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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної (варіативної) навчальної  дисципліни 

«Основи дизайну» складена Паршук С.М., Тарасюк А.М. відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки ступеня бакалавра спеціальності 

012 Дошкільна освіта.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: процес навчання та 

оволодіння навичками та вміннями організації художньої праці дітей 

дошкільного віку. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Педагогіка», «Образотворче мистецтво з 

методикою керівництва», «Інноваційні технології в освіті». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: підготовка майбутніх вихователів до практичної реалізації 

означеного завдання у процесі організації посильної господарсько-трудової 

діяльності дітей у дошкільному навчальному закладі. Набуття ними 

художньо-графічної та проектно-художньої культури під час розробки 

навчальних дизайн-проектів та проектно-технологічної культури під час 

втілення творчого задуму в матеріалі у процесі навчальної дизайн-діяльності.  

Завдання курсу: 

 засвоєння студентами технологічних прийомів обробки різних 

матеріалів; 

 озброєння студентів необхідними практичними уміннями й навичками 

виготовлення та художнього оформлення виробів; 

 розвиток художнього сприйняття: вміння відчувати колір, форму, 

усвідомлювати емоційну виразність об'єкту, здійснювати відбір засобів, що 

дозволяють передавати його образний зміст; 

 застосування набутих знань, вмінь і навичок при виконанні творчих 

завдань; 

 оволодіння методикою навчання художньої праці дітей дошкільного 

віку; 

 виховання у студентів активності, самостійності, прагнення до 

творчості; 

 художньо-естетичне виховання через власну декоративну та творчу 

діяльність, розвиток та ціннісна орієнтація на традиціях народного мистецтва 

України. 

 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

- здатність використовувати, узагальнювати та аналізувати інформацію, 

ставити цілі і знаходити шляхи їх досягнення у галузі початкової освіти в 

умовах постійних змін у суспільстві; здатність до застосування 

різноманітних методів наукового дослідження, уміння використовувати їх у 

професійній діяльності початкової школи;. формулювати думку з 

використанням наукових термінів; 



- здатність логічно, правильно, аргументовано і чітко будувати усне та 

письмове мовлення, володіти навичками ведення дискусії і полеміки; 

- здатність самостійно добирати і опрацьовувати історичні та наукові 

документи, науково-популярні і довідкові джерела; порівнювати інформацію 

з різних джерел; узагальнювати і критично оцінювати історичні та наукові 

факти, аналізувати й узагальнювати історичні та інші події, явища, визначати 

їх суть, причинно-наслідкові зв’язки між ними; виділяти основне, об’єктивне 

і суб’єктивне; робити висновки та узагальнення; 

- здатність працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних 

мережах з метою реалізації завдань початкової освіти; 

- здатність з повагою та дбайливо ставитися до історичної спадщини і 

культурних традицій, толерантно сприймати соціальні і культурні 

відмінності у суспільстві. 

ІІ. Фахові:  

- здібність до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що 

дозволятиме майбутнім учителям початкової школи продовжувати навчання 

в академічному і професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і 

після отримання диплома про вищу освіту; 

- вміння оперувати сукупністю теоретичних знань, практичних умінь, 

навичок, ставлень, досвіду, що дають змогу здійснювати пошукову, 

евристичну діяльність, самостійно здобувати нові знання, аналізувати 

діяльність учасників навчально-виховного процесу, приймати рішення;  

- свідомо користуватися методами та принципами художнього 

виховання, володіти особливостями діяльності вчителя на уроках мистецтва, 

новими концепціями художнього виховання та поліхудожнього розвитку, 

знати структурні особливості різних типів уроків мистецтва за його жанром, 

володіти навичками роботи з різними художніми матеріалами та техніками; 

- готовність до володіння найефективнішими методами формування 

ключових компетентностей молодших школярів (продуктивні, частково-

пошукові, проблемні та інтерактивні); 

- користуватися методами та принципами художнього виховання, 

володіти новими Концепціями художнього виховання та полікультурного 

розвитку молодших школярів, володіти навичками роботи з різними 

матеріалами та техніками. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1.Робота з папером і картоном. 

Тема 1. Вступ до предмету. Техніка «Орігамі». 

Історія  виникнення  паперу. Види паперу, функціональні властивості 

паперу. Технологія  виготовлення  паперу  сьогодення. Призначення  паперу, 

фактури  паперу  та   види  обробка  паперу. Фізичні  властивості  паперу.   

Розмічування і вимірювання  на  папері. Графічні  види  робіт. Шаблон, 

трафарет, штамп, як  засоби  облегшення  робіт  з  папером та  іншими  



матеріалами. 

Використання  паперу  в  практиці  трудового   навчання у  початковій  

освіті. Техніка «Орігамі». Перегинання і складання як основна складова у 

створенні виробів у техніці «орігамі». Методика навчання учнів 

виготовленню виробів у техніці «орігамі». Основні базові форми. 

Тема 2. Паперопластика в дошкільному навчальному закладі. 

Паперові об’ємні фігури. Послідовність дій під час виготовлення 

паперових об’ємних фігур. Створення симетричних силуетних композицій 

вирізуванням паперу. Технологія різання паперу. Витинанка як вид 

декоративно-прикладного мистецтва. З історії витинанки. Види витинанок та 

послідовність створення витинанки. Симетрія й асиметрія у композиційних 

вирізуваннях. Дзеркальна (осьова) симетрія. Правила вирізування й техніка 

безпеки при роботі. 

Тема 3. Аплікація як вид зображальної діяльності. Мозаїка з паперу. 

Аплікація як вид зображальної діяльності та її роль у трудовому 

навчанні. З історії аплікації. Види аплікаційних робіт (предметна, сюжетна, 

декоративна). Декоративна аплікація: геометричні та рослинні візерунки і 

орнаменти. Матеріали і обладнання для аплікаційних робіт. Етапи створення 

аплікаційних виробів. Створення сюжетних аплікацій за видуманим 

сюжетом, за змістом казки. Методика навчання учнів створенню аплікацій. 

Аплікація -  головний  вид  роботи з  папером. Види  аплікації  за змістом. 

Композиційні та  кольорові особистості  тематичної аплікації. Методика  

вироблення  складної  тематичної аплікації. Українські  мотиви в аплікаціях. 

Орнамент. Мозаїка як вид декоративного мистецтва. Різновиди мозаїки. 

Торцювання. Методика створення мозаїки з паперу. 

Кредит 2. Робота з природним матеріалом. 

Тема 1. Аплікація з листя, квітів, насіння овочів, фруктів. 

Використання природних матеріалів на заняттях у ДНЗ. Види природних 

матеріалів, їх специфічні особливості та властивості. Природоохоронна 

заготівля природних матеріалів, зберігання та підготовка до роботи. 

Інструменти, допоміжні матеріали для роботи з природними матеріалами. 

Аплікація з окремих рослинних форм (предметна, сюжетна, орнаментна 

аплікація). Послідовність дій та безпека праці під час виготовлення виробів із 

природних матеріалів.  

Тема 2.Конструювання об’ємних виробів з природних матеріалів. 

Створення декоративних виробів із листя. Особливості рослинних форм. 

Загальне поняття про композицію. Конструювання художніх виробів із 

природних матеріалів. 

Кредит 3. Робота з тканиною та волокнистими матеріалами. 

Тема 1. Робота з текстильними волокнами та нитками. 

Історія  виникнення  тканини. Види  тканин та  волокон і  аналіз  їх  

властивостей. Організація робочого місця, робоча поза при шитті. 

Інструменти та обладнання для роботи з текстильними волокнами та нитками 

в початкових класах. Крій та шиття вручну швейних виробів з прямими 

зрізами. З’єднання деталей ручними швами. Види ручних швів. Пришивання 



ґудзиків, гачків. Різні  призначення  видів  тканин для  виконання  різних  

форм роботи. Види  роботи  з  тканинами та  волокнистими матеріалами. 

Аплікація з тканини.  

Тема 2. Українська народна іграшка – давній вид декоративного 

мистецтва.  Українська народна іграшка – давній вид декоративного 

мистецтва.  Історія виникнення і розвитку української народної іграшки. 

Значення української народної іграшки у вихованні дітей. Види української 

народної іграшки. Лялька – мотанка, як родинний оберіг. З історії 

виникнення ляльки – мотанки. Етапи та послідовність роботи над лялькою. 

Тема 3. Писанкарство. Історія становлення та розвитку писанкарства 

на Україні. Символіка кольору та орнаментики писанки. Писанка в системі 

вірувань та обрядів на Україні. Техніки та матеріали в писанкарстві. 

Традиційні техніки писанкового розпису. Сучасні декоративні техніки в 

писанкарстві. 
Кредит 4. Робота з різними матеріалами. 

Тема 1. Пластичні матеріали, їх види та властивості. Види та 

властивості пластичних матеріалів. Художнє конструювання з пластичних 

матеріалів. Пластилін в навчанні художньої праці. Матеріали, інструменти й 

приладдя для роботи з пластиліном. Техніка безпеки. Технології формування 

окремих частин виробу з пластиліну. Методика навчання дітей дошкільного 

віку створенню виробів з пластиліну. Вироби з солоного тіста. Глина в 

навчанні художньої праці. Види глини для практичних робіт. Інструменти 

прилади для роботи з глиною. Техніка безпеки. Підготовка глини до роботи 

(подрібнення, очистка, відмочування, замішування). Способи 

формоутворення виробів з глини: конструктивний, пластичний, литво, 

штамповка, формування різних фігур поверхні й нанесення рельєфного 

декору. Етапи і послідовність виготовлення виробів з глини. Гончарство як 

один з видів декоративно-прикладного мистецтва. Методика навчання 

простих виробів з глини.  

Тема 2. Робота із сучасними штучними матеріалами. 

Властивості штучних матеріалів: пластик, поролон, синтепон, вата. 

Пластмаси й поролон у виробництві та побуті. Види виробів із сучасних 

штучних матеріалів. Послідовність виготовлення простих виробів із 

використанням пластику, поролону, синтепону, вати. 
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1. Веремійчик І.М. Методика трудового навчання в початковій школі: навч. 

посіб. /І.М. Веремійчик.–Тернопіль: ОСО Мальва,2004. -276 с. 

2. Хорунжий В.І. Практикум в навчальних майстернях з методикою 

трудового навчання/ В.І.Хорунжий; - Тернопіль: СМП Астон , 2003.-220 с. 

3. Шумега С.С. Дизайн: навч.посіб. / С.С. Шумега.- Київ, 2004. – 215с. 

4. Ботюк О. Конструювання з паперу методом орігамі./О.Ботюк. – 

Тернопіль:Навчальна книга, 2002. 



5. Калузька Л.В. Дивокрай. Вибрані дидактико-методичні матеріали у 2-

х книгах для працівників дошкільних закладів.Кн.1/Л.В.Калузька.-Тернопіль: 

Мандрівець, 2005. – 320 с. 

Допоміжна 

1. Бисер /Авт. – сост. Г.Дюмина – М.:ООО ИздательствоАстрель, 2001. – 

256с. 

2. Божко Л.А. Бисер. Издательство 3-е, испр. и допол./ Л.А. Божко. – М.: 

Мартин, 2005.- 120с. Ил. 

3. Божко Л.А. Изделияизбисера. Изд. 2-е, испр. и допол./ Л.А. Божко. – 

М: Мартин, 2007. – 216с. 

4. Бутріль В. Навчати праці естетично, цікаво, творчо./ В.Бутріль – Київ: 

Початкова школа, 2004. 

5. Віденко Н.Д. Ялинкові прикраси./ Н.Д. Віденко. Фото. Н.Діденко. – 

К.: Країна мрій, 2007. – 48с. 

6. Коппалова Н.М. Гурткова робота з аплікації та орігамі./ 

Н.М.Коппалова – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 80с. 

7. Лапицька О.А. Орігамі/Фото. Ю.Кузьменка. – К.: Країна мрій, 2008. – 

48с. 

8. Литвинець Е.М. Українське народне мистецтво. Вишивання і 

нанизування: [Альбом]/ – Е.М.Литвинець.- К.:Вища школа, 2004.-335с  

9. Луцан Н. Народні мотиви в аплікаціях дітей./ Н. Луцан.- Івано-

Франківськ, 1996 .  

10. Людмила Репіленко. Аплікація з природного матеріалу. / Репіленко 

Людмила. – Тернопіль:Підручники і посібники, 2008. 

11. Ляукина М.В. Бисер. /М.В.Ляукина– М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 

2005. – 288с. 

12. Манько В. Українська народна писанка./ Віра Манько. – Львів: 

Свічадо, 2006. 

13. Силецька І.Б. М’яка іграшка./ Силецька І.Б. – К.: СПД Країна Мрій, 

2006. – 176с. 

14. Сковронський В.М. Народна іграшка./ В.М. Сковронський. - Київ: 

Мистецтво,2001. 

15. Соколова С. Азбука орігамі./ С.Соколова – К.: Країна Мрій, 2006. – 

432с. 

16. Стольная Е.А. Цвети и деревья из бисера./ Е.А.Стольная.– 

М.:Мартин, 2006. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  

 Контрольні роботи, усне опитування, творчі роботи, перевірка 

конспектування лекцій, першоджерел, виконання самостійних робіт. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 01 Освіта  

Нормативна  Спеціальність  

012 Дошкільна освіта  

Загальна кількість 

годин – 120 год. 
 

Рік підготовки: 

1 1 

Семестр 

1 1 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 2,2 

 

Тижневих годин для 

заочної форми 

навчання: 0,4 

 

Ступінь 

бакалавр 

10 4 

Практичні, семінарські 

30 4 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

80 112 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 120 год.: 

40 год. – аудиторні заняття, 80 год. – самостійна робота (33% / 67%)  



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: підготовка майбутніх вихователів до практичної реалізації 

означеного завдання у процесі організації посильної господарсько-трудової 

діяльності дітей у дошкільному навчальному закладі. Набуття ними 

художньо-графічної та проектно-художньої культури під час розробки 

навчальних дизайн-проектів та проектно-технологічної культури під час 

втілення творчого задуму в матеріалі у процесі навчальної дизайн-діяльності.  

Завдання курсу: 

 засвоєння студентами технологічних прийомів обробки різних 

матеріалів; 

 озброєння студентів необхідними практичними уміннями й навичками 

виготовлення та художнього оформлення виробів; 

 розвиток художнього сприйняття: вміння відчувати колір, форму, 

усвідомлювати емоційну виразність об'єкту, здійснювати відбір засобів, що 

дозволяють передавати його образний зміст; 

 застосування набутих знань, вмінь і навичок при виконанні творчих 

завдань; 

 оволодіння методикою навчання художньої праці дітей дошкільного 

віку; 

 виховання у студентів активності, самостійності, прагнення до 

творчості; 

 художньо-естетичне виховання через власну декоративну та творчу 

діяльність, розвиток та ціннісна орієнтація на традиціях народного мистецтва 

України. 

 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

- здатність використовувати, узагальнювати та аналізувати інформацію, 

ставити цілі і знаходити шляхи їх досягнення у галузі початкової освіти в 

умовах постійних змін у суспільстві; здатність до застосування 

різноманітних методів наукового дослідження, уміння використовувати їх у 

професійній діяльності початкової школи;. формулювати думку з 

використанням наукових термінів; 

- здатність логічно, правильно, аргументовано і чітко будувати усне та 

письмове мовлення, володіти навичками ведення дискусії і полеміки; 

- здатність самостійно добирати і опрацьовувати історичні та наукові 

документи, науково-популярні і довідкові джерела; порівнювати інформацію 

з різних джерел; узагальнювати і критично оцінювати історичні та наукові 

факти, аналізувати й узагальнювати історичні та інші події, явища, визначати 

їх суть, причинно-наслідкові зв’язки між ними; виділяти основне, об’єктивне 

і суб’єктивне; робити висновки та узагальнення; 

- здатність працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних 

мережах з метою реалізації завдань початкової освіти; 



- здатність з повагою та дбайливо ставитися до історичної спадщини і 

культурних традицій, толерантно сприймати соціальні і культурні 

відмінності у суспільстві. 

ІІ. Фахові:  

- здібність до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що 

дозволятиме майбутнім учителям початкової школи продовжувати навчання 

в академічному і професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і 

після отримання диплома про вищу освіту; 

- вміння оперувати сукупністю теоретичних знань, практичних умінь, 

навичок, ставлень, досвіду, що дають змогу здійснювати пошукову, 

евристичну діяльність, самостійно здобувати нові знання, аналізувати 

діяльність учасників навчально-виховного процесу, приймати рішення;  

- свідомо користуватися методами та принципами художнього 

виховання, володіти особливостями діяльності вчителя на уроках мистецтва, 

новими концепціями художнього виховання та поліхудожнього розвитку, 

знати структурні особливості різних типів уроків мистецтва за його жанром, 

володіти навичками роботи з різними художніми матеріалами та техніками; 

- готовність до володіння найефективнішими методами формування 

ключових компетентностей молодших школярів (продуктивні, частково-

пошукові, проблемні та інтерактивні); 

- користуватися методами та принципами художнього виховання, 

володіти новими Концепціями художнього виховання та полікультурного 

розвитку молодших школярів, володіти навичками роботи з різними 

матеріалами та техніками. 

2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1.Робота з папером і картоном. 

Тема 1. Вступ до предмету. Техніка «Орігамі». 

Історія  виникнення  паперу. Види паперу, функціональні властивості 

паперу. Технологія  виготовлення  паперу  сьогодення. Призначення  паперу, 

фактури  паперу  та   види  обробка  паперу. Фізичні  властивості  паперу.   

Розмічування і вимірювання  на  папері. Графічні  види  робіт. Шаблон, 

трафарет, штамп, як  засоби  облегшення  робіт  з  папером та  іншими  

матеріалами. 

Використання  паперу  в  практиці  трудового   навчання у  початковій  

освіті. Техніка «Орігамі». Перегинання і складання як основна складова у 

створенні виробів у техніці «орігамі». Методика навчання учнів 

виготовленню виробів у техніці «орігамі». Основні базові форми. 

Тема 2. Паперопластика в дошкільному навчальному закладі. 

Паперові об’ємні фігури. Послідовність дій під час виготовлення 

паперових об’ємних фігур. Створення симетричних силуетних композицій 

вирізуванням паперу. Технологія різання паперу. Витинанка як вид 

декоративно-прикладного мистецтва. З історії витинанки. Види витинанок та 

послідовність створення витинанки. Симетрія й асиметрія у композиційних 

вирізуваннях. Дзеркальна (осьова) симетрія. Правила вирізування й техніка 

безпеки при роботі. 



Тема 3. Аплікація як вид зображальної діяльності. Мозаїка з паперу. 

Аплікація як вид зображальної діяльності та її роль у трудовому 

навчанні. З історії аплікації. Види аплікаційних робіт (предметна, сюжетна, 

декоративна). Декоративна аплікація: геометричні та рослинні візерунки і 

орнаменти. Матеріали і обладнання для аплікаційних робіт. Етапи створення 

аплікаційних виробів. Створення сюжетних аплікацій за видуманим 

сюжетом, за змістом казки. Методика навчання учнів створенню аплікацій. 

Аплікація -  головний  вид  роботи з  папером. Види  аплікації  за змістом. 

Композиційні та  кольорові особистості  тематичної аплікації. Методика  

вироблення  складної  тематичної аплікації. Українські  мотиви в аплікаціях. 

Орнамент. Мозаїка як вид декоративного мистецтва. Різновиди мозаїки. 

Торцювання. Методика створення мозаїки з паперу. 

Кредит 2. Робота з природним матеріалом. 

Тема 1. Аплікація з листя, квітів, насіння овочів, фруктів. 

Використання природних матеріалів на заняттях у ДНЗ. Види природних 

матеріалів, їх специфічні особливості та властивості. Природоохоронна 

заготівля природних матеріалів, зберігання та підготовка до роботи. 

Інструменти, допоміжні матеріали для роботи з природними матеріалами. 

Аплікація з окремих рослинних форм (предметна, сюжетна, орнаментна 

аплікація). Послідовність дій та безпека праці під час виготовлення виробів із 

природних матеріалів.  

Тема 2.Конструювання об’ємних виробів з природних матеріалів. 

Створення декоративних виробів із листя. Особливості рослинних форм. 

Загальне поняття про композицію. Конструювання художніх виробів із 

природних матеріалів. 

Кредит 3. Робота з тканиною та волокнистими матеріалами. 

Тема 1. Робота з текстильними волокнами та нитками. 

Історія  виникнення  тканини. Види  тканин та  волокон і  аналіз  їх  

властивостей. Організація робочого місця, робоча поза при шитті. 

Інструменти та обладнання для роботи з текстильними волокнами та нитками 

в початкових класах. Крій та шиття вручну швейних виробів з прямими 

зрізами. З’єднання деталей ручними швами. Види ручних швів. Пришивання 

ґудзиків, гачків. Різні  призначення  видів  тканин для  виконання  різних  

форм роботи. Види  роботи  з  тканинами та  волокнистими матеріалами. 

Аплікація з тканини.  

Тема 2. Українська народна іграшка – давній вид декоративного 

мистецтва.  Українська народна іграшка – давній вид декоративного 

мистецтва.  Історія виникнення і розвитку української народної іграшки. 

Значення української народної іграшки у вихованні дітей. Види української 

народної іграшки. Лялька – мотанка, як родинний оберіг. З історії 

виникнення ляльки – мотанки. Етапи та послідовність роботи над лялькою. 

Тема 3. Писанкарство. Історія становлення та розвитку писанкарства 

на Україні. Символіка кольору та орнаментики писанки. Писанка в системі 

вірувань та обрядів на Україні. Техніки та матеріали в писанкарстві. 



Традиційні техніки писанкового розпису. Сучасні декоративні техніки в 

писанкарстві. 
Кредит 4. Робота з різними матеріалами. 

Тема 1. Пластичні матеріали, їх види та властивості. Види та 

властивості пластичних матеріалів. Художнє конструювання з пластичних 

матеріалів. Пластилін в навчанні художньої праці. Матеріали, інструменти й 

приладдя для роботи з пластиліном. Техніка безпеки. Технології формування 

окремих частин виробу з пластиліну. Методика навчання дітей дошкільного 

віку створенню виробів з пластиліну. Вироби з солоного тіста. Глина в 

навчанні художньої праці. Види глини для практичних робіт. Інструменти 

прилади для роботи з глиною. Техніка безпеки. Підготовка глини до роботи 

(подрібнення, очистка, відмочування, замішування). Способи 

формоутворення виробів з глини: конструктивний, пластичний, литво, 

штамповка, формування різних фігур поверхні й нанесення рельєфного 

декору. Етапи і послідовність виготовлення виробів з глини. Гончарство як 

один з видів декоративно-прикладного мистецтва. Методика навчання 

простих виробів з глини.  

Тема 2. Робота із сучасними штучними матеріалами. 

Властивості штучних матеріалів: пластик, поролон, синтепон, вата. 

Пластмаси й поролон у виробництві та побуті. Види виробів із сучасних 

штучних матеріалів. Послідовність виготовлення простих виробів із 

використанням пластику, поролону, синтепону, вати. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість годин Кількість годин 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л пр ср л пр ср 

Кредит 1. Робота з папером і картоном. 

Тема 1. Вступ до предмету. 

Техніка «Орігамі». 

9 2 2 5 
10 2  8 

Тема 2.Паперопластика в 

дошкільному навчальному 

закладі. 

8 1 2 5 

12  2 10 

Тема 3. Аплікація як вид 

зображальної діяльності. 

Мозаїка з паперу. 

13 1 2 10 

8   8 

Всього за 1 кредит 30 4 6 20 30 2 2 26 

Кредит 2. Робота з природним матеріалом. 

Тема 4.Аплікація з листя, 

квітів, насіння овочів, фруктів. 

13 1 2 10 
12  2 10 

Тема 5.Конструювання 17 1 2 14 18   18 



об’ємних виробів з природних 

матеріалів. 

Всього за 2 кредит 30 2 4 24 30  2 28 

Кредит 3. Робота з тканиною та волокнистими матеріалами. 

Писанкарство. 

Тема 6. Робота з текстильними 

волокнами та нитками. 

6  2 4 
14 2  12 

Тема 7. Українська народна 

іграшка – давній вид 

декоративного мистецтва. 

13 1 4 8 

8   8 

Тема 8. Писанкарство.  11 1 4 6 8   8 

Всього за 3 кредит 30 2 10 18 30 2  28 

Кредит 4. Робота з різними матеріалами. 

Тема 9. Пластичні матеріали, 

їх види та властивості. 

15 1 4 10 
15   15 

Тема 10. Робота із сучасними 

штучними матеріалами. 

15 1 6 8 
15   15 

Всього за 4 кредит 30 2 10 18 30   30 

Усього годин: 120 10 30 80 120 4 4 112 

 

4. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Робота з папером і картоном.  

1. Вступ до предмету. Техніка «Орігамі» в дошкільному 

закладі. 

2 

2. Витинанка як вид декоративно-прикладного мистецтва. 2 

3. Мозаїка з паперу. Техніка «торцювання». 2 

 Кредит 2.Робота з природним матеріалом.  

4. Аплікація з природних матеріалів. 2 

5.  Об’ємні вироби  з природніх матеріалів 2 

 Кредит 3. Робота з тканиною та волокнистими 

матеріалами. 

 

6. Робота з текстильними волокнами та нитками. 2 

7. Лялька – мотанка, як родинний оберіг. 2 

8. М’яка іграшка. 2 

9. Писанка як унікальний шедевр народного декоративно-

прикладного мистецтва. 

2 

10. Декорування яйця різними матеріалами. 2 

 Кредит 4. Робота з різними матеріалами.  

11. Прийоми виготовлення виробів з пластиліну. 2 

12. Виготовлення виробів із солоного тіста. 2 

13. Робота із сучасними штучними матеріалами. 2 



14. Конструювання іграшок з непридатних дріб’язкових 

матеріалів. 

2 

15. Виготовлення ялинкових прикрас з різних матеріалів. 2 

Разом: 30 

 

5. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Робота з папером і картоном.  

1. Вступ до предмету. Техніка «Орігамі». 5 

2. Паперопластика в дошкільному навчальному закладі. 5 

3. Аплікація як вид зображальної діяльності. Мозаїка з 

паперу. 

3 

 Кредит 2. Робота з природним матеріалом.  

4. Аплікація з листя, квітів, насіння овочів, фруктів. 10 

5.  Конструювання об’ємних виробів з природних матеріалів. 14 

 Кредит 3. Робота з тканиною та волокнистими 

матеріалами. 

 

6. Робота з текстильними волокнами та нитками. 4 

7.  Українська народна іграшка – давній вид декоративного 

мистецтва. 

8 

8. Писанкарство.  6 

 Кредит 4. Робота з різними матеріалами.  

9. Пластичні матеріали, їх види та властивості. 10 

10.  Робота із сучасними штучними матеріалами. 8 

Разом: 80 

 

6. Методи навчання 
Лекція, практичні заняття, бесіда, дискусія, інсценування, пояснення, 

проблемного викладу, проблемних ситуацій. 

7. Методи контролю 
Контрольна робота, усне опитування, творчі роботи; перевірка 

конспектування лекцій, першоджерел, виконання самостійних робіт, 

рефератів, мультимедійні презентації. 

 

8. Розподіл балів, які отримують  

Поточне тестування та самостійна робота Накопичу-

вальні бали/ 

Сума  Кредит 1 Кредит 

2 

Кредит 3 Кредит 

4 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 400 



Практичні 

заняття 

30 30 30 30 

Самостійна 

робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

70 

40 

70 

40 

КР1 – 

30 
КР2 – 30 

Усього 100 100 100 100 400 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

9. Методичне забезпечення 
1) Навчально-методичний комплекс. 

 

10. Рекомендована література 
Базова 

1. Веремійчик І.М. Методика трудового навчання в початковій школі: 

навч. посіб. /І.М. Веремійчик.–Тернопіль: ОСО Мальва,2004. -276 с. 

2. Хорунжий В.І. Практикум в навчальних майстернях з методикою 

трудового навчання/ В.І.Хорунжий; - Тернопіль: СМП Астон , 2003.-220 с. 

3. Шумега С.С. Дизайн: навч.посіб. / С.С. Шумега.- Київ, 2004. – 215с. 

4. Ботюк О. Конструювання з паперу методом орігамі./О.Ботюк. – 

Тернопіль:Навчальна книга, 2002. 

5. Калузька Л.В. Дивокрай. Вибрані дидактико-методичні матеріали у 2-

х книгах для працівників дошкільних закладів.Кн.1/Л.В.Калузька.-Тернопіль: 

Мандрівець, 2005. – 320 с. 

Допоміжна 

1. Бисер /Авт. – сост. Г.Дюмина – М.:ООО ИздательствоАстрель, 2001. – 

256с. 

2. Божко Л.А. Бисер. Издательство 3-е, испр. и допол./ Л.А. Божко. – М.: 

Мартин, 2005.- 120с. Ил. 

3. Божко Л.А. Изделияизбисера. Изд. 2-е, испр. и допол./ Л.А. Божко. – 

М: Мартин, 2007. – 216с. 



4. Бутріль В. Навчати праці естетично, цікаво, творчо./ В.Бутріль – Київ: 

Початкова школа, 2004. 

5. Віденко Н.Д. Ялинкові прикраси./ Н.Д. Віденко. Фото. Н.Діденко. – 

К.: Країна мрій, 2007. – 48с. 

6. Коппалова Н.М. Гурткова робота з аплікації та орігамі./ 

Н.М.Коппалова – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 80с. 

7. Лапицька О.А. Орігамі/Фото. Ю.Кузьменка. – К.: Країна мрій, 2008. – 

48с. 

8. Литвинець Е.М. Українське народне мистецтво. Вишивання і 

нанизування: [Альбом]/ – Е.М.Литвинець.- К.:Вища школа, 2004.-335с  

9. Луцан Н. Народні мотиви в аплікаціях дітей./ Н. Луцан.- Івано-

Франківськ, 1996 .  

10. Людмила Репіленко. Аплікація з природного матеріалу. / Репіленко 

Людмила. – Тернопіль:Підручники і посібники, 2008. 

11. Ляукина М.В. Бисер. /М.В.Ляукина– М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 

2005. – 288с. 

12. Манько В. Українська народна писанка./ Віра Манько. – Львів: 

Свічадо, 2006. 

13. Силецька І.Б. М’яка іграшка./ Силецька І.Б. – К.: СПД Країна Мрій, 

2006. – 176с. 

14. Сковронський В.М. Народна іграшка./ В.М. Сковронський. - Київ: 

Мистецтво,2001. 

15. Соколова С. Азбука орігамі./ С.Соколова – К.: Країна Мрій, 2006. – 

432с. 

16. Стольная Е.А. Цвети и деревьяизбисера./ Е.А.Стольная.– М.:Мартин, 

2006. 
 

11. Інформаційні ресурси 
1. Освітній портал – каталог освітніх ресурсів, новини освіти, вищі 

навчальні заклади України: http://osvita.org.ua 

2. Методичні розробки, навчальні програми, бібліотеки, олімпіади: 

http://edu.ukrsat.com/    

3. Офіційний веб-сайт Інституту інноваційних технологій 

.http://iitzo.gov.ua/index.html.  
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Ключовим компонентом педагогічного діагностування у вищій школі є 

контроль, сутність якого зводиться до виявлення, вимірювання і оцінювання 

знань, умінь та навичок студентів на різних етапах засвоєння змісту 

навчальних дисциплін протягом семестру.  

Контроль включає перевірку знань, умінь і навичок та їх оцінювання. 

Перевірка як складова контролю включає виявлення знань, умінь і навичок 

студентів за допомогою вимірювання протягом семестру на навчальних 

заняттях з урахуванням самостійної роботи студентів. Основною 

педагогічною функцією перевірки є забезпечення постійного зворотного 

зв’язку між науково-педагогічним працівником (НПП) і студентом для 

отримання своєчасної об’єктивної інформації про рівень засвоєння кожним 

студентом і групи в цілому навчального матеріалу, що вивчається, виявлення 

недоліків у навчальній роботі студентів і надання їм необхідної допомоги, а  

Спираючись на відому науково-методичну працю, сформулюємо власне 

тлумачення завдань контрольних навчальних заходів, що проводяться 

науково-педагогічними працівниками ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації в рамках 

педагогічної діагностики за умов кредитної системи організації навчального 

процесу: 

 • на початку вивчення будь-якої навчальної дисципліни необхідно 

виявити рівень знань студентами ключових змістовних модулів тих 

навчальних дисциплін, які забезпечують засвоєння даної дисципліни у 

відповідності зі структурно-логічною схемою її вивчення;  

• перевірка і оцінювання рівня підготовленості студентів до кожного 

навчального заняття і якості засвоєння ними навчального матеріалу, що 

вивчається на занятті; 

 • перевірка розуміння студентами змістовно-логічних зв’язків елементів 

певного змістового модуля з іншими змістовими модулями навчальної 

дисципліни;  

• виявлення рівня розуміння студентами ролі і місця навчальної 

дисципліни в системі підготовки їх за спеціальністю;  

• виявлення рівня розуміння змістовно-логічних зв’язків навчальної 

дисципліни з раніше засвоєними навчальними дисциплінами, що її 

забезпечують; • перевірка і оцінювання якості засвоєння студентами кожного 

змістовного модуля навчальної дисципліни; 

 • виявлення рівня умінь студентів щодо вирішення практичних завдань 

на основі теоретичних положень навчальної дисципліни;  

• перевірка і оцінювання отриманих студентами знань, умінь та ступеня 

опанування ними практичних навичок, а також розвиток теоретичного 

мислення в обсязі вимог програми навчальної дисципліни;  

• проведення НПП самоаналізу власної педагогічної діяльності за 

результатами контролю якості засвоєння студентами змісту навчальної 

дисципліни;  

• використання НПП результатів контролю якості засвоєння студентами 

навчальної дисципліни при наданні їм допомоги та в проведенні з ними 

виховної роботи.  



Основними принципами організації і проведення контрольних 

навчальних заходів зі студентами мають бути: систематичність, 

індивідуальний характер, різноманітність контролю, всебічність, 

об’єктивність, диференційований підхід, гласність, єдність вимог, 

доброзичливість. Виходячи з вищевикладених принципів організації та 

проведення контрольних навчальних заходів, визначають конкретні види 

контролю. 

Критеріями оцінювання з курсу  

а) при усних відповідях: 

    - повнота розкриття питання; 

    - логіка викладання, культура мови; 

    - впевненість, емоційність та аргументованість; 

    - використання основної та додаткової літератури (навчально-

методичних посібників для вчителя, журналів, газет для вчителя 

початкових класів); 

    - аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 

    - якість публічно представляти розроблений матеріал; 

б) при виконанні письмових завдань: 

    -  повнота розкриття питання; 

    - цілісність, систематичність, логічна послідовність, уміння  

      формулювати висновки; 

    - акуратність оформлення письмової роботи; 

    - підготовка матеріалу за допомогою комп’ютерної техніки, різних  

      технічних засобів (комп’ютерів, фотоплівок, слайдів, приладів, 

схем тощо); 

   - самостійність опрацювання матеріалу, складання конспекту уроку  

     написання звіту, реферату; 

        - здатність письмово представляти розроблений матеріал, творчого 

          використання набутих знань, уміння сформулювати своє ставлення  

         до певної методико-інформатичної проблеми; 

       - якість опрацювання завдань. 

 

РІВНІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ: 

Високий рівень.Студент вільно володіє навчальним матеріалом на 

підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано 

висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних 

та колективних завдань при самостійній роботі. 

Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального 

матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для 

формулювання висновків, допускає несуттєві неточності. 

Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на 

репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє 

використовувати знання у стандартних ситуаціях. 

Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхнево 

й фрагментарно. 



Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. 

Кожну оцінку рівня досягнень студента викладач повинен 

аргументовано мотивувати. 

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

1. Тестування  

2. Ведення конспектів  

3. Творчі роботи 

4. Ведення робочих зошитів.  

5. Виконання самостійної роботи 

6. Виконання контрольних робіт  
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                                             Лекція №1,2 

Тема: Папір і картон – загальні відомості. Техніка «Орігамі». 

Аплікація як вид мистецтва. Паперопластика в дошкільному 

навчальному закладі. 
Мета: - навчальна: оволодіти знаннями про історію виникнення паперу, 

з видами і властивостями паперу, його призначенням; 

- розвивальна: розвивати пізнавальні можливості, самостійність, 

працелюбство; 

- виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, 

творче мислення. 

План 

1. Історія   виникнення  паперу. Виробництво  паперу  і   картону. 

2. Види  паперу.  Властивості   паперу. 

3. Види  роботи  з  папером  і   картоном. 

4. Аплікація, витинанка. 

 

Питання для самоконтролю:  
1. Де і коли був вперше винайдений папір? 

2. Які види паперу ви знаєте? 

3. Назвіть властивості паперу. 

4. Які роботи з папером виконують учні початкової школи? 

5. Що таке «аплікація», «витинанка»? Назвіть їх види. 

 

Конспект лекційного змісту  

1. Історія   виникнення  паперу. Виробництво  паперу  і   картону. 

    Папір -  це   матеріал  з  коротких   волокон  рослинного  походження,  

які  тісно  пов’язані  між  собою  і з’єднані  клеючими  масами. 

    Вперше  папір  винайшли  в  Китаї  на   початку ІІ ст.н. е.  Але був  

час, коли  люди  писали на  кам’яних  і  глиняних  плитах,  дерев’яних  

дощечках, кори  берези  папірусі, пергаменті. 

    В  Україні   перші  переробні  підприємства,  так  звані  папірні,  були  

створені  у  ХVІ ст.   

     Папір,  що має  вагу  250 г, називається  картоном. Процес  

виготовлення  тонкого  картону   подібний  до  виробництва  паперу. 

     Папір виробляється  з   деревини,  яку  роздроблюють і  розмелюють  

у   машинах   на   волокно, варять  у   спеціальній  кислоті  і   отримують  

целюлозу. Готову  масу  розводять  водою,  добавляють  каолін, каніфольний  

клей. Через  дрібні  отвори  сітці  стікає вода,  а  паперова  маса  проходить  

між   валками,  пресується,  потім  висушується   намотується  в  рулони  або  

нарізується у  паперорізальній  машині  на   формат  згідно  стандарту. 

Товстий  картон  виготовляють  багатошаровим,  спресовуючи  тонкі  аркуші  

в  мокрому  стані.   

 

Обробка   паперу     та    сфера  використання. 



     Процес  виготовлення  паперу,  який  використовують  у   наші  дні,  

був  запозичений  у  китайців. Дальший  розвиток  виробництва  паперу  

пов'язаний  появою  нових  машин,  які  замінили  ручну   працю. Нині  папір  

виготовляють  на   паперових   фабриках  в  основному  з   деревини,  а  також  

соломи,  стебел  кукурудзи,  ганчір’я  та  макулатури. Всі  процеси  на  

фабриках  виконуються   автоматично. 

     Сфера  застосування  паперу  різноманітна:  поліграфії - друкування  

книг, зошитів,  журналів,  репродукцій; у  техніці – як  прокладний  та  

ізоляційний   матеріал;  у  вигляді  стрічки  і   перфокарти – для  електронно – 

лічильних  машин  і  комп’ютерів,  а  також  для  фотографування,  

копіювання,  фільтрування. Картон  застосовується  у  різних  галузях  

промисловості  в  основному як  прокладний  та  ізоляційний  матеріал. 

    В  творчій  галузі  обробка  паперу  використовується  в   повну  

ширину  своїх  властивостей:  папір  можна  складати, рвати, різати,  вирізати  

отвори, опалювати, зминати,   клеїти, фарбувати,  з’єднувати  з  іншими  

матеріалами  тощо. 

2. Види  паперу.  Властивості   паперу. 

Папір - це пористо-капілярний тіло, доступне для проникнення повітря, 

вологи і поліграфічних фарб, інакше своєрідний каркас, утворений з 

целюлозних волокон, міцно з'єднаних між собою хімічними водневими 

зв'язками. Довжина волокон, з яких утворена папір, 1-2 мм при діаметрі 

близько 25 мкм. Простору між целюлозними волокнами - пори можуть бути 

частково заповнені наповнювачами (наприклад, каоліном), проклеюють 

речовин (наприклад, каніфоллю) і деякою кількістю вологи. 

При намочуванні у воді звичайні види паперу абсолютно втрачають 

первісну механічну міцність, при просочення гасом або маслами міцність 

паперу майже не змінюється. Це переконує вас у тому, що целюлозні волокна 

в папері з'єднані між собою головним чином хімічними водневими зв'язками 

і в Щонайменше - силами Ван-дер-Ваальса і тертя. Відомо, що водневі 

зв'язки нечутливі до дії вуглеводнів і масел. 
 

3. Види  роботи  з  папером  і   картоном. 

      Важливо   дуже  добре знати властивості  паперу  і  картону  для  

того  щоб   вільно  опанувати  знаннями  та  навичками   в   трудовій  

діяльності. Всі   види  творчих   робіт  в  трудовому  навчанні  виконуються   

різними  способами  за  різними  технологіями  виконання. Роботи  які   

об’єднують  два  типи   паперу  сам  папір  та  картон  дуже  часто   

приймають  декоративний  вигляд  і  служать  гарним  оздобленням  

приміщень. Види  робот  з паперу  розділяються  на:  робота  з   папером  як  

допоміжним  засобом, робота  з  папером   на  площині, робота  з  папером  в  

об’ємі,  оформлювальні  роботи  з  паперу художньо – декоративні  роботи  

тощо. 

Зупинимося  на   видах  художньо – декоративних  робіт які  вивчаються  

з  молодшими  школярами  в  початковій  освіті: витинанки,  аплікації, 

конструювання, макетування, моделювання,  тощо. 



Ознайомлюючись  з  властивостями  паперу  і   картону, та  його  

особистості   волокнистої  будови  яка  дозволяє  чіпляти   і  з’єднувати  до   

себе  все  що   завгодно,  а   за  допомогою   різного  клею  також   

приєднувати  і  металеві  та  пластикові   елементи  і  частинки.  І  все   це  дає  

багато   можливостей   для  створення  нових   творчих  композицій  

трудового   навчання    у  художньо – декоративному  направленні. 

Виграшним  з’єднанням  двох  різних   видів  матеріалів  для   трудового  

навчання   у   початковій  освіті  є   роботи    паперу  і  картону  з   

природними  матеріалами. По   перше  папір  первинно   виготовлявся  з   

деревини   а   природні  матеріали  теж   мають  відносини  до  дерев,  кущів, 

рослин, квітів  та  плодів  дерев  та  кущів. 

Через   такі  творчі  роботи  діти  пізнають   природу  та  Ії  оточення. 

Торкаються   до  творінь  природи. Роздивляються  пластичні  форми  і  

розвивають  абстрактне   мислення  та   фантазію,  залучаючи   природні  

матеріали  до світу  своїх   іграшок  і  уявлень. 

4. Аплікація, витинанка. 

У   початкових  класах  значне  місце   відводиться  аплікаційним  

роботам як   одному  з  доступних  видів  художньої  творчості молодших   

школярів. 

Аплікація – слово «аплікація»  в  перекладі  з  латинської  мови  означає  

«накладання», це - один  з   видів   зображувальної  техніки  ДМ, в  основу  

якої  покладено  накладання  форм   різних  матеріалів  і  закріплення  їх  на  

іншому  матеріалі,  прийнятому  за   тло. 

Аплікація  -  це і  художні   види  робіт; витинанки, колажі, декоративні  

прикраси, новорічні  іграшки,  театральне  знаряддя  та  ляльки тощо. 

Аплікація   може   розрізнятися  на   види;  проста, складна, змішана. 

Також   аплікація  має   жанри; портрет, пейзаж, натюрморт, тощо,  а  ще  

особисті   жанри як  сюжетну  аплікацію,  предметну  аплікацію, декоративну  

аплікацію.    

 
 

Лекція №3 

Тема: Робота з природними матеріалами 

Мета: - навчальна: оволодіти знаннями про види робіт з природних 

матеріалів;  

- розвивальна: розвивати пізнавальні можливості, самостійність, 

працелюбство; 

- виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, 

творче мислення. 

План 

1. Виховне значення роботи з природними матеріалами у розвитку 

дитини. 

2. Види природних матеріалів. 

3. Підготовка природних матеріалів до роботи. 

Конспект лекційного змісту 



1. Робота з природним матеріалом має велике значення для 

естетичного виховання дітей, прищеплення їм художнього смаку, розвитку 

творчих здібностей, уявлення. Завдання роботи з природним матеріалом - 

пробудити у дітей любов до рідної природи, сприяти вихованню у них 

патріотичних почуттів. Робота з природним матеріалом сприяє і 

формуванню у школярів дбайливого ставлення до природи. Зустріч з 

природою розширює уяву дітей, удосконалює їх уміння уважно 

спостерігати різні явища. Великий вплив має робота з природним 

матеріалом на розумовий розвиток дитини, на розвиток її мислення. Праця 

по виготовленню виробів з природного матеріалу сприяє розвитку 

особистості дитини, вихованню її характеру. 

2. Розглянемо деякі види природних матеріалів, що найбільш часто 

використовуються для різноманітних виробів на уроках трудового 

навчання. 

Жолуді зустрічаються на півдні ї в середній полосі нашої країни. 

Збирають жолуді восени. Зберігають в прохолодному і не дуже сухому 

приміщенні. При тривалому зберіганні в сухому приміщенні вони дуже 

висихають, оболонка стає крихкою і працювати з таким матеріалом важко. 

Збирають і жолудеві чашечки - плюски. 

Каштани збирають восени після повного їх дозрівання, бо передчасно 

зірваний каштан при висиханні зморщується.  

Листя використовують для виготовлення об'ємних іграшок з 

природного матеріалу, а також для аплікації. Заготовляють листя протягом 

року. Весною можна заготовити листя з ніжним світло-зеленим 

забарвленням, влітку листя потемнішає, а осінь дасть найбільш багату 

палітру фарб. Але збирати листя треба обережно, не пошкоджуючи 

насадження. 

Підготувати листя до зберігання можна по-різному: засушити його під 

пресом або висушити гарячою праскою. Засушують листя під пресом так: 

заготовляють малопроклеєний папір (обгортковий, газетний, 

фільтрувальний). Складають аркуші паперу вдвоє у вигляді книжки і між 

ними вкладають листя. Книжки з рослинами складають одна на одну. На 

верхню книжку кладуть лист фанери або дошку і вантаж 10-15 кг. Другий 

спосіб, що дозволяє швидко одержати засушені рослини, полягає ось в 

чому: на газетний папір, складений в кілька разів, кладуть листя і зверху 

прикривають однією газетою. Потім прасують гарячою праскою, 

перевертаючи листя. Висихає листя при такому способі за 2-3 хв. 

Зберігають засушене листя в конвертах в теплому, але не дуже сухому 

приміщенні. 

Різноманітні вироби можна виготовляти з шишок, жолудів, каштанів, 

горіхів тощо з використанням допоміжних матеріалів: кольорового паперу, 

пір'я, засушеного листя, насіння, гілочок, пластиліну. Для роботи, окрім 

матеріалів, потрібні найпростіші інструменти: шило, ніж, ножиці, голка, 

пензлик, кусачки, круглогубці, ручні лещата, свердла, буравчики. Всі ці 



інструменти використовуються і при обробці паперу, картону, тканини, 

деревини, металу, пластичних мас. 

В процесі виготовлення виробів з природного матеріалу часто 

доводиться свердлити або проколювати отвори, надрізати та перерізати. 

При роботі з жолудями, каштанами та лісовими горіхами слід намагатись 

якомога менше пошкоджувати оболонку. Для цього треба, щоб шило чи 

ніж, яким виконується робота, були гостро заточені. Просвердлювати 

жолуді, каштани краще не шилом, а свердлом. Для закріплення свердла і 

виконання операції можна використати ручні лещата. Прорізувати отвори в 

свіжому каштані чи жолуді треба обережно тому, що ніж, якщо до нього 

прикласти значні зусилля, може проскочити в м'якоть і зробити великий 

розріз або розламати шкаралупу. Робота з сухими жолудями і каштанами 

складніша. Особливо обережно необхідно поводитись з крихкою і ламкою 

шкаралупою. Ніж і свердло повинні бути гострими, а виконувати роботу 

треба обережно, без сильного натиску на інструмент. Деталь, яку 

вставляють в отвір, просвердлений в каштанові чи жолуді, слід приклеїти. 

При виготовленні виробів з шишок в них доводиться свердлити отвори 

або й обрізати на певну довжину, надавати потрібної форми. Якщо треба, 

щоб після висихання шишка не розкрилась то спочатку її обмотують 

стрічкою, а вже потім падають бажаної форми і сушать. Після висихання 

шишку обов'язково покривають столярним клеєм. 

З'єднують окремі деталі з шишок за допомогою шипів та клею. Для 

шипів обов'язково свердлять отвори. Просвердлити шишку, особливо 

ялинову, дуже не просто. Ялинові шишки мають крихкі лусочки, тому 

свердлити їх треба обережно. З боків легше свердлити нерозкриті шишки. 

В розкритій луска стирчить в різні боки і при свердлінні ламається, а 

вставлені деталі тримаються погано. Якщо треба закріпити деталі під 

лускою, то досить глибше вставити деталь під луску і залити клеєм. В 

цьому разі деталь буде триматися міцно. На столярному клеї виконують всі 

шипові з'єднання, але, якщо його немає, можна взяти клей ПВА. 

При роботі з грецьким горіхом його обережно розколюють ножем на 

дві половинки. Склеюють половинки горіха столярним клеєм або ПВА. 

Готові вироби з природного матеріалу покривають безколірним олійним 

лаком. 

Робота з соломкою. Соломка - ще один цікавий природний матеріал, 

який дає великі можливості для фантазії і творчості. Із соломки 

виготовляють найрізноманітніші вироби: картини і панно, прикрашають 

вироби з деревини, виготовляють фігури людей, тварин, птахів, плетуть і 

т.д. 

Серед видів декоративно-прикладного мистецтва найбільш простим за 

технологією виконання і доступним за матеріалом для учнів початкових 

класів є аплікація соломкою. Для аплікації вибирають солому різних 

зернових культур. Кращою є солома вівса, жита, пшениці, рису. Кожен її 

вид має свої особливості. 



Житня солома найбільш міцна і цупка. Гладенькі стебла в ній довгі, 

однакової товщини, мають красивий золотавий відтінок. 

Пшенична солома за кольором світліша житньої, менш міцна, але 

еластичніша. Гладенькі стебла в ній короткі і сильно потоншуються в 

напрямку до колоска. 

Вівсяна солома блідо-золотистого відтінку, дуже еластична і легка в 

роботі. 

Солома з рису сама тонка і міцна, завдяки чому вона найкраще 

підходить для виготовлення різних фігурок. 

Соломку краще брати із снопів, одержаних при збиранні врожаю на 

пришкільній ділянці, або збирати на узбіччі полів, обережно зрізуючи чи 

вириваючи з корінням. Соломка після комбайна зім'ята і для роботи 

непридатна. У зібраній соломці відрізують вузли і зчищають з стебел листя. 

Потім її сортують за довжиною і сортами зернових культур, зв'язують в 

окремі пучки і складають в коробки. В такій упаковці соломка зберігається 

дуже довго, не змінюючи своїх властивостей. 

Підготовка соломки до роботи полягає в наступному. Розрізану і 

очищену соломку кладуть у ванночку і заливають кип'ятком. Через 15-20 

хв. вона стає еластичною. Соломку витягують з води, промокають 

ганчіркою або газетним папером і розрізають уздовж ножицями, ножем або 

скальпелем. Гострий кінець ножа вводять у середину стебла, тримаючи ніж 

лезом вгору, і переміщають його вздовж соломки до кінця. Розрізану 

соломку прасують розігрітою праскою спочатку з внутрішнього боку, а 

потім з зовнішнього - лицьового. Прасувати соломку слід на твердій основі: 

кускові фанери, чистій дошці, складеному в кілька шарів папері. 

Колір соломки можна змінити кількома способами. Перший - це 

прасування соломки гарячою праскою. Інший спосіб - фарбування соломки 

аніліновими фарбниками. Іноді необхідно мати соломку білого кольору. 

Для цього можна, наприклад, залити соломку кип'ятком і поставити на 

вогонь. Через кілька хвилин вода пожовтіє і її зливають, а в посудину 

заливають чисту. Так повторюють 4-6 разів. 

Жовтий колір соломки можна одержати, якщо в киплячу воду 

добавити харчову соду. Колір соломки залежить від часу кип'ятіння. 

Основним робочим інструментом для аплікації соломкою є скальпель 

або ніж-різець. Крім того, необхідні ножиці, пінцет, шило, шліфувальна 

шкурка. Для наклеювання соломи на основу застосовують клей ПВА. За 

основу можна використовувати різні матеріали: багатошарову фанеру, 

дощечки різних порід дерев, картон, оксамитовий папір. 

Відповідно до рисунка підбирають основу, на яку потім накладають 

соломку. Цю роботу можна виконувати різними способами. В початкових 

класах аплікацію виконують готовими деталями (соломка, наклеєна на 

папір). Послідовність роботи така. Спочатку рисунок переводять на основу, 

а потім - на тонкий папір. Для цього беруть два аркуші кольорового 

копіювального паперу і складають фарбувальними боками один до одного, 

а між ними вкладають аркуш тонкого паперу. Зверху кладуть рисунок і 



переводять. На тонкому папері рисунок переведеться з двох боків. Перед 

наклеюванням соломки на папір всі деталі нумерують і визначають, в 

якому напрямку буде розміщена соломка. Приклеюють соломку до паперу 

з невеликим припуском. Після сушки деталь обрізають по контуру. 

Інший спосіб аплікації соломкою полягає в накладанні кожної окремої 

соломинки на основу. Спочатку на неї переводять рисунок, потім нарізають 

соломку кусочками бажаної довжини і ширини, покривають зворотний бік 

клеєм і приклеюють до основи. 

 

Лекція №4 

Тема: Текстильне виробництво. Крій та шиття. Українська народна 

вишивка. Робота з нитками,  шнуром. 

Мета: навчальна: ознайомити студентів з розвитком текстильної 

промисловості, видами волокон, різновидом робіт у початковій школі з 

текстильних матеріалів, дати уявлення про волокна рослинного, тваринного 

та хімічного походження,; 

- розвивальна: розвивати пізнавальні можливості, самостійність, 

працелюбство; 

- виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення 

отримувати нові знання самостійно. 

Література: 

1. «Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з 

українською мовою навчання». – К., 2012. 

2. Веремійчик І.М. Методика трудового навчання в початковій школі. 

Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. 

-  Тернопіль.: Мальва: ОСО, 2004. 

3. Хорунжий В.І. Практикум в навчальних майстернях з методикою 

трудового навчання. -  Тернопіль: Астон 2001. 

4. Горшкова М.В. Вышивка крестом. Новые идеи. – Харьков, 2012. 

5. Ращупкина С.Ю. Вышитые пейзажи. Цветы и деревья вышитые 

крестиком / С.Ю. Ращупкина – М.: РИПОЛ класик, 2011. 

 

Питання для самоконтролю:  
1. Які існують види волокон? 

2. Які роботи з текстильним матеріалом виконують учні початкової 

школи? 

3. Від чого залежить властивість тканин? 

План 

1. Розвиток  текстильної промисловості. 

2. Види текстильних волокон. 

3. Види  робіт  з  тканиною  та   волокнистими  матеріалами. 

 

Конспект лекційного змісту  

1. Розвиток  текстильної промисловості. 



Відомості  про  розвиток  текстильної  промисловості. Волокнисті 

матеріали.  Прядіння  волокон. Ткацтво,  крій  та  ручне  шиття. Ремонт  

одягу. Шиття  народного   традиційного  одягу. 

Текстильними  називаються  такі  матеріали  і   вироби, які  виготовлені  

з  натуральних  і  хімічних   волокон. Без  попередньої  їх  переробки  в  

пряжу  з   волокон  виготовляють  лише  вату, повсть,  фетр.  Серед  

текстильних  матеріалів  і  виробів  провідне  місце  за  об’ємом  і  значенням 

займають  тканини. Сотні  років  люди  виробляли  тканину  за  допомогою   

ручних  веретен, прядок,  примітивних  ткацьких  верстатів. І  тільки  у  ХVІІІ   

з’явилися  на  світ   перші  ткацькі  станки. Сьогодні   тканини   виробляються  

також  на   станках  тільки   з  електронним  обладнанням. 

 

2. Види текстильних волокон. 

Тканини є одним із видів конструкційних матеріалів і мають свої певні 

властивості, які залежать від  толокняного складу, структури, особливостей  

їх обробки.  

Схема «Текстильні волокна». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рослинні волокна. 

Найпоширенішою  прядильною культурою, з якої одержують текстильні 

волокна  є  бавовник (хлопок). Його вирощували ще в  3 тис. до н.е. в Індії, 

Китаї. Зараз його вирощують у всіх країнах з теплим сухим кліматом: 

Бразилії, Киргизстані, Азербайджані, Вірменії Казахстані та ін.. Це рослина, 

плід якої – коробочка, в якій насіння  покрите волокнами, ватою. Це волокно 

називають бавовною-сирцем, а ще «білим золотом» із-за високої ціни  цієї 

продукції. 

Льон – трав`яниста  однолітня рослина, що має у стеблах лляне волокно 

у вигляді пучків. Льону є близько 200 видів, але вирощують в  основному 

льон-довгунець.     

Коноплі – висока трав`яниста рослина, у стеблах якої знаходяться  

волокнисті пучки, але набагато твердіші і товщі, ніж у льону. На території 

Київської Русі льон і коноплі  почали вирощувати в  Х –ХІІІ ст..  Зараз  

вирощують  переважно льон у країнах з помірним кліматом: в Україні, 

Білорусі, Росії, країнах Балтії. 



Волокна тваринного походження. 

Із шерсті овець і кіз, кролів, верблюдів  виготовляють  високоякісну 

пряжу, яка йде на виготовлення зимових теплих речей. 

Найтонший і найдорожчий натуральний шовк нам дає тутовий 

шовкопряд. Це  великий метелик, личинка якої велика гусениця, що 

полюбляє харчуватись листям шовковиці (тутини). Коли гусениця виростає і 

обплутуючи  себе, стає коконом, ці кокони розмотують і   нитки йдуть на 

виготовлення шовку.  

Хочеться відмітити, що при виробництві тканин з натуральних волокон 

шкоди навколишньому середовищу людина майже не надає. Сировину вона 

вирощує власними силами, не шкодячи природі і лише на стадії фарбування 

тканин хімічними фарбниками відбуваються викиди в навколишнє 

середовище шкідливих відходів. Але натуральні тканини дорогі, так як на їх 

виробництво витрачається багато праці, часу та коштів. 

Мінеральні волокна 

Азбест – це мінерал (камінь), який має твердо-волокнисту будову.  

Волокна азбеста  мають добру вогнестійкість та термостійкість, тому 

використовуються як технічні тканини. З азбесту виготовляють костюми для 

пожежників, фільтри,  брезенти, технічний картон (для  плотності металевих 

з`єднань), будівельні матеріали, добавляють до сплавів металів для 

ювелірних виробів. Добувають азбест в Канаді, Південно-Африканській 

республіці, Росії, на Кавказі, Китаї, Фінляндії, Японії. 

Хімічні волокна добувають із  відходів деревини, нафти, вугілля, 

шляхом обробки їх хімічними речовинами. Під дією високих температур з 

відходів утворюється однорідна прозора маса, яка захолодає, проходячи крізь 

сита, витягуючись у еластичні нитки. 

При виробництві хімічних волокон весь процес має шкідливий вплив не 

тільки на навколишнє середовище, на тих людей, що працюють на їх 

виробництві, а і на тих, хто ці вироби використовує. Але вони дешеві, зручні, 

хоч і  мають шкідливі властивості. 

Ткацтво. 

  Для того, щоб виготовити тканину нам потрібні нитки, тобто пряжа. 

Колись  із волокон різного походження люди вручну пряли нитки за 

допомогою веретена, а потім і прядки. Сучасні прядильні  машини  це 

роблять у тисячу разів  швидше, ніж вручну. На цих машинах працюють 

прядильники. Люди цієї професії слідкують за роботою машини,  ліквідують 

обриви ниток, змінюють бобіни (котушки). 

Із ниток за допомогою ткацького верстата  з давніх - давен виготовляли  

тканину. Тільки раніше це були ручні верстати, а тепер – електричні, і роботу 

вони виконують набагато більшу. Людина, що обслуговує  ткацький верстат 

називається ткач. Він, як і прядильник слідкує за роботою машин. 

Властивості  тканин 

Тип Властивість Характеристика 

Оптичні Блиск Здатність відбивати світло 

Колорит Співвідношення кольорів. 



Механічні Міцність Здатність витримувати певне 

механічне навантаження. 

Зминальність Здатність зберігати заломи 

Драпірувальність Здатність утворити м`які складки 

Гігієнічні Гігроскопічність Здатність вбирати вологу 

Теплозахисні 

властивості 

Здатність зберігати тепло.  

Повітропроникність Здатність пропускати повітря 

Пилоємкість Здатність  вбирати пил,  

забруднюваність 

Технологічні Зсідальнісь Зменшення розмірів при 

замочуванні, пранні, волого-

тепловій обробці 

Обсипальність 

ниток 

Випадання ниток при  обрізаних 

краях 

Розсунення ниток 

у швах 

Зсування ниток у результаті 

розтягування або згинання тканини 

 

Види переплетень. 

При виготовленні тканини нитки основи натягуються на вали. Між 

нитками пролітає човник з ниткою утоку(поперечна нитка). Потім човник 

пролітає  у зворотному напрямку. Цей процес повторюється, поки не 

закінчаться нитки основи. Такі переплетення ниток основи і утоку бувають 

різні. 

 Коли вони чергуються одна через одну, то це буде полотняне 

переплетення.  

Коли  поперечна нитка утоку чергується  із основою  одна через дві  

нитки  - це саржеве переплетення.  

Коли поперечна нитка утоку чергується одна через  чотири або п`ять  

ниток – це сатинове, або атласне  переплетення.   

По краю будь-якої тканини   йде пруг ( кромка), яка не дає  ниткам 

тканини обсипатись. 

В залежності від виду переплетення тканини мають різні властивості. 

Бавовняні і лляні тканини  мають спільні властивості: вони гігроскопічні 

, термостійкі, досить міцні, погано драпіруються, мають значну зсідальність.  

Ці тканини використовують для виготовлення  постільної білизни,  літнього 

одягу. 

Шерстяні тканини не тільки красиві, а й міцні, мають високі  

теплозахисні властивості, слабо зминаються, легко піддаються волого-

тепловій обробці. Але мають недолік:  високу пилоємність. З таких тканин 

виготовляють зимовий та демісезонний одяг, покривала, ковдри, костюми. 

Шовкові тканини м`які на дотик, мають приємний блиск, високу 

міцність. Вони легкі, мало мнуться, добре драпіруються. З них виготовляють 

літній святковий одяг, дорогу постільну  та нижню білизну… 



Тканини з хімічних волокон мають різкий блиск, низькі теплозахисні 

властивості, погану гігроскопічність.Вони погано драпіруються. Але вони 

легкі, не мнуться, дешеві.  

 

3.Види  робіт  з  тканиною  та   волокнистими  матеріалами 

    Практичне  застосування   знань   і   навичок  трудової   діяльності  у  

роботі  з   тканинами  та  волокнистими  матеріалами  відображається   у   

багатьох   роботах  які   виготовляються  з  паперу; аплікація, мозаїка тощо. У   

початкових  класах  значне  місце   відводиться  аплікаційним  роботам як   

одному  з  доступних  видів  художньої  творчості молодших   школярів. 

      Аплікація – слово «аплікація»  в  перекладі  з  латинської  мови  

означає  «накладання», це - один  з   видів   зображувальної  техніки  ДМ, в  

основу  якої  покладено  накладання  форм   різних  матеріалів  і  закріплення  

їх  на  іншому  матеріалі,  прийнятому  за   тло. 

  Аплікація  -  це і  художні   види  робіт; витинанки, колажі, декоративні  

прикраси, новорічні  іграшки,  театральне  знаряддя  та  ляльки тощо. 

   Аплікація   може   розрізнятися  на   види;  проста, складна, змішана. 

   Також   аплікація  має   жанри; портрет, пейзаж, натюрморт, тощо,  а  

ще  особисті   жанри як  сюжетну  аплікацію,  предметну  аплікацію, 

декоративну  аплікацію.    

    Тканину   можливо   зробити  твердою  засобами   замочування   у   

розчині  клею  з  подальшим   висушуванням  і   тоді   можливі   такі   види   

робіт   які   ідентичні   макетуванню   та   моделюванню.         Місце   

макетування  з  картону  та  паперу   за  допомогою   синтетичних  матеріалів  

на  уроках   трудового   навчання     визначається  в  основному  тим,   що  

молодші   школярі  навчаються  розуміти  любу   конструкцію,  устрій   і  це   

важлива  річ для  сприйняття  різного   роду   предметів   і  для  пізнання  

навколишнього   світу.  Вчитель  початкової  освіти  на  уроках  з  праці   

повинен  готувати  дітей  до  конструкторської   діяльності.  Це  значить 

вчити  їх  спостерігати,  осмислювати  і  уявляти  форму  предметів,  вчити   

проектувати  і  перетворювати  свої   припущення в  різних  варіантах. 

Вміння  складати  загальну  композицію  у   різних  технік з     різних  

матеріалів  та  з  окремих  частин  в  єдине  ціле. 

Волокнисті   матеріали   та   тканину  можна  використовувати   в  об’ємі   

у   техніці  «Пап’є-Маше». Синтез  -  це   поєднання  в  єдине  ціле. Синтез  

технік  -  це   поєднання   у   виконанні   практичної  роботи  одразу  кілько    

провідних  технік; аплікації,  «Пап’є-маше», шиття, вишивання, в’язання, 

конструювання  тощо. 

Лекція №5 

Тема: Робота з різними матеріалами. 

Мета: - навчальна: розширити знання про різновиди матеріалів та 

особливості роботи з ними у початковій школі; 

- розвивальна:розвивати вміння логічно сприймати матеріал виділити 

ключові моменти, розвивати активність думки;   



- виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення 

отримувати нові знання самостійно. 

План 

1. Пластичні матеріали. 

2. Робота з природнім матеріалом. 

3. Пласмаси, дріт. Види робіт. 

 

Питання для самоконтролю:  
1. Які пластичні матеріали ви знаєте? 

2. Назвіть властивості пластиліну. 

3. Опишіть етапи роботи над виробом технікою папьє-маше. 

4. Як правильно підготувати природні матеріали до роботи? 

 

Література: 

1. Веремійчик І.М., Методика трудового навчання в початковій школі. 

Навчальний посібник. - Тернопіль: Мальва - ОСО, 2004.- 276 с  

2. Хорунжий В.І., Практикум в навчальних майстернях з методикою 

трудового навчання. - Тернопіль: Астон, 2001. - 220 с.  

3. Веремійчик І.М., Методика трудового навчання в початковій школі. 

Навчальний посібник. - Тернопіль: Мальва - ОСО, 2004.- 276 с. 

4. Хорунжий В.І., Практикум в навчальних майстернях з методикою 

трудового навчання. - Тернопіль: Астон, 2001. - 220 с.  

 

Конспект лекційного змісту  

1. Пластичні матеріали. 

У процесі вивчення розділу «Людина і природа» на уроках трудового 

навчання: технічної та художньої праці чинною програмою передбачена 

робота з такими пластичними матеріалами як глина і пластилін. Найчастіше 

для реалізації цього розділу програми вчителі почакткової школи обирають 

роботу з пластиліном, оскільки він є більш доступним і легким у 

використанні. 

Пластилін - штучний пластичний матеріал, що містить у своєму складі: 

глину, з додаванням воску і гліцерину, жирові речовини, барвники та інпгі 

домішки. Його слід зберігати при кімнатній температурі, перед ліпленням 

пластилін розігрівають та розминають до стану пластичності. 

Разом з тим цікавим матеріалом для створення об'ємних виробів є глина. 

Глина - осадова порода, яка має такі властивості: у суміші з водою 

утворює пластичну масу, після висихання зберігає надану їй форму, після 

випалювання набуває твердості та міцності. Завдяки цим властивостям глину 

застосовують в різних галузях промисловості: будівельній, паперовій, 

нафтовій, гумовій та ін. За складом розрізняють такі види глини: пісні (з 

великим вмістом піску) та жирні (з невеликими домішками піску). Для 

роботи на уроках трудового навчання: технічної та художньої праці слід 

використовувати жирну глину, оскільки вона дуже пластична. 



Глина є найкращим матеріалом для уроків трудового навчання: 

технічної та художньої праці, оскільки вона добре формується, довго зберігає 

надану їй форму, легко фарбується різними фарбами: аквареллю, гуашшю, 

маслом. 

Оскільки пластилін не потребує попередньої підготовки, то ним часто 

замінюють глину. Слід пам'ятати, що ці матеріали нерівноцінні, оскільки 

відрізняються за властивостями, технологією обробки, використанням та 

призначенням. 

Для роботи з пластичними матеріалами в початковій школі кожному 

учневі необхідно мати таке обладнання: пластмасову дощечку, склянку для 

води, пензлик для фарб, серветки для рук, набір стеків. 

Ліплення слід завжди виконувати на пластмасовій дощечці розміром 

приблизно 25x25 см. Це дозволяє у процесі роботи працювати з різними 

сторонами виробу. 

Для відображення дрібних деталей, нанесення візерунків, штрихів, 

заглибин необхідні стеки - спеціальні інструменти для роботи з пластичними 

матеріалами які мають плоский та загострений кінець, їх виготовляють з 

різних матеріалів - дерева, пластмаси, дроту (див. рис. 31). 

Плоскою стороною зручно розділяти глину чи пластилін на шматки, 

наносити на площину (для виготовлення аплікації), робити заглиблення у 

заготовці, а загостреним кінцем наносити лінії та робити проколи. 

Перед розписом виробів необхідно зробити їх поверхню гладкою. Для 

цього можна використати такий прийом: виріб з глини полірують змоченим 

водою шматочком поролону або тканини, після висихання - зачищають 

наждачним папером. 

Розпис виробів з глини виконують пензликами, використовуючи гуаш та 

акварельні фарби. Отже, у процесі роботи з пластичними матеріалами слід 

використовувати як глину, так і пластилін, але по можливості перевагу 

надавати глині, оскільки вона легше піддається обробці. 

Пап'є-маше називають процес виготовлення різноманітних виробів із 

спеціальної паперової маси, яка має ідентичну назву. 

Навчання цій техніці передбачено діючою програмою з трудового навчання: 

технічної та художньої праці у 4 класі, при вивченні розділу«Людина і 

природа». Вироби з пап'є-маше, у порівнянні з глиною і пластиліном, значно 

легші та міцніші, їх зручніше фарбувати, надавати їм вигляду природних та 

побутових форм. З пап'є-маше учні початкової школи виготовляють 

карнавальні маски, овочі, фрукти, предмети вжитку. 

У декоративно-прикладному мистецтві існує два способи пап'є-маше. За 

першим - вироби формують із пластичної паперової маси, до якої додають 

глину, крейду та інші наповнювачі. Для з'єднання компонентів такої маси 

використовують столярний та декстриновий клей. Готові вироби 

розфарбовують. В умовах початкової школи користуються іншим способом. 

Вироби виготовляються у такій послідовності: 

 ліплять з глини або пластиліну необхідну форму; 



 обклеюють форму кількома шарами паперу (перший шар  - зволожений 

водою папір, наступні - з додаванням клею) і просушують виріб; 

 розрізають предмет на дві частини, звільняють від глини та з'єднують 

частини смужкою паперу; 

 обклеюють виріб двома шарами підготовленого паперу і просушують; 

 шліфують наждачним папером та розфарбовують. 

Для роботи з пап'є-маше найкраще підходить пористий папір, який легко 

промокає (обгортковий, газетний) та клей ПВА. Фарбувати вироби краще 

олійними фарбами, а для додаткового блиску можна їх покрити лаком. 

Отже, робота з пап'є-маше розвиває в молодших школярів просторове 

мислення, виховує охайність та старанність. Під час роботи за цією технікою 

слід звернути увагу дітей на дотримання правил культури праці. 

Підсумовуючи розгляд теми, варто відзначити, що роботу з пластичними 

матеріалами (глиною, пластиліном, пап'є-маше) слід включати до гурткової 

та позакласної роботи з трудового навчання: технічної та художньої праці. 

Це дозволить розширити художньо-конструктивні знання молодших 

школярів, удосконалити їх предметно-перетоврювальні вміння і навички у 

процесі виготовлення складних об'ємних виробів та сюжетних композицій. 
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Контрольна робота №1 

1. Де і коли був вперше винайдений папір? 

в Єгипті 5 тис. років тому 

у Китаї у 2 ст. н.е. 

у Малій Азії у 1 ст. н.е. 

в Японії у 3 ст. н.е. 

 

2. Сутність технологічної операції полягає у відокремленні частин 

матеріалу для надання заготовці потрібної форми і заданих розмірів - це: 

згинання 

різання 

вимірювання 

розмічання 

 

3. Один з видів народної художньої творчості, прикраса, пов’язана з 

функцією декорування інтер’єру: 

витинанка 

аплікація 

вишиванка 

орігамі 

 

4. Видом образотворчого мистецтва, що полягає у вирізуванні, 

накладанні різних форм і закріпленні їх на фоновому матеріалі є: 

оздоблення 

окантовка 

аплікація 

витинанка 

 

5. Що не належить до видів українського декоративно-прикладного 

мистецтва? 

художній розпис 

орігамі 

складена витинанка 

вишивання 

6. Термін «витинанка» походить від техніки її виготовлення, тобто:  

вирізати 

розмічати 

вимірювати 

наклеювати 

 

7. Витинанки,виготовлені з одного аркушу паперу, називають: 

складні 

одинарні 

комбіновані 

об’ємні 



8. Створення орнаментальних зображень, що використовуються для 

прикрашання виробів – це: 

сюжетна аплікація 

предметна аплікація 

декоративна аплікація 

складна аплікація 

9. Формування у школяра дбайливого ставлення до природи – основне 

завдання роботи з: 

папером 

пластиліном 

природніми матеріалами 

бісером 

 

10. Паперова аплікація поділяється на такі види: 

складена 

предметна 

 сюжетна 

 декоративна 

одинарна 

 

11. Вид паперу залежить від: 

властивостей паперу 

кольору 

складу паперової  маси 

малюнку 

технологічного процесу виробництва 

 

12. Існують аплікації такого типу як: 

«бокал» 

«вазон» 

«кошик» 

«букет» 

 «рушник» 

 

13. Орігамі … – мистецтво складання паперу. 

14. Аплікація, що відображає сукупність подій, явищ, ситуацій, 

називається … сюжетною. 

15. Візерунок або узор, побудований на ритмічному повторенні 

геометричних елементів, стилізованих тваринних чи рослинних мотивів – це 

… орнамент. 

16. Установіть відповідність між видами художньої роботи з папером. 

1) аплікація          

2) витинанка       

3) орігамі 



А) Орнаментальні й фігурні прикраси житла, ажурно витягнуті ножицями 

з паперу 

Б) Різноманітні  декоративні  вироби, що виготовляються складанням 

аркуша паперу 

В) Один із видів обробки паперу, що включає вирізання, накладання та 

закріплення різних деталей на папері – основі 

17. Установіть відповідність між назвамиоперацій та їх визначенням. 

1) склеювання 

2) різання 

3) розмічання 

А) Сутність технологічної операції полягає у відокремленні частин 

матеріалу для надання заготовці потрібної форми і заданих розмірів. 

Б) Операція з’єднання окремих деталей між собою за допомогою 

речовин, що дають при висиханні міцну плівку, яка з’єдную між собою 

деталі. 

В) Операція нанесення на оброблювану деталь або заготовку рисок, що 

визначають контури деталі або місця, які підлягають обробці. 

18. Установіть відповідність між назвами аплікацій та їх визначенням. 

1) сюжетна 

2) декоративна 

3) предметна 

А) Зображення окремих предметів. 

Б)Аплікація, яка відображає сукупність подій, ситуацій, явищ. 

В) Створення орнаментальних зображень, що використовуються для 

прикрашання виробів 

19. Розробіть технологічну картку виробу з паперу (витинанка, аплікація, 

торцювання). 

20. Підготовка природних матеріалів до роботи. Види робіт з природних 

матеріалів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольна робота №2 

 

1 варіант 

1. Використання природних матеріалів на заняттях у ДНЗ. 

2. Інструменти та обладнання для роботи з текстильними волокнами та 

нитками. 

3. Історія виникнення і розвитку української народної іграшки та 

значення української народної іграшки у вихованні дітей. 

4. Види виробів із сучасних штучних матеріалів. 

 

2 варіант 

1. Послідовність дій та безпека праці під час виготовлення виробів із 

природних матеріалів. 

2. Види ручних швів. 

3. Лялька – мотанка, як родинний оберіг: з історії виникнення ляльки – 

мотанки. 

4. Види та властивості пластичних матеріалів: пластилін, солоне тісто. 

 

3 варіант 

1. Історія  виникнення  тканини. Види  тканин та  їх властивості. 

2. Види  роботи  з  тканинами та  волокнистими матеріалами. 

3. Історія становлення та розвитку писанкарства на Україні. 

4. Матеріали, інструменти й приладдя для роботи з пластиліном. Техніка 

безпеки. 
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Кредит 1. Робота з папером і картоном. 

 

Тема 1: Робота з папером і картоном. 

Практичне заняття №1 

Тема: Вступ до предмету. Техніка «Орігамі» в дошкільному закладі. 

Мета: ознайомити студентів з видами і властивостями паперу, його 

призначенням, технікою «Орігамі»,  сформувати навички виконання виробів 

технікою «Орігамі». 

Ключові поняття: папір, картон, властивості паперу, орігамі. 

План 

1. Предмет, об’єкт і завдання вивчення навчальної дисципліни «Трудове 

навчання з методикою». 

2. Обсяг і зміст роботи з папером і картоном у початковій школі відповідно 

до чинної програми «Трудове навчання».  

3. Короткі відомості з історії виникнення паперу. 

4. Види паперу, функціональні властивості паперу. 

5. Техніка «Орігамі». Основні базові форми. 

Література: 

1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Все об оригами. – СПб:ООО 

«СЗКЕО», 2008. – 272с. 

 

Тема 2.Паперопластика в дошкільному навчальному закладі. 

Практичне заняття №2 

Тема: Витинанка як вид декоративно-прикладного мистецтва. 

Мета: ознайомити студентів з елементами графічної грамоти, що 

застосовуються на уроках трудового навчання, правилами розмічання на 

папері і картоні, технікою витинанки; формувати  вміння розкривати 

послідовність дій під час виготовлення витинанок. 

Ключові поняття: розмічання, вимірювання, витинанка. 

План 

1. Ознайомлення з елементами графічної грамоти. 

2. Методика роботи над формуванням графічних умінь молодших 

школярів. 

3. Розмічання і вимірювання як виробничі операції. 

4. Застосування шаблона, штампа, трафарету при обробці паперу і 

картону. 

5. Згинання, складання, різання, з’єднання  паперу і картону. 

6. Оздоблення виробів з картону і паперу, окантовка. 

7. Витинанки, як  вид роботи з  папером на уроках з  трудового 

навчання. 

8. Види витинанок. 

 

Література: 

1. Мельник В.М. Мистецтво  витинанки  та  аплікації: Навчальний  

посібник - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 256 с. 



Тема 3. Аплікація як вид зображальної діяльності. Мозаїка з паперу. 

Практичне заняття №3 

Тема: Мозаїка з паперу. Техніка «торцювання». 

Мета: формувати знання студентів про мозаїку як вид декоративно-

прикладного мистецтва; розвивати навички роботи з папером, творчу уяву, 

оригінальне мислення; виховувати охайність та естетичний смак. 

Ключові поняття: мозаїка, техніка «торцювання». 

План 
1. Поняття «мозаїки» та її види у декоративному мистецтві. 

2. Загальні відомості про виготовлення мозаїки технікою торцювання. 

3. Основні прийоми роботи та послідовність виконання мозаїки 

технікою торцювання. 

Література: 

1. Хорунжий В.І. Практикум в навчальних майстернях з методикою 

трудового навчання. -  Тернопіль: Астон 2001. 

 

Кредит 2. Робота з природним матеріалом 

 

Тема 4-5. Аплікація з листя, квітів, насіння овочів, фруктів 

Конструювання об’ємних виробів з природних матеріалів 

 

Практичне заняття №4-5 

Тема: Аплікація з природних матеріалів. Об’ємні вироби  з природніх 

матеріалів 
Мета: ознайомитись з особливостями використання природних матеріалів на 

заняттях у ДНЗ; навчитися правильно готувати природні матеріали для 

художньої праці; набути навичок практичної роботи зі створення композицій 

та аплікацій з природних матеріалів; розвивати фантазію та творчі здібності; 

виховувати любов до природи. 

Ключові поняття: аплікація, природні матеріали, декоративна аплікація, 

сюжетна аплікація. 

План 

1. Використання природних матеріалів на заняттях у ДНЗ.  

2. Види природних матеріалів, їх специфічні особливості та властивості. 

3. Природоохоронна заготівля природних матеріалів, зберігання та 

підготовка до роботи.  

4. Інструменти, допоміжні матеріали для роботи з природними 

матеріалами.  

5. Аплікація з окремих рослинних форм (предметна, сюжетна, 

орнаментна аплікація).  

6. Послідовність дій та безпека праці під час виготовлення виробів із 

природних матеріалів.  

 

 



Кредит 3. Робота з тканиною та волокнистими матеріалами 

Тема 6. Робота з текстильними волокнами та нитками 

Практичне заняття №6 

Тема: Робота з текстильними волокнами та нитками. 

Мета: сприяти засвоєнню студентами основних методів роботи з 

тканиною, нитками; ознайомлення з технікою виконання швів; вироблення 

вмінь пришивати ґудзики та гачки; виховувати охайність та естетичний смак. 

Ключові поняття: текстильні матеріали, тканина, нитки, шви, ґудзик. 

План 
1. Організація робочого місця, робоча поза при шитті. Інструменти та 

обладнання для роботи з текстильними волокнами та нитками в початкових 

класах. 

2. Властивості текстильних волокон та ниток. 

3. Крій та шиття вручну швейних виробів з прямими зрізами. Види 

ручних швів. 

4. Пришивання ґудзиків, гачків. 

Література: 

1. Хорунжий В.І. Практикум в навчальних майстернях з методикою 

трудового навчання. -  Тернопіль: Астон 2001. 

 

Тема 7. Українська народна іграшка – давній вид декоративного 

мистецтва 

Практичне заняття №7 

Тема: Лялька – мотанка, як родинний оберіг. 

Мета: ознайомити з історією ляльки - мотанки, видами родинних 

оберегів; сформувати чітке уявлення про послідовність виготовлення ляльки 

– мотанки, її оздоблення; створити атмосферу емоційного підйому.  

Ключові поняття: лялька-мотанка, оберіг. 

План 
1. З історії виникнення ляльки – мотанки. 

2. Етапи та послідовність роботи над лялькою. 

3. Оздоблення оберегу. 

Література: 

1. О. Тарасова. Лялька-мотанка. – Харків, Видавництво: «Книжковий 

Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2014. 

 

Практичне заняття №8 

Тема: М’яка іграшка  

Мета: сприяти засвоєнню студентами основних методів роботи з 

тканиною, ознайомленню з послідовністю пошиття м’якої іграшки. 

Ключові поняття: м’яка іграшка, розкрій, технологічна картка 

План 

1. Роль м’якої іграшки в естетичному вихованні дітей. 

2. Матеріали для виготовлення іграшки, її розкрій. 

http://www.bookclub.ua/ukr/catalog/books/?listmode=2&f_dbookv57=9744
http://www.bookclub.ua/ukr/catalog/books/?listmode=2&f_dbookv57=9744


3. Види декоративних швів. 

4. Пошиття м’якої іграшки та її оздоблення декоративними швами.  

Література: 

1. О.Скляренко. М'яка іграшка своїми руками. – Київ, Видавництво: 

Mikko, 2009. – 88 с. 
 

Тема 8. Писанкарство 

Практичне заняття №9-10 

Тема: Писанка як унікальний шедевр народного декоративно-

прикладного мистецтва. Декорування яйця різними матеріалами 

Мета: ознайомити з історією писанки, видами писанок; сформувати 

чітке уявлення про послідовність декорування писанки різними способами; 

виховувати любов до народного мистецтва, залучати до традицій 

українського народу. 

Ключові поняття: писанка, крашанка, шкрябанка, мальованка, 

дряпанка. 

План 

1. З історії писанкарства. 

2. Види писанок. 

3. Способи оздоблення та декорування писанок. 

Література: 

1. Манько В. Українська народна писанка. – Львів: Свічадо, 2001. 

2. Білоус О., Сташук З. Школа писанкарства. – К., 2001. 

 

Кредит 4. Робота з різними матеріалами 

Тема 9. Пластичні матеріали, їх види та властивості 

Практичне заняття №11 

Тема: Прийоми виготовлення виробів з пластиліну.  

Мета: формувати у студентів основні поняття про об'єм, пластику, 

форму, ознайомити з видами скульптури;розширити знання про рельєф;  

формувати навички роботи з пластиліном; розвивати дрібну моторику 

пальців рук, креативність; виховувати акуратність у процесі роботи з 

матеріалами, терпіння та працелюбність. 

Ключові поняття:  ліплення, пластилін, скульптура, рельєф, фактура, 

барельєф.  

Обладнання: пластилін різнокольоровий, стеки, дощечка для 

пластиліна, основа для виробу (картон або фоторамка), ескіз малюнку. 

План 
1. Засоби виразності скульптури, рельєф, види рельєфу: барельєф.  

2. Пластилін, його види. 

3. Способи ліплення. 

4. Правила безпеки при роботі з пластиліном. 

http://www.yakaboo.ua/ua/book_publisher/view/Mikko/


Література:  

1. Л.Лук’яненко. Веселий пластилін. – Видавництво: Віват. – 2015 р. 

 

Практичне заняття №12 

Тема: Виготовлення виробів із солоного тіста 

Мета: сприяти засвоєнню студентами навичок виготовлення солоного 

тіста, основних прийомів роботи з солоним тістом, ознайомленню з 

послідовністю створення сувеніру з солоного тіста.  

Ключові поняття: солоне тісто, ліплення. 

Обладнання: сіль (дрібного помелу без домішок йоду) – 1 стакан, вода 

– 0,5 стакану, мука – 1 стакан, стеки, дощечка для ліплення, фарби, лак. 

План 

1. Солоне тісто – матеріал для ліплення. 

2. Види робіт з солоного тіста. 

3. Правила роботи з солоним тістом. 

 

Тема 10. Робота із сучасними штучними матеріалами 

Практичне заняття №13-15 

Тема: Робота із сучасними штучними матеріалами. Конструювання 

іграшок з непридатних дріб’язкових матеріалів. Виготовлення 

ялинкових прикрас з різних матеріалів 

Мета: ознайомити студентів з різновидами та властивостями штучних 

матеріалів (пластик, поролон, синтепон, вата); сформувати загальні уявлення 

про послідовність виготовлення виробів із сучасних штучних матеріалів; 

набути навичок виготовлення виробів із сучасних штучних матеріалів; 

виховувати естетичний смак, охайність. 

Ключові поняття: штучні матеріали,  пластик, поролон. 

Обладнання: бутилки пластикові, ножиці, свіча з підставкою, сірники.  

План 
1. Пластмаси й поролон у виробництві та побуті. Їх властивості. 

2. Види виробів із сучасних штучних матеріалів. 

3. Дріт, його властивості. Виготовлення виробів і сувенірів із дроту. 

4. Вироби із пластмаси. 
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1. Короткі відомості з історії виникнення паперу. 

2. Виробництво паперу і картону. 

3. Види паперу, властивості паперу. 

4. Згинання, складання, різання паперу і картону. 

5. Техніка «Орігамі». 

6.Ознайомлення з елементами графічної грамоти. 

7. Розмічання і вимірювання як виробничі операції. 

8. Інструменти та основні прийоми для різання паперу і картону. 

9. Застосування шаблона, штампа, трафарету при обробці паперу і 

картону. 

10. Поняття «аплікація». 

11. Види аплікацій: декоративні (геометричні, рослинні), предметні та 

сюжетні. 

12.  Матеріали для виготовлення аплікації. 

13. Обладнання та матеріали. 

14. Техніка безпеки та правила внутрішнього розпорядку. 

15. Оздоблення виробів з картону і паперу, окантовка. 

16. Інструменти та обладнання для роботи з тканиною.  

17. Пришивання ґудзиків, гачків. 

18. Підрубка та обметування країв тканини. 

19. Українська народна вишивка – один із видів художнього оформлення 

текстильних виробів. 

20. Матеріали та інструменти для вишивки. 

21. Особливості українського орнаменту. 

22. Матеріали для в’язання та плетіння. 

23. Найпростіші вузли макраме. 

24. В’язання гачком, спицями. 

25. Роль м’якої іграшки в естетичному вихованні дітей. 

26. Матеріали для виготовлення іграшки, її розкрій. 

27. Пошиття м’якої іграшки та її оздоблення декоративними швами. 

28. З історії виникнення бісеру. 

29. Матеріали для роботи з бісером. 

30. Види виробів з бісеру. 

31. Пап’є – маше. Процес виготовлення виробів із пап’є – маше. 

32. Прийоми ліплення форм із глини і пластиліну для пап’є – маше. 

33. Методика роботи із пап’є – маше. 

34. Пластмаси й поролон у виробництві та побуті. Їх властивості. 

35. Дріт ,його властивості. 

36. Виготовлення виробів і сувенірів із дроту. 

37. Види робіт з природними матеріалами у днз. 

38. Деревина. 

39. Інструменти для роботи з природними матеріалами. 

40. Аналіз правил техніки безпеки з інструментами. 

41. Глина, пластилін, їх властивості. 

42. Прийоми виготовлення виробів із глини, пластиліну. 



 


