
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНА ТВОРЧІСТЬ УЧНІВ 

Викладач: к. пед. н., доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання 

та технологій, Шурин О.І. 

Кількість кредитів – 5,5.  

Семестр – 7. 

Анотація дисципліни 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Декоративно-

прикладна творчість учнів» (далі ДПТУ) складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістр, спеціальності: 014.10 «Середня 

освіта. Трудове навчання та технології». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «ДПТУ» є дидактично 

обґрунтована система теоретико-практичної підготовки майбутніх учителів 

технологій до реалізації технологічного компонента освітньої галузі 

«Технологія» в старших класах загальноосвітній школі згідно Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти. 

Метою викладання навчальної дисципліни «ДПТУ» є вивчення видів 

декоративно-прикладного мистецтва, практичне виготовлення виробів з 

текстильних матеріалів, паперу, бісеру, глини та інших матеріалів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 сформувати у студентів навички ефективного використання технологій 

декоративно-прикладної творчості у професійній діяльності; 

 розвинути творче мислення здобувачів освіти;  

 вдосконалити виконання творчих проектних завдань з використання 

освоєних методик; 

 формувати спеціальні предметні компетенцій з декоративно-прикладної 

творчості. 

Очікувані результати навчання  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 основні поняття народної художньої творчості, декоративного мистецтва, а 

також роль історичних традицій, спадкоємності та новаторства у 

народному мистецтві; 

 морфологічні особливості декоративно-прикладного мистецтва; 

 основні закономірності композиційних побудов та особливості їх 

використання у декоративно-прикладному мистецтві; 

 етапи ручного розпису, художнього набивання, об'ємної пластики з 

тканини, художньої обробки паперу, писанкарства, глини, соломи та 

бісероплетіння як про види декоративно-прикладного мистецтва; 

 інструменти, обладнання, пристрої та матеріали, які використовуються під 

час виготовлення виробів та вимоги до них; 

 властивості (фізико-механічні, хімічні, технологічні) тканини, волокнистих 

матеріалів, паперу, шкіри, бісеру та особливості їх обробки; 



 санітарно-гігієнічні вимоги, правила безпечної праці, організація робочого 

місця та протипожежні заходи під час під час виконання робіт; способи 

догляду за виробами; 

вміти: 

 визначати види паперу, шкіри, тканини, бісеру та інших матеріалів. 

 добирати інструменти, обладнання, пристрої і матеріали для виготовлення 

писанок та декоративно-ужиткових виробів з паперу, шкіри, тканини, 

бісеру та інших матеріалів;  

 добирати виріб для виготовлення з урахуванням призначення; 

 користуватися інструментами, обладнанням, приладами, які 

використовуються в роботі; 

 дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог, правил безпечної праці та 

організації робочого місця під час виконання робіт з виготовлення виробів; 

 розробляти технологічну послідовність виготовлення виробів. 

Вид контролю: екзамен. 

З робочою програмою навчальної дисципліни можна ознайомитись на 

кафедрі професійної освіти, трудового навчання та технологій.  

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем – Чр. 14.20-

15.20. 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем – Ср. 

18.00-20.00. 

E-mail викладача: olena.shuryn@rshu.edu.ua 

 

 


