
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 

Технологія ручної обробки матеріалів з методикою навчання 
 

1. Основна інформація про дисципліну 

 

Тип дисципліни: вибіркова                                      Форма навчання: денна 

Освітній ступень: магістр 

Кількість кредитів (годин): 4 (120 год.: 16 – лекції; 16 – практичні; 88 – самостійна 

робота) 

Мова викладання: українська 

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=395  

2. Інформація про викладача (викладачів) 

 

ПІБ: Яренчук Людмила Георгіівна 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат педагогічних наук, доцент 

Кафедра: Технологічної та професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін 

Робочій e-mail: yarenchuk@idguonline.net 

Години консультацій на кафедрі: четверг 15:00 – 16:00 

 

1. Опис та мета дисципліни 

Предмет вивчення навчальної дисципліни технологічні особливості ручної обробки 

різноманітних матеріалів 

Метою вивчення дисципліни є:формування у студентів розуміння технологічних 

особливостей ручної обробки різноманітних матеріалів, професійних умінь та навичок 

обробки конструкційних матеріалів під впливом технологічних факторів в залежності від 

їх властивостей. 

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння відповідним змістом пов'язаним з 

досвідом студентів, отриманим в процесі вивчення дисциплін предметної підготовки 

(технологічний практикум з обслуговуючої праці, технологічний практикум з технічної 

праці, технологія обробки матеріалів), становлення їх як членів  та індивідів соціуму. 

Міждисциплінарні зв’язки технічна творчість та естетика декоративно-прикладна 

творчість, технологія обробки матеріалів, технічний дизайн, сучасне матеріалознавство. 

 

4. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

результати навчання: 

1. Знання основні поняття, визначення, моделі і методи ергономіки та ерго-

дизайну; умови сумісності у системах «людина – об’єкт – середовище»;  канали взаємодії 

людини з оточуючим середовищем, психотипи людини та їх специфічні вимоги до 

психологічного комфорту; умови фізіологічного комфорту;  антропометричні 

характеристики людини;  нормативні вимоги до проведення дизайн-ергономічного аналізу 

виробів промислового виробництва.  ергономічні вимоги при проектуванні робочого 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=395


місця, промислових виробів, об'єктів техніки;  динаміку зміни функціонального стану 

людини в процесі праці і проблеми зменшення її стомленості;  принципи організації 

робочого місця і гігієну праці; шляхи забезпечення оптимальних умов праці;  типові схеми 

об’ємно-планувальних, колористичних та інших рішень при проектуванні інтер’єрів 

цивільних і промислових споруд. 

2. Уміння  застосовувати відповідні методи ергономіки при проектуванні та 

аналізі виробу;  використовувати дані відповідних стандартів при створенні виробу в 

цілому та його окремих компоновочних елементів;  виконати ескіз виробу чи проект 

середовища, що відповідає поставленим ергономічним вимогам, його технічне креслення, 

комп'ютерну модель та оформити відповідну пояснювальну записку; виконувати аналіз 

середовища, інтер’єру, робочого місця, виробу; виконувати проектування середовища, 

інтер’єру, робочого місця, виробу; застосовувати методи ергономічного аналізу;  

застосовувати методи дизайн-ергономічного проектування;  оформляти проектну 

документацію. 

3. Комунікація організація робочого місця і гігієни праці з урахуванням вимог 

ергономіки; організація забезпечення оптимальних умов праці засобами та методами 

ергономіки; організація застосування методів дизайн-ергономічного проектування та 

макетування в перетворювальній діяльності людини. 

4. Автономність та відповідальність здатність вчитися упродовж життя та 

вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті під час навчання компетентності; 

усвідомлює соціальну значущість майбутньої професії, сформованість мотивації до 

здійснення професійної діяльності; відповідальне ставлення до  забезпечення охорони 

життя та здоров’я у трудовій діяльності. 

 

5. Структура дисципліни 

 
Тема № 1. Технологічні операції ручної обробки матеріалів. Робочій інструмент.  

Перелік питань, що виносяться на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Технологічні операції при 

ручній обробці деревини. 

2. Слюсарні операції при ручній 

обробці металів.  

3. Технологічні операції при 

ручній обробці текстильних 

матеріалів.  

4. Технологічні операції при 

ручній обробці паперу. 

 

 

1. Столярні технології http://blog-

ikurs.blogspot.com/2015/12/blog-

post_35.htmlї  

2. Інструкція з охорони праці для учнів 

при ручній обробці деревини 

https://osvita-docs.com/node/63 

3. Технології обробки деревини 

https://tekhno.pro/action/items/texnologiji-

obrobki-derevini.html 

4. Види слюсарних робіт і область 

застосування слюсарної праці 

http://obrobka.pp.ua/751-vidi-slyusarnih-

robt-oblast-zastosuvannya-slyusarnogo-

prac.html 

 

http://blog-ikurs.blogspot.com/2015/12/blog-post_35.htmlї
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Практичне заняття (2 год.): 

1. Робочий інструмент при ручній 

обробці деревини (рубанки, 

фуганки, заточування, види пил). 

2.  Робочий інструмент для ручної 

обробки металів (молотки, 

зубило, крен, чертілка).  

3. Робочий інструмент для ручної 

обробки текстильних матеріалів 

(голки, нитки, шило, наперстки, 

п'яльця, булавки, ножиці і т.д.) 

4. Робочий інструмент для ручної 

обробки паперу (ножиці, 

геометричні приналежності, 

клей, канцелярські 

приналежності). 

1. Яренчук Л.Г. Дистанційне навчання 

в системі сучасної шкільної 

освіти  The XII International 

Science  Conference «Advances in 

Technology and Science», March 16 – 

19, 2021, Berlin, Germany. 294 p. – С. 

190-197 

2. Інструменти для обробки деревини - 

ручні і електричні 

http://stroytechnology.net/schkola-

remonty/7798-instrumenty-dla-

dereviny.html 

3. Дереворізальний інструмент 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94

%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B

2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%

B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0

%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%

D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%

D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD

%D1%82 

4. Хорунжий В.І. Практикум в 

навчальних майстернях з методикою 

трудового навчання – Тернопіль 

Астон 2001 

https://library.udpu.edu.ua/library_files

/386783.pdf 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Дайте визначення та сутність 

понять робочих інструментів 

різного призначення. 

2. Сформулюйте важливість 

українських мотивів в аплікаціях 

3. Підготуйте доповідь на тему 

«Витинанка - один з видів 

народної художньої творчості». 

 

 

1. Класифікація інструментів. Набір 

робочого інструмента слюсаря. 

Класифікація спецінструменту. 

Слесарно-монтажний інструмент. 

https://vseosvita.ua/library/klasifikacia-

instrumentiv-nabir-robocogo-instrumenta-

slusara-klasifikacia-specinstrumentu-

slesarno-montaznij-instrument-

537436.html 

2. "Витинанка, її художні особливості" - з 

посібника Ольги Стрілець "Українське 

мистецтво витинанки"  

https://mala.storinka.org/%D0%B2%D0%

B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B

0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-

%D1%97%D1%97-

%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%

D0%B6%D0%BD%D1%96-

%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%

D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D
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Тема № 2. Технології ручної обробки металевих та неметалевих матеріалів. 
Перелік питань, що виносяться на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Будова металу і його фізико-

механічні властивості. 

2.  Виправлення, розмітка, гнучка, 

фальцювання, рубка, 

обпилювання, припасовка, 

клепка, розпилювання, різання 

металу.  

3. Оздоблювальні операції.  

 

1. Основи матеріалознавства. 

Навчальний посібник. 2019 рік. 

Автор-упорядник: Боброва Т. Б. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/n

ews/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D

0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/28/

7materialoznavstvo.pdf 

2. Різьба по дереву: оздоблювальні 

операції  https://yakukremont.ru/rizne/

4197-rizba-po-derevu-ozdobljuvalni-

operacii.html 

 

 

Практичне заняття (4 год.): 

1. Притирання пастами, 

полірування повстяними колами. 

2.  Вороніння температурне і 

хімічне.  

3. Фарбування виробів.  

4. Обробка різних поверхонь 

металевих виробів. 

 

1. Колективна монографія, рекомендована 

вченою радою ІДГУ (протокол №8 від 

31 березня 2021 року) «Формування 

предметної  компетентності учителів 

трудового навчання та технологій». – 

Ізмаїл: РВВІДГУ, 2021. – 195с. (С.117-

179). 

2. Остаточна обробка дерев'яних виробів 

https://infocom-

m.ru/uk/fundament/okonchatelnaya-

otdelka-derevyannyh-izdelii-polirovka-

dereva-chem-poliruyut.html 
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https://mala.storinka.org/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%97%D1%97-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8.html
https://mala.storinka.org/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%97%D1%97-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8.html
https://mala.storinka.org/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%97%D1%97-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8.html
https://mala.storinka.org/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%97%D1%97-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8.html
https://mala.storinka.org/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%97%D1%97-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8.html
https://mala.storinka.org/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%97%D1%97-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8.html
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/28/7materialoznavstvo.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/28/7materialoznavstvo.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/28/7materialoznavstvo.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/28/7materialoznavstvo.pdf
https://yakukremont.ru/rizne/4197-rizba-po-derevu-ozdobljuvalni-operacii.html
https://yakukremont.ru/rizne/4197-rizba-po-derevu-ozdobljuvalni-operacii.html
https://yakukremont.ru/rizne/4197-rizba-po-derevu-ozdobljuvalni-operacii.html
https://infocom-m.ru/uk/fundament/okonchatelnaya-otdelka-derevyannyh-izdelii-polirovka-dereva-chem-poliruyut.html
https://infocom-m.ru/uk/fundament/okonchatelnaya-otdelka-derevyannyh-izdelii-polirovka-dereva-chem-poliruyut.html
https://infocom-m.ru/uk/fundament/okonchatelnaya-otdelka-derevyannyh-izdelii-polirovka-dereva-chem-poliruyut.html
https://infocom-m.ru/uk/fundament/okonchatelnaya-otdelka-derevyannyh-izdelii-polirovka-dereva-chem-poliruyut.html


Завдання для самостійної роботи: 

Розробити презентацію 

«ДЕКОРАТИВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

ВАД ДЕРЕВА І ДЕРЕВИНИ: РАК» 

1. Основи матеріалознавства. 

Навчальний посібник. 2019 рік. 

Автор-упорядник: Боброва Т. Б. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/n

ews/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D

0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/28/

7materialoznavstvo.pdf 

2. Застосування вад дерева при 

декоративній обробці 

https://yakukremont.ru/dizajn-i-inter-

er/1465-dekorativne-zastosuvannja-vad-

dereva-i-derevini.html 

 

 

 

Тема № 3: Технології ручної обробки деревини 

Перелік питань, що виносяться на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Столярні операції при ручній 

обробці.  

2. Закріплення заготовок на 

столярному верстаті і прийоми 

роботи пилками.  

3. Пиляння вздовж і поперек 

волокон.  

4. Пиляння підрізними кутами за 

допомогою стусла.  

1. Хорунжий В.І. Практикум в 

навчальних майстернях з методикою 

трудового навчання – Тернопіль 

Астон 2001 

https://library.udpu.edu.ua/library_files

/386783.pdf 

2. Класифікація машин і інструментів в 

обробці деревини 

https://sites.google.com/site/stolarnapro

mislovist/ 

3. Розпилювання під кутом 45 градусів 

https://jak.koshachek.com/articles/rozpi

ljuvannja-pid-kutom-45-gradusiv-shho-

ce-take.html 

 

Практичне заняття (6 год.): 

1. Прийоми довбання деревини.  

2. Види браку та усунення його 

причин.  

3. Виготовлення виробів 

прямокутної форми, які не мають 

з'єднань.  

4. Складання виробів на цвяхах, 

шурупах на гелях.  

5. Ущільнення і зрощування 

заготовок. Клеї. Облицювання 

шпоном. 

1. Технологія виготовлення виробів із 

деревини https://ukped.com/trudove-

navchannia/5495-tekhnolohiia-

vyhotovlennia-vyrobiv-iz-

derevyny.html 

2. Облицювання заготовок 

https://stud.com.ua/158022/tehnika/obli

tsyuvannya_zagotovok 
 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Розкрийте основні положення охорони 

праці при виготовленні виробів з дерева 

1. Хорунжий В.І. Практикум в 

навчальних майстернях з методикою 

трудового навчання – Тернопіль 

Астон 2001 

https://library.udpu.edu.ua/library_files

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/28/7materialoznavstvo.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/28/7materialoznavstvo.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/28/7materialoznavstvo.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/28/7materialoznavstvo.pdf
https://yakukremont.ru/dizajn-i-inter-er/1465-dekorativne-zastosuvannja-vad-dereva-i-derevini.html
https://yakukremont.ru/dizajn-i-inter-er/1465-dekorativne-zastosuvannja-vad-dereva-i-derevini.html
https://yakukremont.ru/dizajn-i-inter-er/1465-dekorativne-zastosuvannja-vad-dereva-i-derevini.html
https://library.udpu.edu.ua/library_files/386783.pdf
https://library.udpu.edu.ua/library_files/386783.pdf
https://sites.google.com/site/stolarnapromislovist/
https://sites.google.com/site/stolarnapromislovist/
https://jak.koshachek.com/articles/rozpiljuvannja-pid-kutom-45-gradusiv-shho-ce-take.html
https://jak.koshachek.com/articles/rozpiljuvannja-pid-kutom-45-gradusiv-shho-ce-take.html
https://jak.koshachek.com/articles/rozpiljuvannja-pid-kutom-45-gradusiv-shho-ce-take.html
https://ukped.com/trudove-navchannia/5495-tekhnolohiia-vyhotovlennia-vyrobiv-iz-derevyny.html
https://ukped.com/trudove-navchannia/5495-tekhnolohiia-vyhotovlennia-vyrobiv-iz-derevyny.html
https://ukped.com/trudove-navchannia/5495-tekhnolohiia-vyhotovlennia-vyrobiv-iz-derevyny.html
https://ukped.com/trudove-navchannia/5495-tekhnolohiia-vyhotovlennia-vyrobiv-iz-derevyny.html
https://stud.com.ua/158022/tehnika/oblitsyuvannya_zagotovok
https://stud.com.ua/158022/tehnika/oblitsyuvannya_zagotovok
https://library.udpu.edu.ua/library_files/386783.pdf


 /386783.pdf 

 

 

 

Тема № 4: Технології ручної обробки текстильних матеріалів.  

Перелік питань, що виносяться на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Технологія обробки текстильних 

матеріалів вишивкою. 

2. Технологія обробки текстильних 

матеріалів аплікацією.  

3. Технологія виготовлення виробів 

в техніці «макраме». 

4. Технологія художнього 

оформлення текстильних 

матеріалів в процесі їх ручної 

обробки. 

 

1. Куратнік Т. В. Навчально-

методичний посібник «Технологія 

оздоблення одягу» 

http://teacherjournal.in.ua/blog/articles/

770/5a00790c14.pdf 

2. Оздоблення текстильних матеріалів 

вишивкою 

https://studfile.net/preview/9889083/pa

ge:6/ 

 

Практичне заняття (6 год.): 

1. Технологія обробки текстильних 

матеріалів вишивкою. 

2. Технологія обробки текстильних 

матеріалів аплікацією.  

3. Технологія виготовлення виробів 

в техніці «макраме». 

4. Технологія художнього 

оформлення текстильних 

матеріалів в процесі їх ручної 

обробки. 

1. Електронний навчальний посібник 

https://mehovschic.ptu.org.ua/html/page

2.html 

2. Степанова Л.В. Методика трудового 

навчання в початкових класах: 

Навчально-методичні матеріали для 

ступеневої підготовки вчителів 

початкових класів у вищих 

педагогічних закладах освіти: 

«Технологія». Методика початкового 

навчання. Модуль 2. – Івано-

Франківськ, 2008. – 83с. 

http://194.44.152.155/elib/local/667.pdf 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати доповідь на тему 

«Оздоблення текстильних матеріалів 

вишивкою» 

1.  

 

Тема № 5: Технології ручної обробки пластичних матеріалів (глина, пластилін та ін.) 

Перелік питань, що виносяться на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Гончарство.  

2. Технологія ліплення з 

пластиліну. 

3.  Технологія виготовлення 

предметів з «солоного тіста».  

4. Декорування виробів з 

пластичних матеріалів (розпис, 

1. Технология конструкционных 

материалов / Под ред. Г.А. Прейса. 

Киев: Высшая школа, 1984. 359 с. 
2. Історія виникнення технологій 

https://sites.google.com/site/globalprobl

emsofmankind/ 

3. Методика використання мотивів 

архітектурного декору львівської 

сецесії в сучасному дизайні меблевих 

https://library.udpu.edu.ua/library_files/386783.pdf
http://teacherjournal.in.ua/blog/articles/770/5a00790c14.pdf
http://teacherjournal.in.ua/blog/articles/770/5a00790c14.pdf
https://studfile.net/preview/9889083/page:6/
https://studfile.net/preview/9889083/page:6/
https://mehovschic.ptu.org.ua/html/page2.html
https://mehovschic.ptu.org.ua/html/page2.html
http://194.44.152.155/elib/local/667.pdf
https://sites.google.com/site/globalproblemsofmankind/
https://sites.google.com/site/globalproblemsofmankind/


випалювання, глянцевание, 

рельєфна розпис).  

виробів / І. Юрченко // Народознавчі 

зошити. — 2014. — № 5 (119). — С. 

1021-

1026.  http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstre

am/handle/123456789/94617/23-

Yurchenko.pdf?sequence=1 

 
Практичне заняття (6 год.): 

1. Гончарство.  

2. Технологія ліплення з 

пластиліну. 

3.  Технологія виготовлення 

предметів з «солоного тіста».  

4. Декорування виробів з 

пластичних матеріалів (розпис, 

випалювання, глянцевание, 

рельєфна розпис). 

1. Юрченко І. Візуально-морфологічні 

закономірності орнаменту: теорія і 

практика : монографія / І.А. 

Юрченко. — Львів : Львівська 

політехніка, 2011. — 368 с. 

2. Товарознавство (Непродовольчі 

товари). Силікатні товари : 

навчальний посібник / Г. Д. 

Кобищан, Л. М. Губа, Ю. О. Басова, 

І. В. Шурдук. – Полтава : ПУЕТ, 

2019. – 130 с 

http://www.dspace.puet.edu.ua/bitstrea

m/123456789/8594/1/072-1286.pdf 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати доповідь на тему 

«Технології, які створюють майбутнє 

людства» 

1. Технології майбутнього 

https://www.epravda.com.ua/publicatio

ns/2019/12/26/655308/ 

 

 

Тема № 6: Технології ручної обробки паперу.  
Перелік питань, що виносяться на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Різновид паперу як 

конструкціонного матеріалу. 

2. Аплікація з використанням 

бумаги.  

3. Технологія квілінгу.  

4. Технології згинання паперу. 

Паперопластика. Орігамі. 

Витинанки. 

1. Технология конструкционных 

материалов / Под ред. Г.А. Прейса. 

Киев: Высшая школа, 1984. 359 с. 

2. Сологуб М.А. Технологія 

конструкційних матеріалів: 

Підручник / Сологуб М.А., 

Рожнецький І.О., Некоз ., О.І.та ін. – 

К.: Вища школа, 2002. – 374 с 

https://issuu.com/lib.nuos.edu.ua/docs/

materialov1 

 

Практичне заняття (6 год.): 

1. Різновид паперу як 

конструкціонного матеріалу. 

2. Аплікація з використанням 

бумаги.  

3. Технологія квілінгу.  

4. Технології згинання паперу. 

Паперопластика. Орігамі. 

Витинанки. 

1. Технология конструкционных 

материалов / Под ред. Г.А. Прейса. 

Киев: Высшая школа, 1984. 359 с. 

2. Клименко В. М. Технологія 

конструкційних матеріалів. / Частина 

перша. Конструкційні матеріали: 

властивості, класифікація, 

виробництво. Навчальний посібник./ 

Клименко В. М., Шиліна О. П., 

Осадчук А. Ю. - Вінниця: 

УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005.- 97 с 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/94617/23-Yurchenko.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/94617/23-Yurchenko.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/94617/23-Yurchenko.pdf?sequence=1
http://www.dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/8594/1/072-1286.pdf
http://www.dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/8594/1/072-1286.pdf
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/12/26/655308/
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/12/26/655308/
https://issuu.com/lib.nuos.edu.ua/docs/materialov1
https://issuu.com/lib.nuos.edu.ua/docs/materialov1


http://repository.vsau.org/getfile.php/15

51.pdf 

3. Попович В.В. Технологія 

конструкційних матеріалів і 

матеріалознавство: Підручник. / 

Попович В.В., Попович В.В. . – 

Львів: Світ, 2006. – 624 с.-2 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати доповідь на тему 

«Різновиди технік роботи з папером» 

 

1. Ковальчук Т.П. Азбука паперової 

пластики. - Тернопіль: Навчальна 

книга, 2012. 

2. Куленко М. Я. Основи графічного 

дизайну: Підручник. – К.: Кондор, 

2006 

 

Тема № 7: Методика навчання ручної обробки матеріалів.  
Перелік питань, що виносяться на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Методика навчання роботі з 

деревоматеріалами.  

2. Методика навчання роботі з 

металломатеріалами.  

3. Методика навчання роботі з 

папером. 

4.  Методика навчання роботі з 

текстильними матеріалами. 

1. Навчальний посібник «Устаткування 

та технології виробництва 

заготовок», Шайко-Шайковський 

О.Г.- Чернівці.- Рута.-1997 р.- 120 с. 

2. Навчальний посібник» Від 

традиційних до нових матеріалів». 

Богорош О.Т., Воронов С.О., Крамар 

В.М., Шайко-Шайковський О.Г., 

Чернівці, ЧНУ.- 2015.- 396 с. 

http://ptcsi.chnu.edu.ua/teachers/%D0%

BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0

%B0%D1%80-

%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B

5%D1%80%D1%96%D0%B9-

%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%8

1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%

B2%D0%B8%D1%87-2/ 

Практичне заняття (6 год.): 

1. Методика навчання роботі з 

пластичними матеріалами. 

2. Методика навчання роботі з 

металломатеріалами.  

3. Методика навчання роботі з 

папером. 

4.  Методика навчання роботі з 

текстильними матеріалами. 

5.  Методика навчання роботі з 

пластичними матеріалами. 

1. Навчальний посібник «Технології та 

устаткування виробництва 

конструкційних матеріалів у 

машино- та приладобудуванні», 

Шайко-Шайковський О.Г., Крамар 

В.М.- РОДОВІД.- Чернівці.- 2014.- 

164 с. 

2. Навчальний посібник 

«Наноматеріали і матеріали з 

унікальними властивостями» 

Богорош О.Т., Воронов С.О., Крамар 

В.М., Шайко-Шайковський О.Г., 

Чернівці, ЧНУ.- 2016.- 264 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати доповідь на тему 

Андрощук, І. П. 

Підготовка майбутніх учителів трудового 

навчання та технологій до організації 

http://repository.vsau.org/getfile.php/1551.pdf
http://repository.vsau.org/getfile.php/1551.pdf
http://ptcsi.chnu.edu.ua/teachers/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-2/
http://ptcsi.chnu.edu.ua/teachers/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-2/
http://ptcsi.chnu.edu.ua/teachers/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-2/
http://ptcsi.chnu.edu.ua/teachers/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-2/
http://ptcsi.chnu.edu.ua/teachers/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-2/
http://ptcsi.chnu.edu.ua/teachers/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-2/
http://ptcsi.chnu.edu.ua/teachers/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-2/
http://ptcsi.chnu.edu.ua/teachers/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-2/


«Особливості обробки металевих/ 

текстильних/ пластичних матеріалів та 

методика конструювання виробів» 

позаурочної художньо-технічної діяльності 

учнів : теорія і методика [Текст] : 

монографія / І. П. Андрощук. – 

Хмельницький : Мельник А.А., 2019. – 432 

с. 

http://library.khmnu.edu.ua/?page_id=4431 

 

 

Тема № 8: Основні прийоми роботи та техніка безпеки. 
Перелік питань, що виносяться на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Основні прийоми роботи і 

правила техніки безпеки при 

ручній обробці деревини: 

розмітка, пиляння, стругання, 

довбання.  

2. Основні прийоми роботи і 

правила техніки безпеки при 

ручній обробці металів.  

3. Основні прийоми роботи і 

правила техніки безпеки при 

ручній обробці текстильних 

матеріалів.  

1. Плоткін Я.Д., Янушкевич О.К. 

Організація і планування 

виробництва на машинобудівному 

підприємстві: Навч. Посібник. – Л.: 

Світ, 2006, 167 с. 

2. Вимоги пожежної безпеки під час 

проведення зварювальних та інших 

вогневих робіт 

https://oppb.com.ua/news/vymogy-

pozhezhnoyi-bezpeky-pid-chas-

provedennya-zvaryuvalnyh-ta-inshyh-

vognevyh-robit 

 

Практичне заняття (6 год.): 

1. Основні прийоми роботи і 

правила техніки безпеки при 

ручній обробці паперу. 

2. Основні прийоми роботи і 

правила техніки безпеки при 

ручній обробці пластичних 

матеріалів. 

1. Про інструктивно-методичні 

матеріали "Безпечне проведення 

занять у кабінетах природничо-

математичного напряму 

загальноосвітніх навчальних 

закладах" 

http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/2

7214/ 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Виокремити особливості роботи і 

правила техніки безпеки при ручній 

обробці деревини, металів та 

текстильних матеріалів 

1. Інструкції з охорони праці 

https://instruktor.ucoz.net/publ/instrukci

ja_z_okhoroni_praci_pri_roboti_u_stolj

arnij_majsterni/1-1-0-346 

 

 

 

6. Політика курсу 

 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах  ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на практичних 

http://library.khmnu.edu.ua/?page_id=4431
https://oppb.com.ua/news/vymogy-pozhezhnoyi-bezpeky-pid-chas-provedennya-zvaryuvalnyh-ta-inshyh-vognevyh-robit
https://oppb.com.ua/news/vymogy-pozhezhnoyi-bezpeky-pid-chas-provedennya-zvaryuvalnyh-ta-inshyh-vognevyh-robit
https://oppb.com.ua/news/vymogy-pozhezhnoyi-bezpeky-pid-chas-provedennya-zvaryuvalnyh-ta-inshyh-vognevyh-robit
https://oppb.com.ua/news/vymogy-pozhezhnoyi-bezpeky-pid-chas-provedennya-zvaryuvalnyh-ta-inshyh-vognevyh-robit
http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/27214/
http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/27214/
https://instruktor.ucoz.net/publ/instrukcija_z_okhoroni_praci_pri_roboti_u_stoljarnij_majsterni/1-1-0-346
https://instruktor.ucoz.net/publ/instrukcija_z_okhoroni_praci_pri_roboti_u_stoljarnij_majsterni/1-1-0-346
https://instruktor.ucoz.net/publ/instrukcija_z_okhoroni_praci_pri_roboti_u_stoljarnij_majsterni/1-1-0-346


заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, був відсутній 

на практичному занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після 

повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений 

термін або пропустив заняття без поважних причин отримує за кожне пропущене заняття 

0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі 

виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. 

Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності 

студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, 

йому призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 

 

Політика академічної доброчесності   

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських 

доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час 

проведення модульної контрольної роботи або підсумкового контролю є підставою для 

дострокового припинення складання та виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

 

Форма проміжного контролю 

Модульна контрольна робота проводиться у формі тестування та включає 20 тестових 

завдань різної складності. 

Зразок модульної контрольної роботи  

1 Вид сервісної діяльності з управління функціонуванням сукупності сил і засобів 

будинку для задоволення індивідуальних потреб його мешканців і індивідів соціуму це 

а) домоведення  

б) будинок  

в) інфраструктура будинку  

г) управління житлово-комунального господарства 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою. 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

51 - 100 зараховано 

1 - 50 не зараховано 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 

відповіді на практичних заняттях та 

виконання індивідуальних завдань, 

який переводиться у 100-бальну 

шкалу за ваговим коефіцієнтом 0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на практичних заняттях та 

результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається 



відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів 

в умовах ЄКТС в ІДГУ» 

 

1. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко 

та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 

літературу, вільно послуговується науковою термінологією, розв’язує 

задачі стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на 

підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст 

теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним способом, 

послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких 

питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються 

при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним 

матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й 

обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не 

розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні 

розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, 

що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та 

не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та 

практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань. 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань Максимальна кількість балів за 

виконання будь-якого з видів індивідуальних завдань складає 5 балів.  

Оцінювання доповіді (реферату) здійснюється за такими критеріями: самостійність та 

оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність 

здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 

помилок при оформленні цитування й посилань на джерела.  

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та передбачає написання 

реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у здобувач освіти може 

запропонувати свою тему у відповідності до особистих науково-дослідних інтересів та 

погодити її з викладачем. Також за бажанням студент може написати декілька рефератів 

протягом семестру для підвищення загальної оцінки за курс. 

 

Тематика рефератів: 

1. Організація житлового простору в селянській хаті у до і після революційний період 



2. Домострой як пам'ятник літератури.
3. Структура домоведення
4. Класифікація житла. Типології будинку.
5. Національно-етнічні особливості житла.
6. Родинний дім: формування і розвиток особистості людини
7. Формування та управління соціальним простором життєдіяльності людини
8. Сімейний криза: причини і варіанти розвитку.
9. Національні особливості сімейної культури
10. Імідж сім’ї: поняття, структурні компоненти
11. Домашня праця - поняття, структура, значення
12. Сімейний бюджет - поняття, способи складання
13. Сімейний менеджмент - поняття, елементи, принципи
14. Міжособистісні відносини в родині, фактори, що їх визначають.
15. Сімейне виховання - поняття, значення, основні завдання, напрямки, засоби і 

методи сімейного виховання.
16. Своєрідність завдань, засобів і методів сімейного виховання в різні періоди 

дитинства
17. Організаційно-просторова культура житла
18. Функціональна культура житла
19. Фітодизайн і флористика в житловому будинку
20. Організація дозвілля, його види та сучасні особливості

Критерії оцінювання модульної коні рольної роботи

Модульна контрольна робота проводиться в тестовій письмовій формі, і складається 
з ЗО тестових завдань різної складності. Максимальна кількість балів за модульну 
контрольну роботу становить ЗО балів (1 бал за правильну відповідь 1 тестового завдання).

Викладач Яренчук 
(ПІБ)

Затверджено на засіданні кафедри технологічної і професійної освіти та 
загальнотехнічних дисциплін протокол № 1 від «01» вересня 2021 року.

Завідувач кафедри Федорова О.В,
(підпис)
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