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HAND MADE CLUB

Факультет початкової, технологічної та 

професійної освіти 

Кафедра теорії і практики початкової освіти

Спеціальність - для всіх

Освітня програма – для всіх

Рівень вищої освіти Бакалаврський



HAND MADE CLUB

Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент 

ФЕДЬ ІРИНА ЄВГЕНІВНА

Профайл викладача:

http://psll.paradox.dn.ua/personalii/vykladachi/fed-iryna-yevhenivna

Е-mail:    irina.e.fed@gmail.com

Сторінка курсу в Moodle: 

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1875

Розклад консультацій: Вівторок, четвер о 10.00

http://psll.paradox.dn.ua/personalii/vykladachi/fed-iryna-yevhenivna


HAND MADE CLUB

Прагнення до індивідуальності є в кожному з нас. Існує безліч 
способів самовираження. Один з них – рукоділля.

Якщо це поняття асоціюється у Вас виключно з бабусиним носком, 
то Ваші уявлення безнадійно застаріли. У кожній країні існують свої 

традиції Хенд мейд і національні переваги.

У широкому сенсі слова Hand Made – це цілий світ, величезна 
планета, де діють свої закони природи й існує певна атмосфера. Світ 

Хенд мейд вміщує в себе і філософію, і чіткий математичний 
розрахунок, натхнення і ерудицію, політ фантазії і строгі правила, 

нововведення моди сьогоднішнього дня і глибини класики.

Хенд мейд – це не тільки самореалізація, а й чудова терапія. Коли 
людина сама створює що-небудь своїми руками, то це піднімає настрій 

і приносить гармонію у внутрішній світ. Хенд мейд – це своєрідне 
мистецтво на дому, кожна річ виконана своїми руками наповнюється 

вашої позитивною енергетикою і несе частку Вас.



HAND MADE CLUB

Мета вивчення дисципліни: 

залучення до духовної художньої культури, народного 
мистецтва, використання її як способу передавання від 
покоління до покоління загальнолюдських цінностей, що 
сприятиме творчому і духовному саморозвитку людини, 
збереженню цілісності її внутрішнього світу. 

За результатами вивчення дисципліни будуть сформовані такі 

компетентності:

загальні: психолого-педагогічна, соціокультурна, інформаційно-
цифрова, комунікативна.

спеціальні: здоров’язбережувальна, технологічна, креативна, 
акмеологічна.



HAND MADE CLUB

Очікувані результати навчання:

 розкриття власної природної сутності, 

 розвиток базових універсальних 

здібностей особистості, цілісного, 

образного мислення, 

 формування здатності до 

співпереживання з навколишнім світом, 

до продуктивної творчої діяльності. 



HAND MADE CLUB

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

1. Вступ. Поняття і види рукоділля.

2. Матеріалознавство.

3. Художня обробка паперу. Ниткографія.
Квіллінг.

4. Художня обробка тканини. Батик.

5. Вишивка нитками, стрічками, бісером.

6. Текстильні ляльки та іграшки.

7. Художня обробка деревини. Карвінг.

8. Топіарій.

9. Миловаріння. Натуральна косметика.
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