі якої, зі спеціальної
вовни

для

валяння

створюються

оздоблювальні елементи одягу, прикраси.

декоративні

елементи,

іграшки,

Існує дві техніки фелтінга – сухе та мокре валяння. Вибір техніки
залежить від того, що саме ви намагаєтесь створити. Дітей старшого
дошкільного віку впевнено можна ознайомлювати з цим захоплюючим
процесом валяння. Малята можуть виготовляти квіти, методом мокрого
валяння. При сухому валянні є необхідність працювати з гострими
предметами, тому використовуючи таку техніку на заняття потрібно бути дуже
обережними.
Сухе валяння. Суть даної техніки в тому, що з допомогою спеціальної
голки з рельєфним кінцем, вовна плутається, стає щільнішою і набуває
необхідної форми. Шматочок вовни ретельно скручується, розміщується на
губку або щітку для фелтінгу та з допомогою проколювання голкою
формується необхідна деталь. Проколи необхідно робити до тих пір поки
вовна не набуде бажаної форми. Завершальним етапом є з’єднання деталей
(пришити, або приклеїти), розфарбовування та декорування.
Мокре валяння. Процес валяння вовни відбувається під впливом води та
мильного розчину. Дана техніка дозволяє виконувати як об’ємні предмети так
і

площинні.

З

допомогою

мокрого

валяння

створюють

квіти,

прикраси,іграшки, килими, сумки, шарши, капелюхи і навіть взуття. Вовна
розкладається на поверхні (залежно, що буде виготовлятись), змочується
мильним розчином та скочується руками, з допомогою плівки тощо, все
залежить від того, що буде виготовлятись.
З дітьми найпростіше буде виготовити невеликі кульки, які можуть
перетворитись в чудове намисто, або іграшку.
Для цього необхідно взяти шматочок вовни, вперше краще спробувати з
білою вовною, а вже потім брати кольорову. Трохи змочити її досить теплим
мильним розчином та скочувати долонями, до тих пір, поки не утворить
кулька. Змочувати треба небагато, та при скочуванні добре притискати
долонями. Готові кульки склеюють між собою, доповнюють деталями або
нанизують на нитку.
Виготовлення квітів з вовни.

Методика виготовлення виробів із залишкового матеріалу з дітьми
дошкільного віку.
Середня група
Розглянути разом з дітьми сірникову коробку, запитати, яку форму вона
має, якої форми кожна її сторона. Залучати дітей до виготовлення іграшкових
меблів з сірникових коробок: стіл, стілець та ін. Показати дітям, як виготовити
стіл: проколоти в сірниковій коробці чотири отвори для ніжок стола. В отвори
залити клей і вставити шматочки сірників без голівок. Сидіння стільця
виготовити з двох коробок, склеєних між собою, спинку стільця зробити з
картону. Проколовши отвори у бічній грані сірникової коробки (отвори робить
вихователь), вставивши шматочки сірників (ніжки), зробити телевізор.
Запитати дітей, які ще іграшкові меблі можна зробити з сірникових коробок.
Виготовляти іграшки за власним уподобанням виконавців.
Старша група
Ознайомити

дітей

з

різними

видами

покидькових

матеріалів:

коробочками, іншим упакуванням (пакетиками і т. п.), котушками,
шматочками пінопласту, клаптиками тканини тощо, з характерними
особливостями даних матеріалів шляхом їх дослідження-визначення форми,
м’якості чи твердості та ін.
Показати і пояснити, як виготовити іграшку (цуценя, котика, ведмедика
тощо): обклеїти сірникову чи іншу коробку кольоровим папером, вирізати і
приклеїти вушка, очі, мордочку, лапки.
Разом з дітьми подумати, як виготовити іграшку з дерев’яної чи
картонної котушки: наприклад, в картонній котушці проколоти отвори,
вставити в ці отвори скручені спіраллю дротинки (ручки і ніжки), приклеїти
голівку, вирізану з паперу чи картону.
Заохочувати дітей виготовляти іграшкові меблі: крісла, дивани, ліжка,
столи, стільці – склеюючи між собою сірникові коробки. Разом з дітьми
встановити послідовність виготовлення виробу (що за чим слід робити).

Оформити вироби за власним уподобанням, наприклад, стіл «застелити»
скатертиною, диван – покривалом, зробленими з паперу чи клаптиків тканини.
Виготовити іграшки, комбінуючи різні матеріали, наприклад, стіл
можна зробити не тільки із сірникових коробок, але й з сірникової коробки і
котушки. Вчити дітей підбирати матеріал для роботи (враховувати його
особливості та можливості його заміни іншим), створювати сюжетні
композиції.
Наочні посібники: роботи студентів та викладачів, готові вироби,
зразки робіт, таблиці з правилами внутрішнього розпорядку, таблиці, альбоми
з різноманітними виробами із залишкових матеріалів, сувеніри з різних
матеріалів (брошки, іграшки з поролону), вовна, пухирчаста плівка, мильний
розчин, серветки, рушники для фелтінгу, різноманітні технологічні або
оглядові картки, друковані та фотоматеріали, з мистецьких, дизайнерських
виставок, із інтернет-ресурсів, спеціальна література для індивідуальної та
роботи в парах або групах, різні сорти паперу і картону, інструменти,
допоміжні матеріали: нитки, дріт, мотузка для виготовлення рухомих іграшок.
Готові трафарети, штампи, шаблони.
Практичне завдання:
1. Розробка творчої композиції з гармонійним поєднання пластичних
форм залишкового матеріалу.Створення картин, виробів та композицій з
природнього та залишкового матеріалів.
2. Виготовлення виробів із залишкового матеріалу:
а) з різних коробок;
б) з котушок, клубків ниток;
в) з поролону, фольги, дроту;
г) з відходів пластмаси, різних пластикових пляшок тощо.
Виготовлення сувенірів-брошок з клейонки, іграшки з поролону, губки.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи:
1. Підібрати тематику робіт за програмою виховання і навчання дітей
дошкільного віку та підготувати необхідний матеріал та інструменти для
роботи. Виготовлення зразків робіт виготовлених за техніками торцювання,
орігамі, квілінгу, іграшок з картонних і напівкартонних конусів, циліндрів для
дітей різних вікових груп за тематикою програм виховання і навчання дітей
дошкільного віку.
2. Виготовлення творчих робіт: композицій, іграшок із залишкових
матеріалів за сюжетом казок, оповідань, розповідей, мультиплікаційних та
художніх фільмом, народних та легенд, історичних подій, Виготовлення
студентами 2-3 іграшок із залишкових матеріалів: телевізор, види транспорту,
будинки, меблі, предмети домашнього вжитку. Оформлення торцюванням,
квілінгом, декорування папером), за довільним сюжетом тощо, оформлених у
техніці торцювання, орігамі, квілінгу. Виконання сувенірів у техніці оригамі.
3. З різного із залишкового матеріалу виготовити посібник на розвиток
дрібної моторики пальців поєднавши з сенсорикою:
 шнурівки на замкові,
 шнурівки на ґудзиках,
 шнурівки на мотузках,
 шнурівки на кнопках.
.
4. Зробити зразок, поєднавши у ньому всі види аплікації: декоративної,
предметної, сюжетної, об’ємних елементів.
5. Оформити таблицю в якій зобразити умовні позначення, що
використовуються в технологічних картах мистецтва орігамі. Виготовити
технологічні карти для виготовлення фігурок орігамі для всіх вікових груп.
1. Зробити картотеку статей журналів «Дошкільне виховання» та
«Дошкольное воспитание», «Вихователь методист», «Джміль» за останні
п’ять років за темами: “Виготовлення виробів із залишкового матеріалу”,
«Виготовлення виробів з природного матеріалу».

2. Підібрати вірші та загадки про працю, які можна використовувати в
роботі з дошкільниками.
3. Підготувати консультацію для батьків: “Співпраця дітей з батьками
в художній діяльності та іграх з природним із залишковим матеріалом”.
Питання для самостійного опрацювання
1. Виготовити поопераційні карти схеми по виготовленню об’ємних
виробів з паперу та картону для середньої та старшої груп.
2. Скласти конспект заняття з виготовлення виробів із залишкового
матеріалу (тему обрати самостійно).
3. Підготувати конспект заняття для дітей старшої групи з
виготовлення об’ємних виробів з паперу та картону за темою: “Меблі для
ляльки”, “Об’ємні іграшки”, “Ялинкові прикраси”.
4. Підготувати відео презентацію про мистецтво орігамі або об’ємні
вироби з паперу для дітей дошкільного віку.
5. Написати реферат на тему: “Орігамі – це стародавнє мистецтво
складання фігур з паперу”, “Види орігамі”, “Техніка квілінгу” .
Література:
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Методичні рекомендації до проведення практичного заняття
Готуючись до практичного заняття, студентам варто з’ясувати сутність
поняття “залишковий матеріал” (раніше вживані матеріали та предмети –
котушки,

сірникові коробки,

можливості.

Розкрити

інше

особливості

упакування),
роботи

з

його

конструктивні

різними

матеріалами.

Схарактеризувати техніку безпеки і гігієнічні вимоги в роботі з викидним
матеріалом. Розглянути підготовку матеріалу до роботи;способи поєднання
матеріалів між собою (за допомогою клею, ниток, дроту); технологію
виконання виробів, які містять різні матеріали. Вивчити види конструювання
з викидного матеріалу. Проаналізувати методику навчання дошкільників
конструюванню з викидного матеріалу.
Готуючись до практичного заняття,

студентам

варто зясувати

особливості використання конструкцій та форм, що були у вжитку, для
створення нового об’єкту. Розкрити можливості поєднання готових форм без
їх зміни; часткова зміна готових форм. Зробити пошуки нових технологічних

і конструктивних вирішень – фігурки тварин, іграшкові меблі, транспорт.
Розглянути способи декорування виробів, відповідність декору конструкції,
художня образність, емоційна виразність.
Готуючись до практичного заняття, студентам варто розглянути
конструювання

іграшок

із

покидькового

матеріалу.

Проаналізувати

декоративне оформлення виробів у формі планшетів. Вивчити особливості
виготовлення сенсорних плакатів, основ для різних видів театрів з пінопласту,
їх оформлення відповідно до сюжету. З різного покидькового матеріалу
виготовити посібник на розвиток дрібної моторики пальців поєднавши з
сенсорикою: шнурівки на замкові, шнурівки на ґудзиках, шнурівки на
мотузках, шнурівки на кнопках.

Методичні рекомендації до проведення практичного заняття
Готуючись до практичного заняття, студентам варто зясувати значення
роботи з непридатним матеріалом для розвитку творчості дошкільників.
Розглянути матеріали та інструменти, необхідні для роботи. Обгрунтувати
техніку виготовлення виробів ( з різних коробок; з котушок, клубків ниток; з
поролону, фольги, дроту; з відходів пластмаси, різних пластикових пляшок
тощо).Зробити аналіз методики навчання дітей старшого дошкільного віку
виготовленню виробів.
Готуючись до практичного заняття, студентам варто підготувати
консультацію

для

батьків:

„Іграшки-саморобки

з

природнього

матеріалу”.Розробити конспект заняття з роботи з природнім матеріалом для
дітей середнього або старшого дошкільного віку (за зразком вихователя). Тему
обрати самостійно.
Тема 8. Ознайомлення з писанкарством (4 год.).
Питання для обговорення:
.

Звичаї та обряди, пов’язані з писанками. Матеріал, техніки декорування,
типологія виробів. Символіка, орнаментика та колористика української
писанки. Декорування яйця паперовими стрічками, нитками, природніми
матеріалами (листя, квітів, насіння овочів, фруктів).
Техніка писання писанок воском та без воскові писанки.
Декорування яйця бісером.
Питання для самоконтролю
1.

Які техніки використовують у писанкарстві?

2.

Дайте характеристику технології виготовлення крапанки.

3.

Дайте характеристику технології виготовлення писанки

восковим способом.
4.

Назвіть особливості різних орнаментів у писанкарстві.

5.

Виділіть особливості композиційного та колористичного

вирішенняписанок?
Оволодіти навичками і особливостями технології виготовлення писанок.
Обладнання та матеріали: 2-3 сирих курячих яєця, бджолиний віск,
різноманітні барвники натурального походження і хімічні анілінові фарби,
оцет, писачки з цвяшками й шпильками, писачки з конусоподібними
трубочками, шило для продряпування, пензлики, воскові та парафінові свічки,
посуд для фарб, ганчірки.
Теоретичні питання
1.Значення писанки в житті людини.
2.Види технік написання національних писанок.
3.Найдавніші писанкові символи.
Техніка

воскового

розписування

трубочкою

(писачком)

найдосконаліша. Вона дає можливість проводити рівномірні лінії різної
товщини й створювати найдосконаліші задуми в орнаменті й зображенні.

Писанки, виконані за цією технікою переважно багатоколірні і позначені
витонченим ювелірним декором. Народні майстри, що досконало володіють
унікальною технікою багатоколірного воскового розписування писанок, і нині
працюють в селах Космач, Зашагорів на Гуцульщині.
Короткі відомості з історії писанкарства. Міфи та перекази стародавніх
народів про яйце як джерело життя, світла і тепла. Виникнення та розвиток
писанкарства на Україні. Легенди, які пов’язують виникнення писанок з
євангельськими подіями.
Обрядова, ігрова та декоративна функції писанок.
Класифікація

писанок

за

орнаментами:

геометричні,

рослинні,

зоологічні, антропологічні, побутові.
Групи писанок за походженням їхніх орнаментів: історичні, самобутньонові, випадкові.
Символічні знаки на писанках: зображення сонця, коня, дерева, богині
Берегині та ін.
Своєрідність писанкарських орнаментів в різних регіонах України.
Головні центри писанкарства.
Особливості

технології

виготовлення

писанок.

Матеріали

та

інструменти необхідні для розпису. Техніка виготовлення різних видів
писанок: крашанок, крапанок, драпанок і власне писанок. Восковий та
безвосковий способи виконання.
Мотанка як різновид писанки. Декорування яйця соломою, бісером,
тканиною, папером.
Особливості безвоскових писанок у різних регіонах України.
Екскурсія на виставку писанок в етнографічний музей. Сучасне
писанкарство на Україні та за її межами. Писанка як унікальний шедевр
народного декоративно-прикладного мистецтва.
Символічне значення яйця. Казки, легенди, перекази народів світу про
яйце.

Особливості писанок в різних регіонах України. Поліфункціональність
української писанки: обрядова, ігрова, декоративна функції писанкарства.
Наочні посібники: роботи студентів та викладачів, готові вироби,
зразки робіт, таблиці з правилами внутрішнього розпорядку, таблиці, альбоми
з різними видами писанок, таблиці послідовності виготовлення писанки,
зразки візерунків писанок, композиції з писанок, різноманітні технологічні або
оглядові картки, друковані та фотоматеріали, з мистецьких, дизайнерських
виставок, із інтернет-ресурсів, спеціальна література для індивідуальної та
роботи в парах або групах, різні сорти паперу і картону, інструменти,
допоміжні

матеріали:

Ножиці,

олівець,

голка,

наперсток,

нитки

бововнопрядильні світлих тонів №№ 50, 60 або риболовна кордова жилка для
зшивання

стрічок,

дерев’яна

скалка

для

вигладжування,

прес

або

чотиригранний брусок, металеве або дерев’яне шило, клей ПВА, посудина для
вимочування соломи, праска.
Готові трафарети, штампи, шаблони.
Практичне завдання:
1. Виготовити писанки різних видів на курячих, гусячих та
перепелиних яйцях.
2.

Декорування

яйця

(мотанка,

бісерова

писанка,

дряпанка)
в техніці інкрустація соломою можна виконати писанку, вазу,
шкатулку, жіночі прикраси
3.

Створити композиції з писанок.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи:
1. Підібрати тематику робіт за програмою виховання і навчання дітей
дошкільного віку та підготувати необхідний матеріал та інструменти для
роботи. Виготовлення зразків робіт виготовлених за техніками торцювання,

орігамі, квілінгу, іграшок з картонних і напівкартонних конусів, циліндрів для
дітей різних вікових груп за тематикою програм виховання і навчання дітей
дошкільного віку.
2. Виготовлення творчих робіт: об’ємних композицій за сюжетом
казок, оповідань, розповідей, мультиплікаційних та художніх фільмом,
народних та легенд, історичних подій, вітальної об’ємної листівки
(оформлення торцюванням, квілінгом, декорування папером), за довільним
сюжетом тощо, оформлених у техніці торцювання, орігамі, квілінгу.
Виконання сувенірів у техніці оригамі.
Розписування писанок різними техніками за зразками у різних регіонів
України.
3. Скласти таблицю схем символіки писанки (багатого врожаю,
здоров’я і довголіття, символи, що лікують, сприяють народженню дітей,
кохання, символи-обереги, попередження, сили і витривалості).
4. Зробити зразок, поєднавши у ньому всі види аплікації: декоративної,
предметної, сюжетної, об’ємних елементів.
5. Оформити каталог, в якому зобразити умовні позначення,
символіку, значення кольорів та їх поєднання, та що використовуються в
технологічних картах мистецтва писанкарства.
. Написати реферат на тему: «Історія виникнення української писанки
та народні обряди, пов’язані з нею», «Символіка в писанкарстві».
4. Виготовити самостійно різні види української писанки чи оберегів
(2-3 шт.).
5. Підготувати відео презентацію: «Українська писанка».
6. Розробити блок питань, які б з’ясували рівень сформованості у дітей
уявлень про народний орнамент.
Питання для самостійного опрацювання

1. Виготовити поопераційні карти схеми по виготовленню об’ємних
виробів з паперу та картону для середньої та старшої груп.
2. Оформити таблицю, в якій відобразити ускладнення змісту робіт по
виготовленню виробів з паперу і картону дошкільників від групи до групи.
3. Підготувати конспект заняття для дітей старшої групи з
виготовлення об’ємних виробів з паперу та картону за темою: “Меблі для
ляльки”, “Об’ємні іграшки”, “Ялинкові прикраси”.
4. Підготувати відео презентацію про мистецтво орігамі або об’ємні
вироби з паперу для дітей дошкільного віку.
5. Написати реферат на тему: “Орігамі – це стародавнє мистецтво
складання фігур з паперу”, “Види орігамі”, “Техніка квілінгу” .
6. Методичні рекомендації до організації гуртка писанкарства в
дошкільному навчальному закладі
Література:
Сітько С.П. Світ української писанки: наук.-популярне видання /упор.
Сітько С.П., Русанова Т.Є. – К.:Кондор, 2005. – 96 с.
Ткачова К. Писанкарство /К.Ткачова, В. Гудима.- Тернопіль-Харків:
Ранок, 2009. - 112 с.
Антонович Е.А., Захарчук – Чугай Р.В., Степанович М.Е. Декоративноприкладне мистецтво. – Львів: Світ, 1992. –272 с.
2.Біляшевський Є.В. Українські писанки. - К.: Мистецтво, 1968. - 93 с
Булашев Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та
віруваннях. – К.: Довіра, 1992.
1. 3.Вережак Г. Писанкарство в школі // Гуцульська школа. 1994. - №1. - С. 19-22.
Воропай Олекса. Звичаї нашого народу: у 2 т. – Мюнхен: Укр. вид-во,
1966. – Т. 1-2.
2.

Гевко О.І. Розробка дизайн-проектів засобами нетрадиційних технік
малювання: навч.-метод. посіб. / О.І.Гевко, М.В.Мацелюх. –

Дрогобич

:

Видавничий

відділ

Дрогобицького

державного

педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 83 с.
3. Гуцуляк О. Про таємну символіку писанки // Писанка. - 1994.
- Ч.3. - С. 12-13.
4. Крячковський Л. Сонце писанки // Україна. - 1990 -№15.
Уллінський В. Українська писанка. – Хмельницький, 1992. – 15 с.
5.Скорик М. З джерел писанкового орнаменту // Писанка, Верховина,
січень, лютий 1995, число ¼ рік ІV. С.10-13.
СеньківІ.Відродження писанкарства в діаспорі./ І.Сеньків//

1.

ж-л Писанка-Верховина.-1993.- №3.- С.10-12.
Далекий посвіт Берегині./ В. Скуратівський//ж-л Народна

2.

творчість та етнографія.-1994.-№4.-С.61-63.
Манько В. Українська народна писанка./Віра Манько. –

3.

Львів: Свічадо, 2005.
Манько В. Українська народна писанка./ Віра Манько. –

4.

Львів: Свічадо, 2006.
Міщенко І. Відродження писанкарства в Україні // Писанка.

5.

- 1995. - №1. - С. 14.

5. Писанка та її історія // Українське слово. - 1994. - №17.- С.9.
Пожоджук Дмитро: Символіка української писанки // Писанка,
Верховина, січень-лютий 1995, число 1/14, Рік ІV, ст. 20-25.
6. Походжук Д. Як написати писанку // Писанка. -1994. -Ч. 2. С. 3-4.
7. Скорик М. З джерел писанкового орнаменту // Писанка. 1995. - №1. - С. 10-13.
3.Онищук

Одарка.

Символіка

української

писанки

Верховина, січень-лютий 1995, число 1/14, Рік ІV, ст. 20-22.

//

Писанка

Храплива Леся. Писанка українським дітям. - К.: Глобус, 1993. −
Тема 9. Робота з нитками та тканиною (площинна) (9 год.).
Питання для обговорення:
1.

Короткі

відомості

про

тканини,

їх

виробництво

і

застосування у українському побуті. Загальне поняття про тканину,
одягове та інтер’єрне значення тканини. Знайомство з видами тканини.
Властивості різних тканин, напрям ниток тканини при викроюванні.
2.

Види швів: ручні, машинні, оздоблювальні; їх підвиди.

Матеріали та інструменти для роботи з тканиною.
3.

Історія та регіональні особливості вишивки та аплікації.

4.

Декоративні шви та мережки. Аплікація на тканині.

Значення

аплікації

в

декоративному

оздобленні

приміщень

(декоративні панно, покривала, скатертини, штори та одягу).
5.

Вишивання

декоративними

стрічками.

Виготовлення

тренувального рушничка.
6.

Виготовлення іграшок з ниток.
Питання для самоконтролю

1.

Які техніки використовують у вишивці?

2.

Дайте характеристику різних видів тканин для вишивання.

3.

Дайте характеристику різних видів ниток для вишивання.

4.

. Яких санітарно-гігієнічних вимог потрібно дотримуватися

при вишиванні?
5.

Назвіть особливості різних орнаментів у вишивці в

етнографічних регіонах.
6.

Виділіть особливості композиційного та колористичного

вирішеннявишивки різних регіонів?

Короткі відомості про тканини, їх виробництво і застосування у
українському побуті. Загальне поняття про тканину, одягове та інтер’єрне
значення тканини. Знайомство з видами тканини. Властивості різних тканин,
напрям ниток тканини при викроюванні.
Види швів: ручні, машинні, оздоблювальні; їх підвиди. Виконання
основних ручних швів: “уперед голку”, “назад голку”, “ручна строчка”, “через
край”, “петельний шов”, “підрублювальний шов”. “строчка”, “тамбурний”
(“ланцюжок”), з’єднувальні і декоративні шви. Матеріали та інструменти для
роботи з тканиною. Техніка безпеки. Підготовка матеріалу до роботи.
Історія та регіональні особливості вишивки та аплікації.
Декоративні шви та мережки. Аплікація на тканині. Значення аплікації в
декоративному оздобленні приміщень (декоративні панно, покривала,
скатертини, штори та одягу).
Вишивання декоративними стрічками. Виготовлення тренувального
рушничка.
Виготовлення іграшок з ниток.
Вишивання – один з найдавніших видів декоративно-прикладного
мистецтва. Історія вишивки на Україні. Регіональні особливості української
вишивки. Матеріали та інструменти для вишивання. Види швів народного
вишивання: лічильні і по вільному контуру. Наскрізнілічильні шви: мережки,
вирізування, виколювання, сітка. Глухі лічильні шви: штапівка, занизування,
низь, ретязь, зерновий вивід, курячий брід, верхоплут, хрестик (косий,
подвійний, прямий), гладь (пряма, лічильна, двобічна, художня, полтавська).
Шви по вільному контуру. Обробка краю виробу.
Вишивка - мистецтво оздоблення виробів для обладнання інтер'єру ДНЗ,
дидактичних ігор, розвивальних зон.
Визначити місце вишивки в українській культурі, оволодіти навичками
народної вишивки і з’ясувати впливовість факторів української вишивки на
декоративно-прикладне мистецтво нації.

Обладнання та матеріали: лінійка, тканина різних асортиментів для
вишивання, нитки.
Теоретичні питання
1.Класифікація і типологія української вишивки.
2.Правила техніки безпеки при вишиванні.
3.Початкові шви і їх види.
4.Яку роль у вишивці відіграють стібці, строчки, стяги? Техніки
вишивання: хрестики, гладь, лиштва, мережка.
При вивченні швів детально розглядається кожен вид. Наприклад, шов
“уперед голкою” виконується справа наліво однаковими стібками через певну
кількість ниток тканини. Скріпивши робочу нитку, на голку беруть 3-4 нитки
тканини, а під голкою таку ж кількість залишають. Виконавши перший стібок,
набирають наступний. При цьому голку спрямовують уперед паралельно двом
ниткам піткання, між якими було зроблено перший прокол. Довжина і
щільність стібків можуть бути різними (3-5 ниток) залежно від призначення
шва. Виконавши шов, нитку обов’язково закріплюють під настилом вишивки.
На лицьовому боці тканини із вивороту робоча нитка утворює штришки. Шов
виконують не тільки у напрямку нитки тканини, а й у різних напрямках. У
таких випадках вишивають за допомогою попередньо нанесених ліній узору.
Цей шов застосовують для обведення контурів узорів, настилу в різних
гладях, для заповнення площин (рушникових швів), а також як самостійний
вид вишивки.
Послідовність та вимоги до виготовлення тренувального рушничка,
зразків мережива, вишивальних та декоративних швів, їх застосування в
роботі вихователя.
Короткі дані про ткацтво. Види тканини та їх властивості. Інструменти
й приладдя для роботи з тканиною. Поняття про викрійку, розмітку на тканині.
Ручні шви. Правила безпечної роботи з голкою. Техніка аплікаційних робіт із
клаптиків тканини. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт. Аплікація –
стародавнє

мистецтво

оформлення

виробів.

Значення

аплікації

в

декоративному оздобленні приміщень (декоративні панно, покривала,
скатертини, штори та одягу). Підготовка та обробка тканини до аплікації. Види
швів, які застосовують в аплікації.
Аплікація: предметна, декоративна, сюжетна. Послідовність виконання
аплікації.
. Етапи роботи при виготовленні аплікації з тканин.
7. Способи прикріплення деталей аплікації на тло.
8. Прикрашання аплікації.
9. Методика навчання дошкільників виготовленню аплікації з тканин.
10. Використання кольору, фактури та структури матеріалу при
створенні декоративних композицій.
Історія розвитку . Відомості про матеріали та інструменти.Основні
елементи. Умовні позначення, схеми.. Оформлення робіт. Аналіз виконаних
робіт. Виготовлення зразків візерунків, виготовлення сувеніру “Горобина”.
Закріплення знання про види ниток, їх призначення.
Загальні поняття про пряжу, нитки, тасьму. Види ниток, їхні властивості
й застосування. Виготовлення сувенірів із ниток. Підбір кольорових
сполучень. Аплікація із відрізків ниток. Послідовність аплікаційних робіт.
Конструювання

іграшок

із

ниткових

помпонів,

послідовність

їх

виготовлення.Аналіз виконаних робіт.
Вироби – іграшки із ниток. Способи з’єднування ниток між собою та з
різними матеріалами. Технологія виготовлення ляльки з ниток.
Методика навчання дошкільників роботі з тканиною. Методика
ознайомлення дітей з інструментами, матеріалами, пристосуваннями для
вишивання, безпечними прийомами роботи.
4. Програмові вимоги щодо ознайомлення дітей з техніками
вишивання:«хрестик», «коса гладь», «лиштва», «виколювання».
5. Сучасні техніки вишивання.
6. Контрастні і споріднені кольорові сполучення в українській
вишивці.

7. Прикрашання готових форм за мотивами вишиванок, рушників,
скатертин, серветок, сорочок.
Методика вишивання з дітьми дошкільного віку [Голінська]
Розглянути разом з дітьми вишиті серветки, рушники, сорочки,
порівняти колір, орнамент, сюжетне зображення вишивки, розповісти про
особливості вишивки у різних регіонах України (наприклад, на Київщині
вишивають переважно червоним з синім (іноді з чорним кольорами, на
Полтавщині – різними відтінками голубого та жовтого кольорів тощо.
Показати і пояснити виконання таких технік, як “хрестик”, “лиштва”,
“виколювання”, “коса гладь” кожній дитині.
Показати, як закріпити нитку петлею на трьох нитках основи справа
наліво. Для виконання простого хрестика вколоти голку праворуч по діагоналі,
через три горизонтальні нитки вниз. Набрати на голку три нитки основи справа
наліво і виколоти на лицьовий бік серветки. Утворився на півхрестик. Потім
вколоти голку вгорі, в правій точці першого горизонтального стібка; набрати
на неї шість ниток основи, враховуючи три нитки, що набрані на другий.
Ввести голку в нижню точку першого хрестика. Набрати три нитки основи
справа наліво. Вивести на лицьовий бік. Вколоти голку знову у верхню точку
попереднього хрестика, продовжувати вишивати далі. Дітей спочатку вчити
вишивати на трафаретці (аркуш картону 10х15 см.) з пролитими отворами і
накресленими лініями, потім – на тканині без орієнтованих ліній. Вишивати за
зразком, за ескізом або створювати візерунки за власним задумом.
Разом з дітьми розглянути вироби, виконані у техніці “лиштва”,
порівнювати візерунки лиштви з візерунками, виконаними хрестиком. Дітей
вчити вишивати спочатку на трафаретці за проколами та наміченими лініями,
потім – на тканині. Нагадати, як закріплювати нитку петлею на трьох нитках
основи справа наліво. Нитку закріпити, на середині серветки, з правого боку.
Ввести голку в точку першого сколювання та вивести на орну горизонтальну
нитку вище і на одну вертикальну нитку ліворуч першого стібка. Взяти на
голку п’ять ниток основи, виколоти на одну горизонтальну нитку вище і одну

вертикальну ліворуч від попереднього стібка. Так повторювати до повороту
голки на кут. Під час роботи тканину рухати згори донизу. Запропонувати
намалювати на папері ескіз вишивки, вишивати за зразком, за ескізом або за
власним задумом.
Розглянути вироби, виконані у техніці “виколювання”. Порівнювати
узори виколювання з іншими, виконаними хрестиком, лиштвою. Спочатку
вчити дітей працювати на трафаретках, потім роздати клаптики тканини (1015 см) із обведеними на них квадратиками (8 ниток по горизонталі і 8 по
вертикалі). Крапкою позначити центр. З центру квадрата набрати на голку
чотири нитки тканини по вертикалі вгору і закріпити вишивальну нитку
петлею. Утворився перший стібок. Показати, як ввести голку в центр квадрата
і виводити на одну нитку тканини вправо від першого стібка. Знову ввести
голку в центр квадрата, вивести одну нитку – праворуч від попереднього
стібка. Продовжувати шити за ходом годинникової стрілки. Після того, як діти
навчаться вишивати один квадратик. Вчити їх вишивати цілі рядочки
квадратиків. Для цього треба виконати один бік квадратиків зліва направо.
Щоб заповнити другий бік візерунка, потрібно повернутися назад по
квадратикам справа наліво. Виконувати візерунки за зразком, за ескізом, за
власним задумом.
Розглянути разом з дітьми вишиті серветки, сорочки, рушники,
заохочувати їх впізнавати вже знайомі вишивальні техніки: “хрестик”,
“лиштва”, “виколювання”, запропонувати торкнутися до візерунка, вишитого
“косою гладдю”, пояснити, чому ця техніка так називається: візерунок
гладенький на дотик, стібки лягають похило до ниток основи. Показати
виконання техніки “коса гладь”. З чотирьох, п’яти, шести ниток (залежно від
щільності тканини) утворюють квадратик. Діти вишивають за обведеним
олівцем квадратом на тканині. Нагадати, як закріпити на тканині нитку.
Вивести у лівий нижній кут квадрата голку з ниткою. Потім вивести по
діагоналі в правий верхній кут та по вертикалі на одну нитку вище першого
виходу голки. Інші стібки виконують паралельно через одну нитку тканини.

Заохочувати дітей виконувати серветки, застосовуючи як одну
вишивальну техніку, наприклад, хрестикову, так і дві або кілька вишивальних
технік.
Організовувати роботу дітей на заняттях по підгрупам (5-6 дітей). Разом
з дітьми подумати над композицією вишивки, намалювати ескіз.
Наочні посібники: роботи студентів та викладачів, готові вироби,
зразки робіт, таблиці з правилами внутрішнього розпорядку, таблиці,
альбоми з різноманітними зразками різних швів, вироби з вишивкою
виконаною різними способами: оздоблені вишивкою деталі лялькового
одягу, вироби з аплікацією: картини, прикрашений одяг, наволочки,
серветки; тренувальні рушнички із зразками мережок та різних видів швів,
зразки ляльок з ниток, серветки, рушники, таблиці, схеми, обрізки
кольорових ниток, картон, ножиці, наперсток, олівці, технологічна карта
послідовності виготовлення ляльки з ниток, різноманітні технологічні або
оглядові картки, друковані та фотоматеріали, з мистецьких, дизайнерських
виставок, із інтернет-ресурсів, спеціальна література для індивідуальної та
роботи в парах або групах, різні сорти паперу і картону, інструменти,
допоміжні матеріали: нитки, дріт, мотузка, бісер, намистинки, ґудзики та ін.
для декорування ляльок з ниток.
Готові трафарети, штампи, шаблони.
Практичне завдання:
1. Виготовити зразки ручних швів:
а. приметувальна строчка,
б. зметувальна строчка,
в. заметувальна строчка,
г. виметувальна строчка,
д. копіювальна (сильця) строчка,
е. строчка для утворення зборок,

ж. наметувальна строчка.
2. Виготовлення тренувального рушничка з різними техніками
мережок та вишивальних швів.
3. Виготовлення творчої роботи: Вишита серветка, рушник
різними техніками вишивання: хрестиком, гладдю.
4. Виконання декоративних швів, які використовуються в
дитячому садку.
5. Аплікація з ниток та помпонів для оздоблення інтер’єру дитячого
садка.
Індивідуальні завдання для самостійної роботи:
1. Підібрати тематику робіт за програмою виховання і навчання дітей
дошкільного віку та підготувати необхідний матеріал та інструменти для
роботи. Виготовлення зразків робіт виготовлених за техніками торцювання,
орігамі, квілінгу, іграшок з картонних і напівкартонних конусів, циліндрів для
дітей різних вікових груп за тематикою програм виховання і навчання дітей
дошкільного віку.
2. 2. Складання схем варіантів різних мотивів: «ромб», «баранячі
роги», «барвінок», «виноград», «квіти»,«дубове листя», «рожа», «гілка»,
«кривулька», «лапки», «сосонки».
Написати реферати за темами: «Історія виникнення української
вишивки та її особливості», «Історія виникнення української вишивки та
народні обряди, пов’язані з нею», «Символіка в українському вишиванні».
2. Підготувати відео презентацію: «Сучасні техніки вишивання».
3. Підготувати конспект заняття з навчання дошкільників вишивці.
4. Виготовити серветку або картину прикрашену вишивкою стрічками
або бісером.
Створення предметних, сюжетних та сюжетно-тематичних аплікацій,
прикрашання одягу та постільної білизни.

2. Виготовлення технологічної карти (послідовність виконання)
виробу аплікації.

3. Виготовлення іграшок на основі геометричних форм.
4. Зробити зразок, поєднавши у ньому всі види аплікації: декоративної,
предметної, сюжетної, об’ємних елементів.
5. Оформити таблицю в якій зобразити умовні позначення, що
використовуються в технологічних картах мистецтва орігамі. Виготовити
технологічні карти для виготовлення фігурок орігамі для всіх вікових груп.
Питання для самостійного опрацювання
1. Виготовити поопераційні карти схеми по виготовленню об’ємних
виробів з паперу та картону для середньої та старшої груп.
2. Підготувати відео презентацію: «Види аплікації з тканини».
2. Підготовка ескізу аплікації для використання на занятті художньої
праці.
4. Розробити опитувальник для дітей про аплікацію з тканини.
5. Для куточка батьків підготувати рубрику « З історії виникнення і
розвитку аплікації з тканини».
.
3. Підготувати конспект заняття для дітей старшої групи з
виготовлення об’ємних виробів з паперу та картону за темою: “Меблі для
ляльки”, “Об’ємні іграшки”, “Ялинкові прикраси”.
4. Підготувати відео презентацію про мистецтво орігамі або об’ємні
вироби з паперу для дітей дошкільного віку.
5. Написати реферат на тему: “Орігамі – це стародавнє мистецтво
складання фігур з паперу”, “Види орігамі”, “Техніка квілінгу” .
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Методичні рекомендації до проведення практичного заняття
Готуючись до практичного заняття, студентам варторозглянути види
тканин і короткі відомості про їх виробництво і застосування; підібрати
інформацію про інструменти та приладдя для роботи з тканинами: ножиці,
голка, наперсток, олівці; техніка безпеки. Розкрити особливості підготовки
матеріалу до роботи; виконання основних ручних швів: «уперед голку»,
«строчка», «через край», «тамбурний» («ланцюжок»), з’єднувальні і
декоративні шви.

Тема 10. Робота з нитками та тканиною (об’ємні вироби) (2 год.).
Питання для обговорення:
.
Зняття мірок. Складання креслення, викройки. Розкладка викройки на
тканині. Прибавка на шви. Особливості розкрою тканини. Різні види
оздоблень українських сорочок.
Поясний, нагрудний, верхній жіночий та чоловічий одяг.
Шиття виробів для ляльок (постільної білизни, одягу). Прикраси до
українського костюму.
Історія, різновиди, обрядовість та особливості виготовлення народної
ляльки.
Питання для самоконтролю
1.

Дайте характеристику різних видів тканин для у роботі з

нитками та тканиною для створення об’ємних виробів.
2.

Дайте характеристику різних видів ниток для для створення

об’ємних виробів.

. Яких санітарно-гігієнічних вимог потрібно дотримуватися

3.

при роботі з нитками та тканиною для створення об’ємних виробів?
Як збільшити або зменшити деталь викройки?

4.

Загальне поняття про тканину, одягове та інтер’єрне значення тканини.
Знайомство з видами тканини. Властивості тканини в поздовжньому та
поперечному напрямках. Напрям ниток, тканини при викроюванні.
Види швів: ручні, машинні, оздоблювальні; їх підвиди. Матеріали та
інструменти для роботи з тканиною.
Ознайомитись

із

морфологією

українського

народного

одягу,

усвідомити типологію виробів і їх подільність: настільний одяг, поясний одяг,
нагрудний одяг, верхній одяг, пояси, головні убори, взуття. Прикраси.
Обладнання та матеріали: нитки, тканини (бавовняні, вовняні, лляні,
шовкові), голки (різної товщини і довжини 6-7 шт.), наперсток, ножиці,
сантиметр, виколка, калька, п’яльці.
Теоретичні питання
1.Роль українського народного одягу в національній культурі етносу.
2.Які основні критерії визначення якості одягу?
3.Класифікація й типологія українського одягу.
4.Значення одягу і його орнаментальної символіки в декоративноприкладному мистецтві.
Робота над поєднанням різних частин одягу і його доповнюючих
предметів, художньо-узгоджених між собою в єдиному стилі.
Вибір

тканини

для

пошиття

постільної

білизни.

Шви,

які

використовуються при пошитті постільної білизни. Технологія пошиття
простирадла, пошивки на подушку та підковдру.
Пошиття української сорочки для ляльки. Найдавніший тип шитого
одягу –сорочка. Особливості української жіночої та чоловічої сорочок: білий
колір, вишивка.

Зняття мірок. Складання креслення, викройки. Розкладка викройки на
тканині. Прибавка на шви. Розкрій тканини. Різні види оздоблень українських
сорочок.
Поясний одяг для ляльки. Найдавніші типи жіночого одягу (запаска,
дерга, плахта, попередниця) та чоловічого одягу (штани, шаровари). Численні
локальні відмінності поясного одягу. Технологія пошиття поясного одягу.
Вибір фасону в залежності від виду тканини.
Нагрудний одяг. Два основні типи нагрудного одягу:


без рукавів (корсетки, камізельки, кептарі, лейбики,

бунди, катанки тощо);


з рукавами (кофти, сачки, кабати).

Поділ нагрудного одягу за матеріалом: полотняний, сукняний, хутровий,
комбінований, з декількох матеріалів і з фабричних тканин. Особливості
розкрою та пошиття нагрудного одягу.
Верхній одяг: спільний для чоловіків та жінок: кожух, свита, жупан,
сардак, семряга, козачка, манта та ін. Особливості розкрою та пошиття
верхнього одягу.
Українські обереги: традиції і сучасність. Особливості ознайомлення
дітей дошкільного віку з національними цінностями українського народу.
Народна iграшкa − один iз найдавніших видів декоративно-ужиткового
мистецтва, що належить до унікальних явищ культури. Вона прикрашає наш
побут, є предметом дитячої гри, засобом виховання та розвитку дитини,
об'єктом творчості, декоративною оздобою, сувеніром. Саме вона, як дитяча
іграшка і оберіг родини й Роду, як могутній магічний талісман та символ
зв’язку між поколіннями, знана в багатьох традиційних культурах земної кулі.
Головне призначення ляльки – берегти душу свого власника від зла й нечистих
помислів.
Історія появи народної ляльки, обряди і традиції, пов’язані з
виготовленням ляльок. В Україні, ще на початку 20 століття дівчата, готуючи
скриню з весільним посагом, разом з рушниками та сорочками, клали туди

своїх ляльок. Кожна дівчина робила мотану ляльку, яку забирала із собою в
нову сім’ю. Причому в родині чоловіка дозволялось молодій дружині, допоки
в молодят немає діток, гратись лялькою, і чим більше, вважалося, вона
грається лялькою, то швидше стане матір’ю, і тим здоровіші будуть діти. А
коли народжувалась дитина, то молода мати клала своїх ляльок до дитячої
колиски, щоб оберігали дитя від хвороб та поганих очей, а коли дитина
підростала, то ляльки віддавалась їй для грання.
Різновиди народної ляльки та історія їх появи.
Трудові навики при роботі з тканиною, нитками, на прикладі
виготовлення ляльки – мотанки. Виховання любові та інтересу до культури
своєї Батьківщини, до витоків народної творчості. При виготовленні лялькимотанки в жодному разі не використовується голка, а тільки нитки і тканина.
Лише в останні часи майстри, що роблять колекційні ляльки, які вже мають не
тільки

сакрально-обрядове,

але

й

художнє

та

естетичне

значення,

використовують голку для оздоблення лише вбрання ляльки вишивкою або
гаптуванням. Всі інші, найважливіші деталі ляльки-оберегу, дотепер
виготовляються без застосування голки.
В основі української ляльки-мотанки – хрестоподібна фігура, де єдина
об’ємна деталь – це голівка. Її виготовлення – це найважливіший момент
процесу створення ляльки-мотанки. Майстер (а частіше – майстриня) змотує
спіраль – символ безконечності Буття і вічності (спіраль, як основу для
обличчя мотаної ляльки), і покриваючи її шматинкою, вкладає свої думки і
наміри: для чого ця лялька робиться, у чому вона покликана сприяти і в чому
допомагати своєму майбутньому власнику.
Методика виготовлення ляльки-мотанки з дітьми дошкільного віку
Розгляд дітьми ляльки-мотанки.
Повідомлення короткої історично-народознавчої довідки.В Україні її
знають, як ляльку-мотанку. Лялька-мотанка є одним із найдавніших символів
української культури. Поряд з рушником, лялька виконувала важливу
функцію – оберега. Прикметна деталь ляльки-мотанки − відсутність обличчя,

тобто самого його образу: воно виступає швидше як символ, бо ще в давнину
її творці були переконані, що ця іграшка має бути безликою. Вважалося, що
через обличчя в ляльку може увійти душа, і хто знає, якою вона буде: доброю
чи лихою. Існує повір’я, що обличчя ляльці не можна малювати: вона не
повинна бути схожою ні на кого, аби не завдати шкоди.
Назва лялька-мотанка пов’язана з тим, що технологія виготовлення
полягає не в шитті, але в нанизуванні ниток та стрічок. До вміння робити
ляльки відносились дуже серйозно та відповідально. Саме тому, цьому
ремеслу навчали із раннього дитинства. Отже нам саме час спробувати
виготовити таку ляльку, що стане оберегом у нашому домі.
Порядок виготовлення ляльки-мотанки.
Замотуємо спіраль в білу тканинку, розміром 65 см, та формуємо голову.
Щільно огорнувши основу тканиною, робимо «шию» – обв’язуємо ниткою по
колу. Мотати треба обов’язково від себе – за рухом сонця та життя. Лялька має
бути без вузлів, тому закріплюємо нитку петлеюшия готова.Для більшої
впевненості можна проробити це декілька разів. Цю нитку здавна вважали
золотою ниткою долі, яку плете для нас велика Богиня-Мати. Для того, щоб у
житті не було «вузлів», уникаємо їх і у процесі створення ляльки.
Найважливіший етап – намотування хреста на обличчі ляльки.
Підбираємо нитки, аби вони личили до обраних кольорів майбутньої одежі
мотанки. Крім того, треба виходити зі значення кольорів:
зелений – колір здоров’я та багатства;
червоний – колір життя, вогню, кохання;
жовтий – колір сонця, пшениці, землі, фізичного світу;
синій – колір творчості та саморозвитку;
фіолетовий – колір мудрості;
золотий – колір Божої любові.
Потім голівка обмотується ниткою, яка викладається у формі хреста.
Хрест в даному випадку є й оберегом – символом Сонця, життя і нових

починань, і символізує саму людину, гармонію її персонального фізичного
світу (горизонталь) і духовного (вертикаль)..
Притримуємо жовту нитку та ведемо її вгору, до чола ляльки.
Обводимо нитку (ми взяли жовту) навколо шиї ляльки та, притримуючи
пальцем, ведемо її через обличчя вгору. Після вертикальної лінії переходимо
до горизонтальної. Вона означає буденні клопоти, тож у горизонтальну лінію
лялькарки вкладають більш «приземлені» бажання. Обводимо жовті контури
червоною ниткою. Нитками інших кольорів обводимо контури попередніх.
Хрест не завжди лягає рівно, але його можна підправити. Для дітей краще
взяти готову кольорову стрічку.
Тепер треба зробити для мотанки білу хустинку й огорнути нею голову
ляльки. Перев’язуємо хустку під готовою ляльки цупкою ниткою й, не
відрізаючи її, мотаємо “тіло” ляльки: від голови десь п’ять сантиметрів вниз –
“тіло” ляльки.
Відокремлюємо кисті.
Настав час виготовити ляльці руки. Для цього обираємо квадратний
шматочок різнобарвної тканини. Колір цього відрізка має бути таким, яким ми
хочемо бачити “верхній” шар одягу ляльки. Починаємо так само, як і з
основою голови лялечки: завертаємо до центру верхню та нижню частини
тканини й ще раз складаємо тканину вдвічі. По краях цієї “трубочки” будуть
“кисті” мотанки: ми формуємо їх, перев’язуючи нитками та. Дуже важливо
слідкувати, аби усі намотування були за рухом сонця, від себе.
Приладнуємо руки до нашої мотанки.
Приладнуємо ручки до основи ляльки: примотуємо їх навхрест та
закріплюємо нитку на спині ляльки за допомогою петлі.
Примотуємо нижню спідницю. Її верх ладнаємо під руками ляльки. Для
того, щоб спідниця вийшла охайною, розпрямляємо шматочок тканини,
заготований для неї, та кладемо на нього ляльку обличчям донизу приблизно
на такому рівні:

Примотуємо спідницю до основи ляльки ниткою та фіксуємо нитку
петлею. А тепер вивертаємо тканину: нижня спідниця готова.
Наступна одежа – фартушок. Тепер можна відійти від заборони на
вузлики: саме на фартуху можна зробити вузол. Справа в тому, що фартух
здавна вважали символом єднання жінки з землею: чим він довший, тим
міцніший зв’язок жінки з родючістю. Фартух можна накладати під верхньою
спідницею або над нею. Ми вирішили сховати фартушок під спідницею.
Примотуємо його таким самим чином, як і нижню спідницю.
Робимо те саме і з верхньою спідницею, але спереду залишаємо
невеличкий просвіт у тканині, через який має виглядати фартушок. Пишність
спідниці залежить від ширини відрізу тканини, який ви оберете. Ми взяли
широкий шматочок, тож і спідниця у нас вийшла пишна:
Наша ляля майже у всій красі.
Робимо ще одну хусточку для мотанки. Вбрання та хусток на ляльці має
бути багато: це символізує зв’язок поколінь. Тож після другої, даруємо ляльці
ще одну, третю хустинку. Її можна зав’язати вузлом на спині лялечки.
Пасок – дуже важлива деталь у вбранні ляльки: він захищає її від усього
лихого. Його можна зробити зі стрічки або просто з міцної нитки.
Прикрашаємо ручки нашої мотанки гарними стрічками. Стрічками лялю не
зіпсуєш
Мотати ляльку можна лише тоді, коли на небі – молодий місяць.
В кінці заняття з дітьми проводить підсумок, розглядання ляльок.
Наочні посібники: роботи студентів та викладачів, готові вироби,
зразки робіт, таблиці з правилами внутрішнього розпорядку, таблиці, альбоми
з різноманітними зразками тканин з різних волокон рослинного походження
(бавовняних, лляних), тваринного походження (шерстяних, шовкових) і
штучних; зразки постільної білизни для ляльок, поясний одяг для ляльок,
зразки українського національного одягу, нагрудний одяг для ляльок різних
регіонів України, ляльковий верхній одяг, клаптики тканини, нитки різного

кольору, мереживо, тасьма, бісер для прикраси, ножиці, зразки виробів,
ілюстрації;
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друковані та фотоматеріали, з мистецьких, дизайнерських виставок, із
інтернет-ресурсів, спеціальна література для індивідуальної та роботи в парах
або групах, різні сорти паперу і картону, інструменти, допоміжні матеріали:
нитки, дріт, мотузка для виготовлення рухомих іграшок.
Готові трафарети, штампи, шаблони.
Практичне завдання:
1)

Самостійне складання викройки і розкрій сорочки на

ляльку студентами. Розкрій та пошиття різних видів одягу для
ляльок.
2)

Вишивання сорочки.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи:
1. Підібрати тематику робіт за програмою виховання і навчання дітей
дошкільного віку та підготувати необхідний матеріал та інструменти для
роботи. Виготовлення зразків робіт виготовлених за техніками торцювання,
орігамі, квілінгу, іграшок з картонних і напівкартонних конусів, циліндрів для
дітей різних вікових груп за тематикою програм виховання і навчання дітей
дошкільного віку.
2. Пошиття українського національного одягу, тобто костюма різних
регіонів України на макетах іграшок.


Пошиття зразків швів.



Розкрій та пошиття постільної білизни: простирадла,

пошивки на подушку і підковдру.
Виготовлення творчих робіт: об’ємних композицій за сюжетом казок,
оповідань, розповідей, мультиплікаційних та художніх фільмом, народних та

легенд, історичних подій, вітальної об’ємної листівки (оформлення
торцюванням, квілінгом, декорування папером), за довільним сюжетом
тощо, оформлених у техніці торцювання, орігамі, квілінгу. Виконання
сувенірів у техніці оригамі.
3. Виготовлення іграшок на основі геометричних форм.
4. Зробити зразок, поєднавши у ньому всі види аплікації: декоративної,
предметної, сюжетної, об’ємних елементів.
5. Оформити таблицю в якій зобразити умовні позначення, що
використовуються в технологічних картах мистецтва орігамі. Виготовити
технологічні карти для виготовлення фігурок орігамі для всіх вікових груп.
Питання для самостійного опрацювання
1. Виготовити поопераційні карти схеми по виготовленню об’ємних
виробів з паперу та картону для середньої та старшої груп.
2. Скласти колективну творчу композицію за мотивами української
символіки.
Придумати казки за мотивами національної символіки України.
2. Підібрати українські прислів’я та приказки про оберіг.
3. Створити каталог повідомлень про різноманітні іграшки народної
ляльки: Лялька на здоров’я, Лялька-Лихоманка, Лялька Доля, Лялькикнягині, Ляльки-зерновушки, Калитку-травницю, Ляльку-берегиню, Лялькупеленашку , ляльки Тильда: курка, заєць, кіт, ангел і, звісно ж, люди купальниця, дачник, зубна фея і інші персонажі.
3. Підготувати конспект заняття для дітей старшої групи з
виготовлення об’ємних виробів з паперу та картону за темою: “Меблі для
ляльки”, “Об’ємні іграшки”, “Ялинкові прикраси”.
4. Підготувати відео презентацію на тему: «Лялька-мотанка –
українська народна лялька, символ жіночої мудрості, родинний оберіг»,

«Історія виникнення та розвитку української народної ляльки. ЇЇ види та
форми».
5. Написати реферат на тему: “Орігамі – це стародавнє мистецтво
складання фігур з паперу”, “Види орігамі”, “Техніка квілінгу” .
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Методичні рекомендації до проведення практичного заняття
Готуючись до практичного заняття, студентам варто розглянути види
тканин і короткі відомості про їх виробництво і застосування; підібрати
інформацію про інструменти та приладдя для роботи з тканинами: ножиці,
голка, наперсток, олівці; техніка безпеки. Розкрити особливості підготовки
матеріалу до роботи; виконання основних ручних швів: “уперед голку”,
“строчка”,

“через

край”,

“тамбурний”

(“ланцюжок”),

з’єднувальні

і

декоративні шви.
Тема 11. Пошиття та оформлення м’якої іграшки (2 год.).
Питання для обговорення:
.
Використання м’якої іграшки в дитячому садку (ігровий матеріал,
сувенір). Матеріал для виготовлення та оздоблення м’якої іграшки. Розкрій та
виразність композиції деталей та поєднання кольорів.
Конструювання персонажів та декорацій для лялькового театру.
Виготовлення м’якої ляльки, ляльки-рукавички та пальчикової ляльки для
лялькового театру.
Технологія створення фланелеграфу, стенд-книжки.
Виготовлення персонажів до фланелеграфу, м’якої стенд-книжки.
Питання для самоконтролю
1. Дайте характеристику різних видів тканин для виготовлення
мякої іграшки.
2. Дайте характеристику використання м'якої іграшки в
дитячому садку.
3. . Охарактеризуйте особливості конструювання персонажів
та декорацій для лялькового театру.

4. Як збільшити або зменшити деталь викройки м’яко іграшки?
Роль м’якої іграшки в навчальному середовищі сучасного дошкільного
закладу. Використання м’якої іграшки в якості ігрового матеріалу у
розвивальному просторі художньо-мистецької зони. Використання м’якої
іграшки в дитячому садку (ігровий матеріал, сувенір). Різновиди м’якої
іграшки, їх виникнення та розвиток. Основні технологічні прийоми
виготовлення. Матеріал для виготовлення та оздоблення м’якої іграшки:
фетр, драп, сукно, трикотаж, дерматин, штучне і натуральне хутро, байка,
оксамит, велюр, вельвет, плюш, бейка, кружево, бісер тощо. Допоміжні
матеріали: бісер, хутро, ґудзики, намисто. Виготовлення креслень, лекала
(викрійки) для м’якої іграшки розкрій тканини, хутра.
Підбір тканини для певної м’якої іграшки. Шви, що використовуються
при виготовленні іграшки.
Виконання викрійки. Розкрій тканини. Технологічна послідовність
виконання виробу, врахування конструктивних особливостей іграшки та її
пропорцій.
З’єднання деталей, використання дротяного каркасу. Набивка
іграшок. Іграшки, в'язані спицями та гачком. Фольклорна лялька. Розкрій та
виразність композиції деталей та поєднання кольорів.
Технологічна

послідовність

виконання

виробу.

Врахування

конструктивних особливостей іграшки та її пропорцій. Декоративне
оформлення іграшок.
Правила техніки безпеки під час роботи з тканиною.
Матеріали

для

набивання,

оздоблення

іграшки.

Декоративне

оформлення іграшки аплікацією. Прийоми виконання аплікації з тканини.
Виразність композиції костюма для м’якої іграшки (силует, основне
членування, характер декору, кольорове вирішення, стильова насиченість,
гармонійне поєднання елементів ансамблю).

Технологія виготовлення поролонових іграшок. Ремонт іграшки.
Ляльки- рукавички для лялькового театру, їх пошиття.
Застосування методів: “пошук аналогів”, “удосконалення”, “символічна
аналогія”, “фантастична аналогія”. Створення ляльок в національному одязі.
Вибір казки, оповідання чи художнього твору для визначення основних
героїв, які будуть виготовлятись із тканини чи цупкого картону. Виготовлення
ескізів та підбір фарб для оформлення настільного театру. Схема виготовлення
основи для настільного театру. Допоміжні матеріали (лак, клеюча плівка)при
оформленні театру.
Методика навчання дошкільників виготовленню м’якої іграшки.
Ознайомити дітей з характерними особливостями різних ниток і шляхом
їх дослідження: шовкові нитки тонкі, тканина з них теж легка і тонка, шерстяні
нитки товсті, тканина виходить цупкою; бавовняні тканини можуть бути як
цупкими, так і легкими та ін.
Розглянути разом з дітьми велику голку, звернути увагу на вушко. В яке
вставляється нитка, вістря, яке вколюється у тканину.
Вчити дітей дотримуватись правил безпеки: зберігати голку вольниці
завжди з ниткою, а закріпленому вигляді (робити два проколи і обвивати
вушко і вістря кілька разів ниткою); нагадати, як слід передавати ножиці один
одному. Для роботи дітям давати вишивальну голку з великим вушком,
показати як відміряти нитку (взяти нитку за кінчик, протягнути за лікоть,
знову до пальців і відрізати).
Вчити дітей виконувати шов “вперед голку”. Показати дітям. Як
проколоти тканину голкою так, щоб вузлик залишився на зворотньому боці
серветки, правильно тримати серветку – накласти її на вказівний і середній
пальці, притримуючи з обох боків мізинцем, безіменним і великим пальцями.
Спочатку діти виконують шов за накресленою вихователем пунктирною
лінією. Пояснити і показати дітям, як вколоти голку знизу і протягнути на
лицьовий бік. Трохи відпустивши вліво, знову вколоти голку і вивести на

зворотній бік серветки. Потім діти виконують шов “вперед голку” без
накресленої лінії.
Показати зразок шва “строчка”. Порівняти його із швом «вперед голку»,
нагадати, як він виконується. Пояснити і показати виконання шва «строчка»:
виконати шов “вперед голку”, роблячи дрібні стібки, дотримуючись невеликої
відстані між ними, потім повернути тканину і прошити цим швом у
зворотньому напрямі, заповнюючи проміжки між попередніми стібками.
Продемонструвати зразок шва “через край”. Розповісти, що цим швом
користуються для того, щоб запобігти висмикуванню ниток на краях зрізів або
витороченню зрізаних країв, а також як оздоблювальним. Звернути увагу на
те, що шов “через край”, так само, як і шви “вперед голку” та “строчка”,
виглядає однаково як з лицьового, так із зворотнього боку. Пояснити і
показати виконання шва “через край”. Уколоти голку в тканину з вивороту
справа наліво і знизу вгору. Перевести голку з ниткою через край тканини
вниз. Шити трохи навкіс, проколюючи тканину знизу вгору.
Створення ігрової ситуації: запропонувати зшити “чарівний мішечок”
для подарунків. Показати, як скласти навпіл клаптик тканини. Прикрасити
аплікацією або візерунком, вишитим швом “вперед голку” за власним
уподобанням виконавців.
Розглядаючи різні іграшки, порівняти їх. Визначити кількість деталей
іграшки. Виготовляти іграшку за зразком та за власним задумом. Виконувати
викрійку: розмічати тканину за допомогою шаблона, вирізувати деталі за
обведеним контуром. Разом з дітьми встановити послідовність виготовлення
іграшки. Зшивати іграшки швами “вперед голку”, “строчка”, “через край”.
Нагадати, як виконувати шви. Іграшку наповнювати ватою, поролоном,
обрізками

тканини;

прикрашати

аплікацією,

вишивкою

за

власним

уподобанням виконавців.
Наочні посібники: роботи студентів та викладачів, готові вироби,
зразки робіт, таблиці з правилами внутрішнього розпорядку, таблиці, альбоми

з різноманітними зразками м’якої іграшки за сюжетом казок, оповідань,
розповідей, мультиплікаційних та художніх фільмів, народних та легенд,
історичних подій з різних матеріалів, різноманітні технологічні або оглядові
картки, друковані та фотоматеріали, з мистецьких, дизайнерських виставок, із
інтернет-ресурсів, спеціальна література для індивідуальної та роботи в парах
або групах, різні сорти паперу і картону, інструменти: ножиці, круглогубці,
кусачки, голки, наперстки, нитки, допоміжні матеріали: нитки, дріт, мотузка,
бісер, намистинки, хутро, ґудзики, намисто для виготовлення м’якої іграшки.
Практичне завдання:
оформлення настільного театру
пошиття 2-3 іграшок за вибором студентів
Розробка колективних та індивідуальних інноваційних проектів по
виготовленню м’якої іграшки.
2. Пошиття м’якої іграшки за підготовленою викройкою.
3. Виготовлення технологічної карти (послідовність виконання) м’якої
іграшки.
Індивідуальні завдання для самостійної роботи:
1. Підібрати тематику робіт за програмою виховання і навчання дітей
дошкільного віку та підготувати необхідний матеріал та інструменти для
роботи. Виготовлення зразків робіт виготовлених за техніками торцювання,
орігамі, квілінгу, іграшок з картонних і напівкартонних конусів, циліндрів для
дітей різних вікових груп за тематикою програм виховання і навчання дітей
дошкільного віку.
2. Виготовлення творчих робіт: об’ємних композицій за сюжетом
казок, оповідань, розповідей, мультиплікаційних та художніх фільмом,
народних та легенд, історичних подій, вітальної об’ємної листівки
(оформлення торцюванням, квілінгом, декорування папером), за довільним

сюжетом тощо, оформлених у техніці торцювання, орігамі, квілінгу.
Виконання сувенірів у техніці оригамі.
3. 1. Написати реферат за темою: «Істрія виникнення м’якої іграшки
2. Підготувати конспект заняття з виготовлення м’якої іграшки для
дітей старшого дошкільного віку (за зразком вихователя). Тему обрати
самостійно.
3. Підготувати консультацію для батьків: «Шиємо іграшку разом з
дітьми».
4. Розробити викройку об’ємної м’якої іграшки.
.
4. Зробити зразок, поєднавши у ньому всі види аплікації: декоративної,
предметної, сюжетної, об’ємних елементів.
5. Оформити таблицю в якій зобразити умовні позначення, що
використовуються в технологічних картах мистецтва орігамі. Виготовити
технологічні карти для виготовлення фігурок орігамі для всіх вікових груп.
Питання для самостійного опрацювання
1. Виготовити поопераційні карти схеми по виготовленню об’ємних
виробів з паперу та картону для середньої та старшої груп.
2. Оформити таблицю, в якій відобразити ускладнення змісту робіт по
виготовленню виробів з паперу і картону дошкільників від групи до групи.
3. Підготувати конспект заняття для дітей старшої групи з
виготовлення об’ємних виробів з паперу та картону за темою: “Меблі для
ляльки”, “Об’ємні іграшки”, “Ялинкові прикраси”.
4. Підготувати відео презентацію про мистецтво орігамі або об’ємні
вироби з паперу для дітей дошкільного віку.
5. Написати реферат на тему: “Орігамі – це стародавнє мистецтво
складання фігур з паперу”, “Види орігамі”, “Техніка квілінгу” .
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Методичні рекомендації до проведення практичного заняття
Готуючись до практичного заняття, студентам варто розглянути
прийоми виготовлення м’якої іграшки; особливості виконання викрійки;
розкрій тканини. З’ясувати технологічна послідовність виконання виробу,
врахування конструктивних особливостей іграшки та її пропорцій.
Готуючись до практичного заняття, студентам варто розглянути
особливості декоративного оформлення іграшки аплікацією; прийоми
виконання аплікації з тканини; з’ясувати зміст роботи з нитками; особливості
виготовлення помпонів та прийоми виготовлення іграшки з помпону.
Підготувати конспект заняття з виготовлення м’якої іграшки для дітей
старшого дошкільного віку (за зразком вихователя) обравши тему самостійно.
Тема 12. Технологія переплетень та в’язання (2 год.).
Питання для обговорення:
.
Техніка ручного плетіння, як вид мистецтва макраме. Інструменти і
пристрої, підбір та нанизування ниток, плетіння вузлів та візерунків. Основні
прийоми в’язання.
Матеріал для в’язання та види петель. Особливості та види в’язання
спицями та гачком. В’язання пальчикового театру.
Питання для самоконтролю

1.

Дайте характеристику різних видів ниток для ручного

плетіння технікою макраме, в’язання та гачкування.
2.

Дайте характеристику використання в’язаних виробів

у дитячому садку.
3.

.

Охарактеризуйте

особливості

конструювання

в’язаних персонажів та декорацій для пальчикового та лялькового
театру, створення декорацій.
Навчання

дошкільників

декоративного

плетіння,

виготовлення

сувенірів, іграшок з ниток. Використання виробів виготовлених з ниток у
побуті. Матеріали, інструменти та пристосування їх до роботи з нитками,
шнуром. Плетіння в техніці макраме. Розрахунок довжини ниток при плетінні
виробів. Кріплення ниток і шнура на основі. Види основних вузлів.
Виготовлення іграшок з ниток. В'язання гачком виробів для ляльки. Художнє
в'язання - один із видів народного декоративно-ужиткового мистецтва. Види
в'язаних виробів (одягове та інтерєрне призначення). Інструменти та матеріали
для в'язання. Нитки - бавовняні, шовкові, вовняні. Вязальні гачки (дерев'яні,
металеві, пластмасові). Положення рук і ниток при в'язанні гачком. Види
петель: повітряна петля, ланцюжок, стовпчик, петля з накидом.
Організація взаємодії педагога і дітей з художніми матеріалами у
розвивальному середовищі. Поповнення робочої папки виробами для роботи
на період безперервної практики в ДНЗ.
Ознайомитись із морфологією в’язання й мережива, усвідомити
технологічні групи в’язаних і мережаних виробів, оволодіти техніками
в’язання і макраме.
Обладнання та матеріали: нитки ручкопрядені лляні, конопляні, вовняні,
фабричного виготовлення, шовкові, бавовняні, металеві, синтетичні тощо;
гачок (дерев’яний або металевий), шпиці (дерев’яні або металеві).
Теоретичні питання
1.Назвіть техніки в’язання гачком.

2.Перелічіть техніки ручного в’язання шпицями.
3.Типологія в’язаних виробів.
4.Типологія мережаних виробів та їх подільність за функціональним
призначенням.
5.Прийоми вузликового плетіння технікою макраме.
6.Вивчення умовних позначень петель і способ їх виконання шпицями.
Х-лицьова петля.
7.Зразки виконання петель:
1-й спосіб. Праву шпицю вводимо у петлю на лівій шпиці, відтягуємо ІІ
рухом від себе, підхоплюємо робочу нитку, що лежить на вказівному пальці
лівої руки, вказівним пальцем правої руки відштовхуємо ліву шпицю і
пров’язана петля залишається на правій: петля пров’язана за нижню дольку.
2-й спосіб. Праву шпицю, вводячи петлю зліва направо, відводимо під
ліву шпицю, захоплюємо робочу нитку, що лежить на вказівному пальці лівої
руки і протягуємо її через петлю; петля пров’язана за верхню дольку.
Техніка ручного плетіння, як вид мистецтва макраме. Інструменти і
пристрої, які потрібні у виконанні виробів у техніці макраме. Підбір ниток в
залежності від призначення виробу: бавовняний або лляний шнур, товста
пряжа, джгут з сизамо, паперовий шнур, тонкі нитки з льону та бавовни,
шовкові шнури, в’язальна шерсть. Нанизування ниток, плетіння вузлів та
візерунків. Основні прийоми в’язання.
В’язання гачком.
Вироби для ляльок дитячого садка зв’язані гачком. Матеріал для
в’язання гачком: лляні, шерстяні, вигонові, синтетичні нитки, тасьма.
Підготовка ниток до в'язання. Вибір гачка в залежності від товщини ниток.
Види гачків. Положення рук і ниток при в’язанні гачком. Види петель. Основні
прийоми в’язання без накидки петель: снопик, резинка, путанка. Основні
прийоми в’язання з накидом петель: ажурна сітка, кущики, ракушка. В’язання
виробів за викройкою і міркою.
В’язання спицями.

Вироби для ляльок дитячого садка в’язані спицями. Спиці і нитки. Види
в’язання: пряме і по кругу. Набір петель початкового ряду. Положення рук і
спиць при в'язанні. Види петель і їх умовний запис. Техніка в’язання лицевої і
виворітної петель. Схрещені петлі. Накиди. Різні комбінації лицевих і
виворітних петель.
Наочні посібники: роботи студентів та викладачів, готові вироби,
зразки робіт, таблиці з правилами внутрішнього розпорядку, таблиці, альбоми
з різноманітними плетеними технікою макраме виробами, в’язані вироби для
ляльок, зразки візерунків інструкційні таблиці, різноманітні технологічні або
оглядові картки, друковані та фотоматеріали, з мистецьких, дизайнерських
виставок, із інтернет-ресурсів, спеціальна література для індивідуальної та
роботи в парах або групах, різні сорти паперу і картону, інструменти,
допоміжні матеріали: нитки, дріт, мотузка для виготовлення рухомих іграшок.
Готові трафарети, штампи, шаблони.
Практичне завдання:
1. В’язання зразків візерунків, готових виробів для ляльки або для себе
(шапка, шарф, рукавички, сумка, светр, плаття).. Виготовити в’язаний
елемент одягу або в’язаних: серветки, вази, іграшки, персонажа лялькового
або пальчикового театру, декоративного ангелика, ялинкових прикрас.
6.

Плетення вузлів технікою макраме, різних виробів за

вибором (кашпо, кошички, панно, браслет, газетниця).
7.

Оздоблення вив’язаних гачком виробів.

8.

Оформлення в альбомі зразків різних візерунків і готових

виробів.
9.

Зв’язати

гачком

виріб

для

оформлення

будь-якої

розвивальної зони: квіти у вазі, стрічкина розвиток сенсорики, серветки
під сервіз і т.д.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи:
1. Підібрати тематику робіт за програмою виховання і навчання дітей
дошкільного віку та підготувати необхідний матеріал та інструменти для
роботи. Виготовлення зразків робіт виготовлених за техніками торцювання,
орігамі, квілінгу, іграшок з картонних і напівкартонних конусів, циліндрів для
дітей різних вікових груп за тематикою програм виховання і навчання дітей
дошкільного віку.
2. Виготовлення творчих робіт: об’ємних композицій за сюжетом
казок, оповідань, розповідей, мультиплікаційних та художніх фільмом,
народних та легенд, історичних подій, вітальної об’ємної листівки
(оформлення торцюванням, квілінгом, декорування папером), за довільним
сюжетом тощо, оформлених у техніці торцювання, орігамі, квілінгу.
Виконання сувенірів у техніці орігамі.
3. Виготовлення іграшок на основі геометричних форм.
4. Зробити зразок, поєднавши у ньому всі види аплікації: декоративної,
предметної, сюжетної, об’ємних елементів.
5. Оформити таблицю в якій зобразити умовні позначення, що
використовуються в технологічних картах мистецтва орігамі. Виготовити
технологічні карти для виготовлення фігурок орігамі для всіх вікових груп.
Питання для самостійного опрацювання
1. Виготовити поопераційні карти схеми по виготовленню об’ємних
виробів з паперу та картону для середньої та старшої груп.
2. Оформити таблицю, в якій відобразити ускладнення змісту робіт по
виготовленню виробів з паперу і картону дошкільників від групи до групи.
3. Підготувати конспект заняття для дітей старшої групи з
виготовлення об’ємних виробів з паперу та картону за темою: “Меблі для
ляльки”, “Об’ємні іграшки”, “Ялинкові прикраси”.
4. Підготувати відео презентацію про мистецтво орігамі або об’ємні
вироби з паперу для дітей дошкільного віку.

5. Написати реферат на тему: “Орігамі – це стародавнє мистецтво
складання фігур з паперу”, “Види орігамі”, “Техніка квілінгу” .
Література:
Баженов В.М., Бабинец С.В. Материаловедение трикотажно-швейного
производства. –М.: Легкая индустрия, 1971.
2.Баженов В.М., Бардина Р.А. Изделия народных художественных
промыслов и сувениров. –М.: Высшая школа, 1990.
3.Булашев Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах
та віруваннях. –К.: Довіра, 1992.
4.Головіна

М.В.,

Михайлець

В.М.,

Ямпольська

А.М.

Сучасне

оздоблення одягу. –К.: Техніка, 1977.
5.Грушевський М.С. Очерки истории украинского народа. –К.: Либідь,
1990.
6.Екшурская Т.Н., Юдина Е.Н., Белова И.А. Модное платье: Отделка. –
Спб: Лениздат, 1992.
7.Повович М.В. Національна культура нації. –К.: Т-во “Знання” України,
1991.
8.Українська культура: Лекція / За ред.Д.Антоновича. –К.: Либідь, 1993.
9.Хазан Е.М. В’язані головні убори. –К.: Техніка, 1974. –102с.
10.Святелик З.И. Учим детей вязать. Альбом. –К.: Рад.шк., 1986. –80с.
11.Раскутіна Р.В., Маркіна О.В. Ажурне в’язання. –К.: Реклама, 1969. –
64с.
12.Усс Л.С. Вязание 1985. Альбом моделей. –М.: Легкопромбытиздат,
1985.–48с.
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, 2003.-220 с.
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- М.:Просвещение,1981.
5. Соколовская М.М. Знакомьтесь с макраме. - М.: Просвещение, 1990. 132 с.
6.
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ЛТД Спалах, 1998.
7.
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Тема 13. Виготовлення об’ємних ялинкових прикрас з різних
матеріалів (2 год.).
Питання для обговорення:
.
Особливості, різновиди та технологія виготовлення ялинкових прикрас.
Матеріали для виготовлення ялинкових прикрас.
Плоскі та об’ємні ялинкові прикраси.
Етно-дизайн при виготовленні ялинкових прикрас.
Питання для самоконтролю
1.

Дайте

характеристику

різних

видів

ялинкових

прикрас.
2.

Які матеріали використовують для виготовлення

ялинкових прикрас на заняттях художньої праці та основ дизайну?
3.

.

Охарактеризуйте

особливості

конструювання

плоских та об’ємних ялинкових прикрас.
4.

Назвіть види та особливості етнодизайну.

Традиції зустрічі Нового року в різних країнах. Різдвяні свята в Україні.
Виготовлення новорічних подарунків – безмежний простір для фантазії й
творчості. Вітальні листівки в техніці аплікації та паперопластики.
Виготовлення ялинкових прикрас з різних матеріалів. Короткі методичні
відомості про організацію роботи дітей по виготовленню різних прикрас.
Використання прикрас на святах в дитячому садку.
Ялинкові прикраси: прапорці - підвісні і на паличках, прості і фігурні,
односторонні і двосторонні, одноколірні і різнокольорові; зірки (4-6-8-кутні);
сніжинки; підвіски з частин круга; гірлянди - без клею, на одній або двох
нитках; ланцюжки; іграшки площинні; напівоб’ємні – на конусі; об’ємні –
циліндричні, конічні. Іграшки за готовими викройками.
Технологія виготовлення ялинкових іграшок із шкарлуп горіхів,яєць,
паперу, синтепону. Правила безпечної праці з колючими предметами.
Особливості

оздоблення

новорічних

сувенірів

із

різних

матеріалів.Аналіз виконаних робіт. Культура праці. Залежність якості та
естетичного вигляду виробу від акуратності виконання.
Народні звичаї та обряди. Новорічна та різдв’яна символіка. Народні
повір’я про магічну силу різдв’яних прикрас. Конструювання й виготовлення
з різних матеріалів іграшок, сувенірів, прикрас.
Святкування Нового року на Україні та за кордоном. Конструювання
сувенірів із паперу, ниток,тканини, бісеру. Оформлення робіт. Аналіз
виконаної роботи.
Використання етно-дизайну при виготовленні ялинкових прикрас.
Виготовлення новорічних ялинкових павуків, різдвяних дідухів, зірок для
вертепу тощо.
Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.
Наочні посібники: роботи студентів та викладачів, готові вироби,
зразки робіт, таблиці з правилами внутрішнього розпорядку, таблиці, альбоми

з різноманітними ялинковими прикрасами, різних типів, підвіски, гірлянди,
іграшки, сувеніри, вітальні листівки, сніжинки. ялинки з різноманітного
матеріалу, різноманітні технологічні або оглядові картки, друковані та
фотоматеріали, з мистецьких, дизайнерських виставок, із інтернет-ресурсів,
спеціальна література для індивідуальної та роботи в парах або групах, різні
сорти паперу і картону, інструменти, допоміжні матеріали: нитки, дріт,
мотузка для виготовлення рухомих іграшок.
Готові трафарети, штампи, шаблони.
Практичне завдання:
1. Вирізання прапорців, зірок, сніжинок.
2. Виготовлення іграшок.
3. Виготовлення сувенірів, іграшок, гірлянд, сніжинок, ланцюжків,
серпантину, вітальних листівок з різноманітного матеріалу.
4. Виготовлення ялинкових прикрас для однієї з груп дитячого садка
та дитячого будинку-сиротинця “Оранта”.
Індивідуальні завдання для самостійної роботи:
1. Підібрати тематику робіт за програмою виховання і навчання дітей
дошкільного віку та підготувати необхідний матеріал та інструменти для
роботи. Виготовлення зразків робіт виготовлених за техніками торцювання,
орігамі, квілінгу, іграшок з картонних і напівкартонних конусів, циліндрів для
дітей різних вікових груп за тематикою програм виховання і навчання дітей
дошкільного віку.
2. Виготовлення ялинкових іграшок та прикрас.
Виготовлення новорічних сувенірів.
Виготовлення

новорічних

подарунків,

сувенірів,

іграшок

в

різноманітних техніках. Виготовлення творчих робіт: об’ємних ялинкових
композицій за сюжетом казок, оповідань, розповідей, мультиплікаційних та
художніх фільмом, народних та легенд, історичних подій, вітальної об’ємної

листівки (оформлення торцюванням, квілінгом, декорування папером), за
довільним сюжетом тощо, оформлених у техніці торцювання, орігамі,
квілінгу. Виконання сувенірів у техніці оригамі.
3. Конкурс “Новорічні фантазії”.
4. Зробити зразок, поєднавши у ньому всі види аплікації: декоративної,
предметної, сюжетної, об’ємних елементів.
5. Оформити таблицю в якій зобразити умовні позначення, що
використовуються в технологічних картах мистецтва орігамі. Виготовити
технологічні карти для виготовлення фігурок орігамі для всіх вікових груп.
Питання для самостійного опрацювання
1. Виготовити поопераційні карти схеми по виготовленню об’ємних
виробів з паперу та картону для середньої та старшої груп.
2. Оформити таблицю, в якій відобразити ускладнення змісту робіт по
виготовленню виробів з паперу і картону дошкільників від групи до групи.
3. Підготувати конспект заняття для дітей старшої групи з
виготовлення об’ємних виробів з паперу та картону за темою: “Меблі для
ляльки”, “Об’ємні іграшки”, “Ялинкові прикраси”.
4. Підготувати відео презентацію про мистецтво орігамі або об’ємні
вироби з паперу для дітей дошкільного віку.
5. Написати реферат на тему: “Орігамі – це стародавнє мистецтво
складання фігур з паперу”, “Види орігамі”, “Техніка квілінгу” .
Література:
1.Бутріль В. Навчати праці естетично, цікаво, творчо./ В.Бутріль. – Київ:
Початкова школа, 2004.
10.

Пантилеева Р.О. Художественный труд в детских садах./Р.О.

Пантилеева– М.:Просвещение, 1987.

11.

Віденко Н.Д. Ялинкові прикраси./Н.Д. Віденко. Фото.

Н.Діденко. – К.: Країна мрій, 2007. – 48с.
12.

Веремійчик І.М. Методика трудового навчання в початковій

школі: навч. посіб. /І.М. Веремійчик .–Тернопіль: ОСО Мальва,2004. 276 с.
13. Гевко О.І. Розробка дизайн-проектів засобами нетрадиційних технік
малювання: навч.-метод. посіб. / О.І.Гевко, М.В.Мацелюх. – Дрогобич :
Видавничий

відділ

Дрогобицького

державного

педагогічного

університету імені Івана Франка, 2016. – 83 с.
14.

Шумега С.С. Дизайн: навч.посіб. / С.С. Шумега.- Київ, 2004.

– 215с.
Тема 14. Техніка бісероплетіння (4 год.).
Питання для обговорення:
Короткі відомості з історії нанизування. Силянки, ткані гердани,
комбіновані вироби. Різновиди бісеру та бісероплетіння із бісеру, стеклярусу,
рубки.
Особливості та технологія виготовлення прикрас з бісеру: плетіння й
нанизування прикрас вручну за допомогою натуральних та синтетичних ниток
(шовкової, льняної, капронової, пластикової) і голок, а також волосінню,
тоненьким дротиком, ткання на верстаті з нитяною основою,
Виготовлення виробів із залишкового матеріалу.
Орнаментика прикрас з бісеру. Своєрідність українських прикрас з
бісеру.
Питання для самоконтролю
1.

Дайте характеристику різних видів виробів з бісеру.

2.

Які матеріали використовують для виготовлення

виробів з бісеру на заняттях художньої праці та основ дизайну?

3.

. Охарактеризуйте особливості виготовлення силянки.

4.

Дайте характеристику виготовлення гердану.

5.

Назвіть різновиди бісеру та бісероплетіння із бісеру,

стеклярусу, рубки.

Короткі відомості з історії нанизування. Виготовлення – плетіння й
нанизування прикрас вручну за допомогою ниток і голок, кінської волосини,
тоненького дротика, ткання на верстатику з нитяною основою, де роль човника
виконує голка й нитка з набраними на неї бісеринками.
Орнаментика прикрас з бісеру. Своєрідність українських прикрас з
бісеру.
Особливості виготовлення прикрас з бісеру в дошкільному закладі:
нанизування з розсипчастого намиста, дрібно порізаних коктейльних
трубочок, використаних медичних систем.
Матеріали для роботи з бісером: тонкий дротик, тонка голка з довгим
вушком, рибальська волосина або нитка кінець якої вмокнутий в клей. Для
пружності притирання нитки парафіновою свічкою.
Робоче місце під час нанизування.
Для роботи висипати бісерневеликою купкою на гладку ситцеву
салфетку без ворсу. Добре використовувати тканину з темним і світлим
малюнком. Бісер світлих кольорів положити на темне місце салфетки, а
темних кольорів на світлий фон.
Наочні посібники: роботи студентів та викладачів, готові вироби,
зразки робіт, таблиці з правилами внутрішнього розпорядку, таблиці, альбоми
з різноманітними аплікаціями, різноманітні технологічні або оглядові картки,
друковані та фотоматеріали, з мистецьких, дизайнерських виставок, із
інтернет-ресурсів, спеціальна література для індивідуальної та роботи в парах

або групах, різні сорти паперу і картону, інструменти, допоміжні матеріали:
нитки, дріт, мотузка для виготовлення рухомих іграшок.
Готові трафарети, штампи, шаблони.
Практичне завдання:
1. Виготовлення квітів з бісеру і тонкого дротика.
2. Виготовлення силянок за допомогою порізаних коктейльних
трубочок, медичних систем.
Індивідуальні завдання для самостійної роботи:
1. Підібрати тематику робіт за програмою виховання і навчання дітей
дошкільного віку та підготувати необхідний матеріал та інструменти для
роботи. Виготовлення зразків робіт виготовлених за техніками торцювання,
орігамі, квілінгу, іграшок з картонних і напівкартонних конусів, циліндрів для
дітей різних вікових груп за тематикою програм виховання і навчання дітей
дошкільного віку.
2. Виготовлення творчих робіт: об’ємних композицій за сюжетом
казок, оповідань, розповідей, мультиплікаційних та художніх фільмом,
народних та легенд, історичних подій, вітальної об’ємної листівки
(оформлення торцюванням, квілінгом, декорування папером), за довільним
сюжетом тощо, оформлених у техніці торцювання, орігамі, квілінгу.
Виконання сувенірів у техніці оригамі.
3. Виготовлення іграшок на основі геометричних форм.
4. Зробити зразок, поєднавши у ньому всі види аплікації: декоративної,
предметної, сюжетної, об’ємних елементів.
5. Оформити таблицю в якій зобразити умовні позначення, що
використовуються в технологічних картах мистецтва орігамі. Виготовити
технологічні карти для виготовлення фігурок орігамі для всіх вікових груп.
Питання для самостійного опрацювання

1. Виготовити поопераційні карти схеми по виготовленню об’ємних
виробів з паперу та картону для середньої та старшої груп.
2. Оформити таблицю, в якій відобразити ускладнення змісту робіт по
виготовленню виробів з паперу і картону дошкільників від групи до групи.
3. Підготувати конспект заняття для дітей старшої групи з
виготовлення об’ємних виробів з паперу та картону за темою: “Меблі для
ляльки”, “Об’ємні іграшки”, “Ялинкові прикраси”.
4. Підготувати відео презентацію про мистецтво орігамі або об’ємні
вироби з паперу для дітей дошкільного віку.
5. Написати реферат на тему: “Орігамі – це стародавнє мистецтво
складання фігур з паперу”, “Види орігамі”, “Техніка квілінгу” .
Література:
1. Литвинець Е.М. Українське народне мистецтво. Вишивання
і нанизування: [Альбом]/ – Е.М.Литвинець.- К.:Вища школа, 2004.–
335 с.
2. Стольная Е.А. Цвети и деревьяизбисера./ Е.А.Стольная.–
М.:Мартин, 2006.
3. Божко Л.А. Изделияизбисера. Изд. 2-е, испр. и допол./Л.А.
Божко. – М: Мартин, 2007. – 216с.
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Питання для самостійного опрацювання
3. Підготувати конспект заняття для дітей старшої групи з
виготовлення пап’є-маше за темою: «Ляльковий посуд», «Новорічні
іграшки».
1.

Людмила Репіленко. Аплікація з природного матеріалу. /

Репіленко Людмила. –Тернопіль:Підручники і посібники, 2008.

ДОДАТКИ

Додаток А
АНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ У ДНЗ
І. Загальні відомості про заняття
Дата проведення, ДНЗ, група, прізвище, ім'я та по батькові вихователя,
предмет, кількість дітей за списком, кількість присутніх, порядковий номер
заняття за планом, де проводиться (у групі; актовій, спортивній залі;
логопедичному кабінеті тощо).
Обстановка в групі: чистота, освітленість, провітреність, готовність
дітей до заняття. Організація уваги і готовності дітей до роботи. Тривалість
організаційного етапу. Тема і мета заняття.
II. Тип і структура заняття
Доцільність вибору типу і структури стосовно теми і дидактичної мети
заняття. Послідовність окремих етапів заняття. Усвідомлення дітьми
виконаних завдань. Ліквідація виявлених недоліків. Оцінювання знань, умінь
і навичок дітей. Розподіл часу на занятті. Підбиття підсумків і завершення
заняття. Своєчасність застосування ігрових моментів, фізпауз.
III. Зміст заняття
Тема заняття та його відповідність змісту навчальної програми.
Актуалізація і корекція опорних понять. Зв'язок із попереднім матеріалом,
життям і досвідом дітей. Ефективність використання наочності і ТЗН;
проблемність навчання; організація активного мислення. Ефективність
методів

і прийомів

закріплення

знань,

організація

колективних

та

індивідуальних форм роботи, у тому числі з дітьми із високим і низьким рівнем
навчальної мотивації. Актуалізація почуттів і опорних знань.
Ефективність сприйняття й усвідомленості, рівень засвоєння нового
матеріалу дітьми.
IV. Принципи, методи і прийоми навчання на занятті
Які принципи, методи і прийоми застосовував вихователь на занятті?
(Можна принципи в таблиці: загальнодидактичні, загальнометодичні,
частковометодичні, спеціальні)

Чи відповідали вони змісту навчального матеріалу, меті і завданням
заняття та віковим особливостям дітей?
Як дотримувався вихователь головних вимог до заняття (виховних,
дидактичних, психологічних, санітарно-гігієнічних)? Як здійснювались на
занятті дидактичні принципи?
Взаємозв'язок репродуктивної і творчої активності й пізнавальної
самостійності дітей на занятті. Як розвивалися на уроці спостережливість і
логічне мислення дітей? Чи використовувалися прийоми порівняння,
протиставлення, узагальнення й систематизації? Як формувалися в дітей
уміння

вчитися,

використовувати

наукову

інформацію?

Прийоми

забезпечення зворотного зв'язку для керування процесом засвоєння.
Формування в дітей пізнавального інтересу, оцінно-контрольних суджень,
навичок самоконтролю.
Оцінювання знань дітей. Чи було здійснено індивідуалізацію та
диференціацію навчальних завдань?
V. Поведінка дітей на занятті
Якою мірою діти залучені до активної розумово-пізнавальної праці?
Спрямованість і сконцентрованість їхньої уваги. Дисципліна дітей на різних
етапах заняття й методи та прийоми реагування вихователя на випадки
порушення її. Ставлення дітей до вихователя. Прояви організаційної й
пізнавальної самостійності дітей.
VI. Поведінка вихователя на занятті
Уміння

володіти

увагою

дітей,

організовувати

їхню

роботу,

підвищувати активність, інтерес, увагу, тримати дисципліну, враховувати
індивідуальні особливості кожного вихованця.
Стиль і тон у роботі (жвавий, рішучий, повільний, байдужий).
Педагогічний такт. Спостережливість, вдумливість, витримка, винахідливість,
емоційність.
Зовнішній вигляд. Культура мовлення, поза, міміка, жестикуляція,
охайність. Чи користується авторитетом у дітей?

VII. Висновки і пропозиції
Досягнення мети. Виконання плану заняття. Обсяг і якість знань дітей.
Виховне, освітнє і розвивальне значення заняття. Що цінного із цього заняття
можна взяти для себе або рекомендувати для впровадження в практику інших
колег? Поради вихователеві, як закріпити й удосконалити позитивні моменти
заняття чи подолати недоліки.

Додаток Б
ОРІЄНТОВНА СХЕМА САМОАНАЛІЗУ ЗАНЯТТЯ
1. Чи відповідає моє заняття програмі?
2. Чи правильно мною були визначені і розв'язані на занятті навчальні,
виховні і розвиваючі завдання?
3. Чи оптимально було визначено зміст заняття, чи відповідає він
завданням?
4. Що було основним, найсуттєвішим на занятті?
Чи зуміла я акцентувати увагу дітей на його вивченні?
5. Чи вдало визначена структура заняття? Чи була організована на
занятті робота із формування основних умінь, навичок, інтересів дітей?
Як здійснювались внутріпредметний і міжпредметний зв'язки?
6. Які принципи, методи і засоби навчання були використані на занятті?
Чи були вдалими вибір і поєднання?
7. Які форми навчання (фронтальні, групові, індивідуальні) домінували
на занятті?
Чи були вдалими їх вибір і поєднання?
8. Чи об'єктивно і коректно оцінені мною знання дітей?
9. Чи правильно здійснювався на занятті інструктаж, визначалися обсяг
і складність
завдань?
Чи було воно диференційованим?
10. Що було зайвим у моїй діяльності і в діях дітей?

Додаток Г
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИХОВАТЕЛЮ ЩОДО
САМОАНАЛІЗУ ЗАНЯТТЯ
Заняття можна вважати ефективним, якщо на ньому забезпечується
оптимальний зв'язок усього комплексу навчально-виховних цілей, якщо
увага і мислення дітей концентруються на основних, провідних ідеях і
поняттях теми, що вивчається, пробуджуються і розвиваються навчальні
процеси, формуються потреби дітей у знаннях.
Усі ці вимоги до сучасного заняття мотивовані науковою сучасною
педагогікою. Але всі вони не можуть бути здійснені без творчого ставлення
вихователя до організації навчання, без його майстерності. Майстерність
педагога багато в чому залежить від уміння аналізувати свої та чужі помилки.
Аналізувати заняття потрібно під кутом зору певної педагогічної
концепції.
З точки зору оптимізації навчально-виховного процесу можна
здійснювати самоаналіз за такою схемою:
1. Які види змісту освіти передбачені навчальним планом заняття?
2. Чи відповідали принципи, методи і прийоми навчання видам змісту і
навчальному матеріалу?
3. Рівні знань дітей перед заняттям (чи реалізовано наступність,
неперевантажені діти).
4. Якого рівня знань досягнуто в результаті заняття (чи відповідає
програмовому змісту)?
5. Ступінь усвідомлення знань дітьми.
6. Доцільність використання наочності і технічних засобів навчання.
7. Чи був на занятті необхідний емоційний клімат.
8. Чи була на занятті внутрішня логічна єдність.
9. Як реалізована виховна мета заняття.
Рівні засвоєння знань:

1. Рівень усвідомленого сприймання і запам' ятовування. Він
проявляється у відтворенні засвоєного.
2. Рівень застосування знань і вмінь за засвоєним зразком, тобто у
знайомій ситуації. 3. Рівень застосування знань і вмінь у новій ситуації. Тобто
їх творче застосування.
Необхідно прагнути того, щоб діти досягли засвоєння основних знань і
вмінь на третьому, тобто творчому рівні.
Вихователям слід пам'ятати, що методи навчання не можуть бути
поганими чи хорошими, сучасними чи застарілими, вони можуть лише
відповідати тим цілям, для досягнення яких вони застосовувалися.

Додаток Д
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ
1. Загальна психологічна спрямованість заняття:
- мотивація діяльності педагога й дітей на занятті (за обов'язком, за
інтересом, за традицією спільної діяльності);
- інтерес вихователя й дітей (до змісту, методів і форм).
2. Реалізація ідей розвиваючого навчання:
- як здійснювалась робота щодо формування активності, самостійності
й творчості;
- які засоби використовував педагог для постійного переходу від
навчання до самонавчання.
3. Організація пізнавальної діяльності на занятті:
- чи були установки на сприймання, запам'ятовування і роздуми (що
сприйняти, що завчити, що обговорити);
- як вихователь домагався цілісного й свідомого, осмисленого
сприйняття навчального матеріалу (поставив мету, спрямував усвідомленість
в одне русло, застосував цілісний підхід, наочність, образність тощо);
- як організував увагу (як спрямовував, як переключав, що робив під
час відволікання, як домагався стійкості);
- як розвивав пам’ять дітей (які види діяльності організовував, як
націлював на запам’ятовування, збереження і відтворення, як добирав
інформацію для запам’ятовування, скільки і як повторював, як перевіряв);
- як розвивав мислення дітей, використовуючи порівняння, зіставлення,
аналіз, синтез, класифікацію, систематизацію, генералізацію;
- як працював із поняттями, аргументами;
- як розвивав творчу уяву.
4. Формування вмінь і навичок дітей:
- як формував загально навчальні вміння й навички;
- як вироблялися спеціальні вміння й навички;

- які практикував види вправ і як вони сприяли тренуванню умінь і
навичок;
- яку роль відіграють вказівки, інструкції, алгоритми, зразки під час
формування вмінь і навичок;
- чи раціонально використав час для формування вмінь і навичок
5. Розвиток емоційно-вольової сфери дітей:
- які емоції дітей переважають на занятті;
- які засоби корекції емоцій використав вихователь на занятті;
- чи враховує педагог на занятті індивідуальні особливості й стан
дитини;
- що робить для активізації вольової сфери у дітей;
- чи помічає дітей з агресивним і депресивним станом.
5. Психологічна саморегуляція вихователя на занятті:
- яке творче самопочуття вихователя на занятті;
- який контакт з дітьми;
- як реагує вихователь на аналіз заняття.

Додаток Е
СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ
1. Які форми співпраці педагог використовує на занятті.
2. Які стосунки між педагогом і дітьми на занятті (доброзичливі,
натягнуті, напружені, врівноважені, штучні, стримані, непевні, агресивні,
депресивні тощо);
3. Як виконують діти доручення або вказівки вихователя (нервово,
спокійно, щиро, насильно, байдуже, ввічливо-коректно);
4. Як спілкуються діти між собою на занятті. Чи допомагають один
одному.
Чи захищають один одного.
5. Хто з дітей займається випереджувальним навчанням. Що вивчив
наперед. Яку мету під час цього прагне досягти.
6. Що особливо сподобалось дітям на занятті.
7. Чи дістали діти задоволення від заняття. А від чого вони із
задоволенням відмовилися б.
8. Який педагогічний такт вихователя. Чи завжди педагог на занятті
ввічливий, тактовний, доброзичливий. Якщо не завжди, то чому.
9. Як інакше хотіли б діти побудувати стосунки з вихователем.
10. Які скарги має вихователь на дітей. Що хотів би змінити у стосунках
із дітьми.

Додаток Є
АНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ З ПОЗИЦІЙ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
Розвивальна мета. Методи і прийоми. Проблемні, дослідницькі, творчі,
діалогічні, колективні, ігрові. Формування знань, умінь, навичок. Поняття,
змістове узагальнення, робота зони найближчого розвитку, від абстрактного
до конкретного, укрупнення дидактичних одиниць, підвищений темп,
орієнтовна основа дій. Формування способів розумових дій. Доцільна
навчальна діяльність, узагальнення, класифікація, судження, висновки,
аналіз, синтез, формування самоорганізаційних механізмів особистості,
творчість,

пізнавальна

самоствердження

мотивація,

(Я-концепція),

вольова

мотивація,

саморегуляція.

самонавчання,

Принцип

обліку

індивідуальних особливостей. Індивідуальний підхід. Рівнева диференціація.
Інші якості особистості.
Додаток Ж
АНАЛІЗ ВИХОВНИХ АСПЕКТІВ ЗАНЯТТЯ
Світоглядний напрямок
Особистість вихователя (приклад), оптимізм, стосунки з людьми,
ставлення до речей, до довкілля.
Навчальна праця на занятті.
Робоче місце, планування, активність, самостійність, повага до істини,
старанність.
Виховання дисципліни.
Виховання дітей, дотримання порядку, відповідальність, уміння
слухати, вимоги на занятті, тактовність, аргументованість. Вимоги, які
ґрунтуються на: довірі, успіхові, інтересах.
Особистісний підхід на занятті.
Педагогічна любов, розуміння дітей, допомога дітей, оцінювання дітей.

Додаток З
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИХОВАННЯ ХУДОЖНЬОЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНЯТ
Важливим завданням сьогодення є становлення творчо активної
особистості, здатної вносити прогресивні зміни в життя суспільства,
здійснювати вибір, ставити й розв’язувати проблеми, бути винахідливими,
мати творчу уяву. Творчість відкриває в дитячій душі ті потаємні куточки, що
є потенціалом джерел добрих почуттів. Витоки творчих здібностей і
обдарованості дітей на кінчиках їхніх пальців. Чим більше майстерності
проявляється у діяльності дошкільника, тим розумнішою стає дитина.
Отже, цей процес, на основі вікових особливостей та за сприятливих
психолого-педагогічних умов розпочинається вже на першій стадії освіти,
тобто з раннього дошкільного віку.
На сучасному етапі розвитку дошкільної педагогіки проблему дитячої
творчості неможливо розглядати окремо від питань навчання зображувальної
діяльності.
У зв’язку з цим процес малювання, ліплення, аплікації потрібно
розуміти не тільки, як засвоєння дітьми тих чи інших знань і вмінь, а
виховання в них уміння естетично сприймати навколишній світ і передавати
його в малюнках.
Як відомо, одним із основних завдань дошкільного закладу, на що,
зокрема, спрямовує програма “Дитина”, є забезпечення належних умов для
повноцінного, своєчасного й різнобічного розвитку дитини з метою виховання
ініціативної, творчої особистості.
Це завдання вимагає від вихователя переорієнтуватись у виборі методів
організації занять з різних видів діяльності дітей: перейти від репродуктивних
методів до продуктивних (творчих, дослідницьких).
Саме такі можливості надає художня творчість. Не володіючи
достатньою мірою навичками читання, письма, усного мовлення, малі діти, як
правило, віддають перевагу художнім засобам самовираження. Вони є для них

водночас і засобами адаптації до зовнішнього світу, і засобами спілкування з
довкіллям.
Саме тому розвиток творчих здібностей дітей засобами образотворчого
мистецтва є процесом природним та високоефективним. Залучаючи малюків
до художньо-практичної діяльності, педагог реалізує не тільки завдання
художнього виховання, а й більш глобальні − розвиває інтелектуальнотворчий потенціал дітей.
Специфіка мистецької діяльності дошкільника полягає в обмеженості її
технологічного аспекту, з одного боку, в поєднанні з буянням дитячої фантазії,
нескінченним рядом художніх образів, з другого.
Самобутність художніх образів, які споглядає та створює дитина
дошкільного віку визначає мистецьку цінність духовних і рукотворних
виробів дошкільнят і сприяє становлення творчої особистості.
Отже основними завданнями у становленні творчої особистості
дошкільника є:
1.

Розвиток у вихованців спостережливості, уміння

порівнювати, відгукуватися на красу.
2.

Ознайомлення

з

виробами,

виготовленими

вихователями, іншими дітьми, творами декоративно-ужиткового
та образотворчого мистецтва.
3.

Розвиток творчих, художніх здібностей, формування

відповідних умінь.
4.

Навчання дошкільників створюванню багатофігурних

сюжетних композицій.
5.

Стимулювання

формування

особистої

позиції

дошкільників при сприйнятті творів мистецтва та в процесі
власної творчості.
6.

Навчання

самостійного

знаходження

прийомів

виготовлення та декорування виробів при інтеграції різних видів
матеріалів (олівці, фарби, фломастери, олівці, свічки, природний

матеріал, глину, пластилін, тісто, папір, картон, тканина, нитки,
залишковий матеріал).
7.

Організація індивідуальної роботи дошкільників та

роботи групою для втілення складного задуму.
8.

Навчання створювання оригінальних саморобок з

природних і штучних матеріалів.
9.

Заохочування до дизайнерської діяльності, пов’язаної

з благоустроєм та оформленням інтер’єру.
10.

Розвиток художнього сприймання при ознайомленні з

творами живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового
мистецтва.
11.

Надання дошкільникові права вибору матеріалів,

місця роботи, сюжету тощо.
12.

Надання можливості проявити творчість, опираючись

на власний досвід, фантазію, смаки, нахили та здібності.
Дошкільники ефективніше оволодіватимуть мистецтвом створення
художнього образу виробу, якщо педагог інтегруватиме різні види їх
діяльності. Поступово діти навчаться самостійно комбінувати різні способи
зображення і матеріали, відчують смак до такої роботи. Цьому сприятиме
дизайн їхньої діяльності, художнє рукоділля, різного роду конструювання,
моделювання.
Отже, головним у розвитку творчих здібностей є не технічні уміння, а
базис особистісної культури дошкільника, закладений образотворчим
мистецтвом як одним із впливовіших на свідомість і поведінку.
Особливу роль у художній праці та основах дизайну є діяльності
дошкільника відіграє розвиток у дошкільників художнього сприймання при
ознайомленні з творами живопису, графіки, скульптури, декоративноужиткового мистецтва.

Особливу роль в особистісному становленні дошкільника відіграє
надання йому права вибору матеріалів, місця роботи, сюжету тощо,
можливість проявити творчість, опиратися на власний досвід.
Розвитку

сприйнятливості

як

властивості

особистості

дитини

сприятимуть вправи з використанням на заняттях з художньої праці та основ
дизайну широкої гами кольорів та їхніх відтінків, контрастних і пастельних
кольорів, експериментування на палітрі, а в аплікації. Створенні об’ємних
виробів − паперу, картону різних відтінків. Доцільно пропонувати
дошкільникам завдання етюдного, пейзажного характеру, які допомагають
передавати різні ракурси об’єктів, а також знаходити оригінальні рішення у
виготовленні

різноманітних

виробів.

Ознайомлення

з

предметами

декоративно-ужиткового мистецтва сприяє формуванню в дітей почуття
естетичності, декоративності, уміння розуміти та розшифровувати орнаменти,
візерунки, колористики, поєднання кольорів, збагаченню асоціативних
зв’язків (порівнянню образів з реальними предметами, об’єктами).
Розглянемо етапи зрілої творчої діяльності дітей дошкільного віку.
ЕТАПИ ЗРІЛОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА
1.

Бажання виразити думку, ідею почуття.

2.

З'явлення задуму.

3.

Виношування замислу.

4.

Виконання, реалізація задуму.

5.

Кінцева оцінка отриманого результату і його доробка, якщо

є необхідність.

Додаток К
ПРОЦЕС СТВОРЮВАННЯ ДИТИНОЮ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ
Як і інші технічні процеси, уява розвивається у людини протягом усього
життя. Проте в дошкільному віці уява ще не достатньо розвинута, що
пов’язано з невеликим життєвим досвідом дитини, з незначним запасом його
знань. Виходячи з цього, можна виділити такі принципи роботи:
1.

Конкретизування та уточнення задуму виробів у

результаті діяльності дошкільника на художній праці та основах
дизайну.
2.

Формування вміння попередньо задумувати образ

майбутнього виробу під керівництвом вихователя, батьків у
процесі навчання.
3.

Використання задуму у виготовленні виробу і

одночасного удосконалення під час діяльності на заняттях
художньої праці та основах дизайну та подальшого використання
у самостійній діяльності.
4.

Удосконалення комунікативних та мовних здібностей

дошкільника при супроводженні дошкільником етапів виконання
виробу мовленням.
5.

Зацікавленість дитини образом.

6.

Етап завершення роботи, не пов’язаний з наступним

удосконаленням виробу.
7.

Формування потреби у довершеності художніх образів

та його втілення у діяльності.
8.

Задум і реалізація задуму.

Додаток Л
СТВОРЕННЯ УМОВ ЩОДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Однією із основних умов розвитку творчої особистості дошкільника є
широкий підхід до рішення проблеми є використання творчих рішень в
особистому житті.
1.

Педагогу необхідно зробити процес життя і діяльності дітей

творчим, ставити дітей у ситуації пізнавальної, естетичної, художньої
творчості.
2.

Спеціальна робота на занятті, в іграх тощо націлена на

розвиток творчості й повинна органічно увійти в життя дитини.
3.

Організація

цікавого

змістовного

життя

дитини

в

дошкільному закладі та сім’ї, збагачення його яскравими враженнями,
забезпечення емоційно-інтелектуального досвіду.
4.

Урахування індивідуальних особливостей, здібностей та

нахилів дитини при цілеспрямованому формуванні творчих здібностей.
Важливо враховувати і темперамент, і характер, і вольові особливості у
психічних процесах, і навіть настрій дошкільника у день, коли має бути
творча робота.
5.

Атмосфера творчості, атмосфера довірливого спілкування,

співпраці, співчуття, віри в сили дитини, підтримка при невдачах,
радість від досягнення повинні бути необхідною умовою організованої
вихователями творчої діяльності.
6.

Комплексне і системне використання методів і прийомів

діяльності дошкільників під керівництвом вихователів на заняттях
художньої праці та основ дизайну. Для цього знання, вміння повинні
бути гнучкими, варіативними, навички − узагальненими, тобто
використовуватися в різних умовах для розвитку нестандартного,
творчого мислення.

7.

Мотивація завдань і спонукання дошкільників до прийняття

завдання, поставленого вихователями, що є важливою умовою творчої
активності та ініціативності дитини.
8.
заняттях

Матеріальне забезпечення діяльності дошкільників на
художньої

праці

та

основ

дизайну.

Різноманітність,

різнобарвність. нестандартність основних і додаткових матеріалів,
вільний доступ до них дошкільників, що стимулює творчу активність
дітей, спонукає до ініціативності, фантазування.

Додаток М
СПЕЦИФІКА ОБСТЕЖЕННЯ В РІЗНИХ ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ
НА ЗАНЯТТЯХ З ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ ТА ОСНОВ ДИЗАЙНУ
Обстеженняодночасно і методом навчання і в той же час одне із завдань
навчання занять художньої праці та основ дизайну.
Обстеження на заняттях художньої праці та основ дизайну розглядається
як цілеспрямоване розглядання предмета, або ретельне планування, створення
ескізів майбутнього виробу, який необхідно виготовляти.
Обстеження можна розділити на три різних, за характером етапи:
I етап − цілісне емоційне уявлення або сприйняття виробу через якісь
виразні ознаки.
II етап − аналітичне уявлення або сприйняття предмета, тобто
послідовне виділення зображувальних ознак, частин і якостей виробу.
Послідовність аналізу об’єкту зображення виробу:
1.

Виділяють і називають найкрупнішу частину виробу і її

призначення.
2.

Визначають форму цієї частини.

3.

Визначають положення цієї частини в просторі.

4.

Потім виділяють іншу (досить велику) частину і виділяють

положення, форму, величину її за відношенням до основної.
5.

Виділяють колір.

Таким чином, виділяються всі досить великі частини. Потім звертається
увага на деталі.
III етап – цілісне емоційне сприйняття виробу.
ПОРЯДОК ОБСТЕЖЕННЯ ПІД ЧАС ЛІПЛЕННЯ З СОЛОНОГО
ТІСТА, ГЛИНИ
1.

Виділення загальної форми чи основної частини.

2.

Виділення специфічної, характерної форми.

3.

Визначення форми інших частин і порівняння з формою

центральної частини.
4.

Визначення величини інших частин у порівнянні з

основною.
5.

Визначення положення цих частин по відношенню до

основної.
6.

Фіксаціяувагинаосновних рельєфних особливостях.

Предмет обстежується також і тоді, коли ліпиться.
СПЕЦИФІКА ОБСТЕЖЕННЯ АПЛІКАЦІЇ
Під час виконання аплікації з окремих частин використовуються ті
прийоми обстеження, що і в малюванні, тільки обстеження пальцем
рекомендується проводити в зворотну сторону, − справа-наліво.
Під час виконання з паперу, складеного навпіл, предметів симетричної
форми при обстеженні важливо показати симетрію в предметі.
Потім звернути увагу на відповідність пропорцій відповідних частин
аплікації.
СПЕЦИФІКА ОБСТЕЖЕННЯ ПРИ ДЕКОРУВАННІ,
МАЛЮВАННІ, ОФОРМЛЕННІ ВИГОТОВЛЕНИХ ВИРОБІВ
Під час зображення з натури предмет розглядають в тому ракурсі, у
якому буде виконуватись зображення.
Треба фіксувати увагу на частинах, які видно (при збереженні в цілому
структури обстеження).
Під час зображення за уявою важливо, щоб діти могли побачити предмет
не тільки в плані виділення його основних форм, але й можливих варіантів.
Обстеження іграшок, які зображують тварин і птахів, бажано проводити
тільки після обстеження їх у живій природі.
Обстеження, по можливості, слід проводити після спостережень чи
втілювати в спостереження.

Додаток Н
Методика організації занять з художньої праці та основ дизайну з
дітьми дошкільного віку
Заняття з художньої праці та основ дизайну є однією а основних форм
навчання дошкільнят трудовим діям. Головне їхнє значення полягає у:
 розширенні знань дітей про навколишній світ і речі, створені людьми
у процесі праці;
 формуванні морально-естетичних уявлень;
 розвиткові сенсорних здібностей, творчої уяви і фантазії;
 удосконаленні навичок мовної культури;
 виробленні трудових умінь;
 навчанні планувати, організовувати і контролювати свою роботу,
 працювати самостійно, дотримуватися культури та естетики праці;
 розвитку творчих здібностей, нахилів та інтересів.
Правильно організована художня праця та основи дизайну у дитячому
садку і вдома, стимулює бажання працювати, формує духовні й фізичні сили
дошкільника. Усе це є доброю підготовкою до успішного навчання в школі.
Як і всі інші, заняття з художньої праці мають розвивальний характер.
Дошкільнята набувають знань про різні види матеріалів, їхні властивості,
засвоюють відповідну термінологію. Розглядаючи взірці виробів, вони
обстежують їхню форму, колір, характеризують будову та співвідношення
деталей, визначають спосіб виготовлення. А це вимагає від дитини
цілеспрямованого спостереження, осмислення структурних елементів виробу,
напруження пам'яті, усвідомлення самостійних дій. Відбувається процес
розширення уявлень про навколишній світ, активізується розумова діяльність.
Водночас із удосконаленням та розвитком психічних процесів
розвивається мовлення. Заняття з художньої праці дають можливість відучити
від користування загальними словесними означеннями, давати більш точну
характеристику предметам, матеріалам та їхнім властивостям. Коротка
доступна і цікава інформація про матеріали, не лише поглиблює знання,

підсилює емоційне сприймання, а й збільшує запас слів новими поняттями
(пап'є-маше,

вовна,

макраме, оригамі та

ін.).

Розглядаючи взірець,

закріплюються деякі просторові й математичні поняття , а при описі різних
дрібних

предметів,

зроблених

власноручно,

діти

привчаються

використовувати конкретніші словесні вирази. Мова збагачується епітетами,
порівняннями, вдосконалюються граматична будова і зв'язне мовлення (при
описуванні зразків, аналізі та оцінюванні невеликих предметів).
Художня праця благотворно впливає і на розвиток сенсомоторики узгодженості в роботі очей і рук, удосконалює координацію рухів. Водночас,
обстежуючи предмет або матеріал, дитина набуває чуттєвого досвіду, що
відіграє велику роль у пізнанні довкілля. Спочатку предмет сприймається
очима

загалом,

надалі

обстеження

предмета

рукою

і

поглядом

супроводжується аналізом основних частин. На наступному етапі виділяються
дрібніші деталі та їхні пропорційні співвідношення. Наприкінці відбувається
повторне цілісне сприймання предмета чи матеріалу. Таким чином, малятам
пропонується система узагальнених дій на пізнання предметів, матеріалів та
їхніх властивостей, пропорційних співвідношень цілого і його частин. Чим
ширшою буде орієнтація дітей у цьому, тим скоординованішими, чіткішими і
впевненішими будуть рухи, вдосконалюватимуться трудові вміння і навички,
більше розвиватимуться творчі здібності.
Для успішного розвитку творчих здібностей на занятті з художньої праці
доцільно продумувати і творчі завдання. Спочатку розглядаються різноманітні
дрібні предмети, виготовлені власноручно, як взірці. Педагог запитує дітей
про матеріал, з якого вони виготовлені, його властивості, про послідовність
роботи, пропонує знайти кілька варіантів виготовлення, подумати над
декоруванням. Завершальний етап такої роботи - поява нових продуктів
дитячої діяльності. Саме на цьому етапі дитина починає цікавитись якістю
своєї продукції, намагається зробити її якнайкраще, відчуває задоволення від
виконаної роботи.

Добре продумані творчі завдання (наприклад, такі настанови педагога:
зміни, знайди інше вирішення, придумай) спонукають до використання
набутих знань, умінь, навичок у предметах, виготовлених з власної ініціативи.
Дитину "підштовхують" до розуміння того, що можна знайти нові комбінації,
видозмінити раніше зроблене, до усвідомлення реальної можливості знайти
застосування своїй продукції у житті. Виникає атмосфера творчості й
співпраці з дорослим.
Різноманітні матеріали та їхні перетворення у вироби, цікаві декоративні
форми і предмети - це благодатний ґрунт для розвитку в малят здатності
естетично сприймати дійсність, знаходити красу в навколишньому, розвивати
художній смак і фантазію. У процесі занять формуються норми моральної
поведінки,

виховується

охайність,

товариськість,

доброзичливість,

працьовитість. Під впливом педагога дитина емоційно і свідомо підчиняється
загальним вимогам: уважно слухає пояснення, вчасно виконує завдання,
дотримується певної послідовності при виготовленні того чи іншого виробу,
привчається до виконання трудових дій, до самостійності, набуває навичок
взаємодопомоги та колективної співпраці. Окрім того, вчиться добирати
інструменти для роботи, раціонально їх розміщувати, економно витрачати
матеріали, дотримуватися порядку на робочому місці. Все це виховує
витримку, дисципліну, певні етичні норми поведінки.
До змісту художньої праці в середній групі входить: навчити дітей
виготовляти прості вироби з паперу та картону, тканини, природного
матеріалу (іграшки-саморобки, атрибути для ігор: дудка, вагон, будинок;
подарунки для батьків до свят, іграшки для малят, різноманітні предмети
побуту: кошики, меблі тощо); виготовляти іграшки з поролону, плести
«косички».
В старшій групівчити використовувати колір, форму, лінії, штрихи,
пропорції, композицію, різні матеріали (олівці, фарби, фломастери, воскові
олівці, свічки, природний матеріал, глину, пластилін, тісто, папір, картон) та
нетрадиційні техніки (штампування, малювання пальчиком, долоньками,

крапками, фактурного малювання, обривання об’ємної аплікації, орігамі та ін.)
як засоби створення виразного художнього образу вироби з кераміки,
килимарства, лозоплетіння, орігамі, бісероплетіння.
Досвід роботи дитячих садків показав, що художню працю, на відміну
від занять з образотворчої діяльності, краще проводити з невеликими групами
дітей (4-6-8). Це дає вихователеві можливість стежити за прийомами роботи з
інструментами і матеріалами, прищеплювати культуру праці, розвивати
індивідуальні здібності та інтереси вихованців.
До художньої праці потрібно залучати всіх без винятку дітей,
виховувати в них прагнення і бажання працювати. Для цього художню працю
доцільно організувати кілька разів на тиждень.
Доцільно доповнювати заняття з художньої праці та основ дизайну
музикою, що допомагає нам створити свято краси, надати сприйманню
емоційності, зароджує у дітей натхнення та бажання творити.

Змістовий модуль 1. Історичний розвиток Народних промислів україни
Тема 1. Вступ. Історичний розвиток промислів. Народна творчість.
Народні промисли України. Домашнє ремесло. Ремесло на замовлення.
Цехова організація ремесел. Промисли. Мануфактура. Фабрика. Художня
традиція. Колективна та індивідуальна творчість. Місце сучасного
декоративно-прикладного мистецтва в шкільних програмах.
Класифікація видів народних промислів України. Види художньої практики.
Історія класифікації народних промислів України. Морфологія
декоративного мистецтва. Виражальні ознаки видів техніки. Характеристика
основних видів промислів за матеріалами: глина, деревина, метал, нитка,
тканина. Рід як узагальнений функціональний характер виробів. Технологічні
групи, підгрупи (типологічні групи). Художній твір. Відомі майстри
народних промислів України.
Тема 2. Художня обробка деревини. Художня обробка деревини:
бондарство, токарство, столярство, різьблення, інкрустація, ложкарство,
випалювання. Основні матеріали для деревообробного промислу. Колір та
фактура деревини. Способи різання деревини. Властивості деревини.
Напівфабрикати з деревини. Типологія виробів з дерева. Формотворчі
техніки: видовбування, виточування, вирізування. Ложкарство одна із галузі
художнього деревообробництва Класифікація виробів з деревини:
архітектурне оздоблення, хатнє обладнання і меблі, знаряддя праці, посуд,
предмети упряжі, прикраси, дитячі іграшки. Народні різьбярі України.
Тема 3. Художнє плетіння з лози.
Історія розвитку лозоплетіння. Верба, її види і розведення. Строки і способи
посадки. Заготівля рослинного матеріалу: осінньо-зимова та весняно-літня.
Зберігання та обробка прутів лози. Одержання стрічок із лози. Відбілювання
лози. Фарбування лози. Обпалювання лози.
Організація робочого місця. Інструменти для виготовлення плетених виробів.
Види плетіння: просте, пошарове, з нахилом, мотузочкою, квадратне.
Плетіння із стрічки. Розколювання лози на шини. Стругання шин.
Виготовлення плетених виробів. Кошики їх різні види. Кошики для збирання
грибів, овочів, фруктів. Абажури. Хлібниці. Розноси. Підставки. Скриньки.
Сувеніри.
Сучасне лозоплетіння. Осередки лозоплетіння.

Тема 4. Рогозоплетіння. Соломоплетіння. Художні вироби з рогози.
Заготівля та обробка рогози. Відбілювання рогози. Інструменти та пристрої
для виробництва виробів. Найпоширеніші способи плетіння з рогози: просте
(полотняне) і ажурне. Історія виникнення соломоплетіння. Заготівля і
підготовка соломи до роботи. Обробка соломи: відбілювання та фарбування.
Технології плетіння : спіральна, пряма, плоска, об’ємна. Вироби з соломи:
жіночі та чоловічі капелюхи. Народні майстри.
Тема 5. Художня обробка металу. Історія художньої обробки металів.
Технологічна обробка металу куванням: рубання, витяжка, згинання,
закручування, пробивання отворів, розсікання, осадка, насікання малюнка,
набивання рельєфу, зварювання.Різні техніки обробки металів. Матеріали,
інструменти та пристрої. Ковальство – один із видів обробки металів.
Майстри-ковалі. Ювелірна справа.
Тема 6. Історія виникнення кераміки. Гончарний промисел. Різновиди
керамічних виробів: щільні й пористі. Художня кераміка. Підвиди кераміки:
теракота, майоліка, фарфор, фаянс, кам’яна маса. Типологія творів: садовопаркова кераміка, архітектурна кераміка, посуд, іграшки. Технологія
гончарства. Опішнянська кераміка, опішнянські майстри.
Змістовий модуль 2. види народних промислів за матеріалами
Тема 7. Історія народної вишивки. Історія народної вишивки на Україні.
Матеріали та інструменти. Тканини, що використовуються для вишивання.
Нитки для вишивання. Гаптування – вишивка срібними і золотими нитками.
Орнамент української народної вишивки: рослинний, геометричний,
рослинно-геометричний, зооморфний, антропоморфний. Особливості
орнаментів різних областей України. Поняття про композицію орнаменту.
Знаки і символи у вишивці. Візерунок. Симетричне та асиметричне
розташування візерунків на виробах.
Техніки вишивки, їх види, характеристика. Особливості вишивок різних
регіонів України: Київщини, Полтавщини, Закарпаття, Буковини, Південних
районів України.
Асортимент вишитих виробів: скатертини, білизна, рушники, фіранки тощо.
Український рушник, його види.
Український народний одяг. Одяг як складова матеріальної та духовної
культури українців. Етапи розвитку народного одягу. Типологія виробів:
натільний, нагрудний, поясний, верхній одяг. Пояси, головні убори. Взуття.
Класифікація прикрас. Одяг різних регіонів України – Київщини,
Полтавщини, Харківщини, Львівщини, Закарпаття.

Український костюм як джерело етнічної історії.
Тема 8. Килимарство. Історія розвитку килимарства. Осередки килимарства
в Україні. Художні особливості українських килимів. Типи і призначення
килимів. Сучасне килимарство, перспективи його розвитку. Народні майстри
килимарі.
Характеристика килимового орнаменту й розкольоровки килимів різних
районів – Київщини, Волині, Поділля, Прикарпаття.
Особливості килимового орнаменту. Асортимент килимової продукції.
Волокнисті матеріали. Сировина, що використовується в килимовому
виробництві для основи та піткання. Норми витрати сировини. Фарбування
пряжі. Миття та сортування. Процес фарбування кислотними, кислотнохромованими і рослинними фарбниками.
Килимове устаткування. Будова килимового верстата (рами).
Техніка ткання. Поняття про технічний малюнок. Техніки виготовлення
килимів: «на межову нитку», «на косу дірчасту», «кругляння», «зірчаста»,
«зачіпками».
Технологія завершальних процесів. Оформлення килимів. В’язання китиць.
Вирівнювання країв при закінченні килима.
Тема 9. Гутництво. Історія гутництва. Типи виробів із скла. Види скла.
Матеріали, інструменти та пристрої. Характеристика виробів. Форма та
забарвлення скляних виробів. Технологія виготовлення виробів із скла.
Класифікація виробів: за призначенням, матеріалом і розмірами. Обробка
виробів із скла: механічна, обробка у гарячому виді, спеціальні фізикохімічні процеси обробки. Сучасні майстри.
Тема 10. Історія виникнення писанкарства. Морфологія писанкарства.
Історичний розвиток писанкарства. Особливості технології. Інструменти та
матеріали. Техніки виготовлення писанки:фарбування, дряпання,
«мальовки», крапання, воскові, розпис шпилькою та трубочкою, оздоблення
соломкою і бісером. Типологія писанок. Орнаментація писанок: сонце, хрест,
дерево життя, триріг. Кольорова гама писанок. Регіональні відмінності
писанок Київщини, Полтавщини, Поділля, Херсонщини, Волині. Функції
писанок. Сучасне писанкарство. Майстри-писанкарі.
Тема 11. Бісерне рукоділля. Історія бісерного рукоділля. Прикраси як
складова частина історії людства. Народні прикраси населення України.
Матеріали, інструменти та пристрої. Бісерні прикраси: ланцюжки, комірці,
ґердани, силянки, крученики. Способи плетіння. Технологія повздовжнього

нанизування. Технологія поперечного нанизування. Технологія об’ємного
нанизування. Шнури. Ажурні бісерні оздоби. Ткання бісером. Вишивання
бісером. Сувенірні вироби з бісеру.
Тема 12. Художня обробка шкіри. З історії шкіряного промислу. Будова та
види шкіри. Матеріали, інструменти та пристрої. Етапи обробки шкіри: крій
заготовок, нарізання смуг і пасків, шерфування, з’єднання деталей,
опорядження виробів. Техніки: шиття, аплікація, вишивання, набивання
металу, тиснення, ажурне вирізування, плетіння, різьблення, випалювання,
інкрустація, розпис.
Типологія виробів із шкіри. Асортимент виробів із шкіри.
Тема 13. Художня обробка скла. З історії народного малювання. Матеріали,
інструменти та пристрої. Народні майстри.
Історія петриківського розпису. Виникнення та застосування розпису.
Основні етапи розпису. Петриківський розпис як мистецтво народу, прояв
його духовної та моральної краси. Розмаїття барв і фантазій у виробах
народних майстрів: Тетяна Пата, Катерина Білокур, Марія Приймаченко,
Марфа Тимченко, Михайло Онацько, Ганна Самарська, Іван Приходько,
Наталія Дігтяр.
Технологія петриківського розпису. Фарби, їх особливості. Елементи
петриківського розпису: «зернятко», «кривеньке», «травичка», «колосок»,
«пірчасте листя», «пуп’янок», «бігунець», «вусики». Кольорова гамма.
Колорит. Основи композиції петриківського розпису.

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНОДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ
з дисципліни: «Народні промисли України»
Тематика ІНДЗ видається студентові на початку семестру. Індивідуальне
завдання передбачає:
Розробку та виготовлення виробу за власним ескізом:

1. Розробити ескіз виробу (2год);
2. Підібрати та охарактеризувати матеріали та інструменти для
виготовлення виробу (2год);
3. Розробити інструкційну-картку на виготовлення виробу (4год);
4. Виготовити виріб (38 год.).
Форми контролю за індивідуальною роботою: захист виконаного
індивідуального завдання у формі презентації.
Перелік виробів для індивідуального
навчально-дослідного завдання:
1. Декоративна таріль.
2. Таріль-хлібниця.
3. Свічники.
4. Поличка для квітів.
5. Скринька.
6. Декоративні рамки.
7. Сувеніри з дерева.
8. Сувеніри з полімерної глини.
9. Кошик на два обручі (з лози).
10. Кошик декоративний (з лози).
11. Журнальний столик (круглий, прямокутний).
12. Табурет (круглий, прямокутний).
13. Набір декоративних кухонних дощок.
14. Картина виконана способом карбування.
15. Картина (аплікація соломою).
16. Картина (вишивка).
17. Картина (розпис на склі).
18. Квіткова композиція зі шкіри.
19. Глиняна іграшка-свистунець «Півник».
20. Глиняний мисник.
21. Набір серветок для чайного сервізу.
22. Набір серветок для кавового сервізу.
23. Килимові доріжки.
24. Квітковий полтавський килим.
25. Колекцій писанок Київщини.
26. Колекція писанок Полтавщини.
27. Гердан з писанок.
28. «Дзвін» з писанок.
29. Бісерне дерево.

30. Гердан.
Зразок
Інструкційна карта
Виготовлення бісерного дерева «Інь-Янь»
№ Послідовність Технологічні умови
п/п
операції
виконання
1

Виконання
першого
листочка
(білий колір)

1.1. Взяти
проволоку білого
кольору довжиною
50 см.
1.2. Перегнути
проволоку навпіл.
1.3. Нанизати 6
бісеринок на
проволоку.
1.4. З'єднати обидва
кінці проволоки в
кільце.
1.5. Нанизати 12
бісеринок на один
кінець проволоки.
1.6. Утворити коло
зверху над шістьма
бісеринками.
1.7. З'єднати кінці
проволоки,
утворюючи
листочок.
1.8. Скрутити з двох
кінців проволоку в
один.

2

Виконання
другого

2.1. Нанизати 6
бісеринок на правий
кінець проволоки.

Графічне
зображення

(правого)
листочка

2.2. Утворити кільце
з 6 бісеринок,
щільно з'єднавши
робочу проволоку.
2.3. Нанизати 12
бісеринок на правий
кінець проволоки.
2.4. Утворити коло
над шістьма
бісеринками
(утворення другого
листочка).

3

Виконання
третього
(лівого)
листочка

3.1. Виконати третій
листочок в тій же
послідовності як і
перший листочок.

4

Виконання
четвертого
листочка

4.1. Виконати
четвертий листочок
в тій же
послідовності, як і
попередні листочки.

5

Виконання
п'ятого
листочка

5.1. Виконати п'ятий
листочок в тій же
послідовності, як і
попередні листочки.

6

Утворення
гілочки

6.1. Вплести товщий
дріт у тоненький.
6.2. Тримати
плоскогубцями
точку з'єднання
товстого і тонкого
дроту.
6.3. Прокручувати
їх у одну сторону до
кінця проволоки.

7

Виготовлення 7.1. Зформувати
гілки дерева гілку дерева з трьох
готових гілочок.

8

Формування
стовбура
дерева

8.1. Скласти
стовбур із
зформованих гілок.
8.2. Створити
опуклість і
випуклість дерева (
білий колір).

9

Обклеювання 9.1. Відрізати
скотчем
навскоси кусочки
малярного скотчу
довжиною до 3 см.
9.2. Обклеїти
малярним скотчем
зформований
стовбур дерева та
ділянки від
з'єднання гілочок.

10 Оформлення
поверхні
стовбура

10.1. Виготовити
суміш алебастру з
водою (1:1).
10.2. Нанести суміш
за допомогою
тоненької щіточки
на наклеєний скотч.
10.3. Висушити
стовбур.
10.4. Нанести фарбу
білого кольору на
стовбур.

11 Виконання
гілочки
(чорний
колір)

11.1. Виконати
бісером чорного
кольору всі операції
від 1 по 10.

12 З'єднання
стовбурів
дерева

12.1. З'єднати білий
і чорний стовбури
дерева, формуючи
символ «Інь-Ян».

13 Оформлення
виробу

13.1. Помістити
з'єднанні білий і
чорний стовбури
дерева у горщик.
13.2.Виготовити
суміш алебастру з
водою.
13.3.Залити суміш у
горщик.
13.4. Зафарбувати
масу в середині
горщика у білий і
чорний колір.
13.5. Висушити
готовий виріб.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:
Змістовий модуль 1

№п\п

Критерії

Бали

1

Ескіз виробу

2

2

Підбір та характеристика матеріалів для
виготовлення виробу

4

3

Підбір та характеристика інструментів для
виготовлення виробу

2

4

Послідовність складання інструкційної
картки на виготовлення виробу

12

Всього:

20
Змістовий модуль 2

№п\п

Критерії

Бали

1

Функціональність виробу та зручність у
користуванні
а) складність виробу
б) складність технік виконання
в) відповідність призначенню

2
2
2

2

Привабливість (естетична цінність) виробу
а) оздоблення
б) якість матеріалу
в) якість виробу

2
2
2

3

Володіння техніками обробки матеріалів

4

4

Оригінальність роботи та новизна у підході
до вирішення завдань

4

Всього:

20

