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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань,  

напрям підготовки, 

 рівень вищої освіти  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

01 

«Освіта/Педагогіка» 
 

нормативна нормативна 

Цикл 

професійно

ї та 

практичної 

підготовки 

Цикл 

професійної 

та 

практичної 

підготовки 

Модулів – 4 Спеціальність 

013 «Початкова 

освіта» 
 

Рік 

підготовки 

- 2 - й 

Рік 

підготовки - 

2 - й 

Загальна кількість 

годин – 90 

Лекції 

- - 

Практичні, семінарські 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 год 

самостійної роботи 

студента –3,6 год 

Освітньо-професійна 

програма 

«Дошкільна освіта» 

80 20 

Самостійна робота 

10 70 

Рівень вищої освіти: 

бакалаврський  

 

Вид підсумкового 

контролю 

залік 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Трудове навчання з 

практикумом» є: формування конструктивно-художніх і конструктивно-технічних 

умінь, які включають мовленнєву, графічну і предметно-пластичну творчість 

студентів. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни « Трудове навчання з 

практикумом»  є:  

 засвоєння студентами технологічних прийомів обробки різних 

матеріалів; 

 озброєння студентів необхідними практичними уміннями й навичками 

виготовлення та художнього оформлення виробів; 
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 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 ручної праці дітей молодшого 

шкільного  віку; 

 виховання у студентів активності, самостійності, прагнення до 

творчості; 

 художньо-естетичне виховання через власну декоративну та творчу 

діяльність, розвиток та ціннісна орієнтація на традиціях народного 

мистецтва України. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

 теоретичні основи методики трудового навчання; 

 завдання трудового навчання й виховання, вимоги до нього, організацію 

трудового навчання; 

 зміст трудового навчання, методику проведення уроків і позакласних 

занять із трудового навчання; 

 загальні основи сучасного виробництва, художньої промисловості 

України; 

 мати уявлення про характер праці робітників; майстрів народних 

промислів, зайнятих обробкою різних матеріалів, виконуючих різні 

технологічні операції; 

 види різних матеріалів, їх властивості, технологією виготовлення й 

обробки, застосування; 

 назви інструментів, що використовуються при обробці матеріалів, їх 

будову, призначення, прийоми користування; 

 правила безпечної праці при обробці різних матеріалів; вимоги до гігієни  

праці 

 основи художнього конструювання виробів, конструктивні особливості 

виготовлення виробів; призначення машин, механізмів, їх складових 

частин, види типових передач руху від приводу до робочого органу; 

 форми деталей, розгорток, викрійок, креслень виробів об'ємних діючих 

моделей; 

 основи художнього конструювання архітектурних споруд: 

 види декоративно-ужиткового мистецтва та народних промислів; 

 підприємства художніх промислів України. 

уміти: 

  володіти методикою трудового навчання і проводити заняття з 

трудового навчання, реалізуючи принципи трудового навчання при 

використанні різних форм і методів навчання; 

 організувати трудове навчання учнів молодших класів на уроках праці та 

позакласних заняттях; 

 спираючись на наукову основу, формувати поняття про сучасне 

виробництво характер праці робітників різних професій; 

 організовувати роботу з декоративно-ужиткового мистецтва, народних 
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промислів, художнього конструювання виробів їх опорядження; 

 роз'яснювати технологію отримання різних матеріалів, їх властивостей і 

застосування при виготовленні різних виробів; 

 користуючись інструментами для обробки матеріалів виконувати 

технологічні операції та прийоми; 

 дотримуватись правил безпечної праці й вимог гігієни праці; 

 читати схеми, креслення виробів, складати схеми, розгортки, 

виготовляти креслення, ескізи, технічні рисунки та технологічні картки; 

 виконувати макетування архітектурних споруд. 

 

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

досягти таких загальних та спеціальних (фахових) компетентностей: 

ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та 

у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК-4. Здатність працювати в команді.  

ФК-3. Здатність до інтеграції та реалізації предметних знань як основи змісту 

освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти: мовно-літературної, 

математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної і 

здоров’язбережувальної , громадянської та історичної, мистецької, фізкультурної. 

ПРН-6. Інтегрувати та використовувати академічні предметні знання як основу 

змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти (мовно-

літературної, математичної, природничої, технологічної, інформатичної, 

соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької, 

фізкультурної) та трансформувати їх у різні форми. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредити 

ECTS. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Робота з папером та картоном. 

 

Тема 1. Предмет і завдання курсу. Виготовлення шаблонів та трафаретів. 

Методика трудового навчання як галузь педагогічної науки. Завдання трудового 

навчання і виховання в початковій школі. Методологічні засади методики 

трудового навчання. Короткий нарис розвитку трудового навчання в українській 

школі. Сучасні концепції трудового навчання молодших школярів. Вимоги до 

вчителя праці початкової школи. 

 

 Тема 2. Виготовлення виробів способом оріґамі. 

Історія виникнення, типи і форми орґамі. Техніка складання. Організація роботи. 

Умовні позначення. Базові форми. Методика проведення занять з оріґамі. 

Практична робота:виконання базових форм оріґамі, технологічних карт класичних 

моделей оріґамі, сюжетної композиції, модульного оріґамі. 
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Тема 3. Виконання предметної аплікації. 

Поняття про аплікацію, її види. Матеріали та інструменти(простий олівець, 

кольоровий катрон та папір, ножиці, клей). Технологія виготовлення предметної 

аплікації. 

 

Тема 4. Створення орнаментальних витинанок. 

Витинанка як вид українського народного декоративного мистецтва. Інструменти 

та матеріали. 

Технологія виготовлення орнаментальних витинанок. 

 

Тема 5. Конструювання з квадрату поділеного на 16 частин. 

Об’ємні вироби з квадратного листка, поділеного на 16 частин. Об’ємні вироби 

прямокутної, циліндричної форми. Склеювання за допомогою зубчиків і 

прямокутних відгинів. Оформлення об’ємних виробів аплікацією з кольорового 

паперу. Використання об’ємних виробів як ігрового матеріалу. 

 

Тема 6. Виготовлення та оформлення настільного театру. 

Вибір казки, оповідання чи художнього твору для визначення основних героїв, які 

будуть виготовлятись. Виготовлення ескізів та підбір фарб для оформлення 

настільного театру. Схема виготовлення основи для настільного театру. Допоміжні 

матеріали (лак, клеюча плівка)при оформленні театру. 

 

 Змістовий модуль 2.  Конструювання художніх виробів з природних 

матеріалів. 

 

 Тема 1. Виготовлення декоративної аплікації з засушених листочків та 

квітів. 

Знайомство з природним матеріалом, який використовується в аплікації: солома, 

засушені рослини, квіти, тополиний пух, насіння, лушпина часнику, цибулі, кора 

дерев, шкірка апельсина, мандарина, яєчної шкарлупи та ін. Заготівля соломи. 

Засушування листків квітів із збереженням їх природних кольорів, форми. 

Зберігання природних матеріалів. Аплікація: предметна, сюжетна і декоративна. 

Аплікація з цілих форм рослин та їх частин, з форм вирізаних з рослин. 

 

Тема 2. Створення аплікацій з насіння овочів, фруктів, квітів. 

Флористика. Підготовка засушеного листя і квітів до роботи. Техніка засушування 

квітів та зберігання насіння. Складання композицій. Закріплення деталей на основі. 

Окантовка робіт під органічне скло та целофан. 

 

Тема 3. Створення аплікацій з соломи. 

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 
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випалюванням. Зберігання заготовленої соломи. Технологія роботи з соломою. 

 

Тема 4. Об’ємні вироби з соломи. Виготовлення павучка. 

Історія виникнення, традиції. Підготовка соломи для виготовлення павучка. 

Матеріали та інсрументи. Технологія створення різдвяного павучка. 

 

Тема 5. Конструювання фігурок-сувенірів з природного матеріалу. 

Різноманітність природного матеріалу: шишки, жолуді, кісточки, шкаралупа 

грецького горіха, кора, береста, гілки. Збір природного матеріалу, заготівля, 

зберігання. Інструменти, що використовуються при обробці природного матеріалу. 

Прийоми обробки: різання, розпилювання, стругання, свердління, розпарювання, 

згинання, склеювання, випалювання. Склеювальні суміші для роботи з природного 

матеріалу. 

 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 3 .  Конструювання художніх виробів з паперу. 

 

 Тема 1. Виготовлення виробів у техніці паперопластики та пап’є-маше. 

Поняття рельєф (барельєф, горельєф). Застосування пап'є-маше в декоративно-

ужитковому мистецтві. Обладнання, інструменти та пристосування для роботи з 

пап’є-маше. Матеріали. Організація робочого місця. Виконання рельєфів та 

об'ємних форм за моделлю та формою: виклеювання, сушіння, зняття копії з 

форми, монтаж виробу. Ґрунтування, шліфування та оздоблення виробу (передача 

різних фактур, фарбування і розпис). 

 

Тема 2. Конструювання виробів у техніці квілінг. 

Історія виникнення. Основні елементи та технологія їх виготовлення. 

 

Тема 3. Виготовлення рухомої іграшки. 

Поняття про рухому іграшку, застосування. Матеріали та 

інструменти(трафарети, картон, дріт, олівці, фломастери, фарби, пензлики, 

склянка з водою). З’єднання деталей картону за допомогою дроту. Технологія 

виготовлення рухомої іграшки. 

 

Тема 4. Створення « іграшки-павутинки». 

Поняття про рухому іграшку-павутинку, її види, знайомство з предметами  

інтер’єру, на основі цієї техніки. Матеріали та інструменти (кулька, клей, нитки, 

ножиці, пензлик синтетичний, голка, кольоровий папір, елементи декору). 

Технологія виготовлення іграшки-павутинки. 

 

Тема 5. Виготовлення ялинкових прикрас. 

Ялинкові прикраси: напівоб’ємні – на конусі; об’ємні – циліндричні, конічні. 

Інноваційні технології у  виготовленні ялинкових прикрас. 

 

 Тема 6. Створення різдвяних композицій. 

Традиції декорування українського народу. Технології виготовлення різдвяних 

композицій. 
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Модуль 3. 

Змістовий модуль 4 .  Робота з нитками та тканиною. 

 

Тема 1. Стібки,шви та мережка для ручного шиття. 

Матеріали, інструменти і пристосування для вишивки. Ручнопрядні лляні, 

конопляні та вовняні нитки; нитки фабричного виготовлення: заполоч, волічка, 

гарус, муліне; металізовані золоті та срібні нитки, бісер. Підбір ниток для 

вишивання. Техніка вишивання - двобічна і однобічна. Види двобічних стібків: 

"позад голку", стебловий шов, соснівка. платівка, гладь (пряма і коса). Однобічні 

стібки: верхоплут, "вперед голку з перевивом", ретязь, хрестик, ланцюжок-

тамбур, оксамитовий (козлик), низинка. 

 

Тема 2.Виготовлення пальчикового театру (з фетру) 

Поняття про пальчиковий театр: що і для чого? Матеріали та інстументи. 

Технологія виготовлення виробів. 

 

Тема 3. Плетіння з ниток, шнура. 

Історія виникнення. Матеріали і приладдя. Техніка плетіння з ниток і шнура (в 3 

та 4 пасма). 

 

Тема 4. Основи макраме. 

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. 

 

Тема 5. Виготовлення ляльки-мотанки. 

Історія появи народної ляльки,  обряди і традиції, пов'язані з виготовленням ляльок. 

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. 

 

 Змістовий модуль 5.  Конструювання виробів з різних матеріалів. 

  

 Тема 1.  Виготовлення мотанок. 

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. 

 

Тема 2. Виготовлення писанки-вітражу. 
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Продовження вивчення відомостей про писанки. Демонстрація зразків. Матеріали, 

інструменти, технологія. 

 

Тема 3. Виготовлення писанки, оздобленої бісером. 

Продовження вивчення відомостей про писанки. Демонстрація зразків. Матеріали, 

інструменти, технології декорування яйця сбісером. 

 

Тема 4. Створення воскової писанки. 

Короткі відомості з історії писанкарства. Обрядова, ігрова та декоративна функції 

писанок. 

Класифікація писанок за орнаментами: геометричні, рослинні, зоологічні, 

антропологічні, побутові. Групи писанок за походженням їхніх орнаментів: 

історичні, самобутньо-нові. Символічні знаки на писанках: зображення сонця, 

коня, дерева, богині Берегині та інших. 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. Восковий та без восковий 

способи виконання. Наочні посібники. 

 

Тема 5. Конструювання художніх виробів з дроту та намистинок. 

Короткі відомості про виробництво і застосування металів і сплавів. Найважливіші 

види обробки металів: лиття, обробка тиском і різанням. Сортамент металу. 

Основні інструменти і пристрої для ручної обробки металу. Основні операції і 

прийоми обробки дроту і листового металу. Методика навчання учнів початкових 

класів роботі з дротом та намистинками. Об’єкти навчальної праці.  

 

Тема 6. Конструювання виробів з утилізованої пластмасової 

продукції(іграшки з поролону). 

Поняття утилізованої пластмасової продукції. Виготовлення сувенірів з поролону, 

пластмас та інших матеріалів. Ознайомлення з різними матеріалами, що 

використовуються для виготовлення сувенірів. Типологія сувенірів. Виготовлення 

сувенірів із застосуванням різноманітних технік. 

 

Змістовий модуль 7. Конструювання навчальних посібників. Методичні 

розробки уроків трудового навчання. 

 

Тема 1. Виготовлення дидактичних посібників для уроків математики. 

Демонстрація, призначення. Інструменти та матеріали. Технологія створення 

методичної розробки «Таблиця множення».  

 

Тема 2. Конструювання навчальних посібників для уроків української мови. 

Демонстрація, призначення. Інструменти та матеріали. Технологія створення 

методичної розробки дидактичного посібника «Мовний годинник». 

 

Тема 3. Конструювання макетів технічних об’єктів з коробок. 

Створення ескізного проекту «Робот із сірникових коробок». Матеріали та 

інструменти. Технологія виготовлення. 
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Тема 4. Конструювання моделей транспортних засобів за поданим 

кресленням. 

Створення ескізного проекту технічного об’єкта автомобіля спрощеної форми. 

Матеріали та інструменти(папір, картон, тканина, дротинки, фольга, відрізки 

пластмас, деревини, фанери, пластмасова тара, сірникові та картонні коробки). 

основні частини вантажного, легкового автомобіля (шасі, двигун, кабіна, кузов). 

Технологія виготовлення. 

 

Тема 5. Написання конспектів на тему: «Робота з папером та картоном». 

 

Тема 6. Методика проведення уроків на тему: «Писанкарство» 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо

го  

у тому числі У

с 

у тому 

числі 

л пр і

н 

са

м 

л п ін с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

Модуль 1.           

Змістовий модуль 1. Робота з папером та картоном. 

Тема 1. Предмет і завдання курсу. 

Виготовлення шаблонів та трафаретів. 

2  2   4  2  2 

Тема 2.  Виготовлення виробів способом 

оріґамі. 

4  2  2 2    2 

Тема 3.  Виконання предметної аплікації. 2  2   2    2 

Тема 4.  Створення орнаментальних 

витинанок. 

2  2   2    2 

Тема 5.Конструювання з квадрату 

поділеного на 16 частин. 

2  2   2    2 

Тема 6.Виготовлення та оформлення 

настільного театру. 

2  2   4  2   

Разом – змістовий модуль 1 14  12  2 1

4 

 4  1

0 

Змістовий модуль 2. Конструювання художніх виробів з природних матеріалів. 

Тема 1. Виготовлення декоративної 

аплікації з засушених листочків та квітів. 

2  2   4  2  2 

Тема 2.  Створення аплікацій з насіння 

овочів, фруктів, квітів. 

2  2   2    2 

Тема 3. Створення аплікацій з соломи. 2  2   2    2 

Тема 4.  Об’ємні вироби з соломи. 

Виготовлення павучка. 

2  2   4  2   
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Тема 5.  Конструювання фігурок-сувенірів 

з природного матеріалу. 

2  2   2    2 

Разом – змістовий модуль 2 10  10   1

2 

 4  8 

Разом – модуль 1: 24  22   2

6 

 8  1

8 

Модуль 2.           

Змістовий модуль 3. Конструювання художніх виробів з паперу. 

Тема 1. Виготовлення виробів у техніці 

паперопластики та пап’є-маше. 

2  2   2    2 

Тема 2. Конструювання виробів у техніці 

квілінг. 

2  2   2    2 

Тема 3.  Виготовлення рухомої іграшки. 2  2   2    2 

Тема 4.  Створення « іграшки-павутинки». 2  2   2    2 

Тема 5.  Виготовлення ялинкових прикрас. 2  2   2  2   

Тема 6.  Створення різдвяних композицій. 2  2   2    2 

Разом – змістовий модуль 3 2  12   1

2 

 2  1

0 

Разом – модуль 2: 12  12   1

2 

 4  1

0 

Модуль 3.           

Змістовий модуль 4. Робота з нитками та тканиною. 

Тема 1. Стібки, шви та мережка для ручного 

шиття. 

2  2   2  2   

Тема 2.Виготовлення пальчикового театру 

(з фетру). 

2  2   2    2 

Тема 3. Плетіння з ниток, шнура. 2  2   2    2 

Тема 4. Основи макраме. 2  2   2    2 

Тема 5.  Виготовлення ляльки-мотанки. 2  2   2  2   

Разом – змістовий модуль 4 10  10   1

0 

 4   

6 

Змістовий модуль 5. Конструювання виробів з різних матеріалів. 

Тема 1.  Виготовлення мотанок. 2  2   2    2 

Тема 2. Виготовлення писанки-вітражу. 2  2   2    2 

Тема 3. Виготовлення писанки, оздобленої 

бісером. 

2  2   2    2 

Тема 4. Створення воскової писанки. 2  2   2  2   

Тема 5.  Конструювання художніх виробів 

з дроту та намистинок. 

4  2  2 2    2 

Разом – змістовий модуль 5 12  10   1

0 

 2  8 

Разом – модуль 3: 22  20  2 2

0 

 6  1

4 

Модуль 4.           

Змістовий модуль 6. Робота з текстильними матеріалами та бісером. 

Тема 1.  Виготовлення сюжетної аплікації з 2  2   2  2   

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


12 

 

  

тканини. 

Тема 2.  Плетіння силянок та ґерданів. 4  2  2 2    2 

Разом – змістовий модуль 6 6  4  2 4  2  2 

Змістовий модуль 7. Конструювання навчальних посібників.  

Методичні розробки уроків трудового навчання. 

Тема 1. Виготовлення дидактичних 

посібників для уроків математики. 

2  2   2  2   

Тема 2. Конструювання навчальних 

посібників для уроків української мови. 

2  2   2    2 

Тема 3. Конструювання макетів технічних 

об’єктів з коробок. 

2  2   2    2 

Тема 4. Конструювання моделей 

транспортних засобів за поданим 

кресленням. 

2  2   2    2 

Тема 5. Написання конспектів на тему: 

«Робота з папером та картоном». 

4  2  2 2    2 

Тема 6. Методика проведення уроків на 

тему: «Писанкарство». 

4  2  2 2    2 

Разом – змістовий модуль 7 16  12  4 1

6 

 2  1

4 

Разом – модуль 4: 22  16   2

0 

 4  1

8 

Усього годин: 90 - 80  10 9

0 

 2

0 

 7

0 

 

5. Теми практичних занять(денна форма) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількіст

ь 

годин 

 Модуль 1  

 Змістовий модуль 1. Робота з папером та картоном.  

1. Тема 1.  Предмет і завдання курсу. Виготовлення шаблонів та 

трафаретів. 

2 

2. Тема 2.  Виготовлення виробів способом оріґамі. 2 

3. Тема 3.  Виконання предметної аплікації. 2 

4. Тема 4.  Створення орнаментальних витинанок. 2 

5. Тема 5.  Конструювання з квадрату поділеного на 16 частин. 2 

 Разом – змістовий модуль 1 10 

  Змістовий модуль 2. Конструювання художніх виробів з 

природних матеріалів. 

 

1. Тема 1. Виготовлення декоративної аплікації з засушених 

листочків та квітів. 

2 

2. Тема 2.  Створення аплікацій з насіння овочів, фруктів, квітів. 2 

3. Тема 3. Створення аплікацій з соломи. 2 

4. Тема 4.  Об’ємні вироби з соломи. Виготовлення павучка. 2 
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5. Тема 5.  Конструювання фігурок-сувенірів з природного 

матеріалу. 

2 

 Разом – змістовий модуль 2 10 

 Разом- модуль 1: 20 

 Модуль 2  

 Змістовий модуль 3. Конструювання художніх виробів з 

паперу. 

 

1. Тема 1. Виготовлення виробів у техніці паперопластики та 

пап’є-маше. 

2 

2. Тема 2. Конструювання виробів у техніці квілінг. 2 

3. Тема 3.  Виготовлення рухомої іграшки. 2 

4. Тема 4.  Створення « іграшки-павутинки». 2 

5. Тема 5.  Виготовлення ялинкових прикрас. 2 

6. Тема 6.  Створення різдвяних композицій. 2 

 Разом – змістовий модуль 3 12 

 Разом модуль 2: 12 

 Модуль 3  

 Змістовий модуль 4. Робота з нитками та тканиною.  

1. Тема 1. Стібки і шви для ручного шиття. 2 

2. Тема 2.Виготовлення пальчикового театру (з фетру) 2 

3. Тема 3. Плетіння з ниток, шнура.  2 

4. Тема 4. Основи макраме. 2 

5. Тема 5.  Виготовлення ляльки-мотанки. 2 

 Разом – змістовий модуль 4 10 

 Змістовий модуль 5. Конструювання виробів з різних 

матеріалів. 

 

1. Тема 1.  Виготовлення мотанок. 2 

2. Тема 2. Виготовлення писанки-вітражу 2 

3. Тема 3. Виготовлення писанки, оздобленої бісером. 2 

4. Тема 4. Створення воскової писанки. 2 

5. Тема 5.  Конструювання художніх виробів з дроту та 

намистинок. 

2 

6. Тема 6. Конструювання виробів з утилізованої пластмасової 

продукції(іграшки з поролону). 

2 

 Разом – змістовий модуль 5 12 

 Разом модуль 3: 22 

 

 Модуль 4  

 Змістовий модуль 6. Робота з текстильними матеріалами 

та бісером. 

 

1. Тема 1.  Виготовлення сюжетної аплікації з тканини. 2 

2. Тема 2.  Плетіння силянок та герданів. 2 

 Разом – змістовий модуль 6 4 

 Змістовий модуль 7. Конструювання навчальних 

посібників.  

Методичні розробки уроків трудового навчання. 
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1. Тема 1. Виготовлення дидактичних посібників для уроків 

математики. 

2 

2. Тема 2. Конструювання навчальних посібників для уроків 

української мови. 

2 

3. Тема 3. Конструювання макетів технічних об’єктів з коробок. 2 

4. Тема 4. Конструювання моделей транспортних засобів за 

поданим кресленням. 

2 

5. Тема 5. Написання конспектів на тему: «Робота з папером та 

картоном». 

2 

6. Тема 6. Методика проведення уроків на тему: «Писанкарство». 2 

 Разом – змістовий модуль 7 12 

 Разом модуль 4: 16 

 Усього годин 80 

 

5. Теми практичних занять (заочна форма) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількіст

ь 

годин 

 Модуль 1  

 Змістовий модуль 1. Робота з папером та картоном.  

1. Тема 1.  Предмет і завдання курсу. Виготовлення шаблонів та 

трафаретів. 

2 

2. Тема 6. 

Виготовлення та оформлення настільного театру. 

2 

  Змістовий модуль 2. Конструювання художніх виробів з 

природних матеріалів. 

 

3. Тема 1. Виготовлення декоративної аплікації з засушених 

листочків та квітів. 

2 

4. Тема 4.  Об’ємні вироби з соломи. Виготовлення павучка. 2 

 Модуль 2.  

 Змістовий модуль 3. Конструювання художніх виробів з 

паперу. 

 

5. Тема 5.  Виготовлення ялинкових прикрас. 2 

 Модуль 3.  

 Змістовий модуль 4. Робота з нитками та тканиною.  

6. Тема 1. Стібки, шви та мережка для ручного шиття. 2 

7. Тема 5.  Виготовлення ляльки-мотанки. 2 

 Змістовий модуль 5. Конструювання виробів з різних 

матеріалів. 

 

8. Тема 4. Створення воскової писанки. 2 

 Модуль 4.  

 Змістовий модуль 6. Робота з текстильними матеріалами та 

бісером. 

 

9. Тема 1.  Виготовлення сюжетної аплікації з тканини. 2 

10. Тема 1. Виготовлення дидактичних посібників для уроків 

математики. 

2 
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 Разом: 20 

 

6. Самостійна  робота 

(денна форма навчання) 

 Модуль 1  

 Змістовий модуль 1. Робота з папером та картоном.  

1. Тема 2.  Виготовлення об’ємних виробів способом оріґамі. 2 

 Змістовий модуль 5. Конструювання виробів з різних 

матеріалів. 

 

2. Тема 5. Створення колективних композицій з різних матеріалів. 2 

 Модуль 4  

 Змістовий модуль 6. Робота з текстильними матеріалами та 

бісером. 

 

3. Тема 2. Створення мініатюрних фігурок з бісеру. 2 

 Змістовий модуль 7. Конструювання навчальних 

посібників.  

Методичні розробки уроків трудового навчання. 

 

4. Тема 5. Написання плану-конспекту уроку та виготовлення 

роздавального матеріалу до теми: «Робота з нитками та 

тканиною». 

2 

5. Тема 6. Створення методичних розробок уроків на тему: 

«Конструювання навчальних посібників». 

2 

 Усього годин 10 

 

Самостійна  робота 

(заочна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Модуль 1  

 Змістовий модуль 1. Робота з папером та картоном.  

1. Тема 1.  Виготовлення шаблонів та трафаретів. 2 

2. Тема 2.  Виготовлення виробів способом оріґамі. 2 

4. Тема 5.  Виконання предметної аплікації. 2 

 Разом – змістовий модуль 1 6 

  Змістовий модуль 2. Конструювання художніх виробів з 

природних матеріалів. 

 

1. Тема 2.  Створення аплікацій з насіння овочів, фруктів, квітів. 2 

2. Тема 3. Створення аплікацій з соломи. 2 

3. Тема 4.  Об’ємні вироби з соломи. Виготовлення павучка. 2 

4. Тема 5.  Конструювання фігурок-сувенірів з природного 

матеріалу. 

2 

 Разом – змістовий модуль 2 8 

 Разом- модуль 1: 14 

 Модуль 2  
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 Змістовий модуль 3. Конструювання художніх виробів з 

паперу. 

 

1. Тема 1. Виготовлення виробів у техніці паперопластики та пап’є-

маше. 

4 

2. Тема 2. Конструювання виробів у техніці квілінг. 2 

3. Тема 3.  Виготовлення рухомої іграшки. 2 

4. Тема 4.  Створення « іграшки-павутинки». 2 

5. Тема 5.  Виготовлення ялинкових прикрас. 2 

 Разом – змістовий модуль 3 12 

 Разом модуль 2: 12 

 Модуль 3  

 Змістовий модуль 4. Робота з нитками та тканиною.  

1. Тема 1. Стібки і шви для ручного шиття. 2 

3. Тема 2. Плетіння з ниток, шнура.  2 

3. Тема 3. Основи макраме. 2 

4. Тема 4.  Виготовлення ляльки-мотанки. 2 

 Разом – змістовий модуль 4 8 

 Змістовий модуль 5. Конструювання виробів з різних 

матеріалів. 

 

1. Тема 1.  Виготовлення мотанок. 2 

2. Тема 2. Виготовлення писанки-вітражу 2 

3. Тема 3. Виготовлення писанки, оздобленої бісером. 2 

4. Тема 3. Створення воскової писанки. 2 

5. Тема 4.  Конструювання художніх виробів з дроту та 

намистинок. 

2 

 Разом – змістовий модуль 5 10 

 Разом модуль 3: 18 

 Модуль 4  

 Змістовий модуль 6. Робота з текстильними матеріалами та 

бісером. 

 

1. Тема 1.  Виготовлення сюжетної аплікації з тканини. 2 

2. Тема 7.  Плетіння силянок та ґерданів. 2 

 Разом – змістовий модуль 6 4 

 Змістовий модуль 7. Конструювання навчальних 

посібників.  

Методичні розробки уроків трудового навчання. 

 

1. Тема 1. Виготовлення дидактичних посібників для уроків 

математики. 

2 

2. Тема 2. Конструювання навчальних посібників для уроків 

української мови. 

2 

3. Тема 3. Конструювання макетів технічних об’єктів з коробок. 2 

4. Тема 4. Конструювання моделей транспортних засобів за 

поданим кресленням. 

2 

5. Тема 5. Написання конспектів на тему: «Робота з папером та 

картоном». 

2 

6. Тема 6. Методика проведення уроків на тему: «Писанкарство». 2 
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 Разом – змістовий модуль 7 12 

 Разом модуль 4: 26 

 Усього годин 70 

 

 

 

 

 

7. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Державний стандарт початкової освіти : затв. постановою Кабінету  

Міністрів України від 21.02.2018 року № 87 (у редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2019 року № 688). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-п#Text 

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

посіб.  /І.М. Веремійчик .–Тернопіль: ОСО Мальва,2007. -276 с. 

3. Колесник Н. Є. Педагогічні засади підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до формування предметно-перетворювальної компетентності 

учнів // Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого 

навчання : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во Рута, 2016. 

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

навчання. - Тернопіль: "Астон", 2003. - 220 с. 

 

Допоміжна 

 

5. Веремійчик І. М.Уроки трудового навчання : 1 клас : навчально-методичний 

посібник / І. В. Веремійчик. –Тернопіль : Навчальна книга –Богдан, 2014. —128 с. 

– URL:www.dk-books.com/.../445ded32fa37e689abac. 

6. Веремійчик І.М. Методика трудового навчання в початковій школі: навч. посіб. 

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

7.Дубіч Т.А. Диво-писанка: Посібник для дітей молошого та середнього 

шкільного віку. –Тернопіль:Навчальна книга-Богдан,2005.-24с. 

8. Лапицька О.А. Орігамі  /Фото. Ю.Кузьменка. – К.: Країна мрій, 2008. – 48с. 

9. Литвинець Е.М. Українське народне мистецтво. Вишивання і нанизування: 

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

10. Луцан Н. Народні мотиви в аплікаціях дітей./ Н. Луцан.- Івано-Франківськ, 

1996.  – 132с. 

11. Манько В. Українська народна писанка / Віра Манько. - Л. : Свічадо, 2008. – 

80с. – URL: http://uartlib.org/downloads/Manko_Pysanka_uartlib.org.pdf 

12. Мельник В.М. Мистецтво витинанки та аплікації: Навчальний посібник - 

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

13. Репіленко Л. Аплікація з природного матеріалу. / Репіленко Людмила. 

Тернопіль:Підручники і посібники, 2008. – 235с. 
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14. Трудове навчання в школі. Науково - методичний журнал.-Харків, Основа – 

URL: https://journal.osnova.com.ua/journal/26-

%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0

%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D1%8

8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96 

15. Хорунжий В.І., Пономаренко Н.В. Трударик: Практичний матеріал для уроків 

трудового навчання та позакласної роботи з молодшими школярами. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2006. – 96 с. URL: 

http://194.44.152.155/elib/local/sk752605.pdf 

 

8. Форма підсумкового контролю успішності навчання  – залік. 

 

9. Засоби діагностики успішності навчання 

 

Підсумкову оцінку якості засвоєння навчальної програми з дисципліни 

«Трудове навчання з практикумом» визначають за результатами семестрового 

заліку, порядок проведення якого встановлює робоча навчальна програма. 

 Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що ураховує при 

оцінюванні засвоєння студентами навчального матеріалу, результати  виконання 

ними практичних завдань під час занять і залікової роботи. Ці результати можуть 

зараховуватися як підсумок поточного контролю без додаткового опитування 

студентів. 

Максимальна кількість балів становить за поточну успішність 50 балів, які 

студенти можуть отримати впродовж семестру і 50 – на заліку. 
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