




 
 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 
Курс 1 - 
Семестр 1,2 - 
Обсяг кредитів 4 - 
Обсяг годин, в тому числі: 120 - 

Аудиторні 56 - 
Модульний контроль 8 - 
Семестровий контроль - - 
Самостійна робота 56 - 

Форма семестрового контролю залік - 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою навчальної дисципліни «Творча майстерня та ігротехніки» є 
формування у майбутніх фахівців спеціальних знань і умінь, необхідних для 
вдосконалення власних навичок, здатності до генерації нових ідей, творчого 
підходу  до вирішення професійних завдань. 
 

Завдання навчальної дисципліни «Творча майстерня та ігротехніки»: 
- формування здатності до генерації нових ідей, творчого підходу  до 

вирішення професійних завдань; 
- формування здатності до розкриття особистісного потенціалу та 

самореалізації особистісно-професійного лідерства та успіху; 
- володіння навичками прикладної творчої діяльності, ігротехніками з 

різними категоріями отримувачів послуг; 
- оволодіння практичними традиційними та нетрадиційними методами, 

технікою і технологією виготовлення виробів;  
- формування здатності до міжособистісного спілкування, емоційної 

стабільності. 
 

Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.01 Соціальна 
робота підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі 
спеціальності 231 Соціальна робота дисципліна «Творча майстерня та 
ігротехніки» забезпечує формування таких таких загальних та спеціальних 
компетентностей: 
 
ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 



 
 

 

СК 11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням 
їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших 
особливостей. 
СК 15. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних 
груп та громад. 
СК 18.  Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній 
сфері. 
 

3. Результати навчання за дисципліною 
 
Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.01 Соціальна 

робота підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі 
спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Творча майстерня та 
ігротехніки» забезпечує оволодіння такими програмовими результатами 
навчання: 

ПРН 21. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до 
культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів 
та упереджень. 

ПРН 22. Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та 
приймати інноваційні  рішення, мислити та застосовувати творчі здібності до 
формування принципово нових ідей. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1.  Особистісно-розвиваюча спрямованість прикладної творчості 
Тема 1. Прикладна творчість як засіб 
гармонізації особистості 

2 - - 2 - - - 

Тема  2. Декоративно-прикладне 
мистецтво України 

2 - - 2 - - - 

Тема 3. Малювання. Нетрадиційні 
техніки малювання  

2 - - 2 - - - 

Тема 4. Аплікація. Виконання робіт в 
техніці “колаж”. Квілінг 

2 - - 2 - -  

Тема 5. Декупаж 2 - - 2 - - - 
Тема 6. Конструювання  2 - - 2 - - - 
Тема 7. Ліплення 4 - - 4 - - - 
Самостійна робота 1. Особистісно-
розвиваюча спрямованість прикладної 
творчості 

14 - - - - - 14 



 
 

 

Модульний контроль 2  
Разом 32 - - 16 - - 14 

Змістовий модуль 2. Використання гри в соціальній роботі. Технології 
Тема 8. Сутність та завдання гри, її функції 2 - - 2 - - - 
Тема 9. Види та класифікації ігор 4 - - 4 - - - 
Тема 10.Технології проведення ігор 4 - - 4 - - - 
Тема 11. Ігрові технології з дітьми різного 
віку 

2 - - 2 - - - 

Самостійна робота 2. Ігрові технології з 
дітьми різного віку 

14       

Модульний контроль 2 - -  - - - 
Разом 28 - - 12 - - 14 

Змістовий модуль 3. Організація творчої діяльності та гри з різними категоріями 
отримувачів послуг 
Тема 12. Прикладна творча діяльність та 
гра з дітьми та підлітками.  

6 - - 6 - - - 

Тема 13. Підготовка та оформлення 
приміщення (території) до проведення 
свят, соціальних заходів 

2 - - 2 - - - 

Тема 14. Прикладна творча діяльність та 
гра з дорослими та літніми людьми 

6 - - 6 - - - 

Самостійна робота 3. Організація творчої 
діяльності та гри з різними категоріями 
отримувачів послуг 

- - - - - - 14 

Модульний контроль 2  
Разом 30   14   14 

Усього за 1 семестр 90 - - 42 - - 42 
Змістовий модуль 4. Організація творчої діяльності та гри в умовах дитячих таборів 
Тема 1. Організація загонового куточка, 
оформлення стінгазети  

6 - - 6 - - - 

Тема 2. Організація та проведення 
конкурсів та розваг в умовах дитячих 
таборів 

6 - - 6 - - - 

Тема 3. Організація та проведення ігр на 
лісовій галявині, біля водойм, на 
спортивному майданчику 

2 - - 2 - - - 

Самостійна робота 4. Організація творчої 
діяльності та гри в умовах дитячих 
таборів 

- - - - - - 14 

Модульний контроль 2  
Разом 30   14   14 

Усього за 1, 2 семестр 120   56   56 
 
5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Особистісно-розвиваюча спрямованість прикладної 
творчості 

 
Тема 1. Прикладна творчість як засіб гармонізації особистості 
Рекомендовані джерела: 



 
 

 

Основні: 1, 4 
Додаткові: 3, 5 
 
Тема 2. Декоративно-прикладне мистецтво України  
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1 
Додаткові: 2 
 
Тема 3. Малювання. Нетрадиційні техніки малювання  
Рекомендовані джерела: 
Основні: 2 
Додаткові: 3, 5 
 
Тема 4. Аплікація. Виконання робіт в техніці “колаж”. Квілінг 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2 
Додаткові: 1, 3, 5 
 
Тема 5. Декупаж  
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2 
Додаткові: 3 
 
Тема 6. Конструювання  
Рекомендовані джерела: 
Основні: 3 
Додаткові: 3, 4 
 
Тема 7. Ліплення  
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1 
Додаткові: 2 
 

Змістовий модуль 2. Використання гри в соціальній роботі. Технології 
 

Тема 8. Сутність та завдання гри, її функції 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 3 
Додаткові: 1, 3, 4, 5 
 



 
 

 

Тема 9. Види та класифікації ігор 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 3 
Додаткові: 1, 3, 4, 5 
 
Тема 10. Технології проведення ігор 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 3 
Додаткові: 1, 3, 4, 5 
 
Тема 11. Ігрові технології з дітьми різного віку 
Основні: 3 
Додаткові: 1, 3, 4, 5 
 
Змістовий модуль 3. Організація творчої діяльності з різними  категоріями 

отримувачів послуг 
 
Тема 12. Прикладна творча діяльність та гра з дітьми та підлітками. 
Створення вільного творчого простору 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 3 
Додаткові: 1, 2, 3, 5 
 
Тема 13. Підготовка та оформлення приміщення (території) до проведення 
свят, соціальних заходів  
Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 3 
Додаткові: 1, 2, 3, 5 
 
Тема 14. Прикладна творча діяльність та гра з дорослими та літніми 
людьми  
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 4 
Додаткові: 1 

 
Змістовий модуль 4. Організація творчої діяльності та гри в умовах 

дитячих таборів 
Тема 1. Організація загонового куточка, оформлення стінгазети 
Рекомендовані джерела: 



 
 

 

Основні:  2, 3 
Додаткові: 2,3,5 
 
Тема 2. Організація та проведення конкурсів та розваг в умовах дитячих 
таборів  
Рекомендовані джерела: 
Основні:  2, 3 
Додаткові: 2,3,5 
 
Тема 3. Організація та проведення ігор на лісовій галявині, біля водойм, на 
спортивному майданчику 
Рекомендовані джерела: 
Основні:  2, 3 
Додаткові: 2,3,5 
 

Критерії оцінювання:  
 
№ Критерії оцінювання практичного завдання 

 
Бали 

1. Завдання виконано у повному обсязі  3 
2. Методична грамотність у визначенні мети. Відповідність 

змісту меті та завданням 
2 

3. Урахування вікових особливостей отримувачів послуг 2 
4.  Творчий підхід та креативність 2 
5. Естетична, стилістична та орфографічна грамотність 

оформлення 
1 

Разом 10 
 

6. Контроль навчальних досягнень 
 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

денної форми навчання 
 

Вид діяльності 
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Відвідування лекцій 1 - - - - - - - - 
Відвідування 
семінарських занять 1 - - - - - - - - 



 
 

 

Відвідування 
практичних занять 1 8 8 6 6 7 7 7 7 

Робота на 
семінарському занятті 10 - - - - - - - -- 

Робота на практичному 
занятті 10 8 80 6 60 7 70 7 70 

Лабораторна робота (в 
тому числі допуск, 
виконання, захист) 

10 - - - - 
- - - - 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної 
роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом - 118 - 96 - 107 - 107 
Максимальна кількість балів: 428 
428:100=4,28. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х: 4,28 = загальна кількість 

балів. 
 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
 

Змістовий модуль 1 

Особистісно-розвиваюча спрямованість образотворчої діяльністі 

 

Самостійна робота  № 1 

1. Підібрати у мережі Інтернет відео-, фото- матеріали, які презентують  
різні техніки малювання, ліплення, аплікації, конструювання. Вказати 
Інтернет-джерела з активними гіперпосиланнями. 

Критерії оцінки: 
• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 
висновки, наведені приклади з життя, в наявності особистісна думка студента 
– 5 балів. 

• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 
наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 
висновки – 4 бали. 

• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 
наукових джерел інформації – 3 бали. 

• завдання виконано, спираючись тільки на матеріали лекції – 2 бали. 
• завдання виконано частково – 1 бал. 
 

 

Змістовий модуль 2 

Використання гри в соціальній роботі. Технології 



 
 

 

 

Самостійна робота  № 2 

1. Під час безперервної практики здійснити спостереження щодо 
можливостей використання прикладної діяльності та гри в практиці 
соціальної роботи з різними категоріями отримувачів послуг. Підготувати 
письмовий звіт. 

2. Підготувати есе “Гра в житті людини”. 
Критерії оцінки: 
• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 
висновки, наведені приклади з життя, в наявності особистісна думка студента 
– 5 балів. 

• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 
наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 
висновки – 4 бали. 

• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 
наукових джерел інформації – 3 бали. 

• завдання виконано, спираючись тільки на матеріали лекції – 2 бали. 
• завдання виконано частково – 1 бал. 
 

Змістовий модуль 3 
Організація творчої діяльності та гри з різними категоріями 

отримувачів послуг  

 

Самостійна робота  № 3 

1. Розробити розгорнутий план заняття з прикладної творчої діяльності або 
гри з різними категоріями клієнтів (тип заняття та категорія клієнтів за вибором 
студента). 

2. Підготувати ігротеку з використанням різних видів ігор, для 
запропонованих груп отримувачів послуг. 

Критерії оцінки: 
• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 
висновки, наведені приклади з життя, в наявності особистісна думка студента 
– 5 балів. 

• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 
наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 
висновки – 4 бали. 

• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 
наукових джерел інформації – 3 бали. 

• завдання виконано, спираючись тільки на матеріали лекції – 2 бали. 



 
 

 

• завдання виконано частково – 1 бал. 
 

Змістовий модуль 4.  

Організація творчої діяльності та гри в умовах дитячих таборів 

 

Самостійна робота № 1.  

1. Підготувати сценарій конкурсу або розваги з використанням 
прикладної творчої діяльності та гри  в умовах дитячого табору.  

Критерії оцінки: 
• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 
висновки, наведені приклади з життя, в наявності особистісна думка студента 
– 5 балів. 

• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 
наукових джерел інформації, проведений аналіз, співставлення, зроблені 
висновки – 4 бали. 

• завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 
наукових джерел інформації – 3 бали. 

• завдання виконано, спираючись тільки на матеріали лекції – 2 бали. 
• завдання виконано частково – 1 бал. 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу модуля дисципліни. Виконання модульної 
роботи відбувається в тестовому режимі в ЕНК.  

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 
Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  
Види тестових завдань: 
-  із вибором однієї правильної відповіді; 
-  на встановлення відповідності запропонованих наборів 

тверджень; 
-  завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по 

пам’яті; 
-  завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань 

понять) по пам’яті; 
-  завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 
Критерії оцінювання:  виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 
У залежності від спрямованості модуля (теоретичний або практичний) 

кількість питань за рівнем складності може змінюватися, але загальна 
кількість балів у сумі повинна складати 25. 

 



 
 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 
оцінювання  

 
Формою підсумкового контролю з дисципліни є залік.  
 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 
 
Не передбачено навчальним планом.  
 

6.6. Шкала відповідності оцінок 
Рейтингова 

оцінка 
Оцінка за 100-

бальною шкалою 
Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов'язкового матеріалу з, можливими, незначними недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 
обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 
професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань 
(умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного складання – 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного 
доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу 
– досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 
вивчення дисципліни 
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7. Навчально-методична карта 

Творча майстерня та ігротехніки 
Змістовий модуль Змістовий модуль 1 

Особистісно-розвиваюча спрямованість прикладної творчості 

Загальна к-сть балів 428 балів 

К-сть балів за модуль 118 балів 

Теми практичних 
занять (ПЗ) 

ПЗ 1. 
Прикладна 
творчість як 
засіб 
гармонізації 
особистості 

ПЗ 2. 
Декоративно-
прикладне 
мистецтво 
України 

ПЗ 3. 
Малювання. 
Нетрадиційні 
техніки 
малювання 

ПЗ 4. Аплікація. 
Виконання робіт в 
техніці “колаж”. 

Квілінг  

 
ПЗ 5. 
Декупаж 

ПЗ 6. 
Конструювання 

ПЗ 7-8. Ліплення  

Відвідування ПЗ/ 
Робота на ПЗ/ 

11 11 11 11 11 11 11 11 

Самостійна робота 1 Особистісно-розвиваюча спрямованість прикладної творчості 

Кількість балів за 
самостійну роботу 

5 балів 

Види поточного 
контролю 

Модульний контроль 1 
25 балів 

 
Змістовий модуль Змістовий модуль 2. Використання гри в соціальній роботі. Технології 

К-сть балів за модуль 96 балів 
Теми практичних 

занять (ПЗ) 
ПЗ 9. Сутність та завдання 
гри, її функції простору 

ПЗ 10-11. Види та класифікації 
ігор 

ПЗ 12-13. Технології 
проведення ігор 

ПЗ 14. Ігрові технології з 
дітьми різного віку 

Відвідування  
та робота на ПЗ/ 

11 
 

11 11 11 11 11 

Самостійна робота 2 Ігрові технології з дітьми різного віку 
К-сть балів за СР 5 балів 



 
 

 
Види поточного 
контролю 

Модульний контроль 2 
25 балів 

 
Змістовий модуль  

Змістовий модуль 3 
Організація творчої діяльності з різними категоріями отримувачів послуг 

Кількість балів за модуль 107 бали 
Теми практичних занять 

(ПЗ) 
ПЗ 15-17. Прикладна творча 
діяльність та гра з дітьми та 
підлітками. Створення вільного 
творчого простору 

ПЗ 18. Підготовка та оформлення 
приміщення (території) до 
проведення свят, соціальних 
заходів 

ПЗ 19-21. Прикладна творча діяльність та гра 
з дорослими та літніми людьми 

 

Відвідування  
та робота на ПЗ/ 

11 11 11 11 11 11 11 

Самостійна робота 3 Творча діяльність та гра з дітьми та підлітками 
К-сть балів за СР 5 балів 

Види поточного контролю Модульний контроль 3 
25 балів 

 
Змістовий модуль Змістовий модуль 4. Організація творчої діяльності та гри в умовах дитячих таборів 

Кількість балів за модуль 107 бали 
Теми практичних занять 

(ПЗ) 
ПЗ 22-24. Організація загонового 
куточка, оформлення стінгазети 

ПЗ 25-27. Організація та 
проведення конкурсів та розваг в 
умовах дитячих таборів 

ПЗ 28. Організація та проведення ігр на 
лісовій галявині, біля водойм, на 
спортивному майданчику 

Відвідування  
та робота на ПЗ/ 

11 11 11 11 11 11 11 

Самостійна робота 4 Організація творчої діяльності та гри в умовах дитячих таборів 
К-сть балів за СР 5 балів 

Види поточного контролю Модульний контроль 4 
25 балів 

Розрахунок балів: 428:100=4,28. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:4,28= загальна кількість балів 



 
 

 

 


