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1.      Опис навчальної дисципліни 

  

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 10 

Галузь знань 

0101 «Педагогічна освіта» 
Нормативна 

  
Напрям підготовки 

6.010105 «Корекційна 

освіта» 

Модулів – 6 

Бакалавр корекційної освіти, 

вчитель-дефектолог, логопед 

  

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 6 3-й  4-й 

 
Семестр 

Загальна кількість годин 

 –300 

5 – 6 – 7 - 8-й   

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента - 6 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

  

4 – 4 – 4 – 4  год. 

Практичні, семінарські 

 6 -8 – 24 - 50 год. 

Лабораторні 

4 – 4 год. 

Самостійна робота 

46 – 59 – 62 -21 год. 

. 

Вид контролю: 

6-й семестр - іспит. 

8-й семестр - іспит. 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



2.Мета та завдання навчальної дисципліни: 

  

вивчення історії розвитку одягу; вивчення регіональних рис 

національного костюма; вивчення спеціальних питань з технології матеріалів; 

вивчення основ матеріалознавства; ознайомлення з технологією виробництва 

тканин; вивчення основ машинознавства;  ознайомлення з основними етапами 

виготовлення одягу на швейному виробництві; ознайомлення з основними 

етапами виготовлення одягу індивідуального виробництва; вивчення правил 

поетапного навчання моделюванню і конструюванню виробів; вивчення основ 

художнього конструювання одягу; ознайомлення з правилами зняття мірок; 

вивчення правил побудови креслень пропорціональних торсів, постатей; 

ознайомлення з правилами побудови креслень дитячого, жіночого, чоловічого 

одягу; вивчення правил безпечної роботи при виконанні машинних робіт. 

Також оволодіння професійними прийомами праці ручним і машинним 

способами; оволодіння професійною термінологією ручних і машинних робіт; 

забезпечення розвитку у студентів загально трудових умінь (орієнтування у 

способах виконання практичних завдань, планування трудової діяльності, 

здійснення самоконтролю); здійснення самостійного виконання практичних 

завдань; опанування технологічними операціями при виготовленні швейних 

виробів; здійснення самостійного розкроювання деталей виробів; оволодіння 

правилами безпечної роботи при виконанні практичних завдань; вивчення 

інструкційних і технологічних карток по використанню завдань з пошиву 

виробів; вивчення техніки виконання художньої вишивки; здійснення 

самостійного знімання мірок; здійснення самостійного виготовлення 

викройок; здійснення самостійного моделювання і конструювання одягу; 

вивчення будови машин; правила затягування ниток;  правила регулювання 

строчки.   

  

На вивчення дисципліни відводиться 300 годин, 10 кредити ECTS. 

  

2.     Програма  навчальної дисципліни 

  

Модуль 1. Предмет і завдання курсу “Методика викладання  трудового 

навчання”: 

Предмет курсу “Методика трудового навчання (швейна справа)” 

                     Завдання професійного навчання з швейної справи в 

загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з інтелектуальною 

недостатністю. 

                     Зміст професійного навчання швейної справи 

                     Характеристика трудової діяльності   осіб з інтелектуальною 

недостатністю. 

                     Зв’язок трудового навчання із загальноосвітніми предметами. 

                     Перевірка і оцінка професійних знань і вмінь учнів 
 



Модуль 2. Особливості реалізації дидактичних принципів в процесі навчання 

швейної справи: 

І. Реалізація загально-дидактичних принципів  на уроках професійно-

трудового навчання: 

                     Науковості і доступності;  

                     Систематичності і послідовності; 

                     Наочності; 

                     Свідомості і активності; 

ІІ. Реалізація корекційних принципів на уроках професійно-трудового 

навчання. 

  

Модуль 3. Особливості реалізації методів на уроках професійно-трудового 

навчання швейної справи: 

                     Особливості використання словесних методів навчання; 

                     Особливості використання методів унаочнення; 

                     Використання методів практичної діяльності. 

Модуль 4. Матеріально-технічне і організаційне забезпечення уроків швейної 

справи: 

                     Навчальне заняття – основна форма організації навчання 

швейної справи. 

                     Структура та типи уроків. 

                     Основні вимоги до уроків професійно-трудового навчання. 

Модуль 5. Методика навчання технології швейних виробів в 4-10 класах 

                     Підготовка до занять з швейної справи. 

                     Методика вивчення правил безпеки на уроках швейної 

справи 

                     Організація навчання швейній справі. 

                     Організація і зміст навчання в класах з підвищеною 

професійною підготовкою. 

                     Розвиток в учнів загально-трудових умінь. 

                     Методика формування в учнів знань професійної 

термінології на заняттях швейної справи. 

                     Методика навчання учнів користуватись підручником з 

швейної справи. 

                     Методика вивчення матеріалознавства в процесі навчання 

швейній справі. 

                     Методика навчання учнів технології трудових операцій 

ручним способом. 

                     Методика вивчення швейних машин. 

                     Методика навчання технології виготовлення з’єднувальних 

і окантовочних швів машинним способом 

                     Методика вивчення креслень швейних виробів та їх 

деталей. 

                     Методика навчання учнів розкроюванню швейних виробів 

та їх деталей. 



                     Методика навчання основам моделювання деталей 

швейних виробів. 

                     Професійне орієнтування учнів в процесі трудового 

навчання. 

                     Особливості організації виробничої практики учнів 

Модуль 6. Позакласна робота на базі шкільної майстерні: 

                     Організація екскурсій. 

                     Проведення конкурсів і показ моделей швейних виробів. 

                     Організація гурткової роботи. 

                     Зміст та планування роботи гуртків. 

                     Проведення виставок. 

                     Корекційна спрямованість професійно-трудового навчання 

у позакласній роботі. 

   

                                         3.     Структура навчальної дисципліни 

  

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 8 

усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. 

Предмет і завдання курсу “Методика викладання  трудового навчання”: 

Змістовий модуль 1. Предмет і завдання курсу “Методика 

викладання  трудового навчання”. 

Тема1. Завдання професійного 

навчання з швейної справи в 

загальноосвітніх навчальних 

закладах для дітей з інтелектуальною 

недостатністю. 

  

8 

  

2 

  

2 

       

4 

Тема 2. Зміст професійного навчання 

швейної справи. 

9 2 2      5 

Тема 3. Характеристика трудової 

діяльності   осіб з інтелектуальною 

недостатністю. 

6   2         

4 

 

       

 

Остання діяльність в обліковому записі: 2 години тому 
Деталі 

 


