
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни 

Методика навчання технологічної освітньої галузі. 

Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(v.ye.hryhorenko@ npu.edu.ua) 

Кіль- 

кість 

балів 

16.03.2020 12.30-13.50 Лекція 

чисельник 

1 курс 

12ППР,  

13 ПІ 

Тема 4. Зміст трудового 

навчання в початкових 

класах 

Дидактичні принципи як 

наукова база змісту трудового 

навчання 

Аналіз програми з трудового 

навчання в початкових класах 

(2012р.) 

Комплекс базових знань і 

вмінь учнів початкових класів 

Зміст інтегрованого курсу 

«Художня праця» 

Зайти на електронну пошту 

перечитати, опрацювати лекцію. В 

зазначений час задати запитання 

викладачу  

Опорний конспект. 

Відповісти на питання до лекції. 

1 б. 

17.03.2020 

 

 

24.03.2020 

11.00–12.20 

 

 

11.00–12.20 

Практичне 

чисельник 

13 ПІ 

знаменник 

12 ППР 

Тема 2. Витинанка як вид 

декоративно-ужиткового 

мистецтва. Створення 

симетричних силуетних 

композицій вирізуванням з 

паперу. 

Різання як виробнича операція. 

Суть операції різання. 

Витинанки як вид народного 

декоративно-ужиткового 

Опрацювати теоретичний матеріал до 

практичного заняття. 

Виконати практичні завдання. 

Фото покрокового виконання завдання. 

Оформити папку з виробами.. 

5 б. 



мистецтва. Виникнення і 

поширення витинанки в 

Україні. Характерні художні 

особливості витинанок. 

Орнаменти і колорит 

витинанок. Відродження 

традиційного мистецтва 

витинанок в Україні. Види 

витинанок. 

Інструменти і пристрої для 

різання. Прийоми ручної 

обробки паперу і картону 

різанням. Різання ножицями 

по прямій і кривій лініях. 

Правила користуванням 

інструментом. Розташування 

інструменту та матеріалу при 

різанні. Різання ножем по 

згину. Різання ножем під 

лінійку. Правила безпечної 

праці при різанні. 

Матеріал для виготовлення 

витинанок. Способи 

формоутворення симетричних 

силуетів і складних рапортних 

структур (розетки різного 

порядку, фризи, безкінечні 

орнаменти). Технологія 

виготовлення витинанок: 

вирізування ножем, витинання 

ножицями, вибивання 

просічками. 



Об’єкти навчальної праці. 

Силуети фруктів, овочів, 

квітів, тварин, дерев, ялинкові 

прикраси, фігури для 

настільного і тіньового театру. 

Вироби в техніці витинанки: 

сніжинки-серветки, рушнички, 

заклейки, фризи, орнаменти, 

мережива, фіранки тощо. 

30.03.2020 12.30-13.50 Лекція 

чисельник 

1 курс 

12ППР, 

13 ПІ 

Тема 5. Організаційно-

методичні основи 

обладнання і проведення 

навчальних занять з праці в 

початкових класах 

Вимоги до обладнання робочої 

кімнати для занять з трудового 

навчання учнів 1-4 класів. 

Основні санітарно-гігієнічні 

норми та вимоги безпеки праці 

для молодших школярів. 

Навчально-методичне 

забезпечення навчально-

виховного процесу. 

Форми організації спільної 

праці молодших школярів, 

особливості їх застосування. 

Зайти на електронну пошту 

перечитати, опрацювати лекцію. В 

зазначений час задати запитання 

викладачу  

Опорний конспект. 

Відповісти на питання до лекції... 

1 б. 

31.03.2020 11.00-12.20 Практичне 

чисельник 

13 ПІ 

Тема 3. Художнє 

конструювання 

орнаментальних і знакових 

композицій в техніці 

аплікація. 

Застосування у шкільній 

Опрацювати теоретичний матеріал до 

практичного заняття. 

Виконати практичні завдання. 

Фото покрокового виконання завдання. 

Оформити папку з виробами.. 

5 б. 



практиці аплікації. Аплікація 

предметна, сюжетно-

тематична та декоративна. 

Орнамент як вид декоративно 

- прикладного мистецтва. 

Елементи українського 

народного орнаменту, їх 

значення. 

Використання шаблонів, 

трафаретів, нескінчених 

композицій при створенні 

орнаменту. Стилізація 

елементів при створенні 

орнаменту. Матеріали для 

аплікації. Прийоми 

наклеювання елементів 

орнаменту. Послідовність 

виконання аплікації. 

Об’єкти навчальної праці. 

Розробка закладок для книг, 

шпалер з використанням 

геометричних, рослинних та 

зооморфних мотивів. 

Декоративне вирішення 

обкладинки альбому, святкової 

листівки, запрошення тощо. 

Ілюстрації до казок, байок та 

оповідання. Вироби з 

геометричних фігур. 

Аплікація – рвана техніка. 

07.04.2020 11.00-12.20 Практичне 

знаменник 

Тема 4. Формування 

художніх виробів із смуги 

Опрацювати теоретичний матеріал до 

практичного заняття. 

7 б. 



12 ППР паперу в техніці 

переплетення. 

Значення цього виду роботи 

для розвитку дитини. 

Поопераційне креслення, 

особливості його читання. 

Кольорові контрасти, 

монохромні і поліхромні 

кольорові поєднання. 

Розмітка паперу, інструменти 

та матеріали для виготовлення 

виробів із смуг паперу. 

Виконання різних видів 

переплетінь. Формування 

рівного й фігурного краю 

виробу, оздоблення виробу. 

Методика роботи з учнями над 

цією темою. 

Виконати практичні завдання. 

Фото покрокового виконання завдання. 

Оформити папку з виробами.. 

13.04.2020 12.30-13.50 Лекція 

чисельник 

1 курс 

12ППР, 

13 ПІ 

Тема 6. Методи і прийоми 

трудового навчання 

молодших школярів 

Поняття про методи і прийоми 

навчання 

Класифікація методів 

трудового навчання 

Характеристика методів, що 

визначаються за джерелом 

інформації 

Методи, що визначаються за 

характером навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

Методи стимулювання 

Зайти на електронну пошту, 

перечитати, опрацювати лекцію. В 

зазначений час задати запитання 

викладачу  

Опорний конспект. 

Відповісти на питання до лекції. 

1 б. 



діяльності учнів 

14.04.2020 11.00-12.20 Практичне 

чисельник 

13 ПІ 

Тема 4. Формування 

художніх виробів із смуги 

паперу в техніці 

переплетення. 

Значення цього виду роботи 

для розвитку дитини. 

Поопераційне креслення, 

особливості його читання. 

Кольорові контрасти, 

монохромні і поліхромні 

кольорові поєднання. 

Розмітка паперу, інструменти 

та матеріали для виготовлення 

виробів із смуг паперу. 

Виконання різних видів 

переплетінь. Формування 

рівного й фігурного краю 

виробу, оздоблення виробу. 

Методика роботи з учнями над 

цією темою. 

Опрацювати теоретичний матеріал до 

практичного заняття. 

Виконати практичні завдання. 

Фото покрокового виконання завдання. 

Оформити папку з виробами.. 

7 б. 

21.04.2020 11.00-12.20 Практичне 

чисельник 

13 ПІ 

Тема 5. Гофровані структури 

із паперу в художньому 

конструюванні. 

Поняття «ребро», «долина», 

рельєфні й об’ємні гофровані 

структури, модульний 

елемент, орнаментальне поле, 

композиційний центр. 

Розмітка складанням, розмітки 

лицьового і виворітного боків 

за допомогою вимірювального 

Опрацювати теоретичний матеріал до 

практичного заняття. 

Виконати практичні завдання. 

Фото покрокового виконання завдання. 

Оформити папку з виробами.. 

5 б. 



інструменту, створення 

прямолінійного й 

криволінійного ребра. 

Використання шаблонів при 

створенні рельєфних і 

об’ємних гофрованих виробів. 

Створення гофрованого поля з 

одного аркуша з метричною 

або ритмічною організацією 

елементів. 

Організація однорідного й 

неоднорідного середовища з 

модульних елементів. 

Методичні рекомендації щодо 

роботи над цією темою з 

дітьми початкових класів. 

Об’єкти навчальної праці. 

 


