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Вступ 

Стрімкий розвиток технологій  змінює світ у бік інформатизації та відкритості, що 

обумовлює   заміну традиційних (виробничих)  способів діяльності на способи мислення, 

уміння виявляти творчість та ініціативу у нових умовах, оцінювати ризики та брати 

відповідальність за прийняті рішення.   

Це спрямовує сучасну освіту до компетентнісного підходу, коли формування в учнів 

здатності  діяти має випереджати процес накопичення ними будь-яких знань. 

Такий діяльнісний підхід в освіті може бути реалізований через формування в учнів 

ключових компетентностей, як найбільш помітної риси європейської освіти.  

1.Опис предмета навчальної дисципліни 

Курс: підготовка молодших 

спеціалістів 

Спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Загальна кількість 

годин- 105   

192 «Будівництво та  

цивільна інженерія » 

 

Нормативна 

Рік підготовки 

 1-й  

Семестр 

І ІІ 

Загальна кількість 

годин: 

аудиторних - 82 

самостійної роботи - 23 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

 

Лекції –  49 

Практичні – 33 год. 

Самостійна робота – 23 

год. 

Вид контролю – КР, 

проекти 
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Пояснювальна записка 

Стрімкий розвиток технологій  змінює світ у бік інформатизації та відкритості, що 

обумовлює   заміну традиційних (виробничих)  способів діяльності на способи мислення, 

уміння виявляти творчість та ініціативу у нових умовах, оцінювати ризики та брати 

відповідальність за прийняті рішення.   

Це спрямовує сучасну освіту до компетентнісного підходу, коли формування в 

учнів здатності  діяти має випереджати процес накопичення ними будь-яких знань. 

Такий діяльнісний підхід в освіті може бути реалізований через формування в учнів 

ключових компетентностей, як найбільш помітної риси європейської освіти.  

Мета та завдання навчального предмету «Технології» 

У змісті цієї  робочої навчальної програми основною метою технологічної освіти 

студентів, має стати не сума знань про певну технологію чи наперед визначені способи 

діяльності для їх вивчення і відтворення, а формування в учнів здатності до  самостійного  

конструювання цих знань і способів діяльності  через призму їх особистісних якостей, 

життєвих та професійно зорієнтованих намірів, самостійного набуття ними досвіду у 

вирішенні практичних  завдань.   

Провідною умовою для досягнення цієї мети є проектна діяльність студентів, як 

практика особистісно-орієнтованого навчання, яка дозволяє викладачу організувати 

навчання, що спрямоване на розв'язання учнями життєво і професійно значущого 

практичного завдання (справи).  

Така діяльність студентів обумовлює інтерактивну,  навчально-дослідну  та інші 

види діяльності, що відбуваються у руслі проектної, як провідної, та інших навчальних 

технологій (проблемного навчання, критичного мислення, технології комбінованого 

навчання та ін.). 

Навчальний предмет «Технології» (Вступ до спеціальності) покликаний розв'язувати 

наступні  завдання: 

- індивідуальний розвиток особистості, розкриття її творчого потенціалу через  

формування  ключових та предметних  компетентностей; 

- розвиток у старшокласників критичного мислення як засобу саморозвитку, 

здатності до підприємливості, пошуку і застосування знань на практиці, які є спільними для 

будь-яких видів сучасної технологічної діяльності людини; 

- оволодіння уміннями практичного використання нових інформаційно-цифрових 

технологій; 

- розширення та систематизація знань  про технології і технологічну діяльність як 

основний засіб проектної,  дизайнерської,  творчої, підприємницької та інших видів сучасної 

діяльності людини; 

- виховання свідомої та активної життєвої позиції, готовності до співпраці в групі, 

відповідальності у досягненні поставлених завдань; 

- уміння обґрунтовано відстоювати власну позицію, що є передумовою підготовки 

майбутнього громадянина до життя в демократичному суспільстві, здатного його змінювати  

і захищати.  

Структура навчальної програми 

Робоча навчальна програма «Технології» (Вступ до спеціальності) має модульну 

структуру і складається з трьох обов’язково-вибіркових навчальних модулів: «Дизайн 

предметів інтер’єру», «Техніки декоративно-ужиткового мистецтва», «Ландшафтний 

дизайн». 

Навчальний модуль, за своїм змістовим наповненням, є логічно завершеним 

навчальним (творчим) проектом, який студенти виконують колективно або за іншою формою 

визначеною викладача. 

Структура модуля складається з очікувань навчально-пізнавальної діяльності, 

алгоритму проектної діяльності студентів та орієнтовного переліку творчих проектів. 
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На вивчення обраних навчальних модулів відводиться 105 годин. Кількість годин, 

що відводиться на вивчення кожного з трьох обраних модулів, викладач визначає самостійно 

з урахуванням особливостей проектної діяльності, матеріальних можливостей тощо.  

Основою для вивчення будь-якого модуля є проектно-технологічна система 

навчання, яка ґрунтується на творчій, навчально-пізнавальній та дослідно-пошуковій 

діяльності студентів від творчого задуму до реалізації ідеї у завершений проект.    

Формування ключових та предметних  компетентностей 

Ключові компетентності – це знання, уміння і навички з комплексу основних 

загальноосвітніх предметів, які студент набуває або систематизує і поглиблює у контексті 

технологічної освіти в процесі проектно-технологічної діяльності. 

Ключові компетентності формуються на основі запровадження проектної технології 

та інших інтерактивних методик навчання, які створюють відповідне  навчальне середовище, 

засноване на партнерській взаємодії між усіма учасниками проекту. Це має змістити учителя 

з позиції  основного джерела знань, на противагу самостійного набуття учнем власного 

досвіду пізнавальної діяльності.  

До ключових компетентностей відносять: спілкування рідною мовою, спілкування 

іноземними мовами; математична компетентність та основні компетентності у природничих 

науках і технологіях; компетентність у цифрових технологіях; уміння викладача; соціальна і 

громадянська компетентності; ініціативність і підприємливість; усвідомлення та вираження 

культури.  

Зазначені ключові компетентності враховано у структурі і змісті  очікувань 

навчально-пізнавальної діяльності  учнів до кожного модуля, як кінцевого результату 

навчання.   

У процесі проектно-технологічної діяльності, ключові компетентності  можуть 

формуватися за наступних умов. 

Спілкування рідною мовою. Вказана ключова  компетентність формується за умов 

такої проектної діяльності учнів, коли їм доводиться усно та письмово оперувати 

технологічними поняттями чи термінами з обраної для вивчення технології, обговорювати 

питання, пов’язані з реалізацією проекту. Систематизувати свої знання з рідної мови учні 

можуть  під час написання есе, технічного опису виробу, опису проекту чи підготовки тексту  

до  презентації проекту  тощо.   

Спілкування іноземними мовами. У процесі роботи над проектом учень може 

вивчати і збагачувати  власний словниковий запас іноземних слів пов’язаних із способами, 

техніками чи процесами створення будь-якого виробу чи реалізації проекту в цілому. 

Безпосереднє вдосконалення умінь застосовувати знання з іноземних мов із словником (або 

без словника) може відбуватись у процесі пошуку інформації для проекту в мережі Інтернет 

тощо. 

Математична компетентність та основні компетентності у природничих науках 

і технологіях. Вказана ключова компетентність інтегрує знання учнів з природничих наук та 

математики через використання відповідних знань на практиці.  

Математична компетентність формується під час побудови креслеників на виріб або 

складальних креслеників, обрахунку бюджету проекту та обсягу витратних матеріалів тощо.  

Ключова компетентність у природничих науках формується через використання 

природних та штучних матеріалів у процесі вивчення навчальних модулів, пов’язаних з 

дизайном.  

Уміння викладача. Вказана компетентність формується в умовах проектної 

діяльності, коли учень навчається самостійно конструювати власну освітню траєкторію. Це 

виявляється у тому, що учень самостійно визначає завдання роботи над проектом, відповідно 

встановлює  навчальні цілі або погоджує їх з учителем: усвідомлює що йому потрібно 

з’ясувати, чого навчитись, якого освітнього результату досягти, щоб виконати проект. 

Соціальна і громадянська компетентності формуються за умов роботи учнів у 

колективних проектах, і зокрема це здатність працювати разом з іншими на спільний 

результат, попереджувати і розв’язувати конфлікти, тощо.  Вказана ключова компетентність 
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розкривається, також під час  виконання  учнями творчих проектів, які містять суб’єктивну 

чи об’єктивну новизну. Збір інформації та її використання під час розробки конструкції 

виробу чи вдосконалення  певного технологічного процесу виготовлення, має враховувати 

авторські права використаного матеріалу. Повага до авторських прав інших дослідників, 

виховує в учнів високі громадянські почуття захисту власних прав і свобод, виконання у 

зв’язку з цим громадських обов’язків і у тому числі обов’язків, пов’язаних із Законом про 

авторське право. 

Усвідомлення та вираження культури. Вказана ключова компетентність 

формується у процесі засвоєння навчального модуля «Техніки декоративно-ужиткового 

мистецтва» – учні вивчають техніки декоративно-ужиткового мистецтва, як відображення 

культурної спадщини українського народу. Під час виготовлення виробів декоративно-

ужиткового мистецтва в учнів є можливість реалізувати власне самовираження через 

цінності та трудові традиції  української  культури.  

Проектно-технологічна компетентність – це здатність учня застосовувати техніко-

технологічні знання, уміння, навички, способи мислення та особистий досвід у процесі 

роботи над проектом.  

Ця компетентність  виявляється у здатності учня  визначати завдання проекту, 

планувати і здійснювати дослідну, пошукову, технологічну діяльність,  які  обумовлені 

темою і завданнями проекту.  

Тема і завдання проекту  визначаються на основі очікувань навчально-пізнавальної 

діяльності учнів у співпраці з усіма учасниками  проекту. 

4.Навчальний модуль «Дизайн предметів інтер’єру» 

Очікувальні результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

 

Алгоритм проектної 

діяльності учнів 

Орієнтовні проекти 

Учень/учениця: 

Знаннєвий компонент 

Знає визначальні особливості стилів 

інтер’єру (античний, барокко, класицизм, 

ампір, модерн, хай-тек, мінімалізм, 

еклектика). 

Розуміє сутність принципів дизайну 

(відповідність змісту, цілісність, традиції, 

єдність форми та змісту тощо). 

Називає засоби художнього 

конструювання (пропорції, повтори, 

симетрія та асиметрія, контраст, нюанс). 

Розуміє поняття композиції. 

Має уявлення про конструкційні 

матеріали для  облаштування власного 

інтер’єру (деревина, метали та сплави, 

пластики, текстильні матеріали, 

рослини). 

Пояснює доцільність вибору 

конструкційних матеріалів, безпечних 

для  здоров’я людини та навколишнього 

середовища. 

Розуміє роль природних матеріалів як 

важливого екологічного ресурсу у 

збереженні довкілля. 

Характеризує роль кольору в композиції 

(кольоровий тон, насиченість, світло у 

кольорі, вплив кольору на сприйняття). 

Визначення теми та 

завдань проекту.  

Пошук інформації,  

актуальної для 

проекту.  

Художнє 

конструювання форми 

та композиції 

оздоблення. 

Добір конструкційних 

матеріалів. 

Добір технологій для 

реалізації проекту. 

Виготовлення 

предмету інтер’єру. 

Презентація проекту 

Світильник (настільна 

лампа, торшер, бра). 

Декоративна ваза (для 

живих рослин,  

композицій з сухих 

рослин). 

Декоративне панно. 

Поличка.  

Годинник (настінний, 

настільний). 

Інсталяція (тематична, 

святкова). 

Топіарій.  

Столова білизна. 

Текстильні вироби 

інтер’єрного 

призначення (столова 

білизна, килимки, 

штори, чохли, 

декоративні подушки 

тощо). 

Сувенір. 

Сімейна фото рамка. 

Оберіг 
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Розуміє іншомовну термінологію. 

 

Діяльнісний компонент 

Застосовує засоби та методи художнього 

конструювання (замальовки, клаузура, 

макетування тощо) під час розробки 

композиції предмету та його оздоблення.  

Застосовує властивості та поєднання 

кольорів у оформленні виробу.  

Виконує малюнки предметів  відповідно 

до стилю інтер’єру.  

Добирає конструкційні матеріали та 

інструменти для роботи. 

Визначає технологію виготовлення 

виробу. 

Розраховує орієнтовний бюджет проекту. 

Виконує технологічні операції відповідно 

до обраного виробу та технології його 

виготовлення. 

Вирізняє технології виготовлення та 

оздоблення виробів, поширені в регіоні 

проживання за характерними ознаками. 

Здійснює економічну оцінку 

виготовленого виробу. 

Дотримується правил безпечної праці при 

виконанні технологічних операцій. 

 

Ціннісний компонент 

Усвідомлює доцільність застосування 

принципів дизайну для створення 

власного дизайн-проекту.   

Обґрунтовує власну позицію щодо 

вибору технології обробки 

конструкційного матеріалу. 

Висловлює власну думку та пошановує 

колегіальне ухвалення рішень у роботі в 

групі. 

Усвідомлює важливість дотримання 

технологічної послідовності при 

виготовленні виробу. 

Усвідомлює доцільність вибору 

конструкційних матеріалів, безпечних 

для  здоров’я людини та навколишнього 

середовища. 

Обґрунтовує взаємозв’язок між 

дотриманням технології виготовлення та 

якістю виробу. 

Навчальний модуль «Дизайн предметів інтер’єру» 

Очікувальні результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

 

Алгоритм проектної 

діяльності учнів 

Орієнтовні проекти 

Учень/учениця: 

Знаннєвий компонент 

Визначення теми та 

завдань проекту.  

Світильник (настільна 

лампа, торшер, бра). 
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Знає визначальні особливості стилів 

інтер’єру (античний, барокко, класицизм, 

ампір, модерн, хай-тек, мінімалізм, 

еклектика). 

Розуміє сутність принципів дизайну 

(відповідність змісту, цілісність, традиції, 

єдність форми та змісту тощо). 

Називає засоби художнього 

конструювання (пропорції, повтори, 

симетрія та асиметрія, контраст, нюанс). 

Розуміє поняття композиції. 

Має уявлення про конструкційні матеріали 

для  облаштування власного інтер’єру 

(деревина, метали та сплави, пластики, 

текстильні матеріали, рослини). 

Пояснює доцільність вибору 

конструкційних матеріалів, безпечних для  

здоров’я людини та навколишнього 

середовища. 

Розуміє роль природних матеріалів як 

важливого екологічного ресурсу у 

збереженні довкілля. 

Характеризує роль кольору в композиції 

(кольоровий тон, насиченість, світло у 

кольорі, вплив кольору на сприйняття). 

Розуміє іншомовну термінологію. 

 

Діяльнісний компонент 

Застосовує засоби та методи художнього 

конструювання (замальовки, клаузура, 

макетування тощо) під час розробки 

композиції предмету та його оздоблення.  

Застосовує властивості та поєднання 

кольорів у оформленні виробу.  

Виконує малюнки предметів  відповідно 

до стилю інтер’єру.  

Добирає конструкційні матеріали та 

інструменти для роботи. 

Визначає технологію виготовлення 

виробу. 

Розраховує орієнтовний бюджет проекту. 

Виконує технологічні операції відповідно 

до обраного виробу та технології його 

виготовлення. 

Вирізняє технології виготовлення та 

оздоблення виробів, поширені в регіоні 

проживання за характерними ознаками. 

Здійснює економічну оцінку 

виготовленого виробу. 

Дотримується правил безпечної праці при 

виконанні технологічних операцій. 

Ціннісний компонент 

Усвідомлює доцільність застосування 

Пошук інформації,  

актуальної для 

проекту.  

Художнє 

конструювання 

форми та композиції 

оздоблення. 

Добір 

конструкційних 

матеріалів. 

Добір технологій для 

реалізації проекту. 

Виготовлення 

предмету інтер’єру. 

Презентація проекту 

Декоративна ваза (для 

живих рослин,  

композицій з сухих 

рослин). 

Декоративне панно. 

Поличка.  

Годинник (настінний, 

настільний). 

Інсталяція (тематична, 

святкова). 

Топіарій.  

Столова білизна. 

Текстильні вироби 

інтер’єрного 

призначення (столова 

білизна, килимки, 

штори, чохли, 

декоративні подушки 

тощо). 

Сувенір. 

Сімейна фото рамка. 

Оберіг 
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принципів дизайну для створення власного 

дизайн-проекту.   

Обґрунтовує власну позицію щодо вибору 

технології обробки конструкційного 

матеріалу. 

Висловлює власну думку та пошановує 

колегіальне ухвалення рішень у роботі в 

групі. 

Усвідомлює важливість дотримання 

технологічної послідовності при 

виготовленні виробу. 

Усвідомлює доцільність вибору 

конструкційних матеріалів, безпечних для  

здоров’я людини та навколишнього 

середовища. 

Обґрунтовує взаємозв’язок між 

дотриманням технології виготовлення та 

якістю виробу. 

                     Навчальний модуль «Техніки декоративно-ужиткового мистецтва» 

Очікувальні результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

 

Алгоритм проектної 

діяльності учнів 

Орієнтовні проекти 

Учень/учениця: 

Знаннєвий компонент 

Знає технології і техніки створення виробів 

декоративно-ужиткового мистецтва.  

Знає історію технік та технологій декоративно-

ужиткового мистецтва. 

Розуміє значення символів притаманних видам 

декоративно-ужиткового мистецтва.  

Знає традиції використання кольорової гами 

під час виготовлення виробів декоративно-

ужиткового мистецтва.  

Знайомий з творчістю народних майстрів 

України та майстрів інших народів що 

проживають в Україні.  

Називає структурні елементи власного 

проекту. 

Розуміє чинники, які впливають на якість 

виконаної роботи за технологією. 

Знає перелік інструментів та пристосувань 

необхідних для виготовлення виробів 

відповідною технологією. 

Розуміє іноземну термінологію в декоративно-

ужитковому мистецтві. 

 

Діяльнісний компонент 

Застосовує методи проектування 

для створення виробів декоративно-

ужиткового мистецтва.  

Добирає матеріали, інструменти  та 

пристосування необхідні для виготовлення 

виробу.  

Визначення теми та 

завдань проекту.  

Пошук зразків 

виробів декоративно-

ужиткового 

мистецтва  для 

проекту.  

Художнє 

конструювання 

форми та композиції 

оздоблення. 

Добір та 

обґрунтування  

конструкційних 

матеріалів. 

Добір та 

обґрунтування 

технологій для 

реалізації проекту. 

Виготовлення 

предмету інтер’єру. 

Презентація проекту 

Вишиті вироби  

(предмети інтер’єрного 

призначення, одяг, 

жіночі та чоловічі 

аксесуари тощо). 

Вироби виготовлені в 

техніці ткацтво, 

килимарство та 

ліжникарство  

(предмети інтер’єрного 

призначення, одяг, 

жіночі та чоловічі 

аксесуари тощо). 

Вироби з бісеру  

(предмети інтер’єрного 

призначення, одяг, 

жіночі та чоловічі 

аксесуари тощо). 

Вироби вишиті бісером  

(предмети інтер’єрного 

призначення, одяг, 

жіночі та чоловічі 

аксесуари тощо).  

Вироби в’язані 

спицями  

(предмети інтер’єрного 

призначення, одяг, 

тощо). 

Вироби в’язані гачком  

(предмети інтер’єрного 

призначення, одяг, 
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Визначає необхідну кількість матеріалів.  

Виготовляє виріб з дотриманням народних 

традицій (форма, кольорове рішення, символи).  

Дотримується послідовності виготовлення 

виробу.  

Дотримується правил безпечної праці при 

виконанні технологічних операцій. 

Розраховує вартість виробу. 

 

Ціннісний компонент 

Шанує традиції свого народу. 

Шанобливо ставиться до творчості народних 

майстрів. 

Усвідомлює необхідність збереження народних 

традицій, як автентичність народу та зв'язок 

поколінь. 

Обґрунтовує обрані технології, які 

забезпечують якісне виконання проекту 

 

жіночі та чоловічі 

аксесуари тощо). 

Вироби з шкіри  

(амулет,  ремінь, жилет, 

браслет, сумка, 

обкладинка для 

книжки, чохол для 

мобільного телефону 

тощо). 

Вироби оздоблені 

аплікацією  

(предмети інтер’єрного 

призначення, одяг 

тощо). 

Вироби з деревини 

оздоблені різьбленням 

(рамка для фото, 

декоративна кухонна 

дощечка, декоративна 

таріль, козацькі 

клейноди тощо). 

Писанка. 

Вироби виготовлені з 

глини  

(предмети інтер’єрного 

призначення, кухонний 

посуд, іграшки тощо). 

Вироби виготовлені з 

лози  

(предмети інтер’єрного 

призначення, меблі 

тощо). 

Валяні вироби  

(предмети інтер’єрного 

призначення, одяг, 

жіночі та чоловічі 

аксесуари, іграшки 

тощо 

Навчальний модуль «Ландшафтний дизайн» 

Очікувальні результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

 

Алгоритм проектної 

діяльності учнів 

Орієнтовні проекти 

Учень/учениця: 

Знаннєвий компонент 

Знає універсальні закони та прийоми 

дизайну. 

Має уявлення про сучасні конструкційні 

матеріали для ландшафтного дизайну.  

Характеризує рослини, що використовуються 

у ландшафтному дизайні. 

Розрізняє декоративні елементи 

ландшафтного дизайну.  

Називає структурні елементи власного 

Визначення теми та 

завдань проекту. 

Інформація актуальна 

для проекту (історія, 

цікаві факти, тощо).  

Добір технологій та 

технік для реалізації 

проекту. 

Характеристика 

ключових понять для 

досягнення 

Проектування садової 

ділянки 

зображувальними 

засобами (графічним 

способом або за 

допомогою комп’ютера). 

Виготовлення елементів 

садового дизайну 

(декоративні 

світильники, 

гідротехнічні 
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проекту (формування стилів, 

матеріалознавство, дендрологія,  універсальні 

закони: композиція, простір, перспектива, 

форма, лінія, пропорційність і масштабність, 

ритм, симетрія і рівновага, домінанта, 

контраст, нюанс; та прийоми дизайну: 

відображення, фокус, віста, кордони; 

архітектоніка та колористика рослин,  

використання комп’ютерних програм для 

створення проекту) 

Розуміє біологічні вимоги і особливості 

вирощування та догляду за рослинами. 

 

Діяльнісний компонент 

Застосовує методи проектування (біоніки, 

комбінаторики тощо) для створення власного 

проекту. 

Читає та виконує об’ємні графічні 

зображення (за потреби).  

Дотримується основних законів колористики 

у процесі проектуванні. 

Добирає вид та технологію виготовлення 

декоративних елементів ландшафтного 

дизайну. 

Добирає квіти та рослини.  

Визначає необхідну кількість матеріалів, 

розраховує орієнтовну їх вартість.  

Створює композиції для оздоблення садової 

ділянки.  

Дотримується правил гігієни та безпеки 

праці. 

Ціннісний компонент 

Обґрунтовує добір рослин та технологій, які 

забезпечують якісне виконання проекту. 

Усвідомлює вплив рослин на здоров’я 

людини.  

Усвідомлює важливість безпечної організації 

процесу виготовлення та використання 

елементів садового дизайну. 

Усвідомлює актуальність ландшафтного 

дизайну в сучасному житті 

поставлених завдань.  

Організація робочого 

місця. Визначення 

послідовності 

реалізації проекту. 

Виконання робіт 

відповідно до обраних 

технік  та технологій.  

Презентація проекту 

конструкції, альтанки, 

перголи, лавочки, 

гойдалки, контейнери 

для рослин, гамаки, 

клумби, альпінарії, зони 

барбекю, патіо, тощо). 

Вирощування рослин в 

контейнерах. 

Нове життя старим 

речам в ландшафтному 

дизайні 

5. Тематичний план навчального модуля 

«Дизайн предметів інтер’єру» 

 

№
 п

/п
 

 

В
сь

о
г
о

 

Аудиторні Сам

ості

йна 

 

Л
ек

ц
і

ї  

П
Р

  

 

 Зміст уроку 35 17 17 1 

1 Загальні відомості про дизайн. Основні завдання 

дизайну. Поняття про дизайн інтер’єру. Історія дизайну 

2 1 1  
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інтер’єру. Поняття про стиль. Види і стилі інтер’єрів. 

Класичні (історичні) стилі інтер’єру). Визначення 

стилів. 

2 Етнічний стиль інтер’єрів (єгипетський, африканський, 

англійський, індійський, китайський, японський, 

скандинавський, марокканський). Особливості 

українського етнічного стилю інтер’єру. 

2 2   

3 Сучасні стилі інтер’єрів. Створення ескізів предметів 

інтер’єру різних стилів 

2 1 1  

4 Принципи дизайну. Засоби художнього конструювання 2 2   

5 Дизайн предметів інтер’єру. (композиція, пропорції, 

ритм, єдність, баланс, акцент, гармонія). Методи 

складання композиції. Орнамент. Види симетрії. 

Створення форми засобами конструювання. 

2 2   

6 Основи колористики. Виконання кольорового ескізу 

придуманого предмета інтер’єру в певному стилі. 

Конструкційні матеріали та їх властивості. 

2 1 1  

7 Методи художнього конструювання. Метод ком-

бінаторики. Метод біоніки. Конструювання біо-форми. 

2 1 1  

8 Тематичне оцінювання.  

Проектування на виготовлення предметів інтер’єру. 

2 1 1  

9 Етапи проектування. Постановка проблеми. 

Визначення теми та завдань проекту. Робота з 

інформаційними джерелами. Пошук інформації, яка 

необхідна для виконання завдань проекту. Вибір 

виробу інтер’єрного призначення для виготовлення. 

Пошук моделей-аналогів. Створення банку ідей. 

3 1 1 1 

10 Планування роботи. Визначення способів 

виготовлення виробу. Вибір конструкційних 

матеріалів. Технологічна послідовність виготовлення 

виробу. Способи з’єднання деталей . 

2  2  

11 Технологічна послідовність виготовлення виробу. 

Способи з’єднання деталей . Правила безпечної праці 

та санітарно-гігієнічні вимоги під час виконання 

завдань практичної роботи 

2 2   

12 Технологія виготовлення та декорування обраного 

предмету інтер’єру. 

2 2   

13 Сучасні види декорування виробів. Добір виду де-

корування виробу, що виготовляється.  

2 1 1  

14 Виконання технологічних операцій відповідно до 

обраного виробу та технології його виготовлення. 

6  6  

15 Контроль якості виготовленого виробу. Розрахунок 

орієнтовної вартості витрачених матеріалів. 

Презентація та оцінка проектної і діяльності. 

2  2  
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Тематичне планування 

модулів: «Техніки декоративно-ужиткового мистецтва»,  

«Ландшафтний дизайн» 

№з\п Назва теми К-сть 

годин 

Лекції Практичні Самості

йна 

робота 

Навчальний модуль «Техніки декоративно-ужиткового мистецтва» 

 Технологія і техніка створення виробів 

декоративно-ужиткового мистецтва.  

Історія технік та технологій 

декоративно-ужиткового мистецтва. 

2 2 - - 

 Значення символів притаманних видам 

декоративно-ужиткового мистецтва.  

Традиції використання кольорової гами 

під час виготовлення виробів 

декоративно-ужиткового мистецтва.  

5 4 - 1 

 Творчість народних майстрів України та 

майстрів інших народів що проживають 

в Україні.  

4 2 - 2 

 Методи проектування 

для створення виробів декоративно-

ужиткового мистецтва.  

4 2 - 2 

 Підбір матеріалів, інструментів  та 

пристосування необхідні для 

виготовлення виробу.  

Визначення необхідної кількості 

матеріалів.  

4 2 - 2 

 Виготовлення виробу з дотриманням 

народних традицій (форма, кольорове 

рішення, символи). 

4 - 2 2 

 Виготовлення виробу. Правила 

безпечної праці при виконанні 

технологічних операцій. 

Розрахунок вартості виробу. 

4 - 2 2 

 Виконання проекту 6 - 4 2 

 Презентація проекту 2 - 2 - 

 ВСЬОГО 35 12 10 13 

Навчальний модуль «Ландшафтний дизайн»  

 Універсальні закони та прийоми 

дизайну. Актуальність ландшафтного 

дизайну в сучасному житті 

3  2 - 1 

 Сучасні конструкційні матеріали для 

ландшафтного дизайну.  

2 2 - - 

 Рослини, що використовуються у 

ландшафтному дизайні. 

2 2 - - 

 Декоративні елементи ландшафтного 

дизайну.  

2 2 - - 

 Безпечна організація процесу 

виготовлення та використання елементів 

садового дизайну. Правила гігієни та 

3 2 - 1 
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безпеки праці. 

 Методи проектування (біоніки, 

комбінаторики тощо) для створення 

власного проекту. 

Виконання об’ємних графічних 

зображень (за потреби). Основні закони 

колористики у процесі проектуванні. 

3 - 2 1 

 Вид та технологія виготовлення 

декоративних елементів ландшафтного 

дизайну. Квіти та рослини.  

Визначення необхідної кількості 

матеріалів, розрахунок орієнтовної їх 

вартості. 

3 - 2 1 

  Створення композиції для оздоблення 

садової ділянки.  

Дотримання правил гігієни та безпеки 

праці. 

6 - 4 2 

 Виконання проекту 9 - 6 3 

 Презентація проекту 2 - 2 - 

 ВСОГО 35 10 16 9 

6. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

Рівень 

навчальних 

досягнень 

учнів 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

  

І. Початковий 

  

1 Учень (студент) може розпізнавати деякі об'єкти вивчення 

(матеріали, моделі, схеми тощо) та називає їх (на побутовому 

рівні); знає правила безпеки при роботі в навчальних 

майстернях 

2 Учень (студент) описує деякі технологічні об'єкти; розпізнає 

інструменти та обладнання для виконання практичних робіт 

3 Учень (студент) має фрагментарні уявлення з предмета 

вивчення (обізнаний з деякими технологічними поняттями); 

може використовувати за призначенням робочі інструменти та 

обладнання 

  

II. Середній 

4 Учень (студент) знає окремі факти, що стосуються 

технологічних об'єктів; виконує елементарні прийоми роботи 

інструментом 

5 Учень (студент) відтворює навчальний матеріал з допомогою 

вчителя; може виконувати окремі операції; дотримується 

послідовності виготовлення виробу; володіє прийомами роботи 

інструментом 

6 Учень (студент) самостійно відтворює значну частину 

навчального матеріалу; дотримується технології виготовлення 

виробу; з допомогою учасників проекту і учителя виконує 

завдання, що стосуються певних етапів проектної діяльності 

  

III. Достатній 

7 Учень (студент) самостійно і логічно відтворює фактичний і 

теоретичний матеріал; виконує практичну роботу відповідно до 

інструкцій вчителя; з допомогою учасників проекту і учителя 

виконує завдання, що стосуються усіх етапів проектної 

діяльності 

8 Учень (студент) виявляє розуміння навчального матеріалу, 

наводить приклади; може самостійно обирати конструктивні 
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елементи виробу; раціонально організовує робоче місце 

9 Учень (студент) володіє навчальним матеріалом і використовує 

набуті знання і уміння у стандартних ситуаціях; може 

самостійно та обґрунтовано обирати конструктивні елементи 

виробу 

  

IV. Високий 

10 Учень (студент) володіє засвоєними знаннями та уміннями і 

застосовує їх у нестандартних ситуаціях; з допомогою 

учасників проекту і учителя проектує та виконує всі види 

запланованих робіт 

11 Учень (студент) володіє глибокими знаннями і навичками з 

предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних 

ситуаціях, знаходить і аналізує додаткову інформацію; 

самостійно проектує та виконує всі види запланованих робіт, 

допускаючи при цьому незначні відхилення у технологічних 

операціях 

12 Учень (студент) має системні знання та навички з предмета, 

свідомо використовує їх, у тому числі, у проблемних ситуаціях; 

самостійно проектує та виконує, використовуючи відповідні 

технології, всі види запланованих робіт 

 

7. Форми організації навчання 

 Основними формами організації навчання під час вивчення дисципліни є лекції, з 

використанням мультимедійних засобів навчання, практичні заняття, підготовка рефератів, 

доповідей на щорічні студентські конференції, консультації, самостійна робота здобувачів 

освіти.  

Відповідно до вище зазначених форм організації навчання формами контролю 

засвоєння програми є: самоконтроль, написання контрольних робіт, реферату, виконання 

індивідуальних практичних та розрахунково-графічних завдань та екзамен за період 

вивчення дисципліни.  

8. Методи навчання 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів, які 

використовуються при вивченні дисципліни:  

1. В аспекті передачі і сприйняття навчальної інформації: словесні (лекція); наочні 

(ілюстрація, демонстрація).  

2. В аспекті логічності та мислення: пояснювально-ілюстративні (презентація); 

репродуктивні (короткі тестові контрольні).  

3. В аспекті керування навчанням: навчальна робота під керівництвом викладача; 

самостійна робота під керівництвом викладача.  

4. В аспекті діяльності в колективі: методи стимулювання (додаткові оцінки за 

реферати, статті, тези).  

9. Засоби діагностування результатів навчання 

Контрольні заходи, які проводяться в коледжі визначають відповідність рівня набутих 

здобувачами освіти знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо фахової 

передвищої освіти і забезпечують своєчасне коригування освітнього процесу.  

Вхідний контроль проводиться перед вивченням предмету з метою визначення рівня 

підготовки студентів з відповідних дисциплін, які формують базу для його опанування. 

Вхідний контроль проводиться на першому занятті по питаннях, які відповідають програмі 

попередньої дисципліни. Результати вхідного контролю враховують при коригуванні завдань 

для самостійної роботи студентів.  

Поточний контроль проводиться викладачами у ході аудиторних занять. Основне 

завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки здобувачів освіти за визначеною 

темою. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку між 

викладачами та студентами, управління навчальною мотивацією студентів. Інформація, 
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одержана при поточному контролі, використовується як викладачем – для коригування 

методів і засобів навчання, - так і студентами – для планування самостійної роботи. 

Особливим видом поточного контролю є підсумковий контроль за контрольними роботами, 

захист практичних робіт. Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування, 

письмового експрес-контролю, виступів студентів при обговоренні теоретичних питань, а 

також у формі комп’ютерного тестування. Результати поточного контролю (поточна 

успішність) є основною інформацією для визначення підсумкової оцінки з дисципліни при 

рубіжному контролі за теми.  

Консультації. Мета консультацій - допомогти здобуавачам освіти розібратись у 

складних питаннях, вирішити ті з них, у яких студенти самостійно розібратись не можуть. 

Одночасно консультації надають можливість проконтролювати знання студентів, скласти 

правильнее уявлення про перебіг і результати навчальної роботи. 

10. Політика навчальної дисципліни 

Активна участь здобувачів на практичних заняттях під час опитування, відвідування 

лекційних занять, ініціативність в обговоренні дискусійних тем, своєчасність виконання ПР, 

самостійної роботи, заохочення здобувачів до науково-дослідної роботи. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Відпрацювання пропущених занять є обов’язковим незалежно від причини пропущеного 

заняття, здобувач презентує виконані завдання під час консультації викладача. 

Під час роботи над індивідуальними завданнями, розв’язуванням задач не допустимо 

порушення академічної доброчесності. Презентації та виступи мають бути авторськими та 

оригінальними. Дотримуватись Положення про академічну доброчесність у Відокремленому 

структурному підрозділі «Любешівський ТФК ЛНТУ» 

http://www.ltklntu.org.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87

%d0%bd%d0%b0-

%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%8

1%d1%82%d1%8c/ 

Крім того, підсумковий семестровий контроль здобувачів освіти може здійснюватися з 

використанням технологій дистанційного навчання коледжу; з метою контролю виконання 

завдань екзамену в дистанційній формі викладач має право протягом усього заходу 

користуватись засобами інформаційно-комунікаційного зв’язку, які дозволяють 

ідентифікувати здобувача освіти (Zoom, GoogleMeet, Viber тощо). 

11. Література 

1.  Білодід Ю. М. Основи дизайну: Навчальний посібник / Юрій Білодід, Олена Поліщук. — 

К. : Вид. ПАРАПАН, 2004. — 239 с. 

2.  Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища : навч. посіб. / С. П. Мигаль,  

І. А. Дида, Т. Є. Казанцева; Нац. ун-т «Львів, політехніка». — Львів : Вид-во Львів, 

політехніки, 2014. — 225 с. 

3. Технології (рівень стандарту) підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої 

освіти / Туташинський В.І.,  Кірютченкова І.В.—К   « Наукова думка»,2018. 

4. Усі уроки технологій 10-11 класи / М.Л.Пелагейченко,Павлик О.А.—Х: «Основа»,2018. 

5. Шумега C. С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та 

інтер’єра : навчальний посібник / Станіслав Шумега, ; Прикарпатський ун-т ім. В. С. 

Стефаника, Ін-т культури і мистецтв. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 298 с. : іл.  

12. Інтернет-ресурси 

http://www.designinvogue.com/ 

htp: //www. home-designing. com/ 

http://www.elledecor.com/ 

http://foto-room.org.ua/ 

http://www.designsponge.com/ 

https: //thehappyhousie. porch. com/ 

http://www.designinvogue.com/
http://www.elledecor.com/
http://foto-room.org.ua/
http://www.designsponge.com/
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http: //www. mauriciokaram .com.br/ 

http://www.homebunch.com/ 

http://www.idealhome.co.uk/ 

http://www.hgtv.com/ 
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