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ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ. 5-9 КЛАСИ
ПРОГРАМА ДЛЯ ЗАГАЛЫНООСВ1ТН1Х НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАД1В

(оновлена)
Програма затверджена наказом МОН УкраУни вщ 07.06.2017 № 804

Навчальна програма з трудового навчання для 5-9 клаав подготовлена робочою групою у складг.
В. К. Сидоренко, директор Навчально-наукового центру пщготовки наукових i науково-педагопчних

кадр1в вищоУ квал1фжацм Нацюнального ужверситету 6iopecypciB  i природокористування УкраУни, доктор 
педагопчних наук, професор, член-кореспондент НАИН УкраУни (голова робочо'У групи); Н. I. Боринець, 
доцент кафедри методики природничо-математичноУ осв1ти i технолопй 1ППО КиУвського ужверситету 
iM. Бориса Гршченка; Д. В. Боровик, учитель лщею № 100 «Подт» м. Киева; В. М. Гащак, методист 1ва- 
но-Франывського обласного шституту тслядипломноУ педагопчно'У o c b Ith; Е. М. Данилжа, вчитель загаль- 
HooceiTHbOi школи I-III ступен1в № 13 м. УкраУнськ ДонецькоУ обласп; С. М. Дятленко, начальник вщдту 
нормативного забезпечення та оргажзацшно'У роботи МОНмолодьспорту УкраУни; Р. М. Лещук, учитель 
спещал1зовано'У середньоУ' загальноосвтньоУ школи МП ступежв з поглибленим вивченням математики 
i ф1зики № 34 Вшницько'У мюько'У ради; Н. Б. Лосина, методист вищоУ категорм 1нституту шновацшних 
технолопй та змюту осв1ти МОНмолодьспорту УкраУни; Т. С. Мачача, науковий ствробтник 1нституту 
педагопки НАПН УкраУни, кандидат педагопчних наук; Н. М. Павич, методист Хмельницького обласного 
шституту тслядипломноУ педагопчно'У осв1ти; А. I. Терещук, доцент кафедри техжко-технолопчних дис- 
циплш Уманського державного педагопчного ужверситету iM. П. Тичини, кандидат педагопчних наук; 
I. Ю. Ходзицька, учитель загальноосвтньо'У школи I-III ступежв № 243 м. Киева; В. В. Юрженко, доцент 
кафедри загальнотехжчних дисциплш Нацюнального педагопчного ужверситету iM. М. П. Драгоманова, 
кандидат педагопчних наук.

Робоча група, яка здшснила розвантаження програми eidnoeidHO до наказу № 100 Мшктерства 
oceimu i науки УкраУни eid 6.02.2015 р.:

Н. I. Боринець, доцент кафедри методики природничо-математичноУ o c B i™  i технолопй 1нституту 
тслядипломноУ педагопчно'У освти КиУвського ужверситету iMeHi Бориса Гршченка; Д. В. Боровик, дирек
тор г'|мназм-1нтернату «Дитяча !нженерна академ1я»; С. М. Дятленко, заступник директора департаменту 
загально'У середньоУ та дошктьно'У осв1ти МОН УкраУни; Н. Б. Лосина, методист вищоУ категорУУ в1дд1лен- 
ня .науково-методичного забезпечення загально'У середньоУ осв!ти !нституту 1нновац1йних технолог1й та 
зм1сту ocBiTn; О. Ю. Медвщь, учитель Кролевецько'У спец1ал!зовано'У школи I-III ступен1в № 3 Сумсько'У 
област1; О. В. Мельник, заступник директора 1нституту проблем виховання НАПН УкраУни, кандидат 
педагопчних наук; Н. М. Павич, методист Хмельницького обласного шституту тслядипломноУ педаго
пчно'У освти; О. М. Пархоменко, науковий ствробтник 1нституту проблем виховання НАПН УкраУни, 
заслужений учитель УкраУни; Т. С. Попова, учитель НовопечерськоУ школи м. Киева; Ю. М. Приходько, 
учитель г1мназм № 17 м. Полтави, заслужений учитель УкраУни; А. I. Терещук, професор кафедри теорГУ 
та методики навчання технолопй Уманського державного педагопчного ужверситету iMeHi Павла Тичини, 
доктор педагопчних наук; В. I. Туташинський, науковий ствробтник лабораторГУ трудово'У тдготовки 
i полггехжчноУ'творчосп 1нституту педагопки НАПН УкраУни, кандидат педагопчних наук; I. Ю. Ходзицька, 
учитель загальноосвтньо'У школи I-III ст. № 243 м. Киева; Ю. В. Палм, учитель Чержвецько'У ЗОШ № 38.

Робоча група, яка здшснила оновлення програми в'одпов'одно до наказу № 52 Мшктерства oceimu 
/ науки УкраУни eid 13.01.2017 р. та наказу № 201 eid 10.02.2017 р.:

А. I. Терещук (голова групи), завщувач кафедри технолопчно'У освгги Уманського державного педагопч
ного ужверситету iMeHi Павла Тичини, доктор педагопчних наук, професор; В. В. Бурдун, завщувач кафедри 
технолопй виробництва i професшноУ освгги Луганського нацюнального ужверситету iMeHi Тараса Шевченка, 
кандидат педагопчних наук; С. М. Дятленко, заступник директора департаменту загально'У середньоУ та до- 
шкшьноУ ocBi™, начальник вщдту державно-громадського улравлшня освггою МОН УкраУни; Н. М. Павич, 
методист Хмельницького обласного шституту тслядипломноУ педагопчно'У осв!ти; В. М. Гащак, методист 
1вано-Франювського обласного шституту тслядипломноУ педагопчно'У освжи; О. Ю. Медвщь, учитель Кроле- 
вецько'У спец1ал(зовано'У школи I-III ступен1в № 3 Сумсько'У облает!, заслужений учитель УкраУни [модератор); 

Ю. В. Палм учитель Чержвецько'У ЗОШ № 38 (модерат ор); О. С. Ковальчук, директор опорного закладу НВК 
«ЗОШ I-III ступежв —  пмназ!я» емт Туршськ Волинсько'У облает!; В. В. KpiMep, учитель трудового навчання, 
учитель-методист Городоцько'У ЗОШ I-III ступежв № 4 Хмельницько'У облаете Р. М. Лещук, учитель спефал1зо- 
вано'У середньоУ загальноосвжньо'У школи I-III ступен1в з поглибленим вивченням математики i ф1зики №  34 Bi- 
нницько'У MicbKOi' ради; М. Д. Пал1йчук, заступник директора з навчально-виховно'У роботи, учитель трудового 
навчання Чержвецького в!йськово-спортивного л1цею-1нтернату; I. Ю. Ходзицька, учитель загальноосв!тньо'У 
школи I-III ступен1в № 243 м. Киева.
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ПОЯСНЮ ВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою базово'Т загальноТ середньоТ осв1ти е розви- 
ток i соц1ал1зац1я учжв, формування Т'хньоТ нацюналь- 
но'Т самосвщомосп, загальноТ культури, свтоглядних 
op ieH Tnp iB , еколопчного стилю мислення i поведшки, 
творчих зд1бностей, дослщницьких i життезабезпечу- 
вальних навичок, здатносп до саморозвитку й само- 
навчання в умовах глобальних змш i виклиюв.

Випускник основноТ школи —  це патрют УкраТ'ни, 
який знае ТТ icropiio; ноай украТнсько'Т культури, який 
поважае культуру шших народ1в; компетентний мовець, 
що втьно спткуеться державною мовою, волод1е та- 
кож рщною (у pa3i вщмжносп) й оджею чи ктькома 
1ноземними мовами, мае бажання i здатжсть до само-

осв1ти, виявляе активжсть i вщповщальжсть у громад- 
ському й особистому жигп, здатний до пщприемли- 
восл та ЫМативносп, мае уявлення про свтобудову, 
бережно ставиться до природи, безпечно й доцтьно 
використовуе досягнення науки i техн1ки, дотримуеться 
здорового способу життя.

Зазначена мета досягаеться шляхом залучення уч- 
н|'в на уроках трудового навчання до проектно'Т д1яль- 
HOCTi як пров1дного засобу розвитку i навчання учн1в, 
формування у них здатносп до самоспйного навчання, 
оволод1ння засобами сучасних технолопй, ум1нь кон- 
струювати власний процес п1знання i на практиц1 реа- 
л1зовувати заплановане.

Формування ключових та предметних компетентностей

Змют навчальноТ програми ор1ентовано на форму
вання в учжв ключових i предметних компетентностей, 
яKi покликан! наблизити процес трудового навчання 
до життевих потреб учня, його штереав та природних 
зд1бностей.

Ключова компетентшсть —  це знания, умшня 
i навички в комплекс! 3i сформованою життевою по- 
зиц!ею учня.

Компетентнкний потенц1ал трудового навчання

Ключей
компетентносп Компоненти

1 Спткування дер- Умшня:
жавною (i рщною —  усно та письмово оперувати технолопчними поняттями, фактами;
в pa3i в1дм1нно- —  обговорювати питания, пов'язаж з реал!зац!ею проекту;
CTi) мовами —  дшитися власними щеями, думками, коментувати та оц!нювати власну д!яльн!сть i д!яльн1сть 

шших;
—  шукати, використовувати i критично оцшювати !нформац!ю в техн!чн!й лтератург пщручниках, 
пос!бниках, технолопчн!й документаци, перюдичних виданнях, у мереж1 1нтернет;
—  обГрунтовувати технологи проектування та виготовлення виробу.
Ставлення:
—  усвщомлення важливосп розвитку украТнськоТ техжчно!' й технолопчноТ терм!нологи та но- 
менклатури;
—  розумЫня можливостей державноТ / рщно’Т моей для виконання завдань у р!зних сферах, 
пошанування висловлювань Ыших людей, толерантн!сть.
Навчальн! ресурси:
—  жтерактивж методи навчання;
—  робота в парах, трупах;
—  проекти

2 Сп!лкування iHO- Умшня:
земними мовами —  розум!ти техжчж записи жоземною мовою в жструкц!ях, читати технолопчж карти;

—  шукати, використовувати i критично оц!нювати !нформац1ю жоземною мовою для виконання 
завдань, презентувати проект жоземною мовою.
Ставлення:
—  розумжня можливостей застосування жоземних мов для ефективно'Т д!яльност!.
Навчальн! ресурси:
—  ждивщуальна робота, робота в парах та трупах;
—  проекти

У формуванж ключових компетентностей беруть 
участь yci навчальн! предмети, !нтегруючи процес 
навчання навколо них. Кожен предмет, маючи власний 
компетентжсний потен^ал, робить св!й внесок у фор
мування ключових компетентностей, тобто у творения 
навчального середовища украТнськоТ школи.
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Ключов1
компетентносп Компоненти

3 М атем атична

ком петенты сть

Умшня:
—  застосовувати  м атем атичж  (числов! та геом етричж ) методи для викон ан н я  технол опчн и х  за- 

вдань у  р1зних сф ерах д1яльносп, розум1ти, використовувати  i будувати npocri м атем атичж  модел! 

для в и р ш е н н я  технол оп чн и х  проблем.

Ставлення:
—  п о ш анування  ютини.

Навчальж ресурси:
—  розрахун ки  для ви значення  необхщ ноУ к т ь к о с п  M a T e p ia n iB ,  габаритних  p o 3 M ip iB ,  вартост1 

виробу;

—  використання  вим1рю вальних пристроУв;

—  виготовлення креслению в

4 О с н о в ж  компе- 

тентност1 в при- 

родничих  науках  

i технолопях

Умшня:
—  розум но  та р а ц ю н а л ьн о  користуватися п р и р од н и м и  ресурсам и, е ко н о м н о  використовувати  

матер1али;

—  п о р 1вню вати  ф 1зико-мехажчж вл асти восп  кон струкц ж н и х  матер1ал!в, обГрунтовувати  техно

логи проектування  та виготовлення виробу, намагатися ор гаж зовувати  безвщ ходне  виробництво, 

вторинну  переробку  матер1ал1в;

—  анал1зувати, ф орм улю вати  ппотези, збирати  дань п р овод и ти  експерим енти, анал1зувати та 

узагальню вати  результати;

—  використовувати  науков1 вщомост1 для досягнення мети, обгрун тован ого  р ш е н н я  чи висновку. 

Ставлення:
—  усвщ ом лення poai н авкол и ш нього  серед овищ а для життя i зд оров 'я  лю дини;

—  р о зум ж н я  важ л и во сп  грамотно! утил1зацп BiflxofliB виробництва;

—  ш анобливе  ставлення д о  природи, прац г  

Навчальж ресурси:
—  flo6 ip  ко н струкц ж н и х  MaTepianiB, о бгрунтування  те хнол оп й  проектуван н я  та виготовлення  

виробу

5 1нформацж-

но-ци ф рова

ком петентж сть

Умшня:
—  безпечно  використовувати  со щ а л ьж  мереж1 для обго во р е н н я  щей, пов 'язаних  i3 виконанням  

технол оп чн и х  проеклв, критично  застосовувати  ж ф о р м а ц ж н о -к о м у ж к ац ж ж  технологи для ство- 

рення, пошуку, обробки, о б м ж у  ж ф орм ащ ею , етично прац ю вати  з ж ф орм ащ ею  (авторське  право, 

ж телектуальна власж сть  тощо).

Ставлення:
—  повага д о  авторського  права  та жтелектуальноУ власносп, толерантж сть.

Навчальж ресурси:
—  робота  з циф ровим и при строям и  пщ  час ви б о р у  м оделей-аналопв, пош уку те хнол оп й  виго

товлення та озд облення вироб1в, ви кон ан н я  ecKi3iB та креслению в, створення  презентацШ них  

матер1ал1в

6 Ум ш ня вчитися  

вп р од овж  життя

Умшня:
—  ф орм улю вати власну потребу в навчанж , ш укати та застосовувати  потр1бну ж ф ор м ащ ю  для 

реал1зацп проекту, оргаж зо вувати  навчальний  п роц ес (власний i колективний), зокрем а ш ляхом  

еф ективного  керування  р есурсам и  та ж ф о р м а ц ж н и м и  потокам и, визначати  навчал ьж  pmi та 

способи  Тх досягнення.

Ставлення:
—  д опи тл и вкть , прагнення т з н а в а т и  нове, експерим ентувати, вщ вага i терпляч1сть.

Навчальж ресурси:
—  робота  з ж ф ор м ац ж н и м и  дж ерелами, пош ук технолопй  виготовлення та озд облення вироб1в, 

створення  презентац ж ни х  матер1ал!В, самоанал1з власноУ д1яльносп та анал1з д1яльносп ж ш их

7 1нщ1атившсть 

i пщ при€млив1сть

Умшня:
—  проектувати  власну п р о ф е а й н у  д1яльжсть вщ п о вщ н о  д о  своУх схильностей, сильних i слабких  

рис, м ислити творчо, генерувати нов1 щеУ й жщ*1ативи та втш ю вати Ух у ж иття для пщ вищ ення  

власного  д об р о буту  i для розвитку  суспш ьства та держ ави;

—  ф орм улю вати  цш1 та завдання, розр об ляти  план для Ух досягнення, прогнозувати  i ж велю вати  

ризики;

—  ухвалю вати  р ш е н н я  й о ц ж ю в а ти  Ух еф ективж сть, р а ц ю н а л ьн о  використовувати  ресурси;

—  анал1зувати помилки;

—  знаходити вихщ  i3 кри зови х  (критичних) ситуацж .
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Ключов‘|
компетентное™

Компоненти

Ставлення:
—  впевнеж сть  пщ  час реал1зацн власних щей, визнання своУх таланлв, зд1бностей, ум ж ь  i де- 

м онстращ я Ух у  пр ащ  та тво р чо сп ;

—  здатж сть брати  на себе вщ п о вщ ал ьж сть  за кж ц евий  результат власноУ та колективноУ д|'яль- 

HOCTi, ж М а ти в ж с ть , в щ к р и тк ть  д о  нових  щей.

Навчальт ресурси:
—  планування та виконання  завдання (ж д ивщ уального  i колективного), розр об лен н я  проекту, 

його  реал1защя, 3ycTpi4i з у с п ш н и м и  пщ приемцям и, екскурсм на ви р о б н и ц тво

8 Сощ альна  

та гром адянська  

компетентност1

Умшня:
—  прац ю вати  сам о стш н о  та в команд! з ш ш и м и  на результат, поперед ж увати  i розв 'язувати  кон- 

флжти, досягати  ком пром ку, безпечно  поводити ся  з ш струм ентам и та обладнанням.

Ставлення:
—  усвщ ом лення  ц ш н о с п  пр ащ  та п р ац ьо ви то сп  для д осягнення д обробуту;

—  розум ш ня  важ л и восп  виконання  р1зних сощ альних  ролей у трупах;

—  вщ повщ альж сть, п о ш анування  д ум ок ш ш и х  людей, толерантж сть.

Навчальж ресурси:
—  iHTepaKTHBHi методи навчання;

—  сощ ал ьш  проекти

9 061знан1сть 

та сам овира- 

ж ення у сфер1 

культу ри

Умшня:
—  вираж ати  власж  щеТ, д освщ  i почуття за д оп о м ого ю  виготовлених вироб1в, зокрем а TBopie  

д екоративно-уж иткового  мистецтва, популяризувати  д екоративно-уж иткове  мистецтво та майстр1в 

своеТ громади, р щ н о го  краю;

—  дослщ ж увати  технологи виготовлення таких вироб1в.

Ставлення:
—  ш анобливе  ставлення д о  народ них  звичаУв, традицж , готовж сть  збе р кати  i розвивати  тради - 

ц1йн1 технологи виготовлення вироб1в д екорати вно -уж иткового  мистецтва.

Навчальж ресурси:
—  вщ вщ ування  виставок TBopie д екорати вно -уж иткового  мистецтва, майстр!в д екорати вно-уж ит

кового  мистецтва;

—  м айстер-класи  у  майстр1в д екорати вно -уж иткового  мистецтва;

—  участь у сощ альних  проектах

10 Еколопчна гра- 

мотн1сть i зд оро - 

ве життя

Умшня:
—  безпечно  ор гаж зовувати  п роц ес зм ж и  навкол и ш н ього  серед овищ а для власного  зд оров 'я  та 

безпеки д о в ктл я ;

—  вир1зняти м ож ливий  негативний вплив ш тучних матер1ал)в та волод1ти п р и й о м ам и  Ух безпеч- 

ного  застосування;

—  безпечно  користуватися побутовим и  приладами.

Ставлення:
—  ш анобливе  i економ не  ставлення д о  кон струкц ж н и х  MaTepianiB п р и р од н о го  походж ення;

—  усвщ ом лення н е о бх щ н о сп  безпечноУоргаж зацй 'власноУ  навчал ьн о-тзн авал ьн о У  та проектноУ  

д1яльностЬ

Навчальж ресурси:
—  проектування  та виготовлення вироб1в з кон струкц ж н и х  MaTepianiB xiM i4Horo походж ення;

—  о р гаж защ я  р о б о чо го  м к ц я  пщ  час виконання  технол оп чн и х  о перац ж , опоряд ж ення  та озд об-  

лення вироб1в

Для формування ключових i предметних компетент
ностей у зм1ст кожного предмета закладено наскр1зж 
зм1стов1 л i н ii: «Еколопчна безпека та сталий розвиток», 
«Громадянська вщповщальшсть», «Здоров'я i безпе
ка», «ГНдприемливкть i фшансова грамотжсть».

Призначення наскр1зних штегрованих змктових 
л1жй —  формування в учжв здатносп застосовувати 
знания й умшня з р1зних предмете у реальних жит- 
тевих ситуащях або виконання практичних завдань, 
наближених до життя.

Результатом вивчення наскр1зних зм1стових лшш 
е процес формування ключових компетентностей, яю 
характеризуються доповненням учжвського досвщу 
з урахуванням природних нахил1в та зд1бностей учжв, 
Тхжх професмних HaMipiB, наявних готових знань i3 
р1зних предмелв.

Зм1стова лш1я «Еколопчна безпека та сталий роз
виток» нацтена на формування соц1альноУ активность 
вщповщальносп та еколопчноУ св1домост1 в учжв, го- 
TOBHOCTi брати участь у вир1шенж питань збереження
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довктля i розвитку сусптьства, усвщомлення важли- 
BOCTi сталого розвитку для майбутжх поколжь.

Учжв 5-6 кпаав у процеа трудового навчання 
оркнтують на розумжня рол1 матер1ал1в природного 
походження як важливого еколоп'чного ресурсу в збе- 
реженж довктля; формування уявлення про сучасж 
технологи виготовлення конструкщйних матер1ал1в; 
усвщомлення важливосп вибору мийних засоб1в та Ух 
впливу на довктля.

Учжв 7-9 кпаав у процеа трудового навчання 
оркнтують на усвщомлення важливосп безвщходного 
виробництва; розумжня шкщливого впливу х1м1чних 
матер1ал1в на навколишне середовище; обфунтування 
значения х1м1чних MaTepianiB для збереження природ- 
них pecypciB.

Змктова л1жя «Громадянська в!дпов1дальнкть»
нацтена на формування вщповщального члена гро- 
мади i сусптьства, який розумк принципи i мехажзми 
функцюнування сусптьства, а також важливкть нащо- 
нальноУ жщ1ативи; спираеться у своУй д1яльносп на 
культурж традищУ та вектори розвитку держави.

Учжв 5-6 кпаав у процеа трудового навчання 
оркнтують визначати у ствпращ з учителем та жшими 
учнями алгоритм взаемоди для виршення практичних 
сощально значущих завдань чи проекнв; на усвщом
лення важливосп дотримання етикету для створення 
власного позитивного 1мщжу.

Учжв 7-9 KnaciB у процеа трудового навчання 
оркнтують ращонально використовувати р1зноманггж 
матер1али, обфунтовувати власну позищю щодо роз
витку HOBiTHix ресурсозберкальних та еколот1чно чи- 
стих технолопй обробки матер1ал1в; умжня ощнювати 
результати власноУ д1яльносп.

Змктова л1жя «Здоров'я i безпека» спрямована на 
формування особистосп учня як духовно, емоцшно, 
сощально i ф1зично повнощнного члена сусптьства, 
здатного дотримуватися здорового способу життя 
i формувати безпечне життеве середовище.

Учжв 5-6 клас1в у процеа трудового навчання 
оркнтують розумки необхщнкть дотримання правил 
безпечноУ пращ та оргажзаци робочого мкця; безпеч- 
но користуватися жструментами й електроприладами 
вдома та пщ час занять, критично ставитись до жфор- 
маци про товари для збереження власного здоров'я.

Учжв 7-9 KnaciB у процеа трудового навчання 
оркнтують дотримуватися правил безпечноУ пращ пщ

Структура нэе

Навчальний програмовий матер1ал, призначений 
для засвоення учнями, викладено в таблищ, що мктить 
таю опщУ (ко лон ки  таблищ):

—  очкуваж результати навчально-тзнавальноУ дк 
яльносп учжв;

—  оркнтовний перелж об'еюпв проектно-техноло
пчноУ д1яльносп учжв;

—  перелж основних технолопй.

час виконання технолопчних операцт; розум1ти шкщ- 
ливий вплив фарбових матер1ал1в на здоров'я людини 
та знати способи запобкання Ухжй дГУ; дбати про одяг, 
взуття та дотримуватися вщповщних санпгарно-ппежч- 
них вимог; розтзнавати маркування пластмас для ви- 
явлення впливу штучних матер!ал1в на власне здоров'я 
та навколишне середовище; розум!ти чинники впливу 
х1м1чних MaTepianiB на здоров'я людини.

Змктова л1жя «ГНдприемпивкть i фшансова гра- 
мотжсть» нацтена на розвиток лщерських ж1щатив, 
здатнкть устшно д1яти в технолопчному швидкозм1н- 
ному середовищу забезпечення кращого розумжня 
молодим покол1нням украУнщв практичних аспекнв 
фжансових питань (здмснення заощаджень, жвесту- 
вання, страхування, кредитування тощо).

Учжв 5-6 KnaciB у процеа трудового навчан
ня оркнтують на проведения пщ час проектування 
MiHi-маркетингового дослщження з метою обУрунту- 
вання призначення i конструкцУУ виробу; виконання pi3- 
номанггних технолопчних операщй та здатнкть умто 
добирати Ti з них, яю дозволяють найбтьш ефективно 
виршувати практичж завдання; визначення оркнтова- 
ноУ BapracTi витрачених MaTepianiB для виготовленого 
виробу.

Учжв 7-9 KnaciB у процеа трудового навчання 
оркнтують на формування вмжня економно вико
ристовувати матер1али пщ час Ух обробки; визначати 
необхщну юльюсть матер1ал1в для виготовлення виро
бу; проводити MiHi-маркетингов1 дослщження з метою 
визначення характеристик виробу з позицГУ споживача 
й оркнтовноУ BapTOCTi готового виробу; добирати ма- 
тер1али i технолопУУх обробки з метою виготовлення 
яккного виробу, який вщповщае встановленим ви- 
могам i е конкурентоспроможним; визначення opicH- 
товноУ вартост! виробу як готового продукту; fio6ip 
жструменпв та пристосувань вщповщно до визначе- 
них завдань.

Трудове навчання, KpiM вищезазначених, вир!шуе 
внутршньопредметж завдання, пов'язаж з формуван- 
ням в учжв проектно-технолопчноУ компетентность

Проектно-технопопчна компетентнкть —  це
здатнкть учня застосовувати знания, умжня, навички 
в процеа проектно-технолопчноУ д1яльносп для виго
товлення виробу (або надання послуги) вщ творчого 
задуму до його вттення в готовий продукт (послугу) 
за обраною технолопею.

■hoi програми

Навчальний процес зоркнтований на юнцевий 
результат у вигляд! оч 'жуваних результ ат 'ш  навчаль- 

но-т знавально)'д '1ял ь но ст '1 учшв. Навчальний матер1ал 
i3 вищезгаданих наскр1зних змктових л!н!й видтено 
курсивом у щй колонщ.

Пров1дним завданням учителя е реал1защя оч1ку- 
ваних результат1в навчально-тзнавальноУ д1яльноси 
учн1в. Шлях досягнення результаив визначае вчитель
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вщповщно до матер!ально-техжчних можливостей 
шктьно'У майстерж, штереав i зд!бностей учн1в, фахо- 
воУ пщготовки самого вчителя.

Онкуваж результати навчально-тзнавальноУ fli- 

яльносп учжв згруповано за трьома компонентами: 
знанневим, д1яльжсним, цжжсним, Указан! результати 
складають основу o c s iT H ix  ц!лей у робот! вчителя, opi- 
ентують його на запланований навчальний результат. 
Очжуваж результати навчально-тзнавальноУ д1яльно- 
CTi учжв мають бути досягнут! на кшець навчального 
року. Учитель мае планувати поетапне Ух досягнення 
пщ час виконання окремих проекпв.

Ор/ентовний перел/к o&exm ie проект но-т ехнолог'м - 

но)' Ыяльност '! учн'ш —  це навчальн! та творч! проекти 
учжв, як! можна виконувати за допомогою будь-якоУ 
технологГУ з представлених у 3 M icri програми, з вщпо- 
вщним добором конструкц!йних матер!ал!в, плануван- 
ням po6iT, необхщних для створення виробу вщ твор- 
чого задуму до його практично'! реал!зацм.

Формування 3 M ic ry  технолопчноУ д!яльност! учн!в 
на уроках трудового навчання здшснюеться саме на 
основ! об'ект!в проектноУ д!яльносп, а не технолог!й, 
як це було передбачено попередн!ми програмами. Це 
дае змогу одночасно проектувати та виготовляти один 
i той самий вир!6 за допомогою р!зних основних i до- 
даткових технолопй, що е особливо зручним у класах, 
яю не подтяються на групп.

Результатом проектно-технолопчноУ д!яльност! уч- 
HiB мае бути проект (спроектований i виготовлений 
enpi6 чи послуга). Так, у 5-6 класах учж опановують 
6-10 проекнв, у 7-8 класах —  в!д 4 до 6 проекте, 
у 9 клаа —  2 проекти (плюс 2 проекти з технологи 
побутовоУ д!яльност! та самообслуговування в 5-8 кла
сах i 1 проект у 9 клаа). Ктьюсть годин на опануван- 
ня проекту вчитель визначае самоспйно залежно вщ 
складност! виробу та технолопй обробки, що застосову- 
ються nifl час його виготовлення. При цьому одна й та 
сама технолопя може використовуватися як основна не 
бтьш як дв1ч! в одному класс У класах, що не подтя
ються на групп, nifl час вибору об'екта проектно-тех- 
нолопчноУ д!яльносп необхщно планувати не менш як 
дв1 основж технологГУ (KpiM об'еклв, виготовлення яких 
передбачае застосування оджеУ технологи: писанка, га- 
ряч! напоУ тощо). Це потр1бно для того, щоб учн! мали 
piBHi можливост! у Bn6opi технолопй i3 техн!чних i об- 
слуговуючих вид!в npaqi.

Практичний результат учжвського проекту мае бути:
1) особисткно ц!нн!сним;

Алгоритм пр<

Ор!ентовний алгоритм роботи вчителя складаеться 
з таких послщовних кроюв:
1) учитель i учн|’ разом обирають об'ект проектування 

з урахуванням учжвських зд!бностей та Ытереав, 
а також можливостей матер!ально-техжчного забез- 
печення шктьноУ майстерн!;

2) корисним для амТ, родини, класу, школи, громади;
3) соц!ально ор!ентованим або мати пщприемницький 

потенц!ал.
Процес роботи над уама проектами в кожному 

клаа (MiHi-маркетингов! досл!дження, зображення 
вироб!в —  малюнок, есюз, кресленик, схема), техно- 
лопчн! особливосл Ух виготовлення тощо учн! мають 
обов'язково вщображати в робочих зошитах, a caMi 
роботи пкля Ух завершения треба використовувати за 
призначенням.

Проект у 9 клаа виконуеться з урахуванням уже 
засвоених технолопй i вщповщних знань, умшь i нави- 
чок, набутих учнями в попереджх класах. Навчальна 
ц!нн!сть поеднання вщомих технолог!й полягае в тому, 
що необхщно враховувати наслщки таких «поеднань»: 
особливост! орган!заци роботи, пов'язаноУз комплекс- 
ним використанням технолопй, послщовност! вико
нання окремих операцш, застосування ражше вивче- 
них технолопй на бтьш  високому piBHi майстерносп 
тощо.

У npopeci проектування учн! 9 класу мають вико- 
нати необхщн! кресленики або iHLui зображення дета
лей (есюзи, схеми, викр!йки, техн!чн! рисунки тощо), 
необхщж для виготовлення виробу, що проектуеться. 
За потреби в готов! кресленики або iHtui зображен
ня учн! вносять необхщж змжи. 3 щею метою вчи
тель повинен актуал!зувати ражше засвоеж знания 
та вмтня з основ граф!чноУ грамоти та передбачити 
необхщну ктьюсть годин на опанування вщповщного 
матер!алу.

Технологи викладено у вигляд! перелжу npoqeciB об
робки р!зних матер!ал!в, з якого вчитель i учн! сптьно 
обирають найбтьш доц!льн! для виготовлення проек- 
тованого виробу.

Перераховаж для кожного класу технологГУ вико- 
ристовують як основн!. Однак пщ час виготовлення 
вироб!в застосовуються й додатков! технологГУ чи тех- 
жки обробки матер!ал!в. Додатков! технологи та техжки 
можуть виходити за меж! поданого перелжу.

П!д час добору технолопй, як! виходять за меж! пе- 
рел!ку для певного класу, необхщно враховувати так! 
вимоги: 1) використання технологГУ не повинно ство- 
рювати загрози здоров'ю учня; 2) додаткова технолопя 
чи техжка повинна мати навчальну щннкть —  пщ час 
УУ вивчення учень мае отримувати HOBi знания, ум!ння, 
fliHHOCTi; 3) технолог!я мае в!дповщати в!ковим особ- 
ливостям, бути доступною для засвоення учнями та 
вщповщати цтям i завданням проекту.

lot д!яльност1

2) досл!джують (методами проектування) i обгрунто- 
вують форму або конструкц!ю виробу;

3) дослщжують i добирають матер!али, визначають не- 
обх'щн! технолопчн! процеси, за допомогою яких 
буде виготовлено B n p i6 ;
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4) розробляють необхщж для виготовлення виробу 
проектно-технолопчж документи —  малюнок, есюз, 
техжчний рисунок, кресленик, схема тощо;

5) виконують заплановаж роботи.
Указана робота спрямована на формування суб’ект- 

ноТ (активно! й жтерактивноУ) позици учня в навчаль- 
ному процеа, коли BiH у ствпращ з учителем та од- 
нокласниками бере участь у конструюванж власноУ 
ocBiTHboi траектори.

Провщним засобом такоТ д!яльносп учня е метод 
npoeKTiB.

У процеа проектноТ д1яльносп шд дослщженням 
розум1ють визначення форми виробу, компонуван- 
ня його частин, кол1рне ршення або декоративне 
оформления тощо. Основними методами проектуван- 
ня у 5 клаа слщ вважати метод фантазування, у б-му —  
метод бюформ, у 7-му —  метод фокальних об'ект1в, 
у 8 клаа —  елементи комбжаторики, у 9 клаа —  еле- 
менти 6iOHiKH. Учитель може долучити учжв до засво- 
ення й жших метод1в колективного творчого пошуку, 
як-от: мозкового штурму, конференцп щей, елеменлв 
синектики та iH.

Пщ дослщженням i добором матер1ал1в слщ розумн 
ти д1яльжсть учжв, спрямовану на самоспйне ознайом-

П о р я д о к  о п а н у в а н н я  р о з д ш у

Для того, щоб учж набували пщ час навчального 
процесу корисних побутових навичок, у nporpaMi пе- 
редбачено роздт «Технолопя побутовоУ д1яльносп та 
самообслуговування». Цей роздт реал1зують як окрем1 
маленью проекти, що не входять до загального обсягу 
npoeKTiB програми. 1х виконують у будь-який час, не 
порушуючи при цьому календарний план. Наприклад,

Навчальна програма з трудового навчання для 
5-9 клаав розроблена вщповщно до вимог Дер
жавного стандарту базовоУ та повноУ загальноУ се- 
редньоУ ocBiTH, затвердженого постановою Кабшету 
MiHicTpiB УкраУни № 1392 вщ 23 листопада 2011 р. 
та Типових навчальних плажв загальноосв1тн1х на- 
вчальних заклад'|в II ступеня, затверджених наказом 
М1н1стерства осв1ти i науки, молод1 та спорту УкраУни 
вщ 03.04.2012 р. № 409, вщповщно до яких на трудове

лення з pi3HHMH вар1антами виконання виробу з жших 
матер1ал1в.

У xofli описаноУ вище практично'!' проектноУ д1яльно- 
cri учень доповнюе власний досвщ техн1ко-технолог1ч- 
ними та проектними знаниями, умжнями, навичками, 
на основ! яких у нього формусться комплекс власних 
суджень, цжностей, ставлень, який слщ розум1ти як 
проектно-технолог1чну компетентнкть.

Вивчення теоретичного матер1алу, техн1чних по
нять, а також формування вщповщних умжь i навичок 
в1дбуваеться в послщовнооп, яку вчитель визначае на 
власний розсуд з урахуванням ждивщуальних особли- 
востей i зд1бностей учн1в, вщповщно до очжуваних 
результат1в навчально-п1знавальноУ д1яльносп учн1в 
та залежно вщ обраних технолопй.

Учитель самост1йно формуе теми, яю учням необ- 
xiflHO засвоУти, зважаючи на o6paHi для виготовлення 
об’екти проектування, визначае i плануе необх1дну кть- 
KicTb навчальних годин, необхщних учням для вивчення 
вщповщних процеав з обробки матер1алу тощо. Така 
академ1чна автоном1я вчителя «обмежена» лише запла- 
нованими оч1куваними результатами навчально-жзна- 
вальноУ д1яльност1 учн1в, яю визначають лог1ку його 
п1дготовки до навчального року, семестру, роздшу чи 
окремого уроку.

н о л о п я  п о б у т о в о Т  д 1 я л ь н о с п »

за цим роздтом можна працювати п1сля завершения 
основного проекту; перед закжченням чи на початку 
чверт1, семестру, навчального року; у Ti flHi, коли учн1 
не можуть виконати заплановану роботу з певних при
чин (багато вщсутжх, вщсутжсть пщготовки до уроку, 
peniriiTiHi чи шктьж свята тощо). На виконання кожного 
проекту выводиться 1-2 год.

навчання в ycix загальноосв1тн1х навчальних закладах 
выводиться у 5-6 класах 2 год на тиждень, у 7-9 кла- 
сах 1 год на тиждень.

ПЫ час роботи в навчальжй майстерж на кожному 
урощ треба звертати увагу на те, чи дотримуються учж 
правил безпечноУ роботи, виробничоУ сажтарП' й осо- 
бисто'У ririeHH, навчати Ух ттьки безпечних прийом1в 
роботи, ознайомлювати з заходами попередження 
травматизму.
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3M ICT НАВЧАЛЬНО! Д1ЯЛЬНОСТ1

5 клас
(70 год, 2 год на тиждень)

Очжуваш результат 
навчально-тзнавальиси д1яльносп учжв

Оркнговний перелж обсклв 
проектно-технолопчно! 

д1яльносп уЧН1В

Перелж основних 
технолопй

Розд'т 1. Основы проектування, матвр'юлознавства та технологи обробки

Учень/учениця:

знайомиться з правилами внутрш нього  розпорядку навчаль- 

ноУ майстерж та елементами технолопчноУ д1яльносп. 

В изн ача е  у  cn ien p ap i з  учит елем  т а  'т ш ими учн ям и  ал го 

р и т м  взаем одн в м айст ерн '1.

Знаннсвий компонент 
Знае етапи проектування.

Розум1е с у м е т ь  методу фантазування.

Називае конструкщ йж  матер1али, необхщ ж  для виготов- 

лення запланованого  виробу.

Розр1зняе i називае Ы струменти та пристосування для о б 

робки  конструкщ йних матер1ал1в.

Р о з у м к  необх1дн 'кт ь д о т р и м а н н я  п рав и л  безп ечн о7 n p a p i  

т а  орган '1зарн  р о б о ч о го  м/сря.

Д1яльн!сний компонент
Дотримуеться послщ овност! етажв проектноТ д1яльностК 

Застосовуе метод фантазування пщ час проектування виробу. 

П р о в од и т ь  м'ш'1-м а р к ет и н го в '1 досл1дження для о б ф у н т у -  

вання  вибору  виробу  т а  його конст рукрЮ них особливост ей. 

Р о зт зн а е  конструкцж ж  матер1али.

Виконуе м алю нок виробу.

Виконуе технолопчж  операцп вщ повщ но  до обраного  ви 

робу  та технологи його виготовлення.

Добирае жструменти та матер!али для виготовлення виробу. 

Д отримуеться прийом1в роботи  з Ы струментами та при- 

стосуваннями.

Визначае необхщ ну кш ьм сть  MaTepianiB для виготовлення 

виробу.

Вир1зняе за характерним и ознаками технологи виготовлен

ня та оздоблення вироб1в, пош иреж  в periOHi проживания. 

Х ара кт еризуе  pi3Hi т ехнологи  як види  д екорат ивно -уж ит - 

кового  м ист ецт ва.

Виготовляе Bnpi6.

Оздоблю е Bnpi6 за готовою  композищею.

Д о т р и м ует ься  п рав и л  безпечно)' n p a p i n id  ча с  ви кон ан н я  

т ехнолог '1чних onepapid.

Добирае та використовуе знаряддя npapi пщ  час вирш ення  

практичних завдань.

Цшшсний компонент
Робит ь висновки  п ро  необх'1д н к т ь  економ ного  використ ан - 

ня конст рукр/йних M am epianie.

Усвщ омлюе важ ливю ть дотрим ання правил безпеки пщ  

час роботи.

Усвщомлюе значуидсть виробу, який виготовляеться. 

Усв'!домлюе р о зв и т о к  m exHixu

1. Пщ ставка пщ  гарячий посуд 

i3 терм оспйким и  з'еднаннями.

2. Пщ ставка пщ  горнятко.

3. Кухонна дощечка.

4. Пщ ставка для Гаджета.

5. О рганайзер  для рукодтля.

6. Пщ ставка для випалю вача 

(паяльника).

7. Серветниця.

8. Гольниця.

9. Брелок.

10. М 'яка  пласка юрашка.

11. О б 'ем на м 'яка irpaujKa.

12. Ялинкова прикраса.

13. Лялька-мотанка.

14. Закладка для книги.

15. Серветка.

16. Торбинка для др1бничок.

17. Рамка для фото.

18. Лиспвка. ,
19. Статична irpauma.

20. Рухома irpaujKa.

21. IrpaujKOBi меблс

22. Головоломка з дроту.

23. Пазли.

24. Кухонне приладдя (лопатка, 

виделка тощо).

25. Д екоративж  K B im

26. Панно, картина.

27. Д екоративний св1чник.

28. Макет транспортного засобу.

29. П рикраси  з 6icepy, стр1чок, 

ниток тощо.

30. Писанка.

31. Гаряч1 напоТ.

32. Бутерброди.

33. Салати.

34. В и р ощ ув а н н я  ю м натних  

рослин

—  Технолопя обробки  тек- 

стильних MaTepianiB ручним 

способом.

—  Технолопя обробки  тек- 

стильних MaTepianiB машин- 

ним способом.

—  Технолопя обробки  де- 

ревинних  MaTepianiB (ДВП, 

фанера).

—  Технолопя обробки  де- 

ревини.

—  Технолопя виготовлення 

аш икацн (з текстильних та 

природних MaTepianiB).

—  Технолопя плетшня (ло- 

зоплелння, соломоплетж ня 

тощо).

—  Технолопя виготовлення 

вироб1в у  техж щ  макраме.

—  Технолопя виготовлення 

ляльки-мотанки.

—  Технолопя обробки  тон 

колистового металу.

—  Технолопя обробки  дро-

ту-
—  Технолопя виготовлення 

вишитих вироб1в початкови- 

ми, л!чильними та декора- 

тивними швами.

—  Технолопя виготовлення 

Bnpo6iB  з 6icepy.

—  Технолопя лтл ення.

—  Технолопя оздоблення  

Bnpo6iB  худож ж м  випалю - 

ванням  (трограф!я).

—  Технолопя ниткографи.

—  Технолопя виготовлення 

писанок.

—  Технолопя аж урного ви- 

пилювання.

—  Технолопя приготування 

Гж i.

—  Технолопя вирощ ування 

юмнатних рослин

Розд'т II. Технолог'т побутовоТ Ыяльност! та самообслуговування

Учень/учениря :

Знаннсвий компонент
Знае правила безпечного користування електроприладами. 

Розр1зняе cm n o s i прибори.

Завдання з елементами проекту

вання пов 'язаж  з життед1яльжс- 

тю та самообслуговуванням учня: 

1. «Серв1рування святкового

столу».

—  Технолопя безпечного  

користування  еле ктропри 

ладами.

—  Технолопя ф ормування 

культури спож ивання \ж\.

10



Оч1куваж результати 
навчально-тзнавальноТ д1яльносп учжв

OpicH-говний перелт об'атв  
проектно-технологгчноТ

Д1ЯЛЬНОСП УЧН1В

Перел1к основних 
технологий

Д|яльжсний компонент
Користуеться побутовими електроприладами, дотриму- 
ючись правил безпеки.

Р о зт зн а е  н а й п р о с т Ы  пош кодж ення побутових електро- 

прилад1в.

Дотримуеться правильно)' nocnidoeHocm i did у paei вияв- 
лення пошкоджень чи несправностей побутових електро- 
прилад'/в.
Cepeipye с тт.

Ум/по поводиться за столом.

Цшжсний компонент
Усв1домлюе важливкть дотримання правил бвзпечного ко- 
ристування побутовими електроприладами.
Усв'1домлюе важливкть дотримання етикету для створен- 
ня власного позитивного //и/'джу

2. «Побутов1 електроприлади  

в моему ж игп»
—  Технолопя серв‘|рування 

столу

6 клас
(70 год, 2 год на тиждень)

Очжуваж результати 
навчально-тзнавально/ д1яльносп учжв

Ор(ентовний перелш об'еклв 
проектно-технолопчноУ 

д1яльност! учн!в

Перелж основних 
технолопй

Роз д/л /. Основи проектування, матер'шлознавства та технологи обробки

Учень/учениця: 1. Пщ ставка пщ  гарячий посуд —  Технолопя обробки  тек-
Знанневий компонент i3 терм оспйким и  з'еднаннями. стильних матер1ал1в ручним
Розум1е етапи проектування. 2. ГМдставка nifl горнятко. способом.
Розум1е сутж сть  методу бю ф орм  у створенж  (дослщженж) 3. Кухонна дощечка. —  Технолопя обробки  тек-
форми виробу. 4. Пщ ставка для Гаджета. стильних матер1ал1в маш ин-
Розум1е м одельаналоги  як icropiio розвитку  техж чного 5. О рганайзер  для рукодтля. ним способом.
об'екта; розум1е сутж сть базовоУ модель 6. Пщ ставка для випалю вача —  Технолопя обробки  де-
Знае властивосп  конструкцж них MaTepianiB. (паяльника). ревинних матер1ал1в (ДВП,
Розум1е роль природних M am ep ian ie  як важливого еколог'!ч- 7. Серветниця. фанера).
ного ресурсу в збереженн) довктля. 8. Гольниця. —  Технолопя обробки  де-
Розр1зняе та називае ж струм енти  та пристосування  для 9. Брелок. ревини.
обробки  конструкцж них MaTepianie. 10. М 'яка  пласка крашка. —  Технолопя виготовлення
M ac  уявлення про  масштаб. 11. Об 'емна м 'яка irpaujKa. аплжацм (з текстильних та
Д!яльжсний компонент 12. Ялинкова прикраса. природних матер1ал1в).
Розр1зняе етапи проектноУ д1яльность 13. Лялька-мотанка. —  Технолопя плетж ня (ло-
Застосовуе методи ф антазування та бю ф орм  пщ  час про- 14. Закладка для книги. зоплетшня, соломоплетш ня
ектування виробу. 15. Серветка. тощо).
Розр1зняе модельаналоги  стосовно  об 'екта проектування. 16. Торбинка для др1бничок. —  Технолопя виготовлення
Д обирае  ко н стр укц м ж  матер1али в залеж носп  вщ  Ухжх 17. Рамка для фото. вироб1в у техж щ  макраме.
властивостей. 18. Лиспвка. —  Технолопя виготовлення
Читае та виконуе зображ ення плоскоУ детал1 (схеми). 19. Статична irpaujKa. ляльки-мотанки.
Визначае типи деталей. Розр1зняе детал1 за способом  от- 20. Рухома крашка. —  Технолопя обробки  тон-
римання. 21. к р а тко е ) мебль кол истово го мета л у.
Виконуе технолопчж  операци вщ повщ но  до  обраного  ви- 22. Головоломка з дроту. —  Технолопя обробки  дро-
робу  та технологи його виготовлення. 23. Пазли. ту-
Добирае жструменти та матер1али для виготовлення виробу. 24. Кухонне приладдя (лопатка, —  Технолопя виготовлення
Дотримуеться прийом|'в роботи  з ж струм ентам и та при- виделка тощо). вишитих вироб1в початкови-
стосуваннями. 25. Д екоративж  кв1ти. ми, л1чильними та декора-
Визначае необхщ ну юльк1сть MaTepianiB для виготовлення 26. Панно, картина. тивними швами.
виробу. 27. Д екоративний св1чник. —  Технолопя виготовлення
Вир1зняе технологГУ виготовлення та оздоблення ви р об 1в, 

пош иреж  в perioHi прож ивания за характерним и ознаками.
28. Макет транспортного засобу. вироб1в з бюеру.

—  Технолопя лжлення.
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Очжуваж результати 
навчально-тзнавальноТ д1яльносп учжв

Ор}€нтовний перелж о б 'в с п в  

проектно-технолопчноУ 
Д 1Я Л ЬН О СП  учжв

Перелж основних 
технологий

Виготовляе вир1б. 29. Прикраси з бкеру, стр1чок, —  Технолопя оздоблення
Оздоблюе виpi6 за готовою композищею. НИТОК тощо. вироб1в художжм випалю-
Дотримуеться правил безпечноУ npapi nid час виконання 30. Гаряч1 напоТ. ванням (шрографня).
технолог1чних операцш. 31. Бутерброди. —  Технолопя ниткографГУ
Цшнкний компонент 32. Салати. —  Технолопя виготовлення
Висловлюе судження щодо цЫносп конструкцмних мате- 33. Вирощування юмнатних писанок.
pianiB природного походження. рослин. —  Технолопя ажурного ви-
Обгрунтовуе взаемозв'язок м1ж дотриманням технологи пилювання.
виготовлення та яюстю виробу. —  Технолопя приготування
Усвщомлюе значения детал1 як частини виробу УжК

—  Технолопя вирощування 
к1мнатних рослин

РозЫ л II. Технолог1я побутовоУ Ыяльност I т а самообслуговування

Учень/учениця: Завдання з елементами проек- —  Технолопя догляду за
Знанневий компонент тування, пов'язаж з житт€д1яль- житлом.
Знае правила добору мийних 3aco6ie для догляду за р1зни- жстю та самообслуговуванням —  Технолопя догляду за
ми видами поверхонь. учня: ВОЛОССЯМ

Знае правила безпечного користування мийними засобами 1. «Охайне житло».
та побутовою техжкою. 2. «Здоров'я та краса мого во-
Знае, яю чинники впливають на стан волосся. 
Д1яльжсний компонент
Читае i розум1е шформащю про товари.

лосся»

Розр1зняе та добирае мийж засоби та Ыструменти для при
бирания житла.
Визначае комплекс процедур та засоб1в для догляду за 
своТм волоссям залежно вщ його типу.
Плануе дм з догляду за своТм волоссям.
Цшнкний компонент
Критично ставиться do iнформацп про товари для збе- 
реження здоров'я.
Висловлюе власну думку щодо важливостi для людини г/- 
г/ени житла.
Усв!домлюе важливкть вибору мийних засоб'!в та 1'хнього 
впливу на довюлля.
Усв/домлюе необх!дн1сть догляду за волоссям

7 клас
(35 год, 1 год  на тиж день)

Очжуваж результати 
навчально-тзнавальноТ д1яльносп учжв

Оркнтовний перелж об'екнв 
проектно-технолопчноУ 

д!яльносп учжв

Перелж основних 
технолопй

Роздш 1. Основи проектування, матерюлознавства та технологи обробки

Учень/учениця:
Знанневий компонент
Розум1е призначення методу ф окальних об'ект1в.

Пояснюе сутж сть моделнаналога для проектування виробу. 

Розум1е вплив властивостей конструкцм них  матер1ал1в на 

технолопю  обробки.

Знае будову та принцип  дГУ ш струм енпв, пристосувань та 

обладнання для обробки  конструкцж них матер1ал1в. 

Д1яльнкний компонент 
Плануе власну проектну  д1яльжсть.

Застосовуе методи проектування. Вщтворюе алгоритм методу 

фокальних об'ект1в для вдосконалення чи створення виробу.

1. Пщ ставка для спецж , при 

крас, cyBeHipiB, KBiTiB тощо.

2. Органайзер.

3. Пристосування для шкшьноТ 

майстерж.

4. В1шак для одягу.

5. Гаманець.

6. Намисто, пщ вкка.

7. Ш пилька для волосся.

8. Текстильж квки.

9. Головний y6ip.

10. Плечовий ш вейний Bnpi6.

—  Технолог1я ручноТ оброб 

ки деревини.

—  Т ехнолопя  мехажчноТ 

обробки  деревини.

—  Технолопя ручноТ оброб 

ки сортового  прокату.

—  Т ехнолопя  мехажчноТ 

обробки  сортового  прокату.

—  Технолопя оздоблення  

р1зьбленням.

—  Технолопя оздоблення  

мозаТкою.
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Очжуваж результата 
навчально-тзнавальноТ д1яльносп учжв

Ор1€нтовний перелш об'скпв 
проектно-технолопчиоУ 

д1яЛЬНОСП учтв

Г!ерел1к основних 
технолопй

Використовуе модельаналоги  для вдосконалення виробу. 

Характеризуе властивост1 конструкцж них MaTepianie. 

Виконуе технолопчж  операци вщ повщ но  до  обраного  ви

робу та технологи його виготовлення.

Д обирае матер1али, жструменти та обладнання для виго

товлення виробу.

Дотримуеться прийом1в роботи  з жструментами, присто- 

суваннями та обладнанням.

Визначае необхщ ну к ть ю с ть  матер1ал1в для виготовлення 

виробу.

Вир1зняе за характерним и ознаками технологи виготовлен

ня та оздоблення вироб1в, пош иреж  в perioHi прож ивания 

Визначае сфери застосування р1зних вид1в технолога. 

Виготовляе Bnpi6.

Використовуе контрольно-вим1рювальний жструмент. 

Комбж уе ком позищ ю  для оздоблення виробу.

Оздоблю е Bnpi6.

Розраховуе ор1ентовну варт1сть витрачених матер1ал1в. 

Дотримуеться правил бвзпечно7 npapi nid час виконання 
технологЫних операцЮ.
Читае та виконуе граф1чж зображ ення (схеми) на дв! пло- 

щ ини проекцж  (за потреби пщ  час виконання проекту). 

Розр1зняе види мехажзм1в перетворення та передання руху. 

ЦЫжсний компонент
Усвщомлюе важлив1сть правильного  д обору  конструкцж - 

них матер1ал1в.

ОбГрунтовуе послщ овж сть  виготовлення виробу. Усвщом- 

люе важ ли вкть  дотрим ання технолопчноТ послщ овносл  

nifl час виготовлення виробу.

Усвщомлюе важлив1сть грамотного виконання граф1чного 

зображ ення для виготовлення виробу.

Робить висновки  про  роль MexaHi3Mie у перетворю вальж й 

д1яльносп

11. Поясний ш вейний Bnpi6.

12. Свкильник.

13. Корпус для ф леш-накопичу- 

вача.

14. Скринька.

15. Рамка для фото.

16. Кухонне приладдя.

17. Д екоративна ваза.

18. Корпус годинника.

19. Динам1чна краш ка.

20. П овпр ян и й  змж.

21. Св1чник.

22. Пщ ставка для Гаджета.

23. Декоративна таршка.

24. Будиночок для тварини.

25. Конструктор.

26. Садовий жвентар.

27. Ключниця.

28. Тримач для книжок.

29. Блокнот.

30. Текстильна лялька.

31. Столова б ти зн а .

32. Технолопчнийодяг для кухж.

33. Карнавальна маска.

34. Шарф.

35. Чохол для горнятка.

36. Чохол для одягу.

37. Килимок на с тте ць .

38. Панно.

39. Кра ватка-метел и к.

40. Д екоративний рушник.

41. Декоративна подушка.

42. Д екоративний вжок.

43. Сумка, рюкзак.

44. Кондитерсью  вироби.

45. Гаржри.

46. Страви укражськоТ кухж.

47. Елементи ландшаф тного д и 

зайну

—  Т ехнолопя  електротех- 

ж чних po6iT.

—  Технолопя виготовлення 

в 'язаних вироб1в.

—  Технолопя виготовлення 

виш итих вироб1в (мережки, 

гладь, хрестик).

—  Технолопя виготовлення 

ш тучних KBiTiB.

—  Технолопя виготовлення 

вироб1в з 6icepy.

—  Технолопя виготовлення 

вироб1в 3i шюри.

—  Технолопя виготовлення 

вироб 'ш  у  техж щ  валяння.

—  Технолопя виготовлення 

ш вейних вироб|'в ручним  

способом.

—  Технолопя виготовлення 

ш вейних вироб1в маш инним 

способом.

—  Т ехнолопя  оздоблення  

одягу.

—  Технолопя приготування
Тжг

—  Технолопя виготовлення 

кондитерських вироб1в.

—  Технолопя ландш аф тно

го дизайну.

РозЭ/л II. Технолог1я побутовоУ д1яльност! та самообслуговування

Учень/учвниця:
Знанневий компонент
Наводить приклади призначення етикеток та еколопчних 

символ1в.

Наводить приклади застосування р 'вних технолопй  пщ  час 

виконання малярних po6iT.

Зное про шюдливий вплив фарб / може йому запоб!гати. 
Д|яльнкний компонент
Читае та розум1е значения спещальних символ1в, штрих-код1в. 

Розр1зняе еколог'1чн! символа / стандарти якост '1 та без- 
пеки.
Д обирае матер1али та жструменти для виконання маляр

них робк.

Цшнкний компонент
Усв!домлюе важливкть правильного добору матер'шлт 
для малярних po6im з погляду доцтьност1 та безпеки 1'х 
використання.

Завдання з елементами проек- 

тування, пов 'язаж  з життед1яль- 

ж стю  та самообслуговуванням  

учня:

1. «М ал ярж  роботи  в побут1 

власними руками».

2. «Я —  споживач»

—  Т ехнолопя  м ал ярних  

робк.

—  Т ехнолопя  придбання  

прод уклв  харчування та ж- 

ших ToeapiB

13



Очжуваш результати 
навчально-тзнавально! Д1яльносп учжв

Ор1снтовний перелж об'сктчв 
проектно-технолопчно! 

д1яльносп учшв

Перелж основних 
технолопй

Критично ставиться до шформацй про товари для збе- 
реження здоров'я.
Висловлюе власн '1 судження про необх/дмсть маркування 
споживчих moeapie.
Усвкомлюе важливкть дотримання рекомендации щодо 
утитзацИ' тори

8 клас
(35 год, 1 год на тиж день)

Очжуваш результати 
навчально-шзнавальноУ д!яльност1 учжв

Ор»€нтовний перелж об'€кт1в 
проектно-технолопчно! 

д1яльност1 У Ч Н 1 В

Перелж основних 
технолопй

Розд/л 1. Основи проектування, матер'тлознавства та технологи обробки

Учень/учениця: 1. Пщ ставка для спецш, при- —  Технолопя ручноТоброб-

Знанневий компонент крас, cyeeHipiB, KBiTiB тощо. ки деревини.

Пояснюе flo6ip метод1в проектування. Розум1е комбжатори- 2. Органайзер. —  Т ехнолопя  мехажчноУ

ку як провщ ний  метод у створенж  форми виробу. 3. Пристосування для ш ктьноТ обробки  деревини.

М ае уявлення про  сучасж  технологи виготовлення кон- майстерж. —  Технолопя ручноГ оброб-

струкцм них матер1ал1в. 4. BimaK для одягу. ки сортового  прокату.

Пояснюе будову та принцип  дм Ы струменлв, пристосувань 5. Гаманець. —  Т ехнолопя  мехажчноТ

та обладнання для обробки  конструкцж них матер1ал1в. 6. Намисто, niflsiCKa. обробки  сортового  прокату.

Д1яльн1сний компонент 7. Ш пилька для волосся. —  Технолопя оздоблення

Визначае завдання та плануе проектну д1яльжсть. 8. Текстильж кв1ти. р1зьбленням.

Добирае та застосовуе методи проектування  для ви р ш е н - 9. Головний y6ip. —  Технолопя оздоблення

ня завдань. Застосовуе прийом и  ком бж аторики  в п р о ц е а 10. Плечовий ш вейний snpi6. мозаТкою.

проектування виробу. 11. Поясний швейний Bnpi6. —  Технолопя електротех-

Використовуе моделнаналоги для анал1зу та подальш ого 12. Св1тильник. Ж ЧНИ Х po6iT.

ком понування об'екта проектування. 13. Корпус для ф леш-накопичу- —  Технолопя виготовлення

Добираю чи конструкцж ж  матер1али, враховуе Гхнi переваги вача. в 'язаних Bnpo6iB.

та недолги. 14. Скринька. —  Технолопя виготовлення

Розраховуе та плануе ор1ентовну варт1сть витрачених ма- 15. Рамка для фото. виш итих Bnpo6iB  (мережки,

TepianiB. 16. Кухонне приладдя. гладь, хрестик).

Виконуе технолопчн1 операцм вщ повщ но  до обраного  ви- 17. Декоративна ваза. —  Технолопя виготовлення

робу та технологи його виготовлення. 18. Корпус годинника. ш тучних к в т в .

Добирае матер1али, ш струменти та обладнання для виго- 19. Динам1чна irpauJKa. —  Технолопя виготовлення

товлення виробу. 20. П овпр ян и й  змж. Bnpo6iB  з 6icepy.

Дотримуеться прийом1в роботи  з шструментами, присто- 21. Св1чник. —  Технолопя виготовлення

суваннями та обладнанням. 22. Пщ ставка для Гаджета. Bnpo6ie  3i шюри.

Визначае необхщ ну к ть ю с ть  матер1ал1в для виготовлення 23; Д екоративна тар тка . —  Технолопя виготовлення

виробу. 24. Будиночок для тварини. Bnpo6iB  у  техж щ  валяння.

Вир1зняе за характерним и ознаками технологи виготовлен- 25. Конструктор. —  Технолог1я виготовлення

ня та оздоблення вироб1в, пош иреж  в р е пож  проживания. 26. Садовий швентар. ш вейних вироб1в ручним

Виготовляе enpi6. 27. Ключниця. способом.

Створю е композиц1ю для оздоблення виробу. 28. Тримач для книжок. —  Технолог1я виготовлення

Оздоблюе вир|'б. 29. Блокнот. ш вейних вироб1в маш инним

Дотримуеться правил безпечно/ npapi nid час виконання 30. Текстильна лялька. способом.

технолог1чних операцш. 31. Столова б тизна . —  Технолопя оздоблення

Читае та виконуе граф1чж зображ ення (схеми) на три пло- 32. Технолопчний одяг для кухни одягу.

щини проекцм  (за потреби пщ  час виконання проекту). 33. Карнавальна маска. —  Технолопя приготування

Характеризуе принцип  ди машини. 34. Шарф. \ж\.
Цшшсний компонент 35. Чохол для горнятка. —  Технолопя виготовлення

Обгрунтовуе д о ц т ь ж с т ь  визначеного плану д1й. 36. Чохол для одягу. кондитерських enpo6iB.

Висловлюе судження про  доб|'р конструкц(йних M a T e p ia n iB 37. Килимок на стшець. —  Технолопя ландшафтно-

на основ! певних критерив. 38. Панно. го дизайну
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Очжуваш результати 
навчально-шзнавально! д1Яльносп учжв

Оркитовний перелш об'екпв 
проектно-технолопчноУ

Д!ЯЛЬНОСТ! уЧЖВ

Перелж основних 
технолопй

Усв1домлюе вплие м ат ер 'ю л '1в х'1м1чного походж ення  н а  здо- 

р о в 'я  лю дини.

Висловлюе судження щ одо вибору  форми та оздоблення 

виробу.

О ц ш ю е  ви кон ан н я  т ехнолог '!чних операций т а  усувае  недо- 

л'!ки.

Усв!дом лю е важлив '1ст ь безв '\дходного виробницт ва. 

Усвщомлюе важлив1сть ум Ы ня читати креслення. 

Усвщомлюе важ ливкть  маш ини в контексл розвитку тех- 

н1ки (технолопй)

39. Краватка-метелик.

40. Д екоративний рушник.

41. Декоративна подушка.

42. Д екоративний вЫок.

43. Сумка, рюкзак.

44. Кондитерсьш  вироби.

45. Гаржри.

46. Страви украУнськоУ KyxH i.

47. Елементи ландшафтного ди

зайну

Роздш II. Технолог1я побутовоУд'тльност'! та самообслуговування

Учень/учениця:
Знанневий компонент
Знае види одягу та взуття, технолопю  догляду за ними. 

Називае засоби догляду за одягом  та взуттям.

Знае, як за допом огою  рослинних натуральних 3aco6iB змщ- 

нити волосся та зм ти ти  його Konip.

Д)яльжсний компонент
Д обирае одяг та взуття з урахуванням  власних параметр1в 

та потреб.

Д о гл я д а е за  одягом, взут т ям  т а  дот рим ует ься  e idnoeidnux  

caHimapHO-eieieHiHHUx вимог.

Д обирае за ч кк у  вщ повщ но  до  форми обличчя.

Р о зр 'зн яе  т а  д о б ира е  рослинн1  за со б и  для догляду з а  во- 

лоссям .

Цжнкний компонент
Усвщомлюе важ ливкть  догляду за одягом  та взуттям. 

К р и т и чн о  ст ав и т ься  до ви ко р и ст ан н я  одягу т а  взут т я  

за леж н о  eid п о т р е б  т а  сан '1т арн о -гш ет чн и х  вимог. 

Висл ов л ю е  судж ення п р о  переваги  н ат ур а л ьн и х  р о сл и н н и х  

3aco6 ie  у  д о гл яд '1 за  волоссям

Завдання з елемейтами проек

тування, пов 'язаж  з життед1яль- 

ж стю  та самообслуговуванням  

учня:

1. «М оя зачкка».

2. «М1й одяг —  м1й 1мщж»

—  Технолопя д о б о р у  за- 

чкки.

—  Технологи д обору  одягу 

та взуття i догляду за ними

9 клас
(35 год, 1 год на тиж день)

Очжуван! результати 
навчально-тзнавальноУ д(яльносп учжв

Оркитовний перелж об'ект1в 
проектно-технолопчноУ 

flin.nbHoci j учжв

Перелж основних 
технолог! й

Роздт  1. Основы проект ування, магпер'ш лознавст ва т а  т ехнологи обровки

Учень/учениця:
Знанневий компонент
Знае властивосп та сфери застосування сучасних конструк- 
щйних MaiepianiB.
Розум1е 6ioHiKy як науку про  створення мехажзм1в, при- 

строУв, техж чних об 'е клв  чи технолопй, щея яких запози- 

чена i3 живоУ природи.

Характеризуе будову та принцип дп шструмежпв, пристосу- 

вань та обладнання для обробки конструкцшних матер!ал1в. 

Пояснюе застосування автоматичних пристроТв у техноло- 

пчних  процесах, побутг 

Д1яльнкний компонент
Характеризуе результати проектування  на кож ному е т а т  

та зктавляе  Ух i3 запланованими. Застосовуе елементи 6io- 

ж ки в п р о ц е а  створення форми виробу.

Вимоги до проекту:
1. Виконання  техж ко-техноло- 

пчноУ документам л.

2. Поеднання р1знихтехноУюпй 

обробки  конструкцм них  матерн 

ал1в.

3. Використання  о снов  наук 

(м1жпредметних зв 'язю в) nifl час 

проектування виробу.

4. Застосування  1нформац1й- 

н о -ком ун ж ацш н и х  технолопй  

у п р о ц е а  проектування виробу.

5. С ощ альна  зн а ч ущ кть  (для 

вир1шення практичних завдань 

громади, школи, родини).

—  Технология ручноУ оброб 

ки деревини.

—  Т ехнолопя  мехажчноУ 

обробки  деревини.

—  Технолопя ручноУ оброб 

ки сортового  прокату.

—  Т ехнолопя  мехажчноУ 

обробки  сортового  прокату.

—  Технолопя оздоблення 

р1зьбленням.

—  Технолопя оздоблення 

мозаУкою.

—  Технолопя електротех- 

ж чних робк.
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Очжуваж результата 
навчально-тзнавальноУ д1яльност1 учжв

Ор1ентовний перелж об'ект1в 
проектно-технолопчноУ

Д1ЯЛЬНОСЛ уЧ Ж В

Перелш основних 
технологий

О бГрунтовуе д оц ш ьж сть  вибору  конструкщ йних  мате- 

р1ал1в.

О цЫ ю е об 'ект проектування  з використанням  аналопв. 

Розраховуе ор1ентовний бюджет проекту.

Виконуе технолопчж  операци вщ повщ но  до  обраного  ви- 

робу та технологи його виготовлення,

Д обирае матер1али, жструменти та обладнання для виго

товлення виробу.

Дотримуеться прийом1в роботи  з Ыструментами, присто- 

суваннями та обладнанням.

Визначае необхщ ну кш ь кк ть  матер!ал1в для виготовлення 

виробу.

Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлен

ня та оздоблення вироб1в, пош иреж  в perioni проживания. 

Виготовляе вир1б.

Створю е ком позищ ю  для оздоблення виробу.

Оздоблюе вир1б.

Характеризуе сфери застосування електриф жованих зна- 

рядь npapi.

Дотримуеться правил безпечно/ npapi nid час виконання 
технолог/чиих операции.
Читае та виконуе кресленик деталей виробу  та техж чний 

рисунок (за потреби пщ  час виконання проекту). 

Р о зт зн а е  автоматичний л ристрм  за принципом  його дп. 

Ц ш ж с н и й  компонент
Усвщомлюе доцУпьжсть застосування метсудв проектуван

ня для вир1шення завдань.

Прогнозуе яюсть виготовлення, варткть та сферу за
стосування виробу залежно eid вибору конструкцюних 
матер!ал)в.
ОбГрунтовуе власш судження щодо галузей застосування 
конструкцШних матер'тл'1в.
Офнюс результаты гласно)' д'!яльност).
Усв)домлюе важливкть вторично)' переробки сировини. 
Усвщомлюе значения станд арте  у  п р о ц е а  створення гра- 

фгчноУ документаци.

Усвщомлюе важлив!сть автоматики в no6yri та виробництв1

Ор1ентовний nepeniK творчих 
проект1в:
1. Обладнання зони вщ починку 

на вулицт у  ш колт вдома (лава, 

с т т ,  гойдалка, садов1 ф!гури, 

л1хтар тощо).

2. KopncH i peni для iHTep'epa 

школи, дитячого садка, громад- 

ських м кць, помешкання.

3. Вироби  в етж чном у стилт

4. KopncHi pe4i для людей з об- 

меженими можливостями.

5. О бладнання та пристосуван- 

ня для навчальних кабжелв.

6. Одяг для тематичних свят.

7. Вироби для власних потреб.

8. Нове життя старим  речам

—  Технолопя виготовлення 

в язаних вироб1в.

—  Технолопя виготовлення 

виш итих ви р об 1в.

—  Технолопя виготовлення 

ш тучних к в т в .

- -  Технолопя виготовлення 

вироб1в з 6icepy.

—  Технолопя виготовлення 

вироб|’в 3i шюри.

—  Технолопя виготовлення 

вироб1в у  техж щ  валяння.

—  Технолопя обробки  тек- 

стильних матер1ал1в ручним  

способом.

—  Технолопя виготовлення 

ш вейних ви роб 1в маш инним 

способом.

—  Технолопя ландш аф тно

го дизайну

Posdin II. Технолог/я побутовоУ д1яльност'1 та самообслуговування

Учень/учениця:
Знанневий компонент
Називае основж  стил1 одягу. Знае i називае види одягу. 

Д1яльн!сний компонент
Виконуе проект 3i створення власного стилю  в одязг 

Ум1е добирати  одяг вщ повщ но  до  особливостей  свое! фн 

гури, поеднувати види одягу тощо.

Д обирае краватки та зав 'язуе Ух р1зними способами. 

Цжжсний компонент 
Усвщомлюе власний стиль в одяз1

Завдання з елементами проек

тування, пов 'язаж  з життед1яль- 

ж стю  та сам ообслуговуванням  

учня: «М'|й стиль»

—  Технолопя проектування 

власного стилю
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О
Т

ЯК ПРАЦЮВАТИ ЗА ОНОВЛЕНОЮ ПРОГРАМОЮ

Навчальна програма з трудового навчання —  це 
оновлений BapiaHT попереджх лрограм. Вона мктить 
ряд шновацмних м ом е нт  i оркнтована перш за все 
на результата практично! д1яльносп учня. KpiM того, 
змшено структуру само)' программ та модифжовано 'и 
наповнення. Ui змжи впливають на пщходи вчителя до 
планування своеТ педагопчно'У Д!Яльносп.

Матер1ал поабника мктить рекомендацГУ щодо 
здГйснення календарно-тематичного планування за 
Оновленою програмою з трудового навчання.

В оновлежй програм! немае колонки «Змкт на- 
вчального матер|'алу» з визначеним перел'1ком тем та 
описом матер1алу, який належить вивчити. IV замжи- 
ли «Оч!куван'| результати навчально-шзнавальноТ 
д!Яльност! учжв», виписан1 таким чином, щоб вони 
були сптьними для учжв, як1 навчаються в класах 1з 
под1лом на групи i без такого под1лу. Учитель, вщповщ- 
но до очжуваних результате, мае сам визначити теми 
ypoKie i обсяг навчального матер1алу, який залежатиме 
вщ матер1ально-техн1чноТ бази, об'екта проектно-техно- 
лопчноУ д1яльност1, контингенту учжв тощо.

Друга колонка навчальноУ программ «Ор1ентовний 
перел‘|к об'€кт!в проектно-технолопчноУ д!яльносп 
учжв», кр1м запропонованих о б 'е к т , може бути до- 
повнена виробами (проектами) на розсуд учителя вщ- 
повщно до матер!ально-техжчноУ бази та вподобань 
учжв. Програмою передбачено, що в 5-6 класах учж 
опановують 6-10 пр оект, у 7-8 класах —  4-6 про
е к т ,  у 9 клаа —  лише 2 проекти (плюс 2 проекти 
в 5-8 класах i 1 проект у 9 клаа з технологи побутовоУ 
д!яльносп та самообслуговування). Поступове змен- 
шення кшькосп npoeKTie зумовлене кшькктю годин, 
вщведених на вивчення предмета в р!зних класах, 
i ускладненням вироб1в та технолопй. У 5-6 класах 
учж хочуть швидко побачити своУ результати, тому 
проекти мають бути проспшими й не вимагати багато 
часу. У 7 та 8 клаа проекти можуть бути складжши- 
ми. Ще одним критеркм вибору проекту е його зна- 
чущкть для учня (можливкть використання виробу 
в побут1, для xo6i або реал1зацГУ вироб1в на шктьних 
ярмарках, аукцюнах тощо). Неприпустимим е проекту- 
вання та виготовлення виробу ттьки для опанування 
технологГУ. Вироби, яю учж виготовлятимуть у проце- 
ci проектноУ д1яльносп, мають бути Ухньою гордктю, 
показником Ухжх досягнень, а не викидатися у кошик 
для смктя.

Третя колонка навчальноУ программ «Перелж ос- 
новних технолопй» пропонуе вчителев1 технологи, ям 
можуть бути зад1яж для виготовлення виробу. Багато 
вироб1в мктять у конструкцГУ детал1 з р1зних конструк- 
цжних матер1ал1в, для виготовлення яких необхщно 
зад1яти деюлька основних технолопй. Для оздоблен- 
ня виробу, KpiM основних технолопй, можна обрати 
будь-яку додаткову, що дозволить творчо шдшти до 
процесу оздоблення. Наприклад, вщомий Bnpi6 «Су-

вен1рна сокирка» (описаний В. П. Семежхжим у книз1 
«Изготовление инструментов в школьных мастерских» 
ще в 1987 р.) не входить до оркнтовного перелжу 
o6'eKTiB проектно-технолопчноУ д!яльносп учжв, мае 
конструкщю з деталей, що виготовлеж з дроту (заклеп
ка), з деревини (руюв'я та пеньочок), i3 жерсп (власне 
сокира). Удосконалений учителями та учнями BapiaHT 
виробу може мати основу з фанери або деревини та 
додатков! елементи. Для виготовлення такого виробу 
учням необхщно застосувати дектька технолопй, одна 
з яких буде основною. Деяю з основних технолопй учж 
опанували ражше, деяю —  застосують вперше. Онов- 
лена навчальна програма дае можливкть поеднати eci 
qi технологГУ для виготовлення виробу.

Обмеженням для вчителя у плануванж е викори
стання основноУ технологГУ не бшьш як flBini впродовж 
навчального року. Основну технолопю можна засто- 
совувати як додаткову в шших виробах. Оновлена на
вчальна програма дае можливкть опанувати велику 
кшьккть pi3HMX технолопй, а також удосконалювати 
володжня технолопею пщ час створення вироб!в, 
складжсть яких поступово збтьшуеться.

Учн1 5-6 клаав за piK можуть опанувати м1жмум 
3 ocHoeHi технологГУ (flBini в шести проектах), максимум 
10 основних технолопй (у десяти проектах pi3Hi основж 
технологи); y4Hi 7-8 клаав можуть опанувати м1жмум 
2 технологГУ, максимум —  6. У 9 клаа бажано обирати 
комплексж вироби, ям б передбачали застосування 
ктькох основних та додаткових технолопй, що Ух учж 
опанували ражше.

У класах, що не подтяються на групи, пщ час вибору 
об'екта проектно-технолопчноУ д1яльносп мае планува- 
тися не менш як дв! ocHOBHi технологГУ (KpiM об 'ект, 
виготовлення яких передбачае застосування однк'У тех
нологГУ: писанка, гаряч1 напоУ тощо). Програма перед
бачае максимальне забезпечення piBHMX можливостей 
у Bn6opi технолопй з техжчних та обслуговуючих BMfliB 
npani та бажання дггей опанувати саме ту технолопю, 
яка Ум бтьше подобаеться.

Проектно-технолопчна д!яльжсть передбачае певний 
алгоритм роботи вчителя та учня, що включае 5 пункт:
1) Bn6ip об'екта проектування;
2) дослщження та конструювання виробу з паралель- 

ним опануванням необхщних теоретичних знань 
щодо проектування, метод1в конструювання тощо;

3) дослщження, вивчення та flo6ip матер1ал1в для ви
готовлення виробу, ознайомлення з технолопею 
обробки конструкцжних матер1ал1в та необхщними 
жструментами;

4) створення учнем необхщних докум ент (малюнюв, 
ecxi3iB, креслениюв, учжвських технолопчних кар- 
ток тощо) в результат! виконання двох попереджх 
пункт1в та опрацювання теоретичного матер1алу;

5) виконання учнем проекту на основ! здобутих знань 
та проектувальних робк.
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Описаний вище алгоритм робота вчителя та учня 
був передбачений у попереджх версгях навчальноТ 
програми i залишаеться в оновлежй програмт

Для реал!зацн такого п'ятикомпонентного алгоритму 
вчителев! необхщно скласти календарно-тематичний 
план своеТ робота на цший piK, самостмно визначивши 
теми та навчальний матер1ал вщповщно до очжуваних 
результат!в навчально-тзнавальноТ д1яльносл учн!в, 
обраних o6'6KTiB проектно-технолопчноУ дгяльносп та 
обраних технолопй.

Для складання календарно-тематичного плануван- 
ня, визначення змкту навчального матер1алу вчителю 
доцтьно працювата за таким алгоритмом:

Крок 1. Обрати об'екти проектно-технолопчноУ дн 
яльносп учжв (проекти) та визначити Тх кшьккть;

Крок 2. Обрати основн! та, за потреби, додатков! 
технологи для проектування й виготовлення кожного 
обраного виробу;

Крок 3. Спланувати оч!куваж результата навчаль- 
но-жзнавальноУ д!яльносп учжв;

Крок 4. Визначити оркнтовну кшьккть годин, необ- 
хщних для виконання кожного проекту;

Крок 5. Сформулювати теми та змкт ypoxie i3 проек
тування та виготовлення кожного об'екта проектно-тех
нолопчноУ д!яльносп учн!в;

Крок б. Спланувати теми та змкт ypoKiB i3 технологи 
побутовоУ д1яльносп та самообслуговування.

Для зручносп планування доцтьно скласти мат- 
рицю. Формат матриц! може бути р1зним, головне, щоб 
BiH був зручним для вчителя. Як приклад наведемо го- 
ризонтальну матрицю у вигляд! таблиц!.

Кшьккть
проектов

Об'екти проектно-техно- 
лопчноУ д1яльност! учжв

Основнi 
технологи

ДодатковУ
технологи

Кшьккть
годин

Очжуван! результати навчально- 
шзнавальноУ д!яльност1 учжв

Роздт 1. Основа проектування, матер'тлознавства та технологи обробки

П роект 1

П роект 2

Проект 3

П роект 4

П роект 5

П роект 6

Проект 7

Роздт II. Технолог'т побутовоУ дтльност'1 та самообслуговування

П роект 1

П роект 2

Матриця не е документом, це лише зручна форма 
планування, потр!бна вчителев! для особистого корис- 
тування та складання календарно-тематичного плану. 
У матриц! вщображають ктьккть проекте, кшьккть 
основних i додаткових технолопй та кшьккть годин 
на кожен проект.

Головне призначення матриц! —  здмснення систем
ного ждходу до планування очкуваних результат!в на- 
вчально-жзнавальноУ д!яльносп учн!в. Указан! резуль- 
тати складають основу oceiTHix ц!лей у робот! вчителя, 
оркнтують його на запланований навчальний резуль
тат. Очжуван! результата навчально-жзнавальноУд!яль- 
ност! учн!в мають бути досягнут! до юнця навчального 
року. Вчитель мае планувати поетапнеУх досягнення жд 
час виконання окремих проекта. Звичайно, деяк! очн 
куван! результати д!яльносп будуть повторюватися (Ti, 
що стосуються шструмента, технологи, конструкц!йних 
матер!ал!в), деяю можна планувати один раз (елементи

проектноУ д!яльносп, машинознавства, елементи гра- 
ф!чноУ грамоти тощо).

Покажемо, як скласти матрицю, на приклад! 7 класу 
(техжчж види пращ). (Див. с. 21-23.)

Працюемо за алгоритмом, що розглядався ражше: 
об'екти проектно-технолопчноУ д1Яльносп учжв -> 
основн! та додатков1 технологи -» очшуваш резуль
тати -» ктьккть годин.

Анал!зуемо ор!ентовний перелж об'ект!в проектно- 
технолопчноУ д!яльносп учжв i обираемо Ti, як! можна 
виготовити в майстерж або яю вже виготовляли ран!ше; 
яю мають цЫнкть для учн!в. Перелж можна сформувати 
за допомогою учжв. Наприклад, у 7 клаа традицмно 
виготовляли вироби з деревини. Тому вчитель обирае 
Ti вироби, як! мають детал! з деревини i для виготов
лення яких у навчальжй майстерн! е необх!дне техно- 
лог!чне обладнання. Це можуть бути органайзер, вшак 
для одягу, корпус для флеш-накопичувача, рамка для
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фото, кухонне приладдя, св1чник, пщставка для Гаджета, 
конструктор, ключниця, тримач для книжок, пщставка 
для спецш, прикрас, cyeeHipie, квтв  тощо. Шляхом го- 
лосування учн1 обирають 4-6 вироб1в.

1. Пщставка для спецш, прикрас, сувежр1в, квтв  
тощо.

2. О рган айзер .
3. Пристосування для шктьноТ майстерж.
4. Вшак для одягу.
5. Гаманець.
6. Намисто, пщвкка.
7. Шпилька для волосся.
8. Текстильж квгги.
9. Головний y6ip.
10. Плечовий швейний Bnpi6.
11. Поясний швейний Bnpi6.
12. Светильник.
13. Корпус для флеш-накопичувача.
14. Скринька.
15. Рамка для фото.
16. Кухонне приладдя.
17. Декоративна ваза.
18. Корпус годинника.
19. Динам1чна irpaujKa.
20. Повггряний змш.
21. Св1чник.

22. Пщставка для Гаджета.
23. Декоративна таршка.
24. Будиночок для тварини.
25. Конструктор.
26 . С ад о ви й  ш вентар .
27. Ключниця.
28. Тримач для книжок.
29. Блокнот.
30. Текстильна лялька.
31. Столова бшизна.
32. Технолопчний одяг для кухж.
33. Карнавальна маска.
34. Шарф.
35. Чохол для горнятка.
36. Чохол для одягу.
37. Килимок на стшець.
38. Панно.
39. Краватка-метелик.
40. Декоративний рушник.
41. Декоративна подушка.
42. Декоративний вшок.
43. Сумка, рюкзак.
44. Кондитерсью вироби.
45. Гаржри.
46. Страви украУнськоТ кухж.
47. Елементи ландшафтного дизайну.
3 усього перелжу обрано органайзер, пщставку для 

Гаджета, св1чник, садовий швентар. Записуемо Тх у вщ- 
повщну колонку матрице

Наступним кроком е визначення основних техно
лога. Органайзер для письма та пщставку для Гаджета

можна виготовити з використанням технологи ручноУ 
обробки деревини. Св1чник доцтьжше виготовляти на 
токарному верстат1 для обробки деревини. За програ- 
мою це технолопя мехажчноТ обробки деревини. Садо
вий швентар учж виготовлятимуть як технолопею руч
ноУ обробки сортового прокату, так i з використанням 
токарного верстата для обробки деревини (додаткова 
технолопя). Запишемо результати вибору технолопй 
у 3 та 4 колонки матрице

—  Технолопя  ручноТ о б р о б к и  деревини .
—  Технолопя  мехаш чноТ  о б р о б к и  деревини .
—  Технолопя  ручноТ о б р о б ки  сор тового  прокату.
—  Технолопя мехажчноТ обробки сортового прокату.
—  Технолопя оздоблення р!зьбленням.
—  Технолопя оздоблення мозаУкою.
—  Технолопя електротехжчних po6iT.
—  Технолопя виготовлення в'язаних Bnpo6iB.
—  Технолопя виготовлення вишитих вироб1в (ме

режки, гладь, хрестик).
—  Технолопя виготовлення штучних квтв.
—  Технолопя виготовлення вироб1в з бкеру.
—  Технолопя виготовлення вироб1в 3i шюри.
—  Технолопя виготовлення Bnpo6iB у техжщ ва

ляния.
—  Технолопя виготовлення швейних вироб1в руч- 

ним способом.
—  Технолопя виготовлення швейних вироб1в ма- 

шинним способом.
—  Технолопя оздоблення одягу.
—  Технолопя приготування Уже
—  Технолопя виготовлення кондитерських вироб1в.
—  Технолопя ландшафтного дизайну.
Вщповщно до навчальноУ програми розпишемо eci

очжуваж результати навчально-жзнавальноУ д1яльно- 
CTi учн1в, що передбачеж в 7 клас1. Звертаемо увагу, 
що передбачених програмою очшуваних результате 
треба досягти до юнця навчального року, тому мож
на досягати Ух частинами пщ час виконання кожного 
проекту чи окремих i3 них. Наприклад, серед очжува- 
них результате у 7 клаа е такий: «Добирае матер1али, 
1нструменти та обладнання для виготовлення виробу». 
Пщ час виконання одного проекту вчитель може за- 
планувати досягнення результату «Визначае види ма- 
тер1ал1в та шетруменпв для виготовлення виробу»; пщ 
час виконання наступних проеклв —  «Добирае шетру- 
менти й обладнання та визначае види матер1ал1в для 
виготовлення виробу», а пот1м —  «Добирае матер1али, 
1нструменти та обладнання для виготовлення виробу».

Треба також пам'ятати, що деяю очшуваж резуль
тати можна дублювати в проектах, але кожен i3 них 
необхщно обрати хоча б один раз. Учитель сам ви
значае, що i коли учж мають опанувати. Мехажчно 
переносити очшування не можна. Наприклад, якщо 
вчитель не бачить доцтьносп у вивченж моделей- 
аналопв уже пщ час виконання першого проекту, то 
BiH плануе Тх вивчення в одному або ктькох наступ
них проектах.
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Бажано вже в матриц! розташовувати очжуван- 
ня в лопчжй послщовносп Тх вивчення. Групування 
оч!куваних результат!в навчально-тзнавально! ди 
яльност! учжв можна зд!йснювати в лопщ проектно! 
д!яльност!:

—  проектування (методи проектування, плануван- 
ня, основи граф1чноТ грамоти, розробка композици 
оздоблення, витрати матер!ал!в);

—  матер!алознавство (властивост!, поширен! вади 
та переваги, вплив властивостей на технолопю обробки 
тощо);

—  жструменти та обладнання, необхщж для вико- 
нання технолопчних операц1й;

—  виготовлення вироб1в.

Декшька порад щодо розподшу годин

Необх!дно враховувати, що ор!ентовна ктьюсть го
дин на перший семестр становить 14-16 год, на другий 
семестр —  17-19 год.

Перший семестр. На перший проект плануемо видн 
лити 8 год, враховуючи стартовий теоретичний м!жмум 
i3 проектування, матер!алознавства тощо. На другий 
проект видтяемо 6 год. Основна технолопя в ньому 
така сама, як i в першому проект!, тому бтьше часу 
йде на виготовлення виробу i на практичне закртлення 
матер!алу з проектування i технологи. Ще 2 год —  на 
роздт «Технолопя побутовоТ д!яльносп та самообслуго- 
вування». Разом: 8 + 6 + 2 = 16 год. За потреби розподт 
годин можна скоригувати.

Другий семестр. На цей семестр для учжв перед- 
бачено опанування технологи токарноТ обробки дере- 
вини та виготовлення бтьш  складного виробу, тому 
сплануемо на вивчення предмета 8 год. Четвертий 
проект —  творча комбжована робота з поеднанням 
ручноТ й мехажчно! обробки деревини. Тому на нього

видтимо 10 год. Разом: 8 + 10 = 18 год. За потреби 
розподт годин можна скоригувати.

На основ! сформовано! матриц! складаемо кален- 
дарно-тематичний план. Осктьки Bci уроки трудового 
навчання мають практичне спрямування, тоТхнм змкт 
i е змктом практично! роботи. Окремо практичну ро
боту не вид!ляемо. У назв! теми концентрусмо основн! 
питания уроку. В окремих випадках очжуваж резуль
тата навчально-жзнавально! д!яльносп учжв можна 
сформулювата одн!ею фразою. Наприклад, е декшька 
оч!кувань щодо конструкцжних матер!ал!в: «Характе- 
ризуе властивост! конструкцшних матер1ал!в; розум!е 
вплив властивостей конструкцмних матер!ал!в на тех
нолопю обробки; усвщомлюе важлив!сть правильного 
добору конструкцшних матер!ал!в». Це е знанневий, 
д!яльжсний та ц!нн!сний компонента oflHiei теми уро
ку, тому очжуваж результати навчально-тзнавально'! 
д!яльност! учн!в трансформуемо в одну тему уроку та 
конкретизуемо окрем! моменти. Отже, формулювання 
теми уроку може бути таким: «Властивост! поширених 
порщ деревини i Ухжй вплив на технолопю та конструк- 
щю виробу».

Окрем! оч!кування можна конкретизувати. Напри
клад, очжування «Читае та виконуе граф!чж зобра- 
ження (схеми) на дв! площини проекц!й (за потреби 
шд час виконання проекту)» можна трансформувати 
по-р!зному для р!зних проек^в. Для першого та другого 
проекту так: «Виконання двох проекцж об'емних дета
лей з деревини». Для третього проекту: «Особливост! 
виконання креслениюв та ecKi3iB точених деталей». 
Для четвертого проекту: «Виконання ecKi3iB деталей 
виробу». Таким чином, ми бачимо наступжсть i лопч- 
ну послщовжсть у формуванн! знань ! вм!нь з основ 
граф!чно! пщготовки.

Покажемо зразок ор!ентовного календарно-тема- 
тичного плану для двох проекнв за розробленою мат
рицею. (Див. с. 23-24.)
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Зразок  матриц!

Кшымсть
проектов

(4-6)

Об'екти 
проектно- 

технолопчно ’1 

Д1ЯЛЬНОСП УЧН1В

Основн1
технологи

Додатков1
технологи

Кмьккть 
годин 

(35 год)
Очжуваж результати навчально-пмзнавальноТ д(яльност1 учжв

1 2 3 4 5 6

Роздт 1. Основы проектування, матер'тлознавства т а технологи обробки

Проект 1 Органайзер Технология
ручноУ
обробки
деревини

Технология
трафа
ретного
розпису

8 Плануе власну проектну д1яльжсть. Розум1е призначення методу фокальних об'екпв. Вщтво- 
рюе алгоритм методу фокальних об'екпв для вдосконалення чи створення виробу. Читае та 
виконуе граф1чж зображення (схеми) на дв< площини проекцж.
Усвщомлюе важлив1сть грамотного виконання граф1чного зображення для виготовлення ви
робу.
Комбжуе композищю для оздоблення виробу.
Характеризуе властивосп конструкцжних матер1ал1в.
Розум1е вплив властивостей конструкцжних матер1ал)в на технолопю обробки. Усвщомлюе 
важливкть правильного добору конструкцжних матер1ал1в.
Знае будову та принцип дм жструменпв, пристосувань та обладнання для обробки конструк
цжних матер1ал1в.
Добирае матер1али, жструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Виконуе технолопчж операцм вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Дотримуеться прийом1в роботи з жструментами, пристосуваннями та обладнанням. Вико- 
ристовуе контрольно-вим1рювальний жструмент.
Виготовляе вир1б.
Оздоблюе вир1б.
Дотримуеться правил безпечно/ npapi nid час виконання технолог'!чних операцш

Проект 2 Пщставка для 
Гаджета

Технолопя
ручноУ
обробки
деревини

Технолопя
декупажу

6 Плануе власну проектну д1яльжсть. Пояснюе сутжсть модельаналога для проектування виробу. 
Використовуе модельаналоги для вдосконалення виробу.
Читае та виконуе граф1чж зображення (схеми) на дв) площини проекцж.
Усвщомлюе важливгсть грамотного виконання граф|чного зображення для виготовлення ви
робу.
Комбжуе композищю для оздоблення виробу.
Визначае необхщну кшьюсть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Характеризуе властивосп конструкцжних матер1ал1в.
Розум1е вплив властивостей конструкцжних матер1ал1в на технолопю обробки. Усвщомлюе 
важлив1сть правильного добору конструкцжних матер1ал1в.
Знае будову та принцип дм жструменпв, пристосувань та обладнання для обробки конструк
цжних MaTepianiB.
Добирае матер1али, жструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Обгрунтовуе послщовжсть виготовлення виробу.
Виконуе технолопчж операцм вщповщно до обраного виробу та технолога його виготовлення.
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Дотримуеться прийом1в роботи з жструментами, пристосуваннями та обладнанням. Вико- 
ристовуе контрольно-вим1рювальний жструмент.
Виготовляе вир1б.
Оздоблюе B n p i6 .

Дотримуеться правил безпечно)' npapi nid час виконання технолог'!чних onepapid

Проект 3 Св1чник Технолопя
мехажчноУ
обробки
деревини

Технолопя
ручноТ
обробки
деревини

8 Плануе власну проектну д1яльнкть. Застосовуе методи проектування. Вир1зняе технологи виго- 
товлення та оздоблення вироб1в, поширеж в репож проживания за характерними ознаками. 
Читае та виконуе граф1чж зображення (схеми) на дв1 площини проекцм.
Усвщомлюе важливкть грамотного виконання граф!чного зображення для виготовлення виробу. 
Комбжуе композищю для оздоблення виробу.
Характеризуе властивосп конструкцжних матер1ал1в.
Розум1е вплив властивостей конструкцжних матер1ал1в на технолопю обробки.
Усвщомлюе важливкть правильного добору конструкцмних матер1ал1в.
Знае будову та принцип дм жструменпв, пристосувань та обладнання для обробки конструк- 
фйних матер1ал1в. Розр1зняе види мехажзм1в перетворення та передач! руху.
Добирае матер1али, жструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Виконуе технолопчж операцм вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Дотримуеться прийом1в роботи з жструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Використовуе контрольно-вим1рювальний жструмент.
Виготовляе вир1б.
Оздоблюе вир1б.
Дотримуеться правил безпечно)' npapi при виконанш технолог'мних onepapid.

Проект 4 Садовий жвентар Технолопя
ручноТ
обробки
сортового
прокату

Технолопя
мехашчноТ
обробки
деревини

10 Плануе власну проектну д1яльжсть. Визначае сфери застосування р!зних вид1в технолопй. 
Використовуе модельаналоги для вдосконалення виробу. Застосовуе методи проектування. 
Робить висновки про роль мехажзм1в у перетворювальжй д!яльносн.
Комб'жуе композищю для оздоблення виробу. Визначае необхщну ктьюсть матер1ал1в для 
виготовлення виробу.
Характеризуе властивосп конструкцжних матер1ал1в.
Розум1е вплив властивостей конструкцжних матер1ал1в на технолопю обробки. Усвщомлюе 
важливкть правильного добору конструкцжних матер1ал1в.
Добирае матер1али, жструменти та обладнання для виготовлення виробу.
ОбГрунтовуе послщовжсть виготовлення виробу. Усвщомлюе важливкть дотримання техно- 
лопчноТ послщовноси пщ час виготовлення виробу.
Виконуе технолопчж операцм вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Дотримуеться прийом1в роботи з жструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Використовуе контрольно-вим1рювальний жструмент.
Виготовляе вир1б.
Оздоблюе B n p i6 .

Дотримуеться правил безпечно)' npapi nid час виконання технолог)чних операрЮ
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Роздт II. Технолог1я побутовоУ д1яльност1 та самообслугоеування

Проект 1 «Я споживач» Технолопя
придбання
продукт! в
харчу-
вання
та Ыших
T o e ap iB

1 Наводить приклади призначення етикеток та еколопчних символ1в.
Читае та розум1е значения спефальних символ1в, штрих-код1в.
Розр1зняе еколопчж символи i стандарти якосл й безпеки.
К р и т и чн о  ст ав и т ься  до  ш ф орм аця  п р о  т ов ар и  для збереж ення здоров 'я. 

В исл овлю е  вл асн  ': судж ення п р о  необх1днкт ь м ар куван н я  сп ож и вчи х  m oeapie. 

Усв1домлюе в а ж л и в к т ь  д о т р им а н н я  рекомендации щ од о  у т и л в а ц и  т ор и

Проект 2 «Малярж роботи 
в побул власни- 
ми руками»

Технолопя
малярних
робн

1 Наводить приклади застосування вщповщних технолопй пщ час виконання малярних роби, 
Знае  ш к д л и в и й  вплив ф а р б  i м ож е з а п о б к а т и  )'хнЮ ш ю дливш  дП.

Добирае матер1али та тструменти для виконання малярних робгг.
Усв/домлюс в а ж л и в к т ь  прави льного  доб ору  M am ep ian ie  для м ал ярн и х  p o 6 im  з погляду  доцт ь- 

H ocm i т а  безпеки  ix ви ко р и ст ан н я

Зразок  opieHTOBHoro календарно-тематичного  плану

N® з/п Тема уроку та и змкт К-сть
год

Дата
проведения

7-А 7-Б

Роздт 1. Основи проектування, матер/алознавства та технологи обробки

Об'ект проектноТ д1яльносп №1: органайзер.
Основна технолопя: технолопя ручноТ обробки деревини. 
Додаткова технолопя: технолопя трафаретного розпису

8

1 Bn6ip об'екта проектування. Планування д1яльносп. Конструювання органайзера методом фокальних об'еклв 1

2 Проец1ювання на дв1 площини проекфй. Конструювання деталей органайзера 1

3 Деревина як конструкцмний матер1ал для вироб1в. 
Оздоблення вироб1в i3 деревини з використанням трафарелв

1

4 Технолопчний процес виготовлення виробу: розм1чання, пиляння заготовок з деревини 1

5 Технолопчний процес виготовлення виробу: стругания, обпилювання заготовок з деревини 1

6 Технолопчний процес виготовлення виробу: обпилювання заготовок з деревини, шл1фування чорнове 1



№  з/п Тема уроку та ТУ змкт
К-сть
год

Дата
проведения

7-А 7-Б

7 Технолопчний процес виготовлення виробу: илифування чистове, фарбування, оздоблення трафаретним розписом 1

8 Складання виробу. Захист проекту 1

Об'€кт проектноУ д|'яльносп №1: пщставка для Гаджета. 
Основна технология: технолопя ручноУ обробки деревини. 
Додаткова технолопя: технолопя декупажу

6

9 Bn6ip  об'екта проектування. Планування д!яльносп. Моделнаналоги тдставки для Гаджета. Виконання малюнюв виробу. 
Виконання ecxi3iB деталей у двох проекщях

1

10 Пристосування для виконання технолопчних операцж. Свердлшня деревини. Визначення ктькосп MaTepiaaiB для виробу. 
f lo 6 ip  матер1ал1в та шструмент1В

1

11 Технолопчний процес виготовлення виробу: розм1чання, пиляння, стругания 1

12 Технолопчний процес виготовлення виробу: стругания, обпилювання заготовок з деревини, свердлжня, цшфування 1

13 Технолопчний процес виготовлення та оздоблення виробу: иллфування, оздоблення з використанням технологи декупажу 1

14 Оздоблення виробу. Складання виробу. Захист проекту 1



0PI6HT0BHE КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

ТЕХН1ЧН1 ВИДИ ПРАЦ1

5 клас 
М атр и ц я

Кшьккть
проект!в

(б)

Об'скти
проектно-

технолопчно!
Д Ш Л Ь Н О С П  УЧ Н 1В

Основн1
технологи

Додатковг
технологи

К-сть
годин

(70 год)
Оч1куваш результати навчально-тзнавальноТ д1яльносп учн1в

1 2 3 4 5 6

Роздш 1. Основы проектування, матер'юлознавства та технологи обробки

Проект 1 Статична irpauiKa Технолопя

обробки

дере-

винних

MaTepia-

Bie (ДВП,

фанера)

12 Учень знайом иться з правилами вн у тр ш н ьо го  розпорядку  навчально)' майстерж  та елемен- 

тами технолопчно! д!яльносп.

Визначае у cnienpapi з учителем та 'шимми учнями алгоритм взаемодп в майстерт.
Знае етапи проектування.

Називае конструкции! матер1али, Heo6xiflHi для виготовлення запланованого  виробу. 

Розш знае конструкцж ж  матер!али.

Д обирае жструменти та матер1али для виготовлення виробу.

Виконуе технолопчж  операци в 'щ повщ но до  обраного  виробу та технолога йога виготовлення. 

Дотримуеться прийом1в роботи  з ж струментами та пристосуваннями.

Виготовляе вир1б.

Оздоблюе enpi6 за готовою  композищею.

Дотримуеться правил безпечно)' прац/ nid час виконання технолог'мних операцш

П роект 2 Пщ ставка пщ 

гарячий посуд 

i3 терм оспйким и  

з 'сднаннями

Технология

обробки

дере-

винних

матер1а-

л1в (ДВП,

фанера)

10 Дотримуеться послщ овносп  е т а т в  проектно)' дгяльност!.

Розум!е cym icTb методу фантазування. Вщ творю е метод ф антазування пщ  час проектування 

виробу.

Виконуе малю нок виробу.

Визначае необхщ ну кш ьк 1сть MaTepiafliB для виготовлення виробу.

Д обирае жструменти та матер1али для виготовлення виробу.

Виконуе технолопчж .операцп вщ повщ но  до  обраного  виробу та технолога' його виготовлення. 

Дотримуеться при й ом 1в роботи  з ж струментами та пристосуваннями.

Виготовляе 8npi6.

Оздоблюе Bnpi6  за готовою  композиц1ею.

Дотримуеться правил безпечно)' npapi nid час виконання технолог'гчних операцш

П роект 3 Ялинкова

прикраса

Технолопя

аж урного

випилю-

вання

10 Дотримуеться послщ овносп  е т а т в  проектноТ д1яльноси.

Виконуе малю нок виробу.

Визначае необхщ ну кш ью сть MaTepiaais для виготовлення виробу.

Робить висновки про  необхщ ж сть економ ного  використання конструкцж них MaTepianie. 

Д обирае жструменти та матер1али для виготовлення виробу.

Виконуе технолопчж  операцп вщ повщ но  до  обраного  виробу  та технологи його виготовлення.
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Визначае необхщ ну к ть ю с ть  матер1ал1в.

Д отримуеться прийом!в роботи  з ш струментами та пристосуваннями.

Виготовляе Bnpi6.

Оздоблюе вир1б за готовою  композищею.

Дотримуеться правил безпечно)' npapi nid час виконання технолог/чних операций

Проект 4 Серветниця Технолопя

аж урного

випилю-

вання

14 Характеризуе pi3Hi технологи як види декоративно-уж иткового мистецтва.

Вир1зняе за характерним и ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, пош иреж  

в perioHi проживания.

Усвщомлюе значущ!сть виробу, щ о виготовляеться.

Дотримуеться послщовност1 е т а т в  проектно! д1яльносп.

Застосовуе метод ф антазування nifl час проектування виробу.

Виконуе м алю нок виробу.

Робить висновки про необх!дтсть економного використання конструкцЮних Mamepianie. 
Добирае ж струменти та матер 1али для виготовлення виробу.

Виконуе технолопчж  операци вщ повщ но  до  обраного  виробу та технологи його виготовлення. 

Дотримуеться прийом1в роботи  з шструментами та пристосуваннями.

Виготовляе snpi6.

Оздоблюе вир|б за готовою  композищею.

Усвщомлюе важлив1сть дотримання безпечних прийом1в пращ

П роект 5 Кухонне

приладдя

Технолопя

обробки

деревини

Технолопя

декупажу

8 Дотримуеться посл!довност1 eTanis проектно! д'1Яльностг 

Застосовуе метод ф антазування nifl час проектування виробу.

Виконуе м алю нок виробу.

Проводить м'н4-маркетингов1 досл'1дження, щоб обгрунтувати обрання виробу та його кон- 

струкцшних особливостей.
Р о зт зн а е  конструкщ йж  матер1али.

Називае конструкщ йж  матер1али, необхщ ж  для виготовлення запланованого  виробу. 

Визначае необхщ ну кщ ью сть MaTepianiB для виготовлення виробу.

Д обирае жструменти та матер|'али для виготовлення виробу.

Виконуе технолопчж  операци вщ повщ но  до обраного  виробу та технологи його виготовлення. 

Д отримуеться прийом1в роботи  з ш струментами та пристосуваннями.

Виготовляе вир1б.

Оздоблюе Bnpi6 за готовою  композищею.

Дотримуеться правил безпечно) npapi nid час виконання технолог '1чних операцш

П роект 6 М акет транспорт

ного засобу

Технолопя

обробки

деревини

12 Дотримуеться послщ овносп  е т а т в  проектно! д1яльносп.

Проводить м'1н'\-маркетингов'1 досл/дження, щоб обгрунтувати обрання виробу та його кон- 
струкщйних особливостей.
Застосовуе метод ф антазування nifl час проектування  виробу.

Усв1домлюе розвиток техтки.
Виконуе м алю нок виробу.

Р о зтзн а е  конструкщ йж  матер1али.

Визначае необхщ ну к ш ь к ю ъ  MaTepianiB для виготовлення виробу.

Д обирае та використовуе знаряддя пращ  пщ  час ви р ш е н н я  практичних завдань.
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Виконуе технолопчж  операци вщ повщ но  до  обраного  виробу та технологи його виготовлення. 

Д обирае жструменти та матер1али для виготовлення виробу.

Дотримуеться прийом1в роботи  з ж струментами та пристосуваннями.

Виготовляе вир1б.

Дотримуеться правил безпвчно)' npapi nid час виконання твхнолог1чних операцш

Розд'и7 II. Технолог1я побутово/ д1яльност1 та самообслуговування

Проект 1 «Побутов1 

електроприлади 

в моему ж игп»

Технолопя

безпечно-

го корис-

тування

електро-

приладами

2 Знае правила безпечного користування електроприладами.

Користуеться електроприладами, дотримуючись правил безпеки.
Розж знае найпроспил пош кодження побутових електроприлад1в.

Дотримуеться nocnidoenocmi did у раз! виявлення пошкоджень чи несправностей побутових 
електроприлад/'в.
Усв/домлюс важлив/'сть дотримання правил безпечного користування побутовими електро
приладами

П роект 2 «Серв1руван- 

ня святкового 

столу»

Культура

спож иван-

ня \ж\.
Технолопя

cepeipy-

вання

столу

2 Розр1зняе столов1 прибори.

Cepeipye стш.

У м т о  поводиться за столом.

Усв1домлюе важливкть дотримання етикету для створення власного позитивного /м/джу

О р к н т о в н и й  кален д арн о -те м ати чни й  план

№ з/п Тема уроку та ТУ змкт К-сть
Г О Д И Н

Дата проведения

1 2 3 4 5

Розд'т 1. Основи проектування, матер'тлознавства та технологи обробки

Об'ект проектноУ д1яльносп №  1: статична irpauma.

Основна технолопя: технолопя  обробки  деревинних M a T e p i a n i B  (ДВП, фанера)

12

1 -2 О знайом лення з правилами внутр1шнього розпорядку  майстернг 

Проектування, його етапи. Bn6ip  об 'екта проектування

2

3 -4 Ф анера як конструкцж ний  матер1ал. П ослщ овж сть  виготовлення виробу з фанери. flo6 ip  та тд готовка  фанери для виготов

лення виробу. Ручний лобзик

2

5 -6 Пристосування для випилювання. П1дготовка лобзика до  роботи. Прийом и  безпечноТ роботи  лобзиком. Розм1чання способом  

кож ювання. Виконання тренувальних вправ

2
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7-8 Технолопчний процес випилювання виробу ручним лобзиком 2

9-10 Технолопя иллфування та обпилювання крайок виробу з фанери 2

11-12 Технолопя оздоблення виробу з фанери. Захист проекту 2

Об'ект проектноТ д1яльносп № 2: пщставка пщ гарячий посуд i3 термостойкими з'еднаннями. 
Основна технолопя: технолопя обробки деревинних матер1ал1в (ДВП, фанера)

10

13-14 Bn6ip об'екта проектування. Послщовжсть виготовлення виробу. Поняття про метод фантазування та його застосування. 
Виконання малюнка деталей основними л1жями креслення

2

15-16 Визначення необхщноТ кшькосп матер1алу на деталь та в\лр\6. Економне розм1чання деталей на фанере flo6ip Ыструметтв 
та пристосувань. Розм1чання деталей виробу

2

17-18 Технолопчний процес виготовлення виробу з фанери за допомогою випилювання 2

19-20 Шл1фування поверхш деталей. Обробка крайок. Особливосп з'еднання деталей склеюванням 2

21-22 Технолопя оздоблення виробу з фанери. Захист проекту 2

Об'ект проектноТ д1яльносп № 3: ялинкова прикраса. 
Основна технолопя: технолопя ажурного випилювання

10

23-24 Bn6ip об'екта проектування. Послщовжсть виготовлення виробу. Виконання малюнка деталей. Визначення необхщноТ кшькосп 
матер1алу для виробу. З'еднання деталей. Способи розм1чання на фанер1

2

25-26 flo6ip шетрумен-пв та пристосувань. Особливосл випилювання отвор1в та кулв. Виготовлення деталей виробу з ажурним 
випилюванням

2

27-28 Технолог1чний процес контурного й ажурного випилювання деталей 2

29-30 Технолопчний процес контурного й ажурного випилювання деталей. Складання деталей у Bnpi6 2

31-32 Технолопя оздоблення виробу з фанери. Захист проекту 2

Об'ект проектноТ д1яльносп № 4: серветниця.
Основна технолопя: технолопя ажурного випилювання

14

33-34 Поняття про декоративно-ужиткове мистецтво та ажурне випилювання. Обирания виробу для проектування. Функцюнальжсть 
виробу. Шипове з'еднання. Модифжафя малюнка деталей за допомогою фантазування

2

35-36 Економне розм1чання на фанер1 обраним способом. flo6ip фанери, Ыструмет1в та пристосувань. Випилювання деталей 2

37-38 Технолопчний процес контурного й ажурного випилювання деталей виробу з фанери 2

39-40 Технолопчний процес контурного й ажурного випилювання деталей виробу з фанери 2
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41-42 Технолопчний процес контурного й ажурного випилювання деталей виробу з фанери 2

43-44 Складання деталей у вир1б. Технолопя оздоблення виробу з фанери 2

45-46 Технолопя оздоблення виробу з фанери. Захист проекту 2

Об'ект проектноТ д1яльносп № 5: кухонне приладдя (лопатка кухонна). 
Основна технолопя: технолопя обробки деревини.
Додаткова технология: технолопя декупажу

47-48 Bn6ip об'екта проектування. Деревина як конструкцтний матер1ал. Послщовжсть виготовлення виробу з деревини. Кон- 
струювання форми методом фантазування. Виконання малюнка виробу. Поняття про мтимаркетингов1 дослщження

2

49-50 Особливосп технологи обробки деревини невеликоТ товщини: розм1чання, випилювання, иллфування. Прийоми безпечноУ 
роботи. Технолопчний процес виготовлення виробу з деревини

2

51-52 Технолопчний процес виготовлення виробу з деревини. Оздоблення виробу i3 застосуванням технологи декупажу 2

53-54 Технолопя оздоблення виробу з деревини. Захист проекту 2

Об'ект проектноТ д1яльност! № 6: макет транспортного засобу. 
Основна технолопя: технолопя обробки деревини

12

55-56 Bn6ip об'екта проектування. Розвиток техшки та знарядь npapi. Конструювання виробу з застосуванням методу фантазування. 
Виконання малюнка деталей виробу

2

57-58 Свердлтня отвор1в у деревини З'еднання деталей з деревини. flo6ip конструкфйних матер1ал'1в та шструменлв. Технолопчний 
процес виготовлення виробу: роз1упчання, випилювання або пиляння

2

59-60 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу: випилювання, свердлтня 2

61-62 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу: обробка крайок, шл1фування 2

63-64 Технолопчний процес виготовлення виробу: виготовлення елеметтв з'еднань, фарбування деталей 2

65-66 Складання деталей у Bnpi6. Захист проекту 2

Розд/'л II. Технолог1я побутовоУ d inn b H o cm i т а самообслуговування

Проект 1: «Побутов1 електроприлади в моему житн».
Технолопя: технолопя безпечного користування електроприладами

2

67-68 Побутов1 прилади та Тхне значения в жигп сучасноТ людини. Безпечне користування побутовими електроприладами 2

Проект 2: «Серв1рування святкового столу».
Технолопя: технолопя формування культури споживання Тж1; технолопя серв1рування столу

2

69-70 Mmi-проект «Серв1рування святкового столу».
Поняття про серв1рування святкового столу. Столов1 прибори. Етикет за столом.

2
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Розд'т 1. Основи проектування, матер'шлознавства та технологи обробки

Проект 1 Головоломка 

з дроту

Технолопя

обробки

дроту

8 Po3yMie етапи проектування.

Знае властивосп  конструкцш них матер1ал1в.

Визначае необхщ ну кш ькк ть  MaTepianie для виготовлення виробу.

Розр1зняе та називае ж струменти та пристосування для обробки  конструкцж них матер1ал1в. 

Добирае 1нструменти та матер1али для виготовлення виробу.

Виконуе технолопчж  операцп вщ повщ но  до  обраного  виробу та технологи його виготовлення. 

Дотримуеться прийом1в роботи  з 1нструментами та пристосуваннями.

Виготовляе Bnpi6.

Дотримуеться правил безпечно/ npapi nid час виконання технолог'мних операций

П роект 2 Брелок Технолопя

обробки

тонколи

стового

металу

Технолопя

обробки

дроту

10 Розум1е сутж сть методу бю ф орм  у CTBopeHHi (дослщженнО форми виробу. Застосовуе методи 

ф антазування та бю ф орм  пщ  час проектування виробу.

Po3yMie моделианалоги як icTopito розвитку техж чного об'екта; розум1е сутж сть базовоУ модел!. 

Мае уявлення про  масштаб. Читае та виконуе зображ ення плоскоУ детал1 (схеми).

Визначае необхщ ну юлькють матер1ал1в для виготовлення виробу.

Знае властивосп  конструкцж них матер1ал1в.

Д обирае жструменти та матер1али для виготовлення виробу.

Виконуе технолопчж  операцп вщ повщ но  до обраного  виробу та технологП’ його виготовлення. 

Дотримуеться прийом1в роботи  з ж струментами та пристосуваннями.

Виготовляе enpi6.

Дотримуеться правил безпечно/ npapi nid час виконання технолог1чних операцш

П роект 3 Серветниця Технолопя

обробки

тонколи

стового

металу

Технолопя

карбуван-

ня

10 Розр1зняе модельаналоги стосовно  об 'екта проектування. Розум1е сутж сть методу бю ф орм  

у створенн1 (дослщженнО форми виробу. Застосовуе методи фантазування та бю ф орм  пщ  час 

проектування виробу.

Читае та виконуе зображення плоскоУ детал1 (схеми).

Визначае необхщ ну к ть ю с ть  матер1ал1в.

Д обирае Ы струменти та матер1али для виготовлення виробу.

Виконуе технолопчж  операцп вщ повщ но  до  обраного  виробу  та технолопУ його виготовлення. 

Дотримуеться при й ом 1в роботи  з ж струментами та пристосуваннями.

Виготовляе вир1б.

Оздоблюе Bnpi6 за готовою  композищею.

Дотримуеться правил безпечноi npapi nid час виконання технолог'мних операцш
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Проект 4 Сокирка Технолопя

обробки

тонколи

стового

металу

Технолопя

обробки

дере-

винних

матер'|а-

л1в (ДВП,

фанера).

14 Визначае типи деталей. Розр1зняе детал! за способом  отримання. Усвщомлюе значения детал1 

як частини виробу.

Читае та виконуе зображ ення плоско! детал1 (схеми).

Д обирае шструменти та матер1али для виготовлення виробу.

Виконуе технолопчж  операци вщ повщ но  до  обраного  виробу та технологи його виготовлення. 

Дотримуеться прийом1в роботи  з ш струментами та пристосуваннями.

Виготовляе Bnpi6.

Оздоблюе enpi6 за готовою  композищею.

Дотримуеться правил безпечно/ працй nid час виконання технологйчних операции

П роект 5 Пщ ставка 

пщ  горнятко

Технолопя

обробки

деревини

Технолопя

обробки

тонколи

стового

металу.

Технолопя

обробки

дроту

12 Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, пош иреж  

в perioHi проживания.

Розумйе роль природних матер!ал'т як вежливого еколог'тного ресурсу у збережент довктля. 
О бговорю е  та висловлюе судження щ одо ц ш н о сп  конструкцш них MaTepiauiB природ ного  

походження.

Розр1зняе моделнаналоги стосовно об'екта проектування.

Застосовуе методи фантазування та бю ф орм  nifl час проектування виробу.

Читае та виконуе зображ ення плоско! детал! (схеми).

Д обирае шструменти та матер1али для виготовлення виробу.

Виконуе технолопчж  операци вщ повщ но  до  обраного  виробу  та технологи Його виготовлення. 

Дотримуеться прийом1в роботи  з ш струментами та пристосуваннями.

Визначае необхщ ну к ть ю с ть  MaTepianiB для виготовлення виробу.

Виготовляе Bnpi6.

Оздоблюе вир16 за готовою  композищею.

Дотримуеться правил безпечноУ npapi nid час виконання технологйчних операций

П роект 6 Декоративний

св1чник

Технолопя

обробки

деревини

Технолопя

обробки

тонколи

стового

металу.

Технолопя

обробки

дроту

12 Вир1зняе за характерним и ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, пош иреж  

в perioHi проживания.

ОбГрунтовуе взаемозв 'язок м1ж дотрим анням  технологи виготовлення та яюстю  виробу. 

Розр1зняе модельаналоги стосовно об'екта проектування.

Застосовуе методи ф антазування та бю ф орм  пщ  час проектування виробу.

Виконуе технолопчж  операци вщ повщ но  до  обраного  виробу  та технологи Його виготовлення. 

Д обирае ш струменти та матер1али для виготовлення виробу.

Дотримуеться прийом1в роботи  з ш струментами та пристосуваннями.

Визначае необхщ ну юльюсть матер1ал1в для виготовлення виробу.

Виготовляе вир1б.

Оздоблюе вир1б за готовою  ком позицию .

Дотримуеться правил безпечноУ npapi nid час виконання технологйчних операций

Роздт II. Технолог1я побутовоУ д/яльностi та самообслуговування

П роект 1 «Охайне житло» Технолопя 

догляду 

за житлом

2 Знае правила д обору  мийних засоб1в для догляду за р1зними видами поверхонь. 

Знае правила безпечного  користування мийним и засобами та побутовою  техжкою. 

Читае i розум1е ш ф орм аф ю  про  товари.

Розр1зняе та добирае мийж  засоби та ш струменти для прибирания житла.
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Критично ставиться до шформаци про товари для'збервження здоров'я. 
Обговорюе та висловлюе власну думку щодо важливост/ для людини гикни житла. 
Усв/домлюс важлив/сть вибору мийних засобУв та Ухнього впливу на довюлля

Проект 2 «Здоров'я та кра
са мого волосся»

Технолопя 
догляду 
за волос- 
сям

2 Знае, яга чинники впливають на стан волосся.
Визначае комплекс процедур та засоб1в для догляду за своУм волоссям залежно вщ його типу. 
Плануе дм по догляду за власним волоссям.
Усв!домлюс необхУднкть догляду за волоссям

О р 1снтовни й  кален дари о -тем ати чни й  план

№ з/п Тема уроку та н змкт
К-сть

ГО Д И Н

Дата проведения

1 2 3 4 5

Роздт 1. Основа проектування, мат ерт лознавст ва т а т ехнолога обробки

Об'скт проектноТ д1ялькосп № 1: головоломка з дроту. 
Основна технолопя: технолопя обробки дроту

8

1-2 Етапи проектування —  шлях до творчосп. Bn6ip об'скта проектування. Дргг як конструкц!йний матер1ал 2

3-4 nocniflOBHicTb виготовлення головоломки з дроту. Технолопчж операцм обробки дроту з р1зних MaTepianie: випрямляння, 
подт на частини, обпилювання, згинання.
Технолопчн1 пристосування для головоломок. flo6ip M a T e p ia n iB  та шструменов

2

5-6 Технолопчний процес виготовлення головоломки: випрямляння заготовок, розм1чання, подт на частини, обпилювання по- 
перечних зр'Ыв, згинання на оправках та пристосуваннях

2

7-8 Складання деталей у вир)б. Налаштування головоломки. Захист проекту 2

Об'скт проектноТ д1Яльносп N9 2: брелок.
Основна технолопя: технолопя обробки тонколистового металу. 
Додаткова технолопя: технолопя обробки дроту

10

9-10 Bn6ip об'скта проектування. Тонколистовий метал. Властивосл тонколистового металу та дроту. Моделнаналоги. Поняття про 
метод бюформ i його застосування. Поняття про масштаб i розм1ри. Виконання eCKisy плоскоУ детал1

2

11-12 Послщовн1сть виготовлення виробу. Визначення необхщно! юлькосп матер!алу на детал: виробу. Технолопя обробки тонко
листового металу. Доб1р Ыструменлв та пристосувань

2

13-14 Технолопчний процес виготовлення брелока: випрямляння, розм1чання, р1зання, обпилювання 2

15-16 Технолопчний процес виготовлення брелока: обпилювання, розпилювання отвор1в, свердлЫня, шл|фування 2
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17-18 Складання виробу. Захист проекту 2

Об'ект проектноТ д1яльност! № 3: серветниця.
Основна технолопя: технолопя обробки тонколистового металу. 
Додаткова технолопя: технолопя карбування

10

19-20 Bn6ip об'екта проектування. Особливоси виготовлення виробу. Вироби-аналоги серветницг Конструювання форми спнки 
серветнищ (фантазування або бюформи). Поняття про розгортку. Виконання есюзу розгортки з урахуванням масштабу

2

21-22 Виготовлення шаблона розгортки серветнищ з картону. Технолопя карбування. Визначення необхщно! ктькоси тонколисто
вого металу для виробу. flo6ip Ыструменнв та пристосувань

2

23-24 Технолопчний процес виготовлення серветницк розм1'чання за шаблоном, вир1зання розгортки, обпилювання крайок, сверд- 
лЫня OTBopie (за потреби)

2

25-26 Технолопчний процес виготовлення серветницг. обпилювання крайок, оздоблення синок карбуванням 2

27-28 Технолопя згинання тонколистового металу. Згинання розгортки за розм1ткою з використанням оправок. Захист проекту 2

Об'ект проектноТ д1яльносп № 4: сокирка.
Основна технолопя: технолопя обробки тонколистового металу.
Додаткова технолопя: технолопя обробки деревинних матер1ал1в (ДВП, фанера)

14

29-30 Поняття про деталь як частину виробу. Типи деталей за призначенням та способом отримання. Bn6ip об'екта проектування. 
Детал1 виробу. Виконання ecKi3ie деталей виробу

2

31-32 Особливосп та порядок виготовлення деталей. Заклепкове з'еднання. 1нструменти та пристосування для виконання заклеп- 
кового з'еднання. flo6ip Ыструменнв та матер1ал1в для сокирки: тонколистовий метал, фанера

2

33-34 Технолопчний процес виготовлення деталей сокирки з тонколистового металу: розм1чання, вир1зання, обпилювання 2

35-36 Технолопчний процес виготовлення деталей сокирки з тонколистового металу: обпилювання, згинання на оправках. Виго
товлення заклепки. З'еднання заклепкою

2

37-38 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу з фанери: розм1чання руюв'я, основи, випилювання, обробка крайок, 
шл1фування

2

39-40 Технолопчний процес складання деталей у вир1б 2

41-42 Оздоблення виробу. Захист проекту 2

Об'ект проектноТ д1яльногп № 5: пщставка пщ горнятко.
Основна технолопя: технолопя обробки деревини.
Додатков1 технологи: технолопя обробки тонколистового металу, технолопя обробки дроту

12

43-44 Bn6ip об'екта проектування. Деревина —  еколопчний природний матер1ал. Збереження лкових насаджень. Мкцев1 традицн 
оздоблення вироб1в i3 деревини металом. Моделнаналоги пщставки пщ горнятко

2
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45-46 Конструювання виробу одним i3 метод1в (фантазування, бюформи). Виконання ecKi3ie деталей пщставки. Виконання малюнка 
оздоблення пщставки пщ горнятко металевими накладками. Послщовжсть виготовлення виробу

2

47-48 Технолопчний процес виготовлення деталей пщставки з деревини: розм1чання, розпилювання, обробка крайок рашптями 2

49-50 Технолопчний процес виготовлення деталей пщставки з деревини: обробка крайок рашптями, ишфування поверхж 2

51-52 Технолог!чний процес виготовлення накладок i3 дроту i (або) тонколистового металу та оздоблення ними пщставки. Скла- 
дання виробу

2

53-54 Складання виробу. Захист проекту 2

Об'ект проектноТ Д 1я л ь н о о т  № 6: декоративний св1чник.
Основна технолопя: технолог1я обробки деревини.
Додатков! технологи: технолопя обробки тонколистового металу, технолопя обробки дроту

12

55-56 Bn6ip об'екта проектування. Оздоблення вироб!в з деревини. Поняття про яккть виробу. Вплив р!зних чинник1в на яюсть 
виробу. Моделпаналоги декоративного св1чника з деревини

2

57-58 Конструювання деталей виробу. Складання композицн для оздоблення. Технолопя та особливосп виготовлення виробу. flo6ip 
шструмекпв та матер1ал1в для св1чника

2

59-60 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу з деревини: розм1чання, пиляння, обробка крайок 2

61-62 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу з деревини: свердлшня, ишфування, складання 2

63-64 Технолопчний процес виготовлення металевих деталей для оздоблення. Оздоблення виробу 2

65-66 Оздоблення виробу. Захист проекту 2

Роздт II. Технолог1я побутовоУ д/яльноспи т а самообслуговування

Проект 1: «Охайне житло».
Технолопя: технолопя догляду за житлом

2

67-68 Технолопя прибирания житла. Мийж засоби та Тх безпечне використання. Догляд за р)зними поверхнями 2

Проект 2: «Здоров'я та краса мото волосся». 
Технолог!я: технолопя догляду за волоссям

2

69-70 Зовжшнм вигляд волосся. Предмети та засоби догляду за волоссям. Догляд за волоссям 2



7 клас 
Матрица

Кшьккть
проекте

(4)

06'екти
проектно-

технолопчноУ
Д!ЯЛЬНОСП УЧН1В

OcHOBHi
технолог»

Додатков1
технологи

К-сть 
годин 

(35 год)
Очшуват результати навчально-шзнавальноУ д(яльност( учжв

1 2 3 4 5 6

Роздт 1. Основи проектування, м ат ер'юлознавст ва т а технологи обробки

Проект 1 Органайзер Технология
ручноУ
обробки
деревини

Технолопя
трафа
ретного
розпису

8 Плануе власну проектну д1яльнкть.
Розум!е призначення методу фокальних об'еклв.
Використовуе модельаналоги для вдосконалення виробу. Застосовуе методи проектування. 
Читае граф1чне зображення (схеми) на дв1 площини проекщй.
Характеризуе властивосл конструкщйних матер1ал1в.
Визначае необхщну кшьк1сть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Добирае матер1али, шструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Знае будову та принцип дм жструменлв, пристосувань та обладнання для обробки конструк
ц и я х  матер1ал1в.
Виконуе технолопчж операцм вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Дотримуеться прийом1в роботи з  Ыструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Виготовляе B n p i6 .

Використовуе контрольно-вим1рювальний Ыструмент.
Оздоблюе B n p i6 .

Дотримуеться правил безпечноi npapi nid час виконання технолог'1чних операцю

Проект 2 Пщставка для 
спецм, прикрас, 
c y B e H ip iB ,  K B iT iB  

тощо

Технолопя
ручноУ
обробки
деревини

8 Плануе власну проектну д1яльшсть.
Вщтворюе алгоритм методу фокальних об'еклв для створення чи вдосконалення виробу. 
Читае та виконуе граф1чне зображення (схеми) на дв1 площини проекцж.
Усвщомлюе важливкть грамотного виконання граф1чного зображення для виготовлення виробу. 
Розум1е вплив властивостей конструкщйних M a T e p ia n iB  на технолопю обробки.
Добирае матер1али, жструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Визначае необхщну кшьккть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Розр1зняе види мехажзм1в перетворення та передач! руху. Робить висновки про роль меха- 
H i3 M is  у перетворювальнж д1яльносп.
Виконуе технолопчж операцм вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Дотримуеться прийом1в роботи з жструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Виготовляе вир1б.
Використовуе контрольно-вим1рювальний жструмент.
Дотримуеться правил безпечноi npapi nid час виконання технолог'мних операцЮ.



1 2 3 4 5 6

П роект 3 Панно Технология

оздоб-

лення

мозаТкою

Технолопя

обробки

дере-

винних

матер1а-

л1в (ДВП,

фанера)

8 Плануе власну проектну д1яльжсть. Комбж уе ком позиф ю  для оздоблення виробу.

Розум1е вплив властивостей конструкф йних MaTepianie на технолопю  обробки.

Визначае необхщ ну кш ьм сть MaTepianiB для виготовлення виробу.

Добирае матер1али, тс трум енти  та обладнання для виготовлення виробу.

Знае будову та принцип  дм Ы струменпв, пристосувань та обладнання для обробки  конструк- 

цж них  MaTepianie.

Виконуе технолопчж  операцн вщ повщ но  до  обраного  виробу  та технологи його виготовлення. 

Дотримуеться прийом!в роботи  з жструментами, пристосуваннями та обладнанням. 

Виготовляе enpi6.

Оздоблюе вир1б.

Д о т р им ует ься  прави л  б езп ечн о i  n p a p i n id  ча с  ви кон ан н я  т ехнолог/чних операций

П роект 4 Рамка для фото Технолопя

оздоблен-

НЯ pi3b6-

ленням

Технолопя

ручноУ

обробки

деревини

9 Плануе власну проектну д1яльжсть. Вир1зняе за характерним и ознаками технологи виготов

лення та оздоблення вироб1в, пош иреж  в perioHi проживания.

Комбжуе композиц1ю для оздоблення виробу.

Розум1е вплив властивостей конструкцж них матер1ал1в на технолопю  обробки.

Добирае матер1али, жструменти та обладнання для виготовлення виробу.

Виконуе технолопчж  операцн в1дпов'щно до  обраного  виробу та технологи його виготовлення. 

Дотримуеться прийом '1В роботи  з жструментами, пристосуваннями та обладнанням. 

Виготовляе Bnpi6.

Оздоблюе Bnpi6.

Д о т р и м ует ься  п рав и л  безпечно)' прац ) nid  ча с  ви кон ан н я  т ехнолог 'т них опер ац ш

Роздт II. Технолог1я побутовоУ д1яльност1 та самообслуговування

П роект 1 «М алярж  роботи  

в побут1 власни- 

ми руками»

Технолопя

малярних

р об и

1 Наводить приклади застосування вщ повщ них технолопй  т д  час виконання малярних po6iT. 

Знае  п р о  ииюдливий вплив  ф а р б  i м ож е йом у  за по б ча т и .

Д обирае матер1али та жструменти для виконання малярних робн.

Усв!дом лю е важ лив 'хт ь п рави льн ого  д о б ор у  M am ep ian ie  для м ал ярн и х  p o 6 im  з п огляду  доцш ь - 

H ocm i т а  безпеки  )'х в и ко ри ст ан н я

П роект 2 «Я споживач» Технолопя

при-

дбання

продуктов

харчу-

вання

та ш ш их

TOBapiB

1 Наводить приклади призначення етикеток та еколопчних символ1в.

Читае та розум1е значения спец1альних символ1в, штрих-код1в.

Розр 'вняе  еколог'!чш  сим воли  i ст а н д а р т и  я к о с т '1 т а  безпеки.

К р ит и чн о  ст ав и т ься  до м ф о р м а ц П  п р о  т ов ар и  для збереж ення здоров 'я. 

В исл овлю е  в л асн i судж ення п р о  необх)дн)ст ь м ар куван н я  сп ож и вчи х  m oeapie. 

Усв/домлюе в а ж л и в к т ь  д о т р и м а н н я  рекомендаций щ одо  ут и л 'ва ц я  т ари



О р к н то в н и й  кален дарн о -тем ати чни й  план

N* 3/П Тема уроку та и змкт К-сть
годин

Дата проведения

1 2 3 4 5

Роздт 1. Основы проектування, матер'тлознавства та технологи обробки

Об'ект проектноТ д1яльногп №  1: органайзер.

Основна технолопя: технолопя ручноТ обробки  деревини. 

Додаткова технолопя: технолопя  траф аретного розпису

8

1 Bn6ip  об'екта проектування. Планування проектноТ д1яльносп. Метод ф окальних об'ект1в. М оделианалоги органайзера. З'ед- 
нання деталей

1

2 Проец1ювання на дв! площ ини проекцм. Читання есюз1в об 'емних дерев 'яних деталей органайзера 1

3 Деревина i и властивост1. flo6 ip  та визначення к т ь к о с п  пиломатер1ал1в для виробу. Технолопя виготовлення деталей виробу 1

4 Технолопчний процес  виготовлення виробу: розм1чання, пиляння пиломатер1ал1в 1

5 Технолопчний процес виготовлення виробу: стругания, обпилю вання р а ш п тя м и 1

6 Технолопчний процес виготовлення виробу: шл1фування, оздоблення з використанням  траф арете 1

7 Технолопчний процес складання виробу 1

8 Захист проекту 1

Об'ект проектноТ д1яльносп № 2: пщетавка для спецш, прикрас, cyBeHipiB, k b it Ib  тощо. 

Основна технолопя: технолопя ручно)' обробки  деревини
8

9 Bn6ip  об'екта проектування. Планування проектноТ д1яльност1. Конструювання тд етавки  за допом огою  методу ф окальних 
об 'еклв

1

10 Виконання ecxi3iB об 'емних дерев 'яних деталей пщетавки у двох проекц1ях 1

11 Вплив властивостей деревини на технолопю  обробки. Механ1зми перетворення та передавання руху в пристосуваннях для 

свердлш ня деревини
1

12 Технолопя виготовлення виробу. flo6 ip  матер1ал1в, 1нструменлв та обладнання. Розм1чання заготовок на пиломатер1алах. 
Пиляння деревини

1

13 Технолопчний процес виготовлення виробу: стругания та, за потреби, обробка р а ш п тя м и  (обпилювання). 1

14 Технолопчний процес виготовлення виробу: виконання елеменлв з'еднань, иш ф ування 1

15 Технолопчний процес виготовлення виробу: опорядж ення деталей, складання виробу 1
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16 Складання виробу. Захист проекте 1

Об'ект проектноУ д1яльносп № 3: панно.
Основна технолопя: технолопя оздоблення мозаУкою.
Додаткова технолопя: технолопя обробки деревинних матер1ал1в (ДВП, фанера)

8

17 Bn6ip об'екта проектування. Планування проектноУ д1яльностг Комбтування к о м п о з и т у  для панно з рельефно)'мозаУки 1

18 Матер1али для виконання мозаТкового набору. Технолопя виготовлення мозаТкового набору. flo6ip матер1ал'|в, шструменлв 
для виготовлення панно

1

19 Технолопчний процес виготовлення виробу: розм1чання, вир1зання елеменпв мозаУкового набору 1

20 Технолопчний процес виготовлення виробу: випилювання елемент1в мозаУкового набору 1

21 Технолопчний процес виготовлення виробу: випилювання елемент1в мозаУкового набору, обробка крайок елеменлв моза
Укового набору

1

22 Технолопчний процес виготовлення виробу: обробка крайок елеменлв мозаУкового набору, фарбування елеметтв мозаУки 1

23 Технолопчний процес виготовлення виробу: пщготовка основи. Наклеювання мозаУкового набору на основу 1

24 Захист проеклв 1

Об'ект проектноУ д1яльносп № 4: рамка для фото.
Основна технолопя: технолопя оздоблення р1зьбленням. 
Додаткова технолопя: технолопя ручноТ обробки деревини

9

25 Bn6ip об'екта проектування. Планування проектноУ д1яльносп. Р1зьблення як технолопя оздоблення. Репональж особливосп 
р1зьблення. Елементи р1зьблення

1

26 Деревина, придатна для р1зьблення. Моделианалоги рамки для фото. 1нструменти для р1зьблення. Виконання тренувальних 
елемент1в

1

27 flo6ip MaTepianie та )нструменпв. Технолопчний процес виготовлення виробу: розм1чання, пиляння 1

28 Технолопчний процес виготовлення виробу: стругания, запилювання в стуии 1

29 Технолопчний процес виготовлення виробу: складання рамки 1

30 Технолопчний процес оздоблення рамки р1зьбленням 1

31
а

Технолопчний процес оздоблення рамки р1зьбленням 1

32 Технолопчний процес оздоблення рамки р1зьбленням 1

33 Технолопчний процес оздоблення рамки р1зьбленням. Захист проеклв 1
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Розд'т II. Технолог1я побутовоУ d inn b H o cm i та самообслуговування

П р оект: «Я споживач».

Технология: технолопя  придбання п р о д у к те  харчування та ш ш их товар1в
1

34 1нформащя п ро  товари. Сим волж а та кодування TOBapie. Утил1защя тари 1

П р оек т: «М алярш  роботи  в n o6 y ii власним и руками». 

Технология: технолопя  м алярних po6iT
1

35 Матер1али для виконання  м алярних робгт. Технолопя виконання  м алярних po6iT. П равила безпеки пщ  час виконання ма
лярних po6iT

1

8 клас 
Матриця

К ш ь к к т ь
проектов

(4)

0 6 'е к т и

п р о е к тн о -

техн о л о п чн о Т

ДШ Л ЬН О СТ! УЧН1В

OcHOBHi
техн ол о ги

Д о д а т к о в !
техн ол о ги

К-сть 
годин 

(35 год)
Очжуваж результати навчально-тзнавальноТ д1яльносл учжв

1 2 3 4 5 б

Роздш 1. Основи проектування, матер'шлознавства та технологи обробки

П роект 1 Пристосування 

для шкшьноТ 

майстерш

Технолопя

ручноУ

обробки

сортового

прокату

Технолопя

ручноУ

обробки

деревини

8 Визначае завдання та плануе проектну д1яльнкть.

Мае уявлення про  сучасш  технологи виготовлення конструкцж них матер1ал1в. Враховуе пе- 

реваги та недолжи конструкцж них M a T e p ia n ie  пщ  час Тх добору.

Усв'!домлюе вплив M am ep ian ie  х1м1чного походж ення н а  зд оров  'я л ю д и  ни. Усв1домлюе ва ж л и в кт ь  

безв!дходного виробницт ва.

Д обирав та застосовуе методи проектування для в и р ш е н н я  завдань.

Читав та виконуе rpa<t>i4Hi зображ ення (схеми) на три площ ини проекцш  (за потреби пщ  час 

виконання проекту).-Усвщомлюе важ ливкть  ум ж ня читати креслення.

Розраховуе та плануе ор1ентовну вар ткть  витрачених M a T e p ia n is .
Д обирав матер1али, жструменти та обладнання для виготовлення виробу.

Визначае необхщ ну ктьк1сть матер1ал1в.

Виконуе технолопчш  операцн вщ повщ но  до  обраного  виробу  та технологи йога  виготовлення. 

Дотримуеться прийом1в роботи  з жструментами, пристосуваннями та обладнанням. 

Виготовляе вир1б

П роект 2 Св1чник Технолопя

мехажчноУ

обробки

деревини

Технолопя

ручноУ

обробки

деревини

7 Визначае завдання та плануе проектну Д1яльнкть.

Розум1е ком бж аторику  як провщ ний  метод у створенш  ф орми виробу. Висловлюе судження 

щодо вибору форми та оздоблення виробу.



4ь
О 1 2 3 4 5 6

Пояснюе будову та принцип  дм жструменлв, пристосувань та обладнання для обробки  кон- 

струкцж них MaTepianie.

Характеризуе принцип  дм машини. Усвщомлюе важ ливкть  маш ини в контексл розвитку тех- 

ж ки (технолопй).

Д обирае матер1али, жструменти та обладнання для виготовлення виробу.

Визначае необхщ ну кш ьюсть MaTepianiB для виготовлення виробу.

Розраховуе та плануе ор1ентовну варлсть  витрачених матер1ал1в.

Виконуе технолопчж  операцм вщ повщ но  до обраного  виробу та технологи його виготовлення. 

Дотримуеться прийом1в роботи  з жструментами, пристосуваннями та обладнанням. 

Виготовляе Bnpi6.

Оздоблюе B n p i6 .
Дотримуеться правил безпечноУ npapi nid час виконання технолог'мних операцУй

П роект 3 Скринька Технолопя

ручноУ

обробки

деревини

Технолопя 

оздоблен- 

ня pi3b6- 

ленням. 

Технолопя 

о злоб 

ления 

мозаТкою

10 Визначае завдання та плануе проектну д1яльжсть.

Вир1зняе за характерним и ознаками технологм виготовлення та оздоблення Bnpo6iB, п о ш и р е ж . 

в perioHi проживания.

Застосовуе прийом и  ком бж аторики в п р о ц е а  проектування виробу.

Створюе ком позиф ю  для оздоблення виробу.

Розраховуе та плануе ор1ентовну варлсть  витрачених матер1ал1в.

Добирае матер1али, жструменти та обладнання для виготовлення виробу.

Визначае необхщ ну к т ь ю с ть  MaTepianis для виготовлення виробу.

Виконуе технолопчж  операцм вщ повщ но  до обраного  виробу та технологм його виготовлення. 

Дотримуеться прийом!в роботи  з жструментами, пристосуваннями та обладнанням. 

Виготовляе вир1б.

Оздоблюе Bnpi6.

Дотримуеться правил безпечноУ npapi nid час виконання технолог'мних операц'ш.
Оц/'нюе виконання технолог'мних операцю та усувае недол1ки

Проект 4 Св1тильник Технолопя

ручноУ

обробки

деревини.

Технолопя

електро-

техж чних

po6iT

Технолопя

мехажчноУ

обробки

деревини

8 Визначае завдання та плануе проектну д1яльжсть.

ОбГрунтовуе д о ц 'ть ж с ть  визначеного плану дж.

Пояснюе flo6ip  метод1в проектування.

Використовуе моделнаналоги для анал1зу та подальш ого  компонування об 'екта проектування. 

Висловлюе судження про  доб1р конструкцж них MaTepianie на основ! критермв.

Пояснюе будову та принцип  дм ж струменлв, пристосувань та обладнання для обробки  кон

струкцж них MaTepianis.

Враховуе переваги та недолжи конструкцж них MaTepianiB пщ  час Тх добору.

Д обирае матер1али, ж струменти та обладнання для виготовлення виробу.

Визначае необхщ ну к ть ю с ть  матер1ал1в для виготовлення виробу.

Виконуе технолопчж  операцм вщ повщ но  до  обраного  виробу й технологи його виготовлення. 

Дотримуеться прийом1в роботи  з жструментами, пристосуваннями та обладнанням. 

Виготовляе вир1б.

Дотримуеться правил безпечноУ npapi nid час виконання технолог'мних операцм.
Розраховуе та плануе ор1ентовну варлсть  витрачених MaTepianie
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РозЫл II. Технолог'т побутовоУ д!яльност1 та самообелуговування

П роект 1 «Моя зачюка» Технолопя

добору

зачкки

1 Знае, як за д опом огою  рослинних натуральних 3aco6ie змщ нити волосся та змж ити його кол1р. 

Д обирае зачюку вщ повщ но  до  форми обличчя.

Розр 'вняс  т а  д об ирае  р о сл и н т  за соб и  для догляду за  волоссям .

Висл ов л ю е  судж ення п р о  переваги  н ат ур а л ьн и х  р о сл и н н и х  засоб 'т  у  догляд! за  волоссям

П роект 2 « М м  одяг —  

м м  iiy/идж»

Технологи 

добору  

одягу 

та взуття 

i догляду 

за ними

1 Знае види одягу та взуття, технолопю  догляду за ними.

Називае засоби догляду за одягом та взуттям.

Д обирае одяг та взуття з урахуванням  власних параметр1в та потреб.

Д огляд ае  за  одягом, взут т ям  т а  д от рим ует ься  eidnoeidHux caH im apHO-iiz ieHNHUx вимог. 

Усвщомлюе важ ливють догляду за одягом  та взуттям.

К р и т и ч н о  ст а в и т ь ся  до ви ко р и ст ан н я  одягу т а  взут т я за леж н о  eid п о т р е б  т а сан !т ар- 

но-г!г!ен'1чних вим ог

Оркнтовний календарно-тематичний план

№  з/п Тема уроку та ТУ змкт К-сть
годин

Дата проведения

1 2 3 4 5

Розд'т 1. Основи проектування, матершлознавства та технологи обробки

Об'ект проектноТ д1яльносп №  1: пристосування для шкшьно'У майстернг 

Основна технолопя: технолопя ручноУ обробки  сортового  прокату. 

Додаткова технолопя: технолопя ручноУ обробки  деревини

8

1 Завдання та планування проектноУ д 1яльностг Виб1р об'екта проектування. Сучасж  технологи виготовлення crani, чавуну, 

пластимв. Безвщ ходне виробництво
1

2 Проектування  та конструю вання виробу. Проец1ювання на три площ ини проекцм. Виконання ecKi3iB об 'емних деталей при 
стосування

1

3 flo6 ip  та визначення кш ькосп  матер1ал1в для виробу. Технолопя виготовлення деталей виробу 3i сталг Р1зьбове з'еднання. 
Процес  розм1чання

1

4 Технолопчний процес виготовлення виробу: р1зання, обпилю вання 1

5 Технолопчний процер виготовлення виробу: обпилю вання заготовок 1

б Т ехнолопчний  процес виготовлення виробу: свердлж ня oTBopie, нар1зання р1зьби
—----------------------------------------— — ---------....А________________________________________________________

1
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7 Технолопчний процес виготовлення виробу: нар1зання р1зьби, складання виробу 1

8 Захист проекту 1

Об'ект проектноУ д1Яльност1 № 2: св1чник.
Основна технолопя: технолопя мехажчноУ обробки деревини. 
Додаткова технолопя: технолопя ручноУ обробки деревини

7

9 Завдання та планування проектноУ д1яльностг Bn6ip об'екта проектування. КомбЫаторика як метод конструювання форми 
композици оздоблення

10 Токарний верстат для обробки деревини як технолопчна машина. 1нструменти та прилади для виконання токарних робгг. 
Деревини для токарних роба

11 flo6ip матер1ал1в, шструмеапв та обладнання. Виконання тренувальних вправ. Пщготовка заготовок

12 Технолопчний процес виготовлення деталей точеного виробу

13 Технолопчний процес виготовлення деталей точеного виробу

14 Технолопчний процес виготовлення деталей з деревини. Опорядження та складання виробу

15 Захист проекту

Об'ект проектноУ д1яльносп № 3: скринька.
Основна технолопя: технолопя ручноТ обробки деревини.
Додатков1 технологи: технолопя оздоблення р1зьбленням, технолопя оздоблення мозаТкою

10

16 бизначення завдань. Планування проектноУ д1яльносп. Декоративж технологи в perioHi. Поняття про комбжаторику 1

17 Конструювання виробу. Способи з'еднання стшок скриньки. Створення композицм для оздоблення. Визначення кшькосп 
матер1ал1в для скриньки

1

18 flo6ip MaTepianiB, 1нструмент1в та обладнання для виготовлення виробу. Технолопчний процес розм1чання та пиляння заготовок 1

19 Технолопчний процес виготовлення деталей скриньки: стругания, обпилювання, шл1фування 1

20 Технолопчний процес виготовлення скриньки: виготовлення елемеопв з'еднання 1

21 Технолопчний процес виготовлення скриньки: р1зьблення 1

22 Технолопчний процес виготовлення скриньки: р1зьблення 1

23 Технолопчний процес виготовлення скриньки: р1зьблення 1

24 Технолопчний процес виготовлення скриньки: опорядження, складання 1

25 Захист проекту 1
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Об'ект проектноУ д1яльносп № 4: св1тильник.
Основна технолопя: технолопя ручноУ обробки деревини, технолопя електротехжчних po6iT. 
Додаткова технолопя: технолопя мехажчноУ обробки деревини

8

26 Визначення завдань. Планування проектноТ д1яльносл. Моделнаналоги конструкцш св1тильника. Проектування та конструю- 
вання виробу

1

27 Технолопя електротехжчних po6iT. Монтажж схеми. Правила безпеки 1

28 flo6ip матер1ал1в, шструменлв та обладнання. Технолопчний процес виготовлення виробу: розм1чання, пиляння 1

29 Технолопчний процес виготовлення деталей св1тильника: пиляння, стругания, обпилювання рашпшями (за потреби) 1

30 Технолопчний процес виготовлення деталей св1тильника: шл1фування, виконання елеменлв з'еднань. Робота на токарному 
верстал (за потреби)

1

31 Електромонтажж роботи 1

32 Складання виробу 1

33 Захист проекту 1

Розд'т II. Технолог/я побутовоУ д1яльност1 т а самообслуговування

Проект: «Моя зачкка».
Технолопя: технолопя добору заявки

1

34 Догляд за волоссям. Змта кольору волосся. Зачкки та особливосл добору зачюок 1

Проект: «Min одяг —  м|’й 1мщж».
Технолопя: технолопя добору одягу та взуття i догляду за ними

1

35 Види одягу та взуття. Засоби догляду. flo6ip одягу та взуття з метою формування !мщжу 1



£  9 клас
Матриця

Ктьюсть
npoeK Tie

(2)

Об'екти 
проектно- 

технолопчноУ 
д1яльност1 учжв

Основы:
технологи

Додатков1
технологи

К-сть 
годин 

(35 год)
Очжуваж результати навчально-тзнавальноТ д1яльносп учжв

1 2 3 4 5 б

Роздш 1. Основы проектування, матер'шлознавства та технолога обробки

Проект 1 Обладнання зони 

вщ починку на 

вулицЬ у  LUKCmi, 

вдома (лавка)

Технолопя

ручноТ

обробки

деревини

16 Характеризуе результати проектування на кож ному е т а т  та зктавляе Тх i3 запланованими. 

О цж ю е об 'ект проектування з використанням  аналопв.

Усвщомлюе д оцш ьж сть  застосування метод1в проектування для ви р ш е н н я  завдань.

Розум1е 6i0HiKy як науку про  створення мехажзм1в, пристроив, техж чних о б 'е кпв  чи техноло- 

гм, щея яких запозичена з живо)' природи. Застосовуе елементи бю ж ки  в п р о ц е а  створення 

форми виробу.

Читае та виконуе кресленик деталей виробу та техж чний рисунок (за потреби пщ  час вико- 

нання проекту).

Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, пош иреж  

в perioHi проживания.

Створю е ком позищ ю  для оздоблення виробу.

ОбГрунтовуе доцш ьж сть  вибору конструкцж них MaTepianiB.

Визначае необхщ ну кшьгасть матер1ал1в.

Добирае матер1али, ж струменти та обладнання для виготовлення виробу.

Виконуе технолопчж  операцм вщ повщ но  до  обраного  виробу та технологи його виготовлення. 

Дотримуеться прийом1в роботи  з Ыструментами, пристосуваннями та обладнанням. 

Виготовляе вир1б.

Оздоблюе Bnpi6.

Дотримуеться правил безпечноУ npapi nid час виконання технолог/чних операцЮ.
Opirnoe результати власноУд'1яльност '1

П роект 2 Обладнання та 

пристосування 

для навчальних 

каб1нет1в

Технолопя

ручноТ

обробки

сортового

прокату.

Технолопя

ручноТ

обробки

деревини

Технолопя

мехаычноТ

обробки

деревини

18 Знае властивосп  та сфери застосування сучасних конструкцж них MaTepianiB.

Обгрунтовуе власт судження щодо галузей застосування конструкцшних M am epian ie .  

Усв'!домлюе важливкть вторинно'У переробки сировини.
Пояснюе застосування автоматичних пристроТв у технолопчних процесах, побутг Розжзнае 

автоматичний пристрж  за принципом  його дн.

Усвщомлюе важ ливкть  автоматики в побуЫ та виробництвь 

Характеризуе сфери застосування електриф Ы ованих знарядь праць

Читае та виконуе кресленик деталей виробу та техж чний рисунок (за потреби пщ  час вико

нання проекту).

Усвщомлюе значения стандарте  у  п р о ц е а  створення граф1чно'( документаций 

Розраховуе ор1ентовний бюджет проекту.

Визначае необхщ ну к ть ю с ть  MaTepianiB для виготовлення виробу.

Добирае матер1али, 1нструменти та обладнання для виготовлення виробу.

Дотримуеться прийом!в роботи  з Ыструментами, пристосуваннями та обладнанням.
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Виконуе технолопчж операцп вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Виготовляе вир1б.
Дотримуеться правил безпечноУ npapi nid час виконання технологУчних операцш.
Оц 'шюе результата власноУ дУяльностУ

Роздт II. Технолог'т побутовоУ д1яльност1 та самообслуговування

Проект 1 «Min стиль» Технология
проек-
тування
власного
стилю

1 Називае основж стил1 одягу. Знае i називае види одягу.
Виконуе проект 3i створення власного стилю в одязг
Ум1е враховувати особливосп свое)' ф|гури в добор1 одягу, поеднувати види одягу тощо. 
Добирае краватки та зав'язуе Тх р1зними способами.
Усвщомлюе власний стиль в одяз1

О р к н то в н и й  кален дарн о -тем ати чни й  план

№ з/п Тема уроку та н змкт К-сть
годин

Дата проведения

1 2 3 4 5

Роздт 1. Основи проектування, матер'юлознавства та технологи обробки

Об'скт проектноТ д1яльносл № 1: обладнання зони вщпочинку на вулиц|, в LUKoni, вдома. 
Основна технолопя: технолопя ручно)’ обробки сортового прокату.
Додаткова технолопя: технолопя ручноТ обробки деревини

16

1 Планування проектноТ д1яльносп. Bn6ip об'екта проектування та його аналоги (лавка). Бюжка 1

2 Конструювання форми виробу на основ) бюжки. Граф1чж зображення. ЛiнiV креслення 1

3 Нанесения po3Mipie. Масштаб 1

4 Виконання двох i трьох проекфй деталей 1

5 Поняття про розр1зи та перер1зи. Виконання еск1з1в або креслениюв деталей 1

6 Виконання ecKi3ie або креслениюв деталей 1

7 Особливосп декоративних технолопй репону. Створення композици оздоблення виробу 1

8 flo6ip необх1Дно1 ктькосп конструкц1йних матер1ал1в. flo6ip шетруменпв та обладнання 1

9 Технолопчний процес виготовлення виробу 1
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10 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

11 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

12 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

13 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу. О здоблення деталей 1

14 Технолопчний процес виготовлення виробу. О здоблення деталей. Складання деталей у вир1б 1

15 Технолопчний процес виготовлення виробу. Складання деталей у  вир!б 1

16 Захист проекту 1

Об'ект проектноТ д1яльносп № 2: обладнання та пристосування для навчальних кабжетУв.

Основна технолопя: технолопя ручноУ обробки  сортового прокату, технолопя ручноУ обробки  деревини. 

Додаткова технолопя: технолопя  мехашчноУ обробки  деревини

18

17 Сучасш  конструкцм ш  матер1али (пластики, композити) та галузмх застосування. Конструкции! матер1али з вторинноТ обробки  

сировини

1

18 Автоматичш  пристроУ на виробництв1 та в побутг Електрифтован1 знаряддя прац! 1

19 Планування проектноУ д1яльност1. Bn6ip об'екта проектування. Моделианалоги 1

20 Стандарт у кресленнг В н у трш н я  будова деталей. Поняття про  розр1зи та nepepi3H 1

21 Особливост1 виконання та читання креслень з 'еднань деталей 1

22 Конструювання виробу. Виконання ecKi3iB деталей 1

23 Розрахунок бюджету проекту. flo6 ip  MaTepianiB, т с тр у м е тУ в  та обладнання 1

.24 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

25 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

26 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

27 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

28 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1
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29 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

30 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

31 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

32 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу: опорядження деталей, складання 1

33 Технолопчний процес виготовлення виробу: складання, налагодження 1

34 Захист проекту 1

Розд'т II. Технолог/я побутово/ д!яльност1 т а самообслуговування

Проект: «М1й стиль».
Технолопя: технолопя проектування власного стилю

1

35 Поняття про стиль одягу. Види стил1в одягу. Формування власного стилю з урахування тдивщуальних особливостей 1
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0БСЛУГ0ВУЮЧ1 ВИДИ ПРАЦ!

5 клас 
Матрица

Кшьккть
проектш

(8)

Об'екти 
проектно- 

технолопчноТ 
д!чльност> учн!в

Основи!
технологи

Додатков!
технологи

К-сть 
годин 

(70 год)
Очжузан! результат навчально-пЬи зваяьноУ д 1яльносп учжв

1 2 3 4 5 6

Розд'т 1. Основи проектування, мат ер'шлознавства т а технологи обробки

Проект 1 Гольниця Технолопя
обробки
текстильних
матер1ал1в
ручним
способом

8 Учень знайомиться з правилами внутр1шнього розпорядку навчальноУ майстерж та еле- 
ментами технолопчноУ д1яльностп.
В изн ача е  у  cn ie n p a p i з учи т ел ем  т а  м ш и м и  учн ям и  ал гори т м  взаем одп в м айст ерн 'с  

Мае уяву про етапи проектування та метод фантазування.
Розтзнае конструкщйж матер1али та Ыструменти, необхщж для виготовлення запланова- 
ного виробу.
Виконуе малюнок виробу.
Виготовляе вир1б.
Розум'!е необх1дн 1ст ь д о т р и м а н н я  п рав и л  б езпечн о ! n p a p i т а  ор ган 'вац п  р о б о ч о го  м к ц я

Проект 2 М'яка пласка 
irpauiKa

Технолопя
обробки
текстильних
матер1ал1в
ручним
способом

Технолопя 
виготовлен- 
ня аплжаци

10 Знае етапи проектування. Розум1е сутжсть методу фантазування.
Розр1зняе та називае конструкцшж матер1али, 1нструменти та пристосування, необхщж для 
виготовлення запланованого виробу.
Виконуе малюнок виробу.
Виконуе технолопчж операцп вщповщно до обраного виробу та технологи його виготов
лення.
Дотримуеться прийом1в робота з шструментами та пристосуваннями.
Виготовляе вир1б.
Оздоблюе вир|6 за готовою композищею.
Д о т р и м ует ься  п рав и л  безп ечн о ! n p a p i n id  ча с  виконання  т ехнолог '!чних опер ац ш

Проект 3 Серветка Технолопя 
виготовлен- 
ня вишитих 
вироб1в по- 
чатковими, 
л1чильними 
та декора- 
тивними 
швами

8 Дотримуеться послщовност1 етажв проектноУ д1яльносп.
Застосовуе метод фантазування пщ час проектування виробу.
П ро в од и т ь  м1н1-маркетингов1 досл1дження, щ о б  о б ф у н т у в а т и  об р ан н я  виробу.

Добирае жструменти та матер!али для виготовлення виробу. Визначае необхщну юльюсть 
матер!ал1в для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з жструментами та пристосуваннями.
Виконуе технолопчж операцп вщповщно до обраного виробу та технологи його виготов
лення.
Виготовляе вир1б.
Оздоблюе Bnpi6 за готовою композищею.
Д о т р и м ует ься  п рав и л  б езп ечн о ! n p a p i n id  ча с  виконання  т ехнол оД чн и х  о пер ар ш
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П роект 4 Панно Технолопя 

виготовлен- 

ня аплшацм 

(з текстиль- 

них та 

природних 

матер'1ал 1в)

Технолопя 

виготовлен- 

ня вишитих 

виро61в

8 Дотримуеться послщ овносл  е т а т в  проектноУ д1яльносл.

Застосовуе метод фантазування пщ  час проектування виробу.

Проводить мшимаркетингов'! досл/дження, щоб обфунтувати обрання виробу та його 
конструкщйних особливостей.
Виконуе м алю нок виробу. Д обирае жструменти та матер1али для виготовлення виробу. 

Визначае необхщ ну кУпьюсть M a T e p ia n ie  для виготовлення виробу.

Виконуе технолопчж  операцм' вщ повщ но  до  обраного  виробу  та технолопУ його виготов
лення.

Дотримуеться прийом1в роботи  з ш струментами та пристосуваннями.

Оздоблюе B n p i6  за готовою  композищею.

Дотримуеться правил безпечно)' пращ nid час виконання технолог1чних операцш

П роект 5 Прикраса 

з 6icepy

Технолопя 

виготовлен- 

ня вироб1в 

i3 6icepy

6 Дотримуеться послщ овносл  е т а т в  проектноУ д1яльносл.

Застосовуе метод фантазування пщ  час проектування виробу.

Р о зтзн а е  конструкции ! матер1али. Добирае ж струменти та матер1али для виготовлення 

виробу. Визначае необхщ ну к ть ю с ть  M a T e p ia n iB  для виготовлення виробу.

Виконуе технолопчж  операцп вщ повщ но  до  обраного  виробу та технолопУ його виготов

лення.

Виготовляе вир1б.

Дотримуеться правил безпечно/ пращ nid час виконання технолог1чних операцш

П роект 6 Брелок Технолопя 

виготовлен- 

ня вироб1в 

i3 6 ic e p y

8 Характеризуе р/зн/ технологи як види декоративно-ужиткового мистецтва. 
Дотримуеться послщ овносл  е т а т в  проектноУ д1яльносл.

Застосовуе метод фантазування пщ  час проектування виробу.

Проводить м1н!-маркетингов1 досл/дження, щоб обфунтувати обрання виробу та його 
конструкщйних особливостей.
Добирае жструменти та матер1али для виготовлення виробу. Визначае необхщ ну юльюсть 

M a T e p ia n ie  для виготовлення виробу.

Виконуе м алю нок виробу.

Виконуе технолопчж  операци вщ повщ но  до  обраного  виробу  та технолопУ його виготов

лення.

Дотримуеться прийом1в роботи  з ж струментами та пристосуваннями.

Виготовляе вир1б.

Оздоблюе B n p i6  за готовою  композищею.

Дотримуеться правил безпечно/ пращ при виконаннi технолог'шних операцш.
Усвщомлюе зн ачущ кть  виробу, щ о виготовляеться

П роект 7 Торбинка для 

др1бничок

Технолопя

обробки

текстильних

матер1ал1в

маш инним

способом

Технолопя 

виготовлен- 

ня вишитих 

вироб1в

10 Дотримуеться послщ овносл  е т а т в  проектноУ д1яльносл.

Застосовуе метод фантазування пщ  час проектування виробу.

Проводить MiHi-маркетинговi досл/дження, щоб обфунтувати обрання виробу та його 
конструкщйних особливостей.
Розр1зняе й називае ж струменти та пристосування для обробки  конструкщ йних M a T e p ia n iB .  

Д обирае ж струменти та матер1али для виготовлення виробу. Визначае необхщ ну кш ьккть  

матер1ал1в для виготовлення виробу.
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Виконуе малюнок виробу.
Виконуе технолопчж операци вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлен- 
ня. Робит ь висновки  п р о  необх '!днкт ь вконом ного  ви кори ст ання  конст рукцш них  M am epiaaie. 

Дотримуеться прийогиив роботи з шструментами та пристосуваннями.
Виготовляе вир1б.
Оздоблюе Bnpi6 за готовою композищею.
Усвщомлюе важлив1сть дотримання безпечних прийом1в npapi.
Добирае та використовуе знаряддя npapi пщ час вир1шення практичних завдань. 
Усвщомлюе значуцдсть виробу, що виготовляеться.
Усв1домлюе р о зв и т о к  техники

Проект 8 Лялька-мотанка Технолопя 
виготовлен- 
ня ляльки- 
мота нки

Технолопя
виготовлен-
ня вишитих
виро61в.
Технолопя
обробки
текстильних
матер‘1ал1в
ручним
способом

8 Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, по- 
ширеж в perioHi проживания.
Дотримуеться послщовносп етатв проектноУ д1яльносп.
Застосовуе метод фантазування пщ час проектування виробу.
П р о в од и т ь  м1ш-маркетингов'1 досл/дження, щ о б  об срун т ува т и  о б р а н н я  ви р о б у  т а  його  

кон ст р укцш н и х  особливост ей.

Виконуе малюнок виробу.
Добирае шструменти та матер1али для виготовлення виробу. Визначае необхщну кУпьюсть 
матер1ал1в.
Дотримуеться прийом1в роботи з жструментами та пристосуваннями.
Виконуе технолопчж операци вщповщно до обраного виробу та технологи його виготов
лення.
Виготовляе вир1б.
Оздоблюе Bnpi6 за готовою композищею.
Д о т р и м ует ься  п рав и л  безпечноУ n p a p i n id  час ви кон ан н я  т ехнолог/'чних операц/'й

Розд'т II. Текнолог1я побутовоУ dinnbH O cm i т а самообслуговування

Проект 1 «Серв1руван- 
ня святкового 
столу»

Технолопя 
формуван- 
ня культури 
споживання 
ТжК
Технолопя 
серв1руван- 
ня столу

2 Розр1зняе столов1 прибори.
Cepeipye стш.
Умто поводиться за столом.
Усв1домлюе в а ж л и в к т ь  д о т р и м а н н я  ет икет у для ст во р ен н я  вл асн ого  п ози т и вн о го  iM/джу

Проект 2 «Побутовг 
електроприлади 
в моему жигп»

Технолопя 
безпечного 
користуван  ̂
ня електро- 
приладами

2 Знае правила безпечного користування електроприладами.
К орист ует ься  поб ут о ви м и  елект роприладам и, д от р им ую чись  прави л  безпеки.

Розтзнае найпроспил пошкодження побутових електроприлад1в.
Д о т р им ует ься  nocn idoeHoerni did у  р а з i виявления пош кодж ень чи неспр ав н ост ей  поб ут ови х  

елект роприлад'/в.

Усв1домлюе в а ж л и в к т ь  д о т р и м а н н я  п рав и л  безпечного  ко ри ст ув ан н я  п об ут ови м и  елект 

ро п р и л ад а м и



OpicHTOBHiM  календарно -тем ати чни й  план

№ з/п Тема уроку та ТТ змкт К-сть
годин

Дата проведения

1 2 3 4 5

Роз dm 1. Основы проектування, матер'шлознавства т а технологи обробки

Об'ект проектной д1яльносп № 1: гольниця.
Основна технолопя: технолопя обробки текстильних Maiepianie ручним способом

8

1-2 Ознайомлення з правилами внутр1шнього розпорядку в навчальшй майстерш та загальними правилами безпечноУ працг 
Поняття про проектування. Етапи проектування. Bn6ip об'екта проектування (виду гольницО. Планування роботи з виконання 
проекту

2

3-4 Поняття про метод фантазування та його застосування. 
Проектування форми методом фантазування. Граф1чне зображення

2

5-6 flo6ip конструкцмних матер1ал1в (тканина, синтепон i картон) та Ыструмент1в (голки, ножиц1, наперсток, шпильки) для роботи. 
Виготовлення шаблоне. Розкроювання виробу

2

7-8 Застосування шва «вперед голкою» та «назад голкою» для виготовлення гольницг Оздоблення гольниц1. 
Остаточна обробка виробу. Захист проекту

2

Об'ект проектноТ д1яльносп № 2: м'яка пласка irpamKa.
Основна технолопя: технолопя обробки текстильних матер1ал1в ручним способом. 
Додаткова технолопя: технолопя виготовлення ашлкацп

10 .

9-10 Bn6ip та обгрунтування об'екта проектування (виду м'якоУ irpaujKn). Планування роботи з виконання проекту. 
Проектування форми методом фантазування. Граф1чне зображення

2

11-12 flo6ip конструкц1йних MaTepianie (тканина, неткаж матер'1али, синтепон) та жструменБВ. 
Виготовлення шаблон1в. Розкроювання виробу

2

13-14 Виготовлення деталей апл1кацУУ (за шаблоном). Приметування деталей апл1кацГУ до основи швом «уперед голкою». Викори- 
стання петельного шва для пришивания деталей ашлкацП' до основи виробу

2

15-16 Виготовлення м'якоУ irpaujKH.
Застосування петельного шва для з'еднання деталей крою крашки

2

17-18 Оздоблення м'якоУ 1грашки (на власний Bn6ip). 
Остаточна обробка виробу. Захист проекту

2

Об'ект проектноТ д1яльногп № 3: серветка.
Основна технолопя: технолопя виготовлення вишитих вироб'ш початковими, л1чильними та декоративними швами

8

19-20 Bn6ip та обгрунтування теми проекту (виду серветки). Планування роботи з виконання проекту.
Проектування форми методом фантазування.

'

2
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21-22 flo6ip шструменлв та конструкфйних матер1ал1в (тканини, вишивальних ниток) для роботи. 
Створення малюнка для вишивання та граф1чного зображення виробу

2

23-24 Застосування початкових шв1в «уперед голкою», «назад голкою», «стебловий», «тамбурний», «петельний» для вишивання 
серветки. Вишивання серветки

2

25-26 Обробка краТв серветки петельним швом.
Остаточна обробка виробу. Догляд за вишитими виробами. Захист проекту

2

Об'ект проектноТ д1яльносп № 4: панно.
Основна технолопя: технолопя виготовлення аплжаци (з текстильних та природних матер1ал1в). 
Додаткова технолопя: технолопя виготовлення вишитих вироб'ш

8

27-28 Bn6ip та обгрунтування теми проекту (виду панно). Планування роботи з виконання проекту. 
Проектування малюнка для панно методом фантазування. Граф1чне зображення

2

29-30 flo6ip Ыструменлв та конструкцмних MaTepianiB для роботи.
Виготовлення деталей апл1кацп (за шаблоном). Приметування деталей апл1кацм до основи швом «уперед голкою»

2

31-32 Пришивания деталей аплжаци до основи виробу.
Використання петельного шва для пришивания деталей аплшацм до основи виробу

2

33-34 Оздоблення панно швами «назад голкою», «стебловий», «тамбурний». 
Остаточна обробка виробу. Захист проекту

2

Об'ект проектноТ д1яльносп № 5: прикраса з 6icepy (браслет). 
Основна технолопя: технолопя виготовлення вироб1в з 6icepy

6

35-36 Bn6ip та обгрунтування теми проекту (виду браслета). Планування роботи з виконання проекту. 
Проектування форми методом фантазування. Граф1чне зображення

2

37-38 flo6ip шструмент)в (голки, ножи pi) та конструкцтних MaTepianiB (6icep, волость, заслбка) для роботи. 
flo6ip в1зерунка та схеми. Граф1чне зображення в1зерунюв та схем

2

39-40 Виготовлення браслета паралельним плетшням або плетЫням петлями (на Bn6ip). Закр1плення та нарощування робочоУ нитки 
у виробг Закр1плення заспбки. Остаточна обробка виробу. Захист проекту

2

Об'ект проектноТ д1яльносп № 6: брелок.
Основна технолопя: технолопя виготовлення вироб1в з 6icepy

8

41-42 Bn6ip та обгрунтування теми проекту (виду брелока). Планування роботи з виконання проекту. 
Проектування форми брелока методом фантазування. Граф1чне зображення

2

43-44 flo6ip Ыструметтв (ножицУ кусачки, круглогубц1) та конструкц|'йних матер!ал1в (6icep, дрн) для роботи. 
flo6ip схеми

2



1 3 4 5

45-46 Виготовлення брелока паралельним плетжням. 
Закржлення та нарощування дроту у Bnpo6i

2

47-48 Плетжня брелока з 6icepy на дротянж основе З'еднання деталей виробу. 
Остаточна обробка виробу. Захист проекту

2

Об'скт проектноТ д1яльносп № 7: торбинка для др1бничок.
Основна технолопя: технолопя обробки текстильних матер1ал1в машинним способом. 
Додаткова технолопя: технолопя виготовлення вишитих вироб1в

10

49-50 Bn6ip та обгрунтування теми проекту (виду горбинки). Планування роботи з виконання проекту.
Проектування форми горбинки методом фантазування. Граф1чне зображення. Створення в1зерунка для оздоблення

2

51-52 flo6ip конструкц1йних MaTepianie, 1нструмент1в та обладнання. Побудова викржки горбинки за заданими м1рками. Вир1зання 
викр1йки. Розкроювання швейного виробу

2

53-54 Застосування початкових шв1в для вишивання деталей горбинки 2

55-56 Ознайомлення з будовою швацькоТ машини.
Застосування шв1в «зшивний», «упщгин i3 закритим 3pi30M» для пошиття горбинки

2

57-58 Остаточна обробка виробу. Волого-теплова обробка швейного виробу. Захист проекту 2

Об'ект проектноТ д1яльносп № 8: лялька-мотанка.
Основна технолопя: технолопя виготовлення ляльки-мотанки. 
Додаткова технолопя: технолопя виготовлення вишитих вироб!в

8

59-60 Bn6ip та обгрунтування теми проекту (виду ляльки-мотанки). Планування роботи з виконання проекту. 
Проектування форми ляльки-мотанки методом фантазування. Граф1чне зображення

2

61-62 Доб1р жструменлв та конструкцжних матер1ал1в для роботи. 
Виготовлення ляльки-мотанки

2

63-64 Застосування початкових amis для вишивання одягу ляльки-мотанки. 
Виготовлення одягу для ляльки-мотанки

2

65-66 Оздоблення ляльки-мотанки (на власний виб1р). 
Остаточна обробка виробу. Захист проекту

2

Роздт II. Технология побутово) д'1Яльност1 т а самообслуговування

Проект 1: «Серв1рування святкового столу».
Технологи: технолопя формування культури споживання Гж1; технолопя серв1руеання столу

2

67-68 Види столових прибор1в. Правила поведжки за столом. 
Серв1рування святкового столу

2
<_л
U )
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Проект 2: «Побутов1 електроприлади в моему житп».

Технолопя: технолопя безпечного користування електроприладами

2

6 9 -7 0 Побутов1 електроприлади.

Загальж  правила користування побутовим и електроприладами

2

6 клас 
Матриця

Ктьккть
п р о е к т

(8)

Об'скти 
проектно- 

технолопчно! 
дтльносп учит

O c h o b h i

технологи
Додатков!
технологи

К-сть 
годин 

(70 год)
Очжуваж результати навчально-шзнавальноТ д1яльносп учжв

1 2 3 4 5 6

Розд'т 1. Основи проектування, матер'шлознавства та технологи обробки

Проект 1 О б 'см на м 'яка 

irpauma

Технолог! я

обробки

текстильних

MaiepianiB

ручним

способом

Технолопя 

оздоблення 

виро61в 

у  техж щ  

«Грун

тований 

текстиль»

10 Po3yMie етапи проектування.

Po3yMie с утн кть  методу бю ф орм  у створенн! (дослщженж) форми виробу. Розр1зняе моде- 

леаналоги стосовно  об'екта проектування.

Розр1зняе та називае ж струменти та пристосування для обробки  конструкцш них матер1ал1в. 

Виконуе технолопчж  операцн вщ повщ но  до  обраного  виробу та технологи його виготов- 

лення.

Добирае шструменти та матер1али для виготовлення виробу.

Дотримуеться прийом1в роботи  з ш струментами та пристосуваннями.

Визначае необхщ ну к т ь к к т ь  матер1ал1в для виготовлення виробу.

Виготовляе вир1б.

Оздоблюе Bnpi6 за готовою  ком позицкю .

Д о т р им ует ься  п рав и л  безпечно/ npau,i n id  час ви кон ан н я  т ехнолог1чних операций

Проект 2 Декоративна

кв1ти

Технолопя

обробки

текстильних

MaiepianiB

ручним

способом

Технолопя 

виготовлен- 

ня вироб1в 

з 6icepy

8 Розр1зняе етапи проектноГ д1яльностс

Застосовуе методи ф антазування та бю ф орм  nifl час проектування виробу.

Po3yMie модельаналоги як icropiio розвитку техж чного  об'екта; р о зум к  сутн кть  базовоТ 

модели

Знае властивост1 конструкщ йних матер1ал1в.

Добирае конструкщ йж  матер1али залежно вщ VxHix властивостей. Д обирае тс трум енти  для 

виготовлення виробу.
Виконуе технолопчж  операцн вщ повщ но  до  обраного  виробу та технологи його виготов

лення.

Дотримуеться прийом1в роботи  з Ы струментами та пристосуваннями.

Визначае необхщ ну к т ь к к т ь  MaTepianie.
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Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, по- 
ширеж в perioHi проживания.
Виготовляе вир1б.
Оздоблюе Bnpi6 за готовою композищею.
Дотримуеться правил безпечноi npapi nid час виконання технолог/чних операцш

Проект 3 Прикраса з ниток Технология 
виготовлен- 
ня виро61в 
у техжф 
макраме

6 Розр1зняе етапи проектноТ д1яльносп.
Застосовуе методи фантазування та бюформ пiд час проектування виробу.
Розр1зняе моделнаналоги стосовно об'екта проектування.
Добирае конструкцмж матер1али залежно в1д Тхжх властивостей. Розумк роль природних 
Mamepianie як важливого еколог'шного ресурсу у збереженш довктля.
Виконуе технолопчж операцп вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Добирае жструменти та матер1али для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з тструментами та пристосуваннями.
Визначае необхщну кшьюсть MaTepianie для виготовлення виробу.
Виготовляе вир|б.
Дотримуеться правил безпечноi npapi nid час виконання технолог'1чних операцш

Проект 4 Ялинкова
прикраса

Технолопя 
виготовлен- 
ня вироб1в 
з 6icepy

8 Розр1зняе етапи проектной' д1яльносп.
Застосовуе методи фантазування та бюформ nifl час проектування виробу.
Розр1зняе модельаналоги стосовно об'екта проектування.
Читае та виконуе зображення плоско)’ детал1 (схеми).
Виконуе технолопчж операцп вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Добирае шструменти та матер1али для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з жструментами та пристосуваннями.
Визначае необхщну ктьюсть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Виготовляе вир1б.
Дотримуеться правил безпечноi npapi nid час виконання технолог/чних операцш

Проект 5 Пщставка 
пщ горнятко

Технолопя
обробки
текстильних
MaiepianiB
машинним
способом

Технолопя 
виготовлен- 
ня аплшацн

10 Мае уявлення про масштаб.
Розр1зняе етапи проектноТ д1яльносп.
Застосовуе методи фантазування та бюформ пщ час проектування виробу.
Розр1зняе модельаналоги стосовно об'екта проектування.
Добирае конструкцмж матер1али залежно вщ Тхжх властивостей. Висловлюе судження 
щодо цшносп конструкцтних матер1ал1в природного походження.
Читае та виконуе зображення плоскоТ детал1 (схеми).
Визначае типи деталей. Розр1зняе детал1 за способом отримання.
Виконуе технолопчж операцп вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Добирае жструменти та матер1али для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з жструментами та пристосуваннями.
Визначае необхщну кшьюсть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, по- 
ширеж в рег’юж проживания.

СП
сп
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Виготовляе Bnpi6.
Оздоблюе вир|б за готовою композиц1ею.
Дотримуеться правил безпечно7 npapi nid час виконання технолог/чних onepapid. 
Обгрунтовуе взаемозв'язок м1ж дотриманням технологи виготовлення i яюстю виробу. 
Усвщомлюе значения детаяi як частини виробу

Проект б Органайзер 
для ру код тля

Технолопя
обробки
текстильних
матер|‘ал1в
машинним
способом

Технолопя 
виготовлен- 
ня вишитих 
Bnpo6iB по- 
чатковими, 
л1чильними 
та декора- 
тивними 
швами

10 Розр1зняе етапи проектноУ д!яльностг
Застосовуе методи фантазування та бюформ nifl час проектування виробу.
Розр1зняе модельаналоги стосовно об'екта проектування.
Добирае конструкции! матерУали залежно вщ TxHix властивостей.
Читае та виконуе зображення плоскоТ детаяi (схеми).
Визначае типи деталей. Розр1зняе детал1 за способом отримання.
Виконуе технолопчж операцГУ вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Добирае тструменти та матер1али для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з тструментами та пристосуваннями.
Визначае необхщну кГпьюсть MaTepianiB для виготовлення виробу.
Виготовляе вир1б.
Оздоблюе Bnpi6 за готовою композищею.
Дотримуеться правил безпечно)' npapi nid час виконання технолог'тних onepapid

Проект 7 Лиспвка Технолопя 
виготовлен- 
ня вишитих 
вироб1в по- 
чатковими, 
л1чильними 
та декора- 
тивними 
швами

Технолопя 
виготовлен- 
ня виро61в 
у технМ 
квЫнгу

8 Розр1зняе етапи проектноУ д1яльносп.
Застосовуе методи фантазування та бюформ nifl час проектування виробу.
Розр1зняе моделнаналоги стосовно об'екта проектування.
Добирае конструкцшж матер1али залежно вщ TxHix властивостей.
Виконуе технолопчж операцГУ вщповщно до обраного виробу та технолопТ його виготов
лення.
Добирае тструменти та матер1али для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з тструментами та пристосуваннями.
Визначае необхщну ктьюсть MaTepianiB для виготовлення виробу.
Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, по- 
ширеж в perioHi проживания.
Виготовляе Bnpi6.
Оздоблюе вир1б за готовою композищею.
Дотримуеться правил безпечно)' npapi nid час виконання технолог'/чних onepapid

Проект 8 Салати Технолопя 
приготуван- 
ня \ж\

6 Розр1зняе етапи проектноУ д1яльносп.
Розр1зняе моделианалоги стосовно об'екта проектування.
Добирае конструкцжж матер1али залежно вУд Ухжх властивостей.
Виконуе технолопчж операцГУ вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Добирае тструменти та матер1али для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з тструментами та пристосуваннями.
Визначае необхщну юльюсть MaTepianiB для виготовлення виробу.
Виготовляе вир1б.
Оздоблюе Bnpi6 за готовою композищею.
Дотримуеться правил безпечно)' npapi nid час виконання технолог '!чних onepapid
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Роздт  II. Технопог'!я побут овоУ д/яльност! т а  сам ообслуговування

П роект 1 «Охайне житло» Технолопя 

догляду 

за житлом

2 Знае правила добору  мийних засоб1в для догляду за р1зними видами поверхонь. 

Знае правила безпечного користування мийними засобами та побутовою  техникою. 

Читае i розум1е жформац1ю про  товари.

Розр1зняе та добирае мийнп засоби та шструменти для прибирания житла. 

К р и т и чн о  ст ав ит ься  до м ф о р м а ц и  п р о  т ов ар и  для збереж ення здоров 'я.

В исл овлю е  вл асн у  дум ку щ од о  в а ж л и в о ст '1 для л ю д ин и  г и к н и  жит ла.

Усв1дом лю е в а ж л и в к т ь  вибору  м и йн и х  засов!в  т а  Ухнього впливу  н а  довкт ля

П роект 2 «Здоров 'я  

та краса мого 

волосся»

Технолопя 

догляду 

за волоссям

2 Знае, яю  чинники впливають на стан волосся.

Визначае комплекс процедур  та засоб1в для догляду за своТм волоссям залежно вщ  його 

типу.

Плануе дм по догляду за своТм волоссям.

Усв!дом лю с необх'<днкт ь догляду за  волоссям

OpieHTOBHvm календарно-тематичний план

№ з/п Тема уроку та и змкт
К-сть
год

Дата проведения

1 2 3 4 5

Розд/л /. Основы проект ування, м ат ер'ш лознавст ва т а  т ехнологи обробки

Об'ект проектноТ д1яльносп №  1: об'ем на м 'яка irpaiiJKa.

Основна технолопя: технолопя  о бр о б ки  текстильних MaTepianie ручним  способом . 

Додаткова технолопя: технолопя  оздоблення вироб1в у  технщ! «грунтований текстиль»

10

1-2 Bn6ip  та обгрунтування  об'екта проектування  (виду об'емноТ м'якоТ irpaujKH). Планування роботи  з виконання  проекту. Сут- 

HicTb методу б ю ф ор м  у створ е н ж  (доом дж енж ) ф орм и виробу. Граф1чне зображ ення

2

3 -4 flo6 ip  ко н струкцж них MaTepianiB (тканина, синтепон) та ж струм етпв. 

Вигоговлення ш аблож в. Розкрою вання  виробу

2

5 -6 З 'еднання деталей крою  irpaujKH. З 'еднання деталей irpamKH 2

7 -8 О зд облення irpauiKH в TexHipi «Грунтований текстиль» (Грунтування, суш ш ня, ф арбування) 2

9 -1 0 О зд облення та д екорування  м 'яко/ irpaujKH (на власний Bn6ip). 

О статочна о бр о б ка  виробу. Захист проекту

2
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Об'ект проектном д1яльносп № 2: декоративж kbith.
Основна технолопя: технолопя обробки текстильних матер1ал1в ручним способом. 
Додаткова технолопя: технолопя виготовлення вироб1В з бюеру

8

11-12 Bn6ip та обфунтування об'екта проектування (виду декоративних квтв). Планування роботи з виконання проекту. Проек- 
тування форми методом бюформ. Моделпаналоги. Граф1чне зображення

2

13-14 flo6ip конструкцмних MaTepianiB та жструменлв. Виготовлення шабложв. Розкроювання виробу 2

15-16 Виготовлення пелюсток. Виготовлення серединки квтв у TexHiqi плелння з 6icepy. З'еднання деталей квпок 2

17-18 Остаточна обробка виробу. Захист проекту 2

Об'ект проектноТ Д1яльноот1 № 3: прикраса з ниток.
Основна технолопя: технолопя виготовлення вироб1в у техжщ макраме

6

19-20 Bn6ip та обгрунтування об'екта проектування (виду прикраси). Планування роботи з виконання проекту. 
Проектування форми методом бюформ. Моделнаналоги. Граф|чне зображення

2

21-22 flo6ip конструк|фйних матер1ал1в (нитки), 1нструмент1в та пристосувань (для закр1плення ниток). 
Розрахунок довжини нитки для плетЫня. Вправи з виконання вузл1в. Виготовлення прикраси

2

23-24 Виготовлення прикраси. Оздоблення виробу. Остаточна обробка виробу. Захист проекту 2

Об'ект проектноТ д1яльносп № 4: ялинкова прикраса. 
Основна технолопя: технолопя виготовлення вироб1в з 6icepy

8

25-26 Bn6ip та обгрунтування об'екта проектування (виду прикраси). Планування роботи з виконання проекту. 
Проектування форми методом бюформ. Моделпаналоги. Граф1чне зображення.

2

27-28 flo6ip шструменлв (ножиц1, кусачки, круглогубцО та конструкщйних матер1ал!в (6icep, flpiT) для роботи. 
flo6ip в1зерунка та схеми. Граф1чне зображення В1зерунюв та схем

2

29-30 Виготовлення деталей виробу. Закртлення та нарощування дроту у виробг 
З'еднання деталей м1ж собою

2

31-32 Г1рикр1плення деталей до основи виробу. Оформления готового виробу. 
Остаточна обробка виробу. Захист проекту

2

Об'ект проектноТ д1яльносп № 5: пщставка тд горнятко.
Основна технолопя: технолопя обробки текстильних матер1ал1в машинним способом. 
Додаткова технолопя: технолопя виготовлення аплжацн

10

33-34 Bn6ip та обфунтування об'екта проектування (виду пщставки). Планування роботи з виконання проекту. 
Проектування форми методом бюформ. Модельаналоги. Граф1чне зображення

2

35-36 flo6ip конструкцмних матер1ал1в, 1нструмент1в та обладнання. Побудова викрмки п1дставки за заданими м1рками. Вир1зання 
викр1йки. Розкроювання швейного виробу

2
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37-38 Виготовлення деталей аплжаци (за шаблоном). Приметування деталей аплжацм до основи швом «уперед голкою». Викори- 
стання петельного шва для пришивания деталей аплжаци до основи виробу

2

39-40 Пошиття виробу 2

41-42 Остаточна обробка виробу. Волого-теплова обробка. Захист проекту 2

Об'ект проектноУ д1яльност1 № 6: органайзер для рукодшля.
Основна технолопя: технолопя обробки текстильних матер1ал1в машинним способом.
Додаткова технолопя: технолопя виготовлення вишитих вироб1в початковими, л1чильними та декоративними швами

10

43-44 Bn6ip та обГрунтування об'екта проектування (виду органайзера). Планування роботи з виконання проекту. 
Проектування форми методом бюформ. Модельаналоги. Граф1чне зображення

2

45-46 Доб1р конструкцшних матер1ал1в, жструмент1в та обладнання. Побудова викржки за заданими м1рками. Вир1зання викр1йки. 
Розкроювання швейного виробу

2

47-48 Застосування початкових шв1в для вишивання деталей органайзера 2

49-50 Пошиття виробу 2

51-52 Остаточна обробка виробу. Волого-теплова обробка. Захист проекту 2

Об'ект проектноУ д1яльносп № 7: лиспвка.
Основна технолопя: технолопя виготовлення вишитих вироб1в початковими, л1чильними та декоративними швами. 
Додаткова технолопя: технолопя створення вироб1в у техн1ц1 квшжгу

8

53-54 Bn6ip та обГрунтування об'екта проектування (виду лислвки). Планування роботи з виконання проекту. 
Проектування форми методом бюформ. Модельаналоги. Граф1чне зображення

2

55-56 flo6ip жструменлв та конструкцжних матер1ал1в для виготовлення оздоблювальних елеменлв. 
Виготовлення основи лист1вки. flo6ip в1зерунка для вишивання. Вишивання оздоблювальних елеметтв

2

57-58 Вишивання оздоблювальних елеменлв. Виготовлення оздоблювальних елемекпв у TexniLii квтЫгу 2

59-60 Кртлення оздоблювальних елеменлв до основи. Остаточна обробка лиспвки. Захист проекту 2

Об'ект проектноУ д1яльност1 № 8: салати. 
Основна технолопя: технолопя приготування Уж1

6

61-62 Bn6ip та обГрунтування об'екта проектування (виду салату). Види салат1в та Тхня харчова цжн1сть. Планування роботи з ви
конання проекту. Пошук под!бних вироб1в

2

63-64 flo6ip харчових продумав, жвентарю, посуду для приготування та оздоблення страви i подавання на спл. 
Приготування салату. Оздоблення салату

2

65-66 Створення власного рецепта.
Вимоги до якосп готових страв. Захист проекту

2
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Розд'ш II. Технолог1я побутовоУ д'тльност'! та самообслуговування

Проект 1: «Охайне житло».
Технология: технолопя догляду за житлом

2

67-68 r io cn if lO B H icT b  дм n ifl час прибирания житла. Мийж засоби та жструменти для прибирания житла 2

Проект 2: «Здоров'я та краса мого волосся». 
Технолопя: технолопя догляду за волоссям

2

69-70 Типи волосся. Зовжшнш вигляд волосся i стан здоров'я людини. Чинники, що впливають на стан волосся 2

7 клас 
Матриця

Кшьккть
проектов

(5)

Об'екти 
проектно- 

технолопчноТ 
д1яльност! уЧН1В

Основы
технологи

Додатков!
технологи

К-сть 
годин 

(35 год)
Очжуваж результати навчально-гнзнавальноУ д1яльносп учжв

1 2 3 4 5 6

Розд'ш 1. Основи проектування, матер'шлознавства та технологи обробки

Проект 1 Чохол для гор- 
нятка

Технолопя 
виготовлен- 
ня в'язаних 
виро61в

8 Плануе власну проектну д1яльжсть.
Розум1б призначення методу фокальних об'еклв.
Пояснюе сутн1сть моделнаналогу для проектування виробу.
Характеризуе властивосп конструкцмних матер1ал1в.
Виконуе технолопчж операци вщповщно до обраного виробу та технологи його виготов- 
лення.
Добирае матер1али, жструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з жструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Визначае сфери застосування р1зних вид1в технолопй.
Виготовляе B n p i6 .

Комбжуе композиц1ю для оздоблення виробу.
Оздоблюе B n p i6 .

Розраховуе ор1ентовну вар^сть витрачених матер1ал1в.
Дотримуеться правил безпечноУ npapi nid час виконання технолог'мних операций.

Читае та виконуе граф'жж зображення (схеми)
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Проект 2 Гаманець Технолопя 
виготовлен- 
ня в'язаних 
виро61в

Технолопя 
виготовлен- 
ня вишитих 
B n p o 6 iB

8 Плануе власну проектну д1яльжсть.
Застосовуе методи проектування. Вщтворюе алгоритм методу фокальних об'екнв для вдо- 
сконалення чи створення виробу.
Використовуе модельаналоги для вдосконалення виробу.
Характеризуе властивосп конструкцжних M a T e p ia n iB .  Розум1е вплив властивостей конструк- 
цмних M a T e p ia a ie  на технолопю обробки.
Виконуе технолопчж операцп вщповщно до обраного виробу та технологи йота виготов- 
лення.
Добирае матер1али, жструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з жструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Визначае необхщну ктьюсть матер1ал1в.
Вир|'зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, по- 
ширеж в p e r io H i  проживания.
Визначае сфери застосування р1зних вид1в технолопй.
Виготовляе вир1б.
Використовуе контрольно-вим1рювальний жструмент.
Створюе композиц1ю для оздоблення виробу.
Оздоблюе вир'|б.
Розраховуе ор1ентовну варткть витрачених матер1ал1в.
Дотримуеться правил безпечноi npapi nid час виконання твхнолог/чних операцю

Проект 3 Сумка, рюкзак Технолопя
виготовлен-
ня швейних
виро61в
машинним
способом

Технолопя
виготовлен-
ня агиикацн.
Технолопя
виготовлен-
ня вишитих
вироб1в.
Технолопя
виготовлен-
ня в'язаних
вироб1в

10 Плануе власну проектну д1яльжсть.
Застосовуе методи проектування. Вщтворюе алгоритм методу фокальних об'еклв для вдо
сконалення чи створення виробу.
Використовуе модельаналоги для вдосконалення виробу.
Характеризуе властивосп конструкцжних M a T e p ia n iB .  Розум1е вплив властивостей конструк- 
цжних матер1ал1в на технологно обробки.
Знае будову та принцип дн жструмежпв, пристосувань та обладнання для обробки кон- 
струкцжних матер1ал1в.
Добирае матер1али, жструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Виконуе технолопчж операцн вщповщно до обраного виробу та технологи йота виготов
лення.
Дотримуеться прийом1в роботи з жструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Визначае необхщну кшьюсть M a T e p ia n iB  для виготовлення виробу.
Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення B n p o 6 iB ,  по- 
ширеж в p e r io H i  проживания.
Визначае сфери застосування р1зних вид1в технолопй.
Виготовляе вир1б.
Використовуе контрольно-вим1рювальний жструмент.
Комбжуе композифю для оздоблення виробу.
Оздоблюе вир1б.
Розраховуе ор1ентовну вартють витрачених матер1ал1в.
Дотримуеться правил безпечно/ npapi nid час виконання технолог'мних операцш. 
Розр1зняе види мехажзм1в перетворення та передавання руху
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Проект 4 Технолопчний 
одяг для K y x H i

Технолопя
виготовлен-
ня швейних
виро61в
машинним
способом

Технолопя 
виготовлен- 
ня апл1кацП‘

8 Плануе власну проектну д1яльжсть.
Застосовуе методи проектування. Вщтворюе алгоритм методу фокальних об'еклв для вдо- 
сконалення чи створення виробу.
Використовуе модельаналоги для вдосконалення виробу.
Характеризуе властивосп конструкщйних матер1ал1в.
Виконуе технолопчж операцн вщповщно до обраного виробу та технологи його виготов- 
лення. Усвщомлюе важлив1сть грамотного виконання граф1чного зображення для роботи 
над виробом. ОбГрунтовуе послщовжсть виготовлення виробу. Усвщомлюе важлив1сть до- 
тримання технолопчноТ послщовносл пщ час виготовлення виробу.
Добирае матер1али, шструменти та обладнання для виготовлення виробу. Усвщомлюе важ- 
лив1сть правильного добору конструкщйних матер1а/нв.
Дотримуеться прийом1в роботи з Ыструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Визначае необхщну ктьюсть матер1ал1в.
Визначае сфери застосування р1зних вид1в технолопй.
Виготовляе вир1б.
Використовуе контрольно-вим1рювальний шструмент.
Комбшуе композищю для оздоблення виробу.
Оздоблюе вир1б.
Розраховуе ор1ентовну варт1сть витрачених M aT ep ian iB .

Дотримуеться правил безпвчно)' npapi nid час виконання технолог/чних операцш.
Читае та виконуе граф1чж зображення (схеми) на дв1 площини проекщй (за потреби пщ 
час виконання проекту).
Розр1зняе види мехажзм1в перетворення та передавання руху.
Робить висновки про роль мехажзм1в у перетворювальжй д1яльносп

Проект 5 Декоративна
подушка

Технолопя
виготовлен-
ня вишитих
вироб1в
(мережки,
гладь, хрес-
тик)

Технолопя
виготовлен-
ня швейних
вироб1в
машинним
способом

8 Плануе власну проектну д1яльжсть.
Застосовуе методи проектування. Вщтворюе алгоритм методу фокальних об'еклв для вдо
сконалення чи створення виробу.
Використовуе модельаналоги для вдосконалення виробу.
Характеризуе властивосп конструкщйних M aT ep ian iB .

Виконуе технолопчж операцн вщповщно до обраного виробу та технологи його виготов
лення.
Добирае матер1али, Ыструменти та обладнання для виготовлення виробу. Усвщомлюе важ- 
ливкть правильного добору конструкцмних матер1ал1в.
Дотримуеться прийом1в роботи з Ыструментамй, пристосуваннями та обладнанням. 
Визначае необхщну ктьюсть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, по- 
ширеж в p e r io H i проживания.
Визначае сфери застосування р1зних вид1в технолопй.
Виготовляе вир1б.
Комбшуе композищю для оздоблення виробу.
Оздоблюе вир1б.
Розраховуе ор1ентовну варткть витрачених матер1ал1в.
Дотримуеться правил безпвчноТ npapi при виконанш технолог'/чних операцш.
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Роздт II. Технолог1я побутовоУ Ыяльноспи та самообслуговування

Проект 1 «Малярш' роботи 
в n o 6 y T i  власни- 
ми руками»

Технолопя
малярних
робо

1 Наводить приклади застосування вщповщних технолопй n if l  час виконання малярних p o 6 iT .  

Знае про шюдливий вплив фарб / може йому запоб1гати.
Добирае матер1али та Ыструменти для виконання малярних p o 6 iT .

Усв!домлюе вежливость правильного добору матершлов для малярних po6im з погляду до- 
pinbHocmi та безпеки Ух використання

Проект 2 «Я —  споживач» Технолопя 
придбання 
продукт! в 
харчування 
та шших 
T o e a p iB

1 Наводить приклади призначення етикеток та еколопчних символ1в.
Читае та розум1е значения спец1альних символ1в, штрих-код1в.
Розр'вняе еколог1чн! символи i стандарте якост '1 та безпеки.
Критично ставиться до тформацП про товари для збереження здоров'я. 
Висловлюе власн/ судження про необх'1дшсть маркування споживчих moeapie. 
Усв'!домлюе важливкть дотримання рекомендацЮ щодо утил/'зацИ тари

Ор1ентовний календарно-тематичний план

№ з/п Тема уроку та ТУ змкт К-сть
годин

Дата проведения

1 2 3 4 5

Роздш 1. Основи проектування, матер/алознавства та технологи обробки

Об'ект проектноУ д1яльносп №1: чохол для горнятка.
Основна технолопя: технолопя виготовлення в'язаних вироб1в (гачком)

6

1 Bn6ip та обГрунтування об'екта проектування. Планування роботи з виконання проекту. Призначення методу фокальних 
об'ект1в для вдосконалення чи створення виробу

I

2 Доб1р матер1ал!в для виготовлення виробу, визначення УхньоУ кшькосД. Доб1р гачюв. Модел1-аналоги 1

3 Елементи в'язання гачком. Доб1р (складання) схеми в'язання 1

4 Виготовлення в'язаного виробу 1

5 Виготовлення в'язаного виробу 1

6 Остаточна обробка в'язаного виробу. Захист проекту 1

Об'ект проектноУ д|яльност! № 2: гаманець.
Основна технолопя: технолопя виготовлення в'язаних вироб1в (гачком). 
Додаткова технолопя: технолопя виготовлення вишитих вироб!в

5

7 Bn6ip та обГрунтування об'екта проектування. Планування роботи з виконання проекту 1
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8 flo6 ip  MaTepianiB та жструмент1в. Моделнаналоги. flo6 ip  (складання) схеми в 'язання 1

9 Виготовлення в 'язаного  виробу 1

10 Виготовлення та оздоблення в 'язаного  виробу 1

11 Остаточна обробка в 'язаного  виробу. Захист проекту 1

Об'ект проектноТ д1яльносп №  3: сумка, рюкзак.

Основна технолопя: технолопя  виготовлення ш вейних вироб1в маш инним способом.

Додатков! технологи: технолопя 'виготовлення аплжаци; технолопя виготовлення виш итих вироб1в; технолопя виготовлення в 'язаних 

BHpo6iB

8

12 Bn6ip та обгрунгування об'екта проектування. Планування роботи з виконання проекту. Моделианалоги. Граф1чне зображення 1

13 flo6 ip  конструкцж них MaTepianiB, iHCTpyMeHTie та обладнання. Побудова викрж ки 1

14 Вир1зання ви к р тк и . Розкрою вання ш вейного виробу 1

15 Пош иття виробу 1

16 Пош иття виробу 1

17 Пошиття виробу 1

18 Оздоблення виробу (на власний Bn6ip). Остаточна обробка 1

19 Волого-теплова обробка ш вейного виробу. Захист проекту 1

Об'ект проектноТ д1яльносп № 4: технолопчний  одяг для кухне

Основна технолопя: технолопя  виготовлення ш вейних вироб1в маш инним  способом.

Додаткова технолопя: технолопя виготовлення аплжацм

7

20 Bn6 ip  та обГрунтування об'екта проектування. Планування роботи  з виконання проекту. Моделнаналоги. Грас(лчне зображення 1

21 Доб1р конструкцж них MaTepianiB, 1нструменлв та обладнання. Побудова викрм ки  за знятими м1рками 1

22 Вир1зання викр1йки. Розкрою вання ш вейного виробу 1

23 Пош иття виробу 1

24 Пош иття виробу 1

25 Оздоблення виробу  (на власний sn6ip). Остаточна обробка виробу 1

26 Волого-теплова обробка ш вейного виробу. Захист проекту 1
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Об'ект проектноУ д1яльносп № 5: декоративна подушка.

Основна технолопя: технолопя  виготовлення вишитих вироб1в (мережки, гладь, хрестик). 

Додаткова технолопя: технолопя виготовлення ш вейних вироб1в маш инним  способом

7

27 Bn6ip  та обгрунтування теми проекту. Планування роботи  з виконання проекту 1

28 flo6 ip  ш струм ент1в та конструкц1йних MaTepianie для роботи. Граф1чне зображення. Створення малюнка для вишивання. 

Побудова викр1йки

1

29 Вир1зання викр1йки. Розкрою вання виробу. Розм1чання м1сця для розташ ування в1зерунка 1

30 Виш ивання виробу 1

31 Виш ивання виробу 1

32 Пошиття виробу. Волого-теплова обробка ш вейного виробу 1

33 Остаточна обробка виробу. Догляд за вишитими виробами. Захист проекту 1

Розд'т II. Технолога побутовоУ д1яльност! та самообслуговування

Проект 1: «М алярш  роботи  в побут1 власними руками». 

Технолопя: технолопя малярних po6iT

1

34 М алярш  роботи. Технолопя виконання малярних робгг 1

Проект 2: «Я —  споживач».

Технолопя: технолопя придбання п ро д ук те  харчування та 1нших ToeapiB

1

35 М аркування  спож ивчих ToeapiB. Читання м аркування ToeapiB 1
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(35 год)
Очжуваж результати навчально-шзкавальноТ д1Яльносп учжв
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Роздт 1. Основи проектування, матер'шлознавства та технологи обробки

П роект 1 Декоративний

руш ник

Технолопя

виготовлен-

ня вишитих

вироб1в

(мережки,

гладь, хрес-

тик)

7 Пояснюе доб1р метод1в проектування. Розум к ком бш аторику як провщ ний  метод у створен- 

Hi форми виробу. Використовуе модельаналоги для анал1зу та подальш ого компонування 

об 'екта проектування.

Мае уявлення про  сучасж  технологи виготовлення конструкщ йних MaTepianie.

Добирае матер1али, шструменти та обладнання для виготовлення виробу. Враховуе переваги 

та недолжи конструкщ йних MaTepianiB пщ  час Тх добору.

Дотримуеться прийом1в роботи  з шструментами, пристосуваннями та обладнанням. 

Визначае необхщ ну кш ьюсть MaTepianie для виготовлення виробу.

Розраховуе о р к н то вн у  вар ткть  витрачених MarepianiB.

Виконуе технолопчж  операцн вщ повщ но до обраного виробу та технологи його виготовлення. 

Вир1зняе за характерним и ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, по- 

ш иреж  в perioHi проживания.

Створю е композиц'ио для оздоблення виробу.

Виготовляе Bnpi6. О здоблюе enpi6.
Дотримуеться правил безпвчноУ npapi nid час виконання технолог':чних операцш.
Оцшюе виконання технолог'!чних операцУй та усувас недолЫи

Проект 2 Шарф Технолопя 

виготовлен- 

ня в 'язаних 

вироб1в

6 Визначае завдання та плануе проектну д1яльжсть.

Д обирае та застосовуе методи проектування для ви р ш е н н я  завдань. Застосовуе прийоми 

комбш аторики в п р о ц е а  проектування виробу.

Використовуе моделнаналоги для анал1зу та подальш ого  компонування об'екта проекту

вання.

Мае уявлення про  сучасж  технологи виготовлення конструкщ йних матер1ал1в. Враховуе 

переваги та недолжи конструкцж них MaTepianie пщ  час (х добору. УсвУдомлюе вплив ма- 

т ер’1ал'1в хЫ чного походження на здоров'я людини.
Пояснюе будову та принцип  ди Ыструмежпв, пристосувань та обладнання для обробки  

конструкщ йних MaTepianie.

Д обирае матер 1али, шструменти та обладнання для виготовлення виробу. Визначае необ

хщ ну кш ьюсть MaTepianie для виготовлення виробу.

Розраховуе та плануе op iem oBH y вар ткть  витрачених MaTepianie.

Виконуе технолопчж  операцн вщ повщ но до обраного виробу та технологи його виготовлення. 

Дотримуеться прийом 'ш  роботи  з шструментами, пристосуваннями та обладнанням. 

Створю е ком позищ ю  для оздоблення виробу.

Виготовляе Bnpi6. О здоблюе enpi6.

Дотримуеться правил безпвчноУ працУ nid час виконання технологУчних операцУй
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Проект 3 Текстильна
лялька

Технология 
виготовлен- 
ня швейних 
в пробив 
машинним 
способом

Технолопя 
оздоблення 
вироб!в 
у технМ 
«Грун
тований 
текстиль». 
Технолопя 
виготовлен- 
ня вироб1в 
у техжщ 
валяння. 
Технолопя 
оздоблення 
одягу

5 Визначае завдання та плануе проектну д1яльжсть. Обгрунтовуе доцшьжсть визначеного 
плану дт.
Добирае та застосовуе методи проектування для вир1шення завдань. Застосовуе прийоми 
комбжаторики в процеа проектування виробу. Висловлюе судження щодо вибору форми 
та оздоблення виробу.
Використовуе моделнаналоги для анал1зу та подальшого компонування об'екта проекту
вання.
Висловлюе судження про flo6ip конструкцтних матер1ал1в на основ! певних критернв. 
Усв!дом лю е вплив M am ep ian ie  x 'im 'n h o i o  походж ення на  зд о р о в 'я  лю дини.

Добирае матер1али, жструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Враховуе переваги та недолжи конструкцтних MaTepianie nifl час Тх добору. Визначае не- 
обхщну юльюсть MaTepianiB для виготовлення виробу.
Розраховуе та плануе оркнтовну варткть витрачених MaTepianiB.
Читае та виконуе граф1чж зображення (схеми) на три площини проекцт (за потреби пщ 
час виконання проекту).
Виконуе технолопчж операцн вщповщно до обраного виробу та технологи його виготов
лення.
Дотримуеться прийолш роботи з жструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення виро61в, пО- 
ширеж в periom проживания.
Створюе композищю для оздоблення виробу.
Виготовляе Bnpi6. Оздоблюе enpi6. Оц/нюе ви ко н ан н я  т ехнолог '1чних о п ер а ц ш  т а  усувае  

недол1ки.

Д о т р им ует ься  п рав и л  безпечно)' n p a p i nid  ча с  ви кон ан н я  т ехнолог 'м них операцш . 

Характеризуе принцип дп машини.
Усв'!домлюе важ лив 'ю т ь безв1дходного виробницт ва.

Усвщомлюе важливкть машини в контексп розвитку технжи (технолопй)

Проект 4 Поясний швей- 
ний B n p i6

Технология
виготовлен-
ня швейних
вироб1в
машинним
способом

Технолопя
оздоблення
одягу

10 Визначае завдання та плануе проектну д1яльнкть. Обгрунтовуе доцТпьжсть визначеного 
плану дт.
Добирае та застосовуе методи проектування для виршення завдань. Застосовуе прийоми 
комбжаторики в процеа проектування виробу.
Використовуе модельаналоги для анал1зу та подальшого компонування об'екта проекту
вання. Висловлюе судження щодо вибору форми та оздоблення виробу.
Мае уявлення про сучасж технологи виготовлення конструкцтних матер1ал!в. УсвУдомлюе 

вплив M am ep ian ie  x 'im 'ih h o io  походж ення н а  зд о р о в 'я  лю дини.

Пояснюе будову та принцип дп жструменДв, пристосувань та обладнання для обробки 
конструкцтних MaTepianiB.
Враховуе переваги та недолжи конструкцтних MaTepianis пщ час Тх добору. Висловлюе 
судження про flo6ip конструкцтних MaTepianiB на основ! певних критернв.
Визначае необхщну юльккть матер1ал!в для виготовлення виробу.
Розраховуе та плануе ор1ентовну варткть витрачених MaTepianie.
Добирае матер1али, жструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з жструментами, пристосуваннями та обладнанням.
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Виконуе технолопчж операци вщповщно до обраного виробу та технологи його виготов- 
лення. Оц'тюе виконання технолог/чних операцш та усувае недол/ки.
Читае та виконуе rpa<t>i4Hi зображення (схеми), Усвщомлюе важливкть умшня читати крес- 
лення.
Створюе композищю для оздоблення виробу.
Виготовляе Bnpi6. Оздоблюе вир1б.
Дотримуеться правил безпечно)' npapi nid час виконання технолог'шних операцш. 
Характеризуе принцип дн машини.
Усв\домлюе важливкть безв!дходного виробництва.
Усвщомлюе важливкть машини в контексп розвитку техжки (технолопй)

Проект 5 Декоративний
ВШОК

Технолопя 
виготовлен- 
ня штучних
KBITIB

Технолопя 
виготовлен- 
ня вироб1в 
з 6icepy

5 Визначае завдання та плануе проектну д1яльжсть.
Добирае та застосовуе методи проектування для вир1шення завдань. Застосовуе прийоми 
комбшаторики в процеа проектування виробу.
Використовуе модельаналоги для анал1зу та подальшого компонування об'екта проекту
вання.
Враховуе переваги та недолжи конструкцмних MaTepianiB nifl час Vx добору.
Добирае матер1али, жструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Визначае необхщну юльюсть матер1ал1в.
Розраховуе та плануе ор1ентовну варткть витрачених MaTepianie.
Виконуе технолопчж операци вщповщно до обраного виробу та технологи його виготов
лення.
Дотримуеться прийом1в роботи з шструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, по- 
ширеж в perioHi проживания.
Створюе композищю для оздоблення виробу.
Виготовляе вир1б. Оздоблюе вир1б.
Дотримуеться правил безпечноУ npapi nid час виконання технолог'шних операцш. 
Усв/домлюе важливкть безв!дходного виробництва

Роздт  II. Технолог1я побутовоУ д/'яльност1 т а самообслуговування

Проект 1 «Моя зачкка» Технология
добору
зачкки

1 Знае, як за допомогою рослинних натуральних 3aco6iB змщнити волосся та змжити його 
кол1р.
Добирае зачкку вщповщно до форми обличчя.
Розр!зняс та добирае рослинт засоби для догляду за волоссям.
Висловлюе судження про переваги натуральних рослинних засоб/в у догляд/ за волоссям

Проект 2 «Мм одяг —  
мм 1мщж»

Технологи 
добору одя- 
гу та взуття 
i догляду 
за ними

1 Знае види одягу та взуття, технолопю догляду за ними.
Називае засоби догляду за одягом та взуттям.
Виконуе flo6ip одягу та взуття з урахуванням власних параметр1в та потреб.
Доглядае за одягом, взуттям та дотримуеться eidnoeidHux сан1тарно-гккшчних вимог. 
Усвщомлюе важливкть догляду за одягом та взуттям.
Критично ставиться до використання одягу та взуття залежно eid потреб та саттар- 
но-г'1гктчних вимог



О р к н то в н и й  кален дарн о -тем ати чни й  план

№ з/п Тема уроку та УУ змкт К-сть
годин

Дата проведения

1 2 3 4 5

Роздт 1. Основи проектування, матвр'тлознавства та т ехнологи обробки

Об'ект проектноГ д1яльносп № 1: декоративний рушник.
Основна технолопя: технолопя виготовлення вишитих вироб1в (мережки, гладь, хрестик)

7

1 Bn6ip та обгрунтування теми проекту. Основи комбЫаторики. Планування роботи з виконання проекту 1

2 Розробка есюзного малюнка виробу. Створення В1зерунка для вишивання 1

3 flo6ip 1нструмент1в та конструкц1йних матер1ал1в для роботи. Розкроювання виробу 1

4 Розм1чання м1сця для розташування в1зерунка. Обробка краТв виробу 1

5 Вишивання виробу 1

6 Вишивання виробу 1

7 Остаточна обробка виробу. Догляд за вишитими виробами. Захист проекту 1

Об'ект проектноУ д1яльносп № 2: шарф.
Основна технолопя: технолопя виготовлення в'язаних вироб1в (спицями)

6

8 Bn6ip та обгрунтування об'екта проектування. Планування роботи з виконання проекту 1

9 flo6ip M a T e p ia n ie  для виготовлення виробу, визначення ТхньоУ ктькосп. Доб1р спиць. Модельаналоги 1

10 Елементи в'язання спицями. flo6ip (складання) схеми в'язання 1

11 В'язання виробу 1

12 В'язання виробу. Оздоблення в'язаного виробу 1

13 Остаточна обробка в'язаного виробу. Захист проекту 1

Об'ект проектноУ д1яльноси № 3: текстильна лялька.
Основна технолопя: технолопя виготовлення швейних вироб1в машинним способом.
Додатков1 технологГУ: технолопя оздоблення вироб1в у техжф «Грунтований текстиль»; технолопя виготовлення вироб1в у технщ! 
валяння; технолопя оздоблення одягу

5

14 Bn6ip та обгрунтування об'екта проектування. Планування роботи з виконання проекту. Розробка есшного малюнка 1

15 flo6ip конструкцшних матер1ал1в та Ыструметтв. Виготовлення шабложв. Розкроювання виробу 1



о 1 2 3 4 5

16 З'еднання деталей крою ляльки. З'еднання деталей ляльки 1

17 Оздоблення в технМ «Грунтований текстиль» (фунтування, сушшня, фарбування). Виготовлення одягу ляльки 1

18 Оздоблення та декорування ляльки (на власний Bn6ip). Остаточна обробка виробу. Захист проекту 1

Об'ект проектноУ д1яльносп № 4: поясний швейний вир1б.
Основна технолопя: технолопя виготовлення швейних вироб1в машинним способом. 
Додаткова технолопя: технолопя оздоблення одягу

10

19 Bn6ip та обфунтування об'екта проектування. Планування роботи з виконання проекту. Моделианалоги. Розробка есюзного 
малюнка

1

20 flo6ip 1нструменпв та обладнання. Зжмання MipoK. Побудова кресленика. Виготовлення викр1йки 1

21 Моделювання. Розрахунок кшькосп тканини. flo6ip тканини 1

22 Розкроювання поясного виробу 1

23 Пщготовка виробу до першого прим1рювання 1

24 Проведения першого прим1рювання 1

25 Обробка заепбки 1

26 Обробка та пришивания пояса 1

27 Проведения другого прим1рювання. Обробка нижнього зр1зу виробу 1

28 Оздоблення швейного виробу. Остаточна обробка виробу. Захист проекту 1

Об'ект проектноУ д1яльносп № 5: декоративний вшок.
Основна технолопя: технолопя виготовлення штучних квтв. 
Додаткова технолопя: технолопя виготовлення вироб1в з 6icepy

5

29 Bn6ip та обфунтування об'екта проектування. Планування роботи з виконання проекту. Моделианалоги. Розробка еск1зного 
малюнка

1

30 Доб1р конструкцжних матер1ал1в та 1нструмент1в. Виготовлення шабложв. Розкроювання деталей виробу 1

31 Виготовлення виробу: створення квггок та листк1в 1

32 Виготовлення виробу: з'еднання деталей вшка Mi>K собою 1

33 Остаточна обробка виробу. Захист проекту 1



1 2 3 4 5

Розд'т II. Технолог1я побутовоУ д1яльност1 та самообслуговування

Проект 1: «Моя зачкка».
Технолопя: технология добору зачкки

1

34 Види заявок залежно вщ форми обличчя. Натуральж рослинж засоби для змщнення волосся та змжи його кольору 1

Проект 2: «Мм одяг —  мм 1мщж».
Технолопя: технологи добору одягу та взуття i догляду за ними

1

35 Види одягу та взуття. Догляд за одягом та взуттям. Визначення p o 3 M ip ie  одягу та взуття 1

9 клас 
Матриця

Кшьккть
проекте

(2)

Об'скти 
проектно- 

технолопчноУ 
д1яльносп учжв

Основы
технологи

Додатков!
технологи

К-сть 
годин 

(35 год)
Очжуваш результати навчально-тзнавальноУ д!яльносп учжв

1 2 3 4 5 6

Розд'т 1. Основи проектування, матерюлознавства та технологи обробки

Проект 1 Одяг для тема- 
тичних свят

Технолопя
виготовлен-
ня швейних
виро61в
машинним
способом

Технолопя 
виготовлен- 
ня вишитих 
виро61в. 
Технолопя 
виготовлен- 
ня штучних 
квтв

16 Знае властивосп та сфери застосування сучасних конструкцмних матер1ал'1в.
Розум1е бюн1ку як науку про створення мехажзм1в, пристроУв, техжчних об'еклв чи техно- 
лопй, щея яких запозичена з живоТ природи.
Характеризуе будову та принцип дм мструменлв, пристосувань та обладнання для обробки 
конструкцмних матер!ал1в.
Пояснюе застосування автоматичних пристроУв у технолопчних процесах, побутс 
Характеризуе результати проектування на кожному e T a n i та зктавляе ix i3  запланованими. 
Застосовуе елементи бюжки в процеа створення форми виробу.
ОбГрунтовуе доцтьжсть вибору конструкцмних M a T e p ia n ie .  Прогнозуе як/сгпь виготовлення, 
eapmicmb та сферу застосування виробу залежно eid вибору конструкцЮних Mamepianie. 
ОбГрунтовуе власн '1 судження щодо галузей застосування конструкцЮних Mamepianie. 
ОцЫюе об'ект проектування з  використанням аналопв.
Розраховуе ор1ентовний бюджет проекту.
Добирае матер1али, жструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з жструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Визначае необх1дну кшьюсть матер1ал1в.
Вир1зняе за характерними ознаками технолопУ виготовлення та оздоблення вироб1в, поши- 
p e H i  в p e r io H i  проживания. Виконуе технолопчж операцм вщповщно до обраного виробу 
та технолопУ його виготовлення.



1 2 3 4 5 6

•

Виготовляе snpi6.
Створюе композиц1ю для оздоблення виробу. Оздоблюе enpi6.
Характеризуе сфери застосування електрифжованих знарядь працУ 
Дотримуеться правил безпечноТ npapi nid час виконання технолог'шних операцш. 
Оц'тюе результата власно)' д1яльност'1.
Усв1домлюе важлив'кть вторично)'переробки сировини

Проект 2 Вироби для влас- 
них потреб

Технолопя
виготовлен-
ня швейних
виро61в
машинним
способом.
Технолопя
виготовлен-
ня в'язаних
ви po6ie

Технология 
виготовлен- 
ня вишитих 
виро61в. 
Технолопя 
виготовлен- 
ня вироб1в 
у технщ1 
валяння

17 Знае властивосл та сфери застосування сучасних конструкцшних матер|'ал1в. 
Характеризуе будову та принцип дм жструменлв, пристосувань та обладнання для обробки 
конструкцшних M a T e p ia n iB .

Характеризуе результата проектування на кожному етат та зктавляе Vx i3 запланованими. 
Застосовуе елементи бюнжи в процеа створення форми виробу.
ОбГрунтовуе доцтьжсть вибору конструкцшних матер1ал1в.
Оцжюе об'ект проектування з використанням аналопв.
Розраховуе opiem-овний бюджет проекту.
Прогнозуе яюсть виготовлення, варт'кть / сферу застосування виробу залежно eid вибору 
конструкцшних Mamepianie.
ОбГрунтовуе власн) судження щодо галузей застосування конструкцшних матер)ал)в. 
Добирае матер1али, жструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в робота з жструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Визначае необх1дну кшьюсть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, по- 
ширеж в p e r i o H i  проживания.
Виконуе технолопчж операцм’ вщповщно до обраного виробу та технологУУ його виготов
лення.
Виготовляе вир1б.
Створюе композиц1ю для оздоблення виробу. Оздоблюе вир1б.
Характеризуе сфери застосування електрифжованих знарядь працУ 
Дотримуеться правил безпечноТ npapi nid час виконання технолог'мних операцш.
Читае та виконуе кресленик деталей виробу та техжчний рисунок (за потреби тд  час 
виконання проекту).
Розшзнае автоматичний пристрш за принципом його дм.
Усвщомлюе доцтьжсть застосування метод1в проектування для виршення завдань. 
0ц1нюе результати власно)' д'1яльност'1.
Усв1домлюе важлив 'кть вторинно)' переробки сировини.
Усвщомлюе значения стандарте у процеа створення граф1чноУ документацм'.
Усвщомлюе важливкть автоматики в побул та виробництв1

Роздт II. Технолог1я побутовоУ д1яльност1 т а самообслуговування

Проект 1 «М1й стиль» Технолопя 
проектуван- 
ня власного 
стилю

1 Називае ocHOBHi awii одягу. Знае i називае види одягу.
Виконуе проект 3i створення власного стилю в одязУ
Ум1е враховувати особливосл власноУ фтури в добор) одягу, поеднувати види одягу тощо. 
Добирае краватки та зав'язуе Ух р!зними способами.
Усвщомлюе власний стиль в одяз1



Ор!снтовкий календарно-тематичний план

№ з/п Тема уроку та УТ змкт К-сть
годин

Дата проведения

1 2 3 4 5

Роздт 1. Основи проектування, матер'шлознавства т а т ехнологи обробки

Об'ект проектноУ д!яльност1 № 1: одяг для тематичних свят.
Основна технология: технолопя виготовлення швейних вироб1в машинним способом.
Додатков1 технолог»: технолопя виготовлення вишитих вироб1в; технолопя виготовлення штучних квтв

16

1 Bn6ip та обГрунтування об'екта проектування. Планування роботи з виконання проекту. Основи бюжки у проектуванж 1

2 Особливост1 декоративних технолопй periony. Моделнаналоги. Розробка есшного малюнка. Розрахунок бюджету проекту 1

3 flo6ip 1нструмент1в та обладнання. Зн1мання MipoK. Побудова кресленика. Виготовлення викр|йки 1

4 Моделювання. Розрахунок юлькост1 тканини. Доб1р тканини 1

5 Розкроювання виробу 1

6 Створення в1зерунка для вишивання. Оздоблення деталей виробу вишивкою 1

7 Технолопчний процес оздоблення деталей виробу вишивкою 1

8 Технолопчний процес оздоблення деталей виробу вишивкою 1

9 Технолопчний процес оздоблення деталей виробу вишивкою 1

10 Технолопчний процес оздоблення деталей виробу вишивкою 1

11 Технолопчний процес виготовлення швейного виробу 1

12 Технолопчний процес виготовлення швейного виробу 1

13 Технолопчний процес виготовлення швейного виробу 1

14 Технолопчний процес виготовлення штучних квтв 1

15 Технолопчний процес оздоблення виробу (на власний виб1р) 1

16 Остаточна обробка виробу. Захист проекту 1
U J



"si
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Об'ект проектно'Г д1яльносп № 2: вироби для власних потреб.
Основн1 технологи: технолопя виготовлення швейних вироб1в машинним способом; технолопя виготовлення в'язаних вироб1в. 
Додатков1 технологи: технолопя виготовлення вишитих вироб1в; технолопя виготовлення вироб1в у технщ1 валяння; технолопя клап- 
тикового шиття (печворк)

17

17 Bn6ip та обгрунтування об'екта проектування. Планування роботи з виконання проекту. Основи бюжки у проектуванж. 
Моделианалоги. Розробка есюзного малюнка

1

18 Розрахунок бюджету проекту. f lo 6 ip  шструменлв та обладнання. Зжмання M ipoK . Побудова кресленика. Виготовлення викр1йки 1

19 Моделювання. Розрахунок ктькосп тканини (пряжО. Доб1р тканини (пряжО 1

20 Технолог1чний процес виготовлення виробу 1

21 Технолопчний процес виготовлення виробу 1

22 Технолопчний процес виготовлення виробу 1

23 Технолопчний процес виготовлення виробу 1

24 Технолопчний процес виготовлення виробу 1

25 Технолопчний процес виготовлення виробу 1

26 Технолопчний процес виготовлення виробу 1

27 Технолопчний процес виготовлення виробу 1

28 Технолопчний процес виготовлення виробу 1

29 Технолопчний процес виготовлення виробу 1

30 Технолопчний процес виготовлення виробу 1

31 Технолопчний процес оздоблення виробу (на власний виб1р) 1

32 Технолопчний процес оздоблення виробу (на власний виб1р) 1

33 Технолопчний процес оздоблення виробу (на власний виб'|р) 1

34 Остаточна обробка виробу. Захист проекту 1

Роздт II. Технолог1я побутовоУ д1яльност1 т а самообслуговування

Проект 1: «Мт стиль».
Технолопя: технолопя проектування власного стилю

1

35 Стил1 в одязг Врахування особливостей <(лгури у вибор1 власного стилю 1



ДЛЯ КЛАС1В, ЩО НЕ ПОДШЯЮТЬСЯ НА ГРУПП

I eapiaHT

5 клас 
Матриця

Кшьккть
п р о е к т

(7)

Об'скти 
проектно- 

технолопчноУ 
Д 1 Я Л Ь Н О Г П  уЧН1В

OcHOBHi
технологи

Додатков!
технологи

К-сть 
годин 

(70 год)
Очтуваж  результати навчально-гпзнавальноУ д1яльност1 учжв

1 2 3 4 5 3

Розд'т /. Основи проектування, матер'шлознавства т а т ехнолога обробки

Проект 1 Лиопвка Технолопя
обробки
деревинних
M a T e p ia -

nie (ДВП,
фанера)

Технолопя
декупажу

10 Учень знайомиться з правилами внутршнього розпорядку навчальноУ майстерж та еле- 
ментами технолопчноУ д1яльностг
В изн ача е  у  cn ien p ap i з  учи т ел ем  т а  тииими учн ям и  ал горит м  взаемодп в майстерн1.

Знае етапи проектування.
Розум1е сутн1сть методу фантазування.
Називае конструкщйж матер1али, необхщж для виготовлення запланованого виробу. 
Визначае необхщну кшьккть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Розр1зняе й називае шструменти та пристосування для обробки конструкщйних матер1ал1в. 
Добирае 1нструменти та матер1али для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з шструментами та пристосуваннями.
Виконуе технолопчж операци вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Виготовляе вир|'б.
Оздоблюе B n p i6  за готовою композищею.
Д о т р им ует ься  п р ав и л  безпечно/ n p a p i n id  час ви кон ан н я  т ехнолог '!Чних о перарЮ

Проект 2 Панно, картина Технолопя 
виготовлен- 
ня аплжацм 
(з текстиль- 
них та при- 
родних 
матер1ал1в)

Технолопя 
обробки 
деревинних 
матер1ал1в 
(ДВП, фане
ра)

б

•

Дотримуеться послщовносн еташв проектноУ д1Яльностг 
Розум1е c y T H ic T b  методу фантазування.
Застосовуе метод фантазування пщ час проектування виробу.
Виконуе малюнок виробу.
Визначае необхщну кшьккть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Виконуе технолопчж операци вщповщно до обраного виробу та технолопУ його виготовлення. 
Добирае Ыструменти та матер1али для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з шструментами та пристосуваннями.
Виготовляе вир1б.
Оздоблюе вир1б за готовою композицкю.
Д о т р и м ует ься  п рав и л  безпечноУ n p a p i n id  ча с  виконання  т ехнолог '!чних операций
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Проект 3 Гольниця Технолопя
ажурного
випилюван-
ня.
Технолопя
обробки
текстильних
MaiepianiB
ручним
способом

10

•

Дотримуеться послщовносп етагпв проектноУ д1яльносп.
Застосовуе метод фантазування пщ час проектування виробу.
П ро в од и т ь  M iHi-м аркет ингов! досл!дження, щ о б  о б ф у н т у в а т и  о б р а н н я  виробу  т а  його  

конст рукщ йни х  особливост ей.

Розтзнае конструкцтш матер1али.
Виконуе малюнок виробу.
Визначае необхщну юльюсть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Виконуе технолопчш операцн вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Добирае 1нструменти та матер1али для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з Ыструментами та пристосуваннями.
Виготовляе вир1б.
Оздоблюе вир1б за готовою композищею.
Д о т р им ует ься  п рав и л  безп ечн о i  n p a p i n id  ча с  виконання  т ехнолог'<чних операцш .

Проект 4 Ялинкова
прикраса

Технолопя
ажурного
випилюван-
ня.
Технолопя 
виготовлен- 
ня вироб1в 
з 6icepy

8 Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, по- 
ширеж в perioHi проживания.
Характ еризуе  pi3Hi т ехнологи  як  види декорат ивно -уж ит кового  м ист ецт ва.

Виконуе малюнок виробу.
Розтзнае конструкцшж матер1али.
Називае конструкции'! матер1али, необхщж для виготовлення запланованого виробу. 
Визначае необхщну юльюсть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Робит ь висновки  п р о  необх1дн'1сть екон ом ного  ви ко ри ст ан н я  конст рукщ йни х  M am epianie. 

Розр1зняе та називае шструменти та пристосування для обробки конструкщйних матер1ал1в. 
Добирае Ыструменти та матер1али для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з Ыструментами та пристосуваннями.
Виконуе технолопчж операцн вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Виготовляе вир1б.
Розу Miе необх1днкт ь д о т р им а н н я  прави л  безпечно) пращ  т а  орган 'ваци  р о б о ч о го  м 'кця

Проект 5 Пазли Технолопя 
обробки 
деревинних 
матер1ал1в 
(ДВП, фане
ра)

Технолопя
декупажу

10 Дотримуеться послщовносп етатв проектноУ д1яльносп.
П ро в од и т ь  MiHi-м а ркет и н го в i досл '1дження, щ о б  о б ф у н т у в а т и  о б р а н н я  ви р о б у  т а  його  

конст рукц  'шних особливост ей.

Застосовуе метод фантазування пщ час проектування виробу.
Усвщомлюе значущють виробу, що виготовляеться.
YceidoM nioe р о зв и т о к  техники.

Розтзнае конструкщйж матер1али.
Називае конструкции'! матер1али, необхщж для виготовлення запланованого виробу. 
Розр1зняе й називае 1нструменти та пристосування для обробки конструкщйних матер1ал1в. 
Виконуе технолопчж операцУУ вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Добирае тструменти та матер1али для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з шструментами та пристосуваннями.
Визначае необхщну ктьюсть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Вир1зняе за характерними ознаками технологП' виготовлення та оздоблення вироб1в, по- 
ширеж в perioHi проживания.
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Виготовляе Bnpi6.
Оздоблюе Bnpi6 за готовою композицию.
Розу m i  с  необх '!днкт ь д о т р им а н н я  п рав и л  безпечно!' n p a p i т а  орган 'зацИ ' р о б о ч о го  м к ц я

Проект 6 Прикраси з 6ice- 
ру, стр'1чсж, ниток 
тощо

Технолопя 
виготовлен- 
ня Bnpo6iB 
з бкеру

10 Дотримуеться послщовносн етатв проектноУ д1яльносн.
Застосовуе метод фантазування пщ час проектування виробу.
П ро в од и т ь  M in i-M apKem uneoei досл1дження, щ о б  о б ф у н т у в а т и  о б р а н н я  ви ро б у  т а  його  

ко н ст р укц ш н и х  особливост ей.

Розтзнае конструкщйж матер1али.
Визначае необхщну кшьккть матер'|ал1в для виготовлення виробу.
Виконуе технолопчж операцн вщповщно до обраного виробу та технологи його виготов
лення.
Добирае шструменти та матер1али для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з Ыструментами та пристосуваннями.
Розр1зняе та називае Ыструменти та пристосування для обробки конструкцмних MaTepianiB. 
Розу M i е необх '!днкт ь д о т р и м а н н я  прави л  безпечно! n p a p i т а  ор гаш зацн  р о б о чо го  м кця. 

Д о т р им ует ься  п р ав и л  безп ечн о !' прац ! n id  ча с  ви кон ан н я  т ехнолог '\чних операцш .

Робит ь висновки  п р о  необх1днкт ь екон ом ного  в и ко ри ст ан н я  конст рукцш ни х  м ат ер  'шл'т. 

Усвщомлюе важливкть дотримання правил безпеки пщ час роботи

Проект 7 Декоративна
кв1ти

Технолопя
обробки
дроту

Технолопя
«ганутель»

12 Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, по- 
ширеж в perioHi проживания.
Х ара кт еризуе  pi3Hi т ехнологи  як  види декорат ивно -уж ит кового  м ист ецт ва. 

Дотримуеться послщовносп етатв проектноТ д1яльностг 
Усвщомлюе значущкть виробу, що виготовляеться.
Виконуе малюнок виробу.
Визначае необхщну кшьккть матер1ал1в для виготовлення виробу. Робит ь висновки  п ро  

необх'1днкт ь екон ом ного  ви кори ст ан н я  конст рукцш ни х  M am ep ian ie .

Добирае та використовуе знаряддя пращ пщ час виршення практичних завдань. 
Дотримуеться npnnoMie роботи з шструментами та пристосуваннями.
Виконуе технолопчж операцп вщповщно до обраного виробу та технологи його виготов
лення.
Виготовляе snpi6.
Усвщомлюе важливкть дотримання безпечних прийом1в npapi

Роздт II. Технолог1я побутовоУ д/яльноспп т а самообслуговування

Проект 1 «Серв1руван- 
ня святкового 
столу»

Технолопя 
формуван- 
ня культури 
споживання 
Тжк
Технолопя 
серв1руван- 
ня столу

2 Розр1зняе столов! прибори.
Cepeipye сил.
Умгпо поводиться за столом.
Усв!дом лю е в а ж л и в к т ь  д о т р и м а н н я  ет икет у для ст во рен н я  гл а сн о го  п ози т и вн о го  1м'1джу
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Проект 2 Безпечне корис- 
тування побуто- 
вими електро- 
приладами

Технолопя 
безпечного 
користуван- 
ня електро- 
приладами

2 Знае правила безпечного користування електроприладами.
Користуеться побутовими електроприладами, дотримуючись правил безпеки.
Розжзнае найпроспил пошкодження побутових електроприлад1в.
Дотри муеться nocnidoenocmi did у раз! виявлення пошкоджень чи несправностей побутових 
електроприлад/'в.
Усв/'домлюе важливкть дотримання правил безпечного користування побутовими елек
троприладами

О р к н то в н и й  кален дарн о -тем ати чни й  план

№ з/п Тема уроку та ТУ змкт К-сть
Г О Д И Н

Дата проведения

1 2 3 4 5

Роздт 1. Основы проектування, матер'тлознавства т а т ехнологи обробки

Об’ект проектноУ д1яльногп № 1: лиспвка.
Основна технолопя: технолопя обробки деревинних матер1ал'|в (ДВП, фанера). 
Додаткова технолопя: технолопя декупажу

10

1-2 Правила внутр1шнього розпорядку в шктьжй майстерж.
Bn6ip об'екта проектування. Поняття про проектування та його етапи. Створення форми лиспвки методом фантазування

2

3-4 Фанера та ДВП як конструкфйж матер1али. Послщовн1сть виготовлення лист1вки. flo6ip та тдготовка матер1ал1в для виго
товлення виробу. Ручний лобзик та пристосування для випилювання

2

5-6 Пщготовка лобзика до роботи. Прийоми безпечноТ роботи лобзиком. Розм1чання. Виконання тренувальних вправ на фанер1 
та ДВП. Технолопчний процес випилювання лиспвки ручним лобзиком

2

7-8 Технолопя випилювання, шл1фування та обпилювання крайок виробу з фанери, ДВП. Технолопя оздоблення декупажем 2

9-10 Технолопя оздоблення лиспвки декупажем. Захист проекту 2

Об'скт проектноУ д1яльносп № 2: панно, картина.
Основна технолопя: технолопя виготовлення аплжацм (з текстильних та природних матер1ал1в). 
Додаткова технолопя: технолопя обробки деревинних матер!ал!в (ДВП, фанера)

6

11-12 Bn6ip об'екта проектування. Послщовжсть виготовлення картини. Матер1али для картини, панно. Створення картини методом 
фантазування на основ! зразюв. Виконання малюнка деталей основними л1жями креслення

2

13-14 Визначення необх1дноТ ктькосп MaTepianiB. flo6ip 1нструменнв та пристосувань. Випилювання основи картини. Шл1фування 
noeepxHi деталей. Обробка крайок. Вир1зання елемент1в апл1кацп

2
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15-16 Наклеювання елеменлв аплжаци на основу. Захист проекту 2

Об'ект проектноТ д1яльност1 №3: гольниця.
Основы технологи: технолопя ажурного випилювання, технолопя обробки текстильних матер!ал1в ручним способом.

10

17-18 Bn6ip об'екта проектування. Поалдовжсть виготовлення гольниф з фанери та тканини. Конструювання гольниШ з викорис- 
танням методу фантазування. Конструкцмж матер1али: фанера, тканина. Мтнмаркетингов1 дослщження

2

19-20 Особливосп ажурного випилювання Bnpo6iB з фанери. Шипове кутове з'еднання. Технолопя розм1чання, розкроювання та 
зшивання виробу з тканини. flo6ip матер1ал!в та Ыструменлв. Розм1чання деталей

2

21-22 Технолопчний процес виготовлення гольниф з фанери та оздоблення його ажурним випилюванням. Технолопчний процес 
виготовлення гольниф з тканини

2

23-24 Технолопчний процес виготовлення гольницс Складання виробу з деталей. Оздоблення гольниШ з тканини 2

25-26 Фарбування гольниШ з фанери. Остаточна обробка виробу. Захист проекту 2

Об'ект проектноТ д!яльносп №4: ялинкова прикраса.
Основна технолопя: технолопя ажурного випилювання, технолопя виготовлення Bnpo6ie з 6icepy

8

27-28 Поняття про технологи декоративно-ужиткового мистецтва. Bn6ip об'екта проектування. Визначення необхщноТ м1жмально) 
ктькосл матер1алу на Bnpi6. З'еднання деталей з фанери. Технолопя виготовлення вироб1в з 6icepy

2

29-30 flo6ip 1нструменлв та пристосувань. Технолопчний процес виготовлення деталей виробу з ажурним випилюванням, виго
товлення деталей з 6icepy

2

31-32 Технолопчний процес контурного й ажурного випилювання деталей, виготовлення деталей прикраси з 6icepy 2

33-34 Технолопя складання виробу. Захист проекту 2

Об'ект проектноТ д1яльносп № 5: пазли.
Основна технолопя: технолопя обробки деревинних матер1ал1в (ДВП, фанера). 
Додаткова технолопя: технолопя декупажу

10

35-36 Розвиток техжки та знарядь прац1. Обирания виробу для проектування. Функцюнальжсть i значуцдсть пазл1в I3 техжчним 
малюнком. Конструювання деталей пазл1в методом фантазування. Виконання малюнка розпилювання пазл1в. Особливосп 
фанери та ДВП

2

37-38 Економне розм1чання на фанер! або ДВП обраним способом. flo6ip MaTepianie, шструмежпв та пристосувань для виготовлення 
пазл1в. Випилювання основи. Наклеювання малюнка пазл1в на основу

2

39-40 Технолопчний процес випилювання деталей пазл1в i3 фанери або ДВП 2

41-42 Технолопчний процес обробки крайок деталей пазл1в 2

43-44 Завершения технолопчного процесу виготовлення пазл1в. Захист проекту 2
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Об'ект проектноТ д!яльносп № б: прикраси з 6icepy, стр1чок, ниток тощо. 
Основна технолопя: технолопя виготовлення вироб1в з 6icepy

10

45-46 Bn6ip об'екта проектування. Нитки, стр1чки та 6icep як конструкцжш матер1али. Конструювання прикраси методом фантазу- 
вання. Виконання малюнка виробу. Мжьмаркетингов1 дослщження

2

47-48 Особливосп технологи виготовлення прикрас 3i crpinoK, 6icepy, ниток. Прийоми плетжня, нанизування. Технолопя з'еднання 
деталей термоклеем, зв'язуванням.
Доб1р та пщготовка MaTepianiB для прикраси. Технолопчний процес виготовлення деталей прикраси.

2

49-50 Технолопчний процес виготовлення деталей прикраси 2

51-52 Технолопчний процес виготовлення деталей прикраси

53-54 Технолопчний процес складання деталей у Bnpi6. Захист проекту 2

Об'ект проектноТ д1яльносп № 7: декоративж KBim 
Основна технолопя: технолопя обробки дроту. 
Додаткова технолопя: технолопя «ганутель»

12

55-56 Декоративно-ужиткове мистецтво в окремих краУнах. «Ганутель» як декоративна технолопя. Bn6ip об'екта проектування. 
Конструкфйт матер1али: др1т, нитки. Економне використання MaTepianis

2

57-58 flo6ip конструкц1йних MaTepianie та Ыструмент1в. Технолопчний процес виготовлення декоративних квтв i3 дроту та ниток: 
формування каркаав пелюсток, намотування пружинок

2

59-60 Технолопчний процес виготовлення декоративних квтв \з дроту та ниток: намотування пружинок, складання каркаав пе
люсток та листов

2

61-62 Технолопчний процес виготовлення декоративних квтв i3 дроту та ниток: складання каркаав пелюсток та лисшв, обмоту- 
вання дротяних каркаав нитками

2

63-64 Технолопчний процес виготовлення декоративних квтв i3 дроту та ниток: обмотування дротяних каркаав нитками, скла
дання деталей у Bnpi6

2

65-66 Технолопчний процес виготовлення декоративних квтв i3 дроту та ниток: складання деталей у Bnpi6. Захист проекту 2

Розд'т II. Технолог1я побутовоУ d'wnbHocmi т а самообслуговування

Проект 1: «Побутов1 електроприлади в моему життЬ.
ТехнолоМя: технолопя безпечного користування електроприладами

2

67-68 Побутов1 прилади та Ухне значения в жигп сучасноУ людини. Безпечне користування побутовими електроприладами 2

Проект 2: «Серв1рування святкового столу».
Технолопя: технолопя формування культури споживання УжЕ технолопя серв1рування столу

2

69-70 MiHi-проект «Серв1рування святкового столу».
Поняття про серв1рування святкового столу. Столов1 прибори. Етикет за столом

2
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Роздт 1. Основа проектування, мат ер'юлознавст ва т а технологи обробки

Проект 1 Рамка для фото Технолопя 
обробки 
деревинних 
MaTepianiB 
(ДВП, фане
ра)

Технолопя
декупажу

8 Розум1е етапи проектування.
Розум1е cymicTb методу бюформ у створенн1 (дослщженж) форми виробу.
Розргзняе моделнаналоги стосовно об'екта проектування.
Знае властивосп конструкцжних матер1ал1в.
Визначае необхщну ктьккть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Добирае конструкцшж матер1али залежно вщ VxHix властивостей.
Добирае жструменти та матер1али для виготовлення виробу.
Виконуе технолопчж операци вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Дотримуеться прийом1в роботи з жструментами та пристосуваннями.
Виготовляе вир1б.
Оздоблюе вир1б за готовою композищею.
Д о т р и м ует ься  п р ав и л  безпечноУ n p a p i nid  ча с  виконання  т ехнолог1чних опврацш

Проект 2 Панно, картина Технология
ниткографм

Технолопя
обробки
деревинних
MaTepia-
nie (ДВП,
фанера)

10 Розр1зняе етапи проектно) д1яльносп.
Застосовуе методи фантазування та бюформ пщ час проектування виробу.
Розргзняе моделеаналоги стосовно об'екта проектування.
Знае властивосп конструкцжних матер1алгв.
Добирае конструкцжж матер(али залежно вщ YxHix властивостей.
Визначае необхщну кшьккть M aT epianiB  для виготовлення виробу.
Добирае жструменти та матер1али для виготовлення виробу.
Виконуе технолопчж операци вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Дотримуеться прийом1в роботи з жструментами та пристосуваннями.
Виготовляе вир1б.
Оздоблюе вир1б за готовою композищею.
Д о т р и м ует ься  прави л  безпечноУn p a p i n id  ча с  ви кон ан н я  т ехнолог '\чних операц 'ш

Проект 3 Кухонне при- 
ладдя (лопатка, 
виделка тощо)

Технолопя
обробки
деревини

Технолопя
оздоблення
вироб1в
художжм
випалюван-
ням (nipo-
граф1я)

12 Розргзняе етапи проектно) д1яльносп.
Застосовуе методи фантазування та бюформ пщ час проектування виробу.
Розумге моделнаналоги як icropiio розвитку техжчного об'екта; розум1е сутжсть базово) модели 
Мае уявлення про масштаб.
Читае та виконуе зображення плоско)' детал1 (схеми).
Знае властивосп конструкщйних матер1ал1в.
Розум1е роль  п ри ро д ни х  M am ep ian ie  як  веж ливого  еколог 'м ного р е сур су  в збереж ент  довюлля. 

Висловлюе судження щодо цжносп конструкцжних матер1ал1в природного походження. 
Визначае необхщну ктьккть матергал1в для виготовлення виробу. Добирае конструкцжж 
матер1али залежно вщ Тхжх властивостей.
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Обгрунтовуе взаемозв'язок м1ж дотриманням технолог» виготовлення i яюстю виробу. 
Добирае Ыструменти та матер1али для виготовлення виробу.
Виконуе технолопчж операци вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Дотримуеться прийом1в роботи з Ыструментами та пристосуваннями.
Виготовляе вир1б.
Оздоблюе enpi6 за готовою композищею.
Дотримуеться правил безпечно/ npapi nid час виконання технолог'!чних операцш

Проект 4 Органайзер для 
рукодтля

Технолопя 
обробки 
деревинних 
матер'1ал1в 
(ДВП, фане
ра).
Технолопя
обробки
текстильних
матер1ал1в
ручним
способом

Технолопя 
оздоблення 
виро61в ху-
ДОЖН1М ви-
палюванням
(трограф1я).
Технолопя
виготовлен-
ня вишитих
виро61в по-
чатковими,
л1чильними
та декора-
тивними
швами

14 Розр1зняе етапи проектноТ д1яльносп.
Застосовуе методи фантазування та бюформ nifl час проектування виробу.
Розр1зняе модельаналоги стосовно об'екта проектування.
Читае та виконуе зображення плоско) деталi (схеми).
Визначае типи деталей. Розр1зняе детал1 за способом отримання. Усвщомлюе значения 
деталi як частини виробу.
Знае властивосп конструкцЫних MaTepianiB.
Визначае необхщну ктьюсть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Добирае конструкцЫж матер'юли залежно вщ Тхжх властивостей.
Добирае Ыструменти та матер1али для виготовлення виробу.
Виконуе технолопчж операци вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Дотримуеться прийом1в роботи з Ыструментами та пристосуваннями.
Виготовляе вир1б.
Оздоблюе Bnpi6 за готовою композицию.
Дотримуеться правил безпечно)' npapi nid час виконання технолог'шних операцШ

Проект 5 Головоломка 
з дроту

Технолопя
обробки
дроту

6 Розр1зняе етапи проектноТ д1яльносп.
Знае властивосп конструкцшних матер1ал1в.
Добирае конструкцЫж матер!али залежно вщ TxHix властивостей.
Добирае Ыструменти та матер1али для виготовлення виробу.
Виконуе технолопчж операци вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Дотримуеться прийом1в роботи з Ыструментами та пристосуваннями.
Виготовляе вир1б.
Дотримуеться правил безпечно/ npapi nid час виконання технолог'мних операцш

Проект 6 Писанка Технолопя 
виготовлен- 
ня писанок

8 Розр1зняе етапи проектноТ д1яльностТ
Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, по- 
ширеж в perioHi проживания.
Застосовуе методи фантазування та бюформ nifl час проектування виробу.
Добирае конструкцшж матер1али залежно вщ Тхжх властивостей.
Обгрунтовуе взаемозв'язок м!ж дотриманням технологи виготовлення i яюстю виробу. 
Добирае Ыструменти та матер|'али для виготовлення виробу.
Виконуе технолопчж операци вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Дотримуеться прийом1в роботи з Ыструментами та пристосуваннями.
Виготовляе enpi6.
Оздоблюе Bnpi6 за готовою композищею.
Дотримуеться правил безпечно7 npapi nid час виконання технолог'<чних операцш
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Проект 7 Вирощування 
ммнатних рослин

Технолопя 
вирощуван
ня к1мнат- 
них рослин

8 Розр1зняе етапи проектноТ д1яльносп.
Добирае шструменти та матер1али для виготовлення виробу.
Визначае необхщну кшьмсть MaTepianie для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з шструментами та пристосуваннями. 
Д о т р им ует ься  п рав и л  безпечноУ n p a p i nid  ча с  ви кон ан н я  т ехнолог 'т них on ep ap id

Роздт II. Технолог1я побутовоУ д1яльносгт' та самообслуговування

Проект 1 «Охайне житло» Технолопя 
догляду за 
житлом

2 Знае правила добору мийних 3aco6ie для догляду за р1зними видами поверхонь. 
Знае правила безпечного користування мийними засобами та побутовою техшкою. 
Читае i розум1е шформацго про товари.
Розр1зняе та добирае мийж засоби та шструменти для прибирания житла. 
К р и т и чн о  ст ав и т ься  до 'т ф орм ацп п р о  т ов ар и  для збереж ення здоров 'я.

О б говорю е  т а  висловлю е  вл асн у  дум ку щ одо  ва ж л и в о ст '1 для л ю д ин и  eie ieHU  жит ла. 

Усв/домлюе ва ж л и в кт ь  вибору  м и й н и х  засоб 'ю  т а  Ухнього впливу н а  довкт ля

Проект 2 «Здоров'я та кра
са мого волосся»

Технолопя 
догляду за 
волоссям

2 Знае, як1 чинники впливають на стан волосся.
Визначае комплекс процедур та засоб1в для догляду за власним волоссям залежно вщ 
його типу.
Плануе дм з догляду за власним волоссям.
УсвУдомлюе необх'1д н 'кт ь догляду за  волоссям

Opif-нтовний календарно-тематичний план

№ 3/п Тема у р о к у  та  Ti змкт К-сть
годин

Дата проведения

1 2 3 4 5

Роздт 1. Основи проектування, матвр'тлознавства та технолога обробки

Об'ект проектноТ д:яльносп № 1: рамка для фото.
Основна технолопя: технолопя обробки деревинних M a T ep ian iB  (ДВП, фанера). 
Додаткова технолопя: технолопя декупажу

8

1 - 2 Послщовжсть проектування вироб1в. Bn6ip об'екта проектування. Поняття про моделнаналоги. Особливосп конструкцм рамки 
для фото. Виконання малюнка виробу

2

3-4 Поимдовжсть виготовлення рамки для фото. Технолопчж операцм з обробки фанери або ДВП. flo6ip матер1ал1в та шстру* 
меннв. Розм1чання деталей

2

5-6 Технолопчний процес виготовлення рамки для фото: випилювання деталей, обробка крайок, шл1фування 2

7-8 Технолопя оздоблення рамки декупажем. Захист проекту 2
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Об'ект проектноТ д1яльносп № 2: панно, картина.
Основна технолопя: технолопя ниткографи.
Додаткова технолопя: технолопя обробки деревинних MaTepianiB (ДВП, фанера)

10

9-10 Bn6ip об'скта проектування. Особливоси виробу. Планування роботи з урахуванням етатв проектування. Вироби-аналоги 
панно. Конструювання виробу i3 застосуванням фантазування. Виконання малюнка

2

11-12 Технолопя ниткографи. Властивоси ниток, фанери або ДВП. Технолопя тдготовки основи. flo6ip матер1ал1в та Ыструменнв. 
Розм1чання деталей

2

13-14 Технолопчний процес виготовлення та тдготовки основи для ниткографи: розм1чання, випилювання, шл1фування 2

15-16 Технолопчний процес виготовлення панно: нанесения малюнка, приклеювання ниток на основу 2

17-18 Технолопчний процес виготовлення панно: нанесения малюнка, приклеювання ниток на основу. Захист проекту 2

Об'ект проектноТ д1яльност1 № 3: кухонне приладдя.
Основна технолопя: технолопя обробки деревини.
Додаткова технолопя: технолопя оздоблення вироб1в художжм випалюванням (шрограф1я)

12

19-20 Bn6ip об'екта проектування. Особливосл виготовлення виробу. Модельаналоги лопаток, виделок з деревини. Конструювання 
форми виробу методом фантазування або бюформ. Г1оняття про масштаб. Есюз виробу

2

21-22 Деревина як конструкцмний матер1ал природного походження. Породи деревини. flo6ip MaTepianiB для виробу. flo6ip iH- 
струмент1в та пристосувань

2

23-24 Технолопчний процес виготовлення лопатки, виделки: розм1чання за малюнком або еск1зом, випилювання, обпилювання 
крайок

2

25-26 Технолопчний процес виготовлення лопатки, виделки: обпилювання крайок, цялфування крайок та поверхж 2

27-28 Технолопя оздоблення вироб1в випалюванням: пристрж, прийоми та способи, правила безпеки. Виконання тренувальних 
вправ. Оздоблення лопатки, виделки випалюванням

2

29-30 Оздоблення лопатки, виделки випалюванням. Захист проекту 2

Об'ект проектноТ д1яльносп № 4: органайзер для рукодшля.
Основна технолопя: технолопя обробки деревинних матер1ал1в (ДВП, фанера), технолопя обробки текстильних матер1ал1в ручним 
способом.
Додаткова технолопя: технолопя оздоблення вироб1в художжм випалюванням (трограф1я), технолопя виготовлення вишитих виро61в 
початковими, л1чильними та декоративними швами

14

31-32 Поняття про деталь як частину виробу. Способи отримання деталей. Bn6ip об'екта проектування. Модельаналоги виробу. 
Виконання ecKi3ie деталей. Bn6ip композицм для оздоблення. Оздоблення швами

2

33-34 Особливосп та порядок виготовлення деталей i3 фанери, тканини. З'еднання деталей i3 фанери шиповим з'еднанням, деталей 
i3 тканини —  швами. Доб1р Ыструменпв та матер1ал1в для виробу: фанера, цупка тканина, матер1али для вишивання

2
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35-36 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу з фанери: розм1чання, випилювання.
Технолопчний процес виготовлення деталей виробу з тканини: розм1чання, розкроювання, оздоблення вишивкою

2

37-38 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу з фанери: випилювання, обробка крайок. 
Технолопчний процес виготовлення деталей виробу з тканини: оздоблення вишивкою

2

39-40 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу з фанери: шл1фування, нанесения малюнюв на поверхж деталей. 
Технолопчний процес виготовлення деталей виробу з тканини: оздоблення вишивкою

2

41-42 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу з фанери: нанесения малюнюв на поверхт деталей, випалювання, 
складання виробу.
Технолопчний процес виготовлення деталей виробу з тканини: оздоблення вишивкою, зметування, зшивання виробу

2

43-44 Остаточна обробка виробу. Захист проекту 2

Об'ект проектноТ д1яльносп № 5: головоломка з дроту. 
Основна технолопя: технолопя обробки дроту

6

45-46 Bn6ip об'екта проектування. Моделианалоги головоломок. Дргг як конструкщйний матер1ал. Технолопчж операцн з обробки 
дроту з р1зних MaTepianie. Технолопчж пристосування для головоломок

2

47-48 flo6ip матер1ал1в та Ыструменлв. Технолопчний процес виготовлення головоломки: випрямляння заготовок, розм1чання, 
подш на частини, обпилювання торщв, згинання на оправках та пристосуваннях

2

49-50 Складання виробу. Захист проекту 2

Об'ект проектноТ д1яльносп № 6: писанка.
Основна технолопя: технолопя виготовлення писанок

8

51-52 Bn6ip об'екта проектування. Сучасна писанка в р1зних регюнах та кражах. Оздоблення писанок сучасними матер1алами. 
Конструювання малюнка для оздоблення писанок методом фантазування або бюформ

2

53-54 Поняття про яюсть виробу. flo6ip конструкщйних матер1ал1в для оздоблення. flo6ip 1нструменлв та обладнання для оздоб
лення писанок. Пщготовка основи писанки до оздоблення

2

55-56 Технолопчний процес оздоблення основи писанки (на en6ip) 6icepoM, нитками, лелЬками, стр1чками 2

57-58 Технолопчний процес оздоблення основи писанки (на Bn6ip) 6icepoM, нитками, лел1тками, стр1чками. Захист проекту 2

Об'ект проектноТ д1яльносл № 7: вирощування юмнатних рослин. 
Основна технолопя: технолопя вирощування юмнатних рослин

8

59-60 Bn6ip об'екта проектування. К1мнатж рослини. ОсобливосД догляду за поширеними юмнатними рослинами: мжрокл1мат, 
Грунт, п1дживлення. Шкщники к1мнатних рослин

2

61-62 Технолопя висаджування, пересаджування та вегетативного розмноження юмнатних рослин. 1нструменти для догляду за 
юмнатними рослинами

2
00
on
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63-64 Технолопчний процес догляду за юмнатними рослинами: розсаджування, пересаджування, пщживлення, поливания 2

65-66 Технолопчний процес догляду за к1мнатними рослинами: розсаджування, пересаджування, тдживлення, поливания. Захист 
проекту

2

Роздт II. Твхнолог1я побутовоУ д1ялыюспн' та самообслуговування

Проект 1: «Охайне житло».
Технолопя: технолопя догляду за житлом

2

67-68 Технолопя прибирания житла. Мийж засоби та Тх безпечне використання. Догляд за р1зними поверхнями 2

Проект 2: «Здоров'я та краса мого волосся». 
Технолопя: технолопя догляду за волоссям

2

69-70 Зовжшжй вигляд волосся. Предмета та засоби догляду за волоссям. Догляд за волоссям 2

7 клас 
М атриця

Кшьмсть
проектов

(4)

Об'скти 
проектно- 

технолопчноТ 
д1яльносп учн1В

Основы
технологи

Додатков!
технологи

К-сть 
годин 

(35 год)
Очжуваж результати навчально-шзнавальноТ д1яльносп учжв

1 2 3 4 5 3

Розд'т 1. Основи проектування, матер'юлознавства та технологи обробки

Проект Т BimaK для одягу Техноло
пя ручноТ 
обробки 
деревини

Технолопя
обробки
дроту.
Технолопя
декупажу

8 Плануе власну проектну д1яльжсть.
Розум1е призначення методу фокальних об'ёкт1в. Вщтворюе алгоритм методу фокальних 
об'екбв для вдосконалення чи створення виробу.
Читае та виконуе граф!чж зображення (схемй) на дв1 площини проекфй (за потреби пщ 
час виконання проекту).
Комбшуе компози^ю для оздоблення виробу.
Знае будову та принцип дм шструмент1в, пристосувань та обладнання для обробки кон- 
струкцжних матер1ал1В.
Розр1зняе види мехажзм1в перетворення та передавання руху. Робить висновки про роль 
мехажзм'ш у перетворювальнш д1яльностм 
Характеризуе властивосп конструкцжних матер1ал1в.
Добирае матер1али, Ыструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в робота з инструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Виконуе технолопчж операцм вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення.
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Використовуе контрольно-вим1рювальний шструмент.
Виготовляе вир1б.
Оздоблюе Bnpi6.
Дотримуеться правил безпечно) прац! nid час виконання технолог'мних операцш. 

Розраховуе ор1ентовну варлсть витрачених матер1ал1в

Проект 2 Панно Технолопя
оздоблення
мозаТкою

Технолопя 
обробки 
деревинних 
матер1ал1в 
(ДВП, фане
ра).
Технолопя 
виготовлен- 
ня вироб1в 
3i шюри

8 Плануе власну проектну д1яльшсть.
Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, по- 
ширеж в perioHi проживания.
Застосовуе методи проектування.
Усвщомлюе важлив|'сть грамотного виконання граф1чного зображення для виготовлення 
виробу.
Характеризуе властивосл конструкцжних MaTepianiB.
Розум1е вплив властивостей конструкцшних матер1ал(в на технолопю обробки.
Знае будову та принцип дп шструменлв, пристосувань та обладнання для обробки кон- 
струкфйних MaTepianie.
Добирае матер1али, шструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Виконуе технолопчж операци вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Використовуе контрольно-вим1рювальний Ыструмент.
Дотримуеться прийом1в роботи з шструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Виготовляе вир1б.
Оздоблюе Bnpi6.
Дотримуеться правил безпечноi прац/ nid час виконання технолог:чних операцш. 

Розраховуе ор1ентовну варлсть витрачених матер!ал1в

Проект 3 Штучж кв1ти Техноло
гия ручноТ 
обробки 
деревини. 
Технолопя 
виготовлен- 
ня штучних 
квтв

Технолопя
оздоблення
р1зьблен-
ням

11 Плануе власну проектну д1яльнкть. Пояснюе сутнкть моделианалогу для проектування 
виробу.
Використовуе моделнаналоги для вдосконалення виробу.
Характеризуе властивосл конструкцшних MaTepianie.
Знае будову та принцип дн жструменлв, пристосувань та обладнання для обробки кон
струкцшних матер1ал1в.
Добирае матер1али, жструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з жструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Виконуе технолопчж операци в1дповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Виготовляе enpi6.
Використовуе контрольно-вим1рювальний шструмент 
Оздоблюе enpi6.
Дотримуеться правил безпечноi npapi nid час виконання технолог'мних операцш. 

Розраховуе ор1ентовну варткть витрачених матер1ал1в.
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Проект 4 Елементи
ландшафтного
дизайну

Техноло
пя ланд
шафтного 
дизайну

Техноло
пя ручноТ 
обробки 
деревини.

6 Плануе власну проектну д1яльнкть.
Визначае сфери застосування р1зних вид1в технолопй.
Створюе композифю для оздоблення виробу.
Знае будову та принцип ди Ыструменпв, пристосувань та обладнання для обробки кон- 
струкцшних MaTepianiB.
Виконуе технолопчш операцн вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Дотримуеться прийом1в робота з Ыструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Оздоблюе вир1б.
Дотримуеться правил безпечной npapi nid час виконання технолог/чних операций. 
Розраховуе ор1ентовну варлсть витрачених MaTepianie

Роздт II. Технология побутово)' дйяльностй та самообслуговування

Проект 1 «Малярн: робота 
в no6yTi власни- 
ми руками»

Технолопя
малярних
po6iT

1 Наводить приклади застосування вщповщних технолопй тд час виконання малярних po6iT. 
Знае шк1дливий вплив фарб / може запобйгати УхнИй шмдливИй ди.
Добирае матер1али та шструменти для виконання малярних po6iT.
Усв '1домлюе важлив 'ють правильного добору Mamepia/iie для малярних po6im з погляду до- 
цйльностi та безпеки Ух використання

Проект 2 «Я —  споживач» Технолопя 
придбання 
продукт! в 
харчування 
та Ыших 
товар|'в

1 Наводить приклади призначення етикеток та еколопчних символ1в.
Читас та розум1е значения спец1альних символ1в, штрих-код1в.
Розрйзняе еколог'1чш символи i стандарти якост/ й безпеки.
Критично ставиться до йнформаци про товари для збереження здоров'я. 
Висловлюе власт судження про необхйднйсть маркування споживчих товарйв. 
Усвйдомлюе важливйсть дотримання рекомендаций щодо утилйзаци тори

OpieHTOBHMii кален д арн о -те м ати чни й  план

№ з/п Тема уроку та н змкт К-сть
Г О Д И Н

Дата проведення

1 2 3 4 5

Роздт 1. Основи проектування, матер'шлознавства та технологи обробки

Об'ект проектноТ д1яльносп № 1: в1шак для одягу.
Основна технолопя: технолопя ручноТ обробки деревини.
Додаткова технолопя: технолопя обробки дроту, технолопя декупажу

8

1 Bn6ip об'екТа проектування. Планування проектноТ д1яльносл. Удосконалення виробу методом фокальних об'еклв. Компо
зита для оздоблення

1

- п— ua rmi ппошини пооекцн. Читання ecKi3iB об'емних деталей виробу з деревини 1
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3 Деревина як конструюфйний матер1ал. flo6ip та визначення юлькосп пиломатер1ал1в для виробу. Технолопя обробки дере
вини. Мехашзми в обладнанж

1

4 Технолопчний процес виготовлення виробу: розм1чання, пиляння, стругания пиломатер1ал1в 1

5 Технолопчний процес виготовлення виробу: стругания, обпилювання рашптями, ишфування 1

6 Технолопчний процес виготовлення виробу: оздоблення декупажем 1

7 Технолопчний процес виготовлення гачка з дроту: випрямляння, подш на частини, обпилювання торц1в, згинання. Техноло
пчний процес складання виробу

1

8 Захист проекту 1

Об'ект проектноТ дЫльносп № 2: панно.
Основна технолопя: технолопя оздоблення мозаТкою.
Додаткова технолопя: технолопя обробки деревинних матер1ал1в (ДВП, фанера), технология виготовлення вироб!в 3i шюри

8

9 Bn6ip об'екта проектування. Планування проектноТ д1яльносп. Комбшування композицп для панно з рельефноТ мозаТки або 
3i шюри

10 Матер1али для виконання мозаТкового набору. Технолопя виготовлення мозаТкового набору 3i шюри або деревинних мате- 
pianie. flo6ip матер1ал1в для панно

1

11 Технолопчний процес виготовлення панно: випилювання з фанери та вир1зання 3i тюри елеменив мозаТкового набору 1

12 Технолопчний процес виготовлення виробу: випилювання з фанери та вир1зання 3i шюри елеменпв мозаТкового набору, Тх 
обробка

1

13 Технолопчний процес виготовлення виробу: обробка елеменлв мозаТкового набору, фарбування елеменлв мозаТки, гпдго- 
товка основи

1

14 Технолопчний процес виготовлення виробу: завершения пщготовки основи. Наклеювання мозаТкового набору на основу 1

15 Наклеювання мозаТкового набору з фанери або 3i шюри на основу 1

16 Захист проекпв 1

Об'ект проектноТ д1яльност1 № 3: штучж K B i™ .

Основна технолопя: технолопя ручноТ обробки деревини, технолопя виготовлення штучних квтв. 
Додаткова технолопя: технолопя оздоблення р1зьбленням

1 1

17 Bn6ip об'екта проектування. Планування проектноТ д1яльностг Поняття про модель-аналог. Конструювання штучних квтв. 
Плоско-рельефне р1зьблення

1

18 Пиломатер1али. Властивосп деревини. Тканина для штучних квтв. Подготовка тканини 1

19 Технолопя виготовлення штучних квтв \г деревини, з тканини 1

20 flo6ip матер1ал1в, Ыструмент!в та обладнання. Розм1чання заготовок 1



1 2 3 4
—

5

21 Технолопчний процес виготовлення штучних квтв з деревини (пиляння, стругания) та тканини (вир1зання деталей, надання 
об'емно) форми)

1

22 Технолопчний процес виготовлення штучних квтв з деревини (обпилювання, шл1фування) та тканини (надання об'емно)' 
форми деталям)

1

23 Технолопчний процес виготовлення штучних квтв з деревини (надання рельефно)' поверхш деталям) та тканини (виготов
лення тичинок та додаткових елеменлв квтв)

1

24 Технолопчний процес виготовлення штучних квтв з деревини (надання рельефно)' поверхш деталям, фарбування) та тканини 
(виготовлення стебел та основи). Складання деталей у вир1б

1

25 Технолопчний процес виготовлення штучних квтв з деревини (надання рельефно)' поверхш деталям, фарбування) та тканини
(виготовлення стебел та основи)

1

26 Технолопчний процес виготовлення штучних квтв i3 деревини та тканини: складання деталей у вир1б

27 Захист проекте 1

Об'ект проектноУ д1яльносп № 4: елементи ландшафтного дизайну. 
Основна технолопя: технолопя ландшафтного дизайну.
Додаткова технолопя: технолопя ручноУ обробки деревини

6

28 Bn6ip об'екта проектування. Планування проектноУ д1яльносп. Технологи та сфери Ух застосування. Поняття про ландшафтний
дизайн

1

29 Елементи та матер1али в ландшафтному дизайне Комбжування композици клумби 1

30 Технолопя створення елемешпв ландшафтного дизайну. Висаджування рослин. flo6ip MaTepianiB та Ыструмешпв 1

31 Технолопчний процес виготовлення елеметлв ландшафтного дизайну з деревини та жших MaTepianie 1

32 Технолопчний процес створення клумби з елементами ландшафтного дизайну 1

33 Захист проекнв 1

РозЫл II. Технолог!я побут овоТd'wnbHocmi т а самообслуговування

Проект: «Я —  споживач».
Технолопя: технолопя придбання продукте харчування та жших Toeapie

1

34 1нформац1я про товари. Символжа та кодування Toeapie. Утил1зац1я тари 1

Проект: «Малярш роботи в побул власними руками». 
Технолопя: технолопя малярних po6iT

1

35 Матер1али для виконання малярних робт Технолопя виконання малярних робт Правила безпеки тд  час виконання ма
лярних робгг

1



8 клас 
М атр и ц я

Кшьккгь
проекты

(4)

Об'екти 
проектно- 

технолопчноУ 
д 1яльноет1 учыв

Основы
технологи

Додатков!
технологи

К-сть
годин

(35 год)
Очжуван! результат и навчально-шзнавальноТ д(яльност1 учыв

1 2 3 4 5 3

Роздт 1. Основи проектування, матер/алознавства т а т ехнологи обробки

Проект 1 Килимок 
на стшець

Техноло
гия ручноТ 
обробки 
деревини. 
Технолопя 
виготовлен- 
ня швейних 
вироб1в 
ручним 
способом

Технология
печворк

8 Визначае завдання та плануе проектну д1яльжсть.
Пояснюе flo6ip метод1в лроектування. PosyMie комбшаторику як провщний метод у ство
рены форми виробу. Застосовуе прийоми комбшаторики в процеа проектування виробу. 

Розраховуе та плануе opiem-овну варлсть витрачених MaTepianiB. Усв1домлюе важ ливю т ь  

безе'!дходного виробницт ва.

Визначае необхщну кшьккть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Пояснюе будову та принцип дн шструменлв, пристосувань та обладнання для обробки 
конструкцшних матер1ал1в.
Добирае матер1али, шструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Виконуе технолопчж операци в1дповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 

Дотримуеться прийом1в роботи з шструментами, пристосуваннями та обладнанням. 

Виготовляе Bnpi6.
Д о т р и м ует ься  прави л  безпечно i  n p a p i n id  час ви конання  т ехнолог1чних операций

Проект 2 Шпилька 
для волосся

Техноло- 
пя ручноТ 
обробки 
деревини

Технология
мозаТки.
Технолопя
декупажу

7 Визначае завдання та плануе проектну д1яльжсть.
Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, по- 
ширеж в perioHi проживания.
Добирае та застосовуе методи проектування для виршення завдань.

Створюе композитна для оздоблення виробу.
Використовуе модельаналоги для анал1зу та подальшого компонування об'екта проектування. 

Висловлюе судження щодо вибору форми та оздоблення виробу.

Враховуе переваги та недолжи конструкцшних матер1ал1в пщ час Ух добору.

Розраховуе та плануе ор1ентовну варткть витрачених матер1ал1в.
Добирае матер1али, шструменти та обладнання для виготовлення виробу.

Виконуе технолопчж операци вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 

Дотримуеться прийом1в роботи з шструментами, пристосуваннями та обладнанням. 

Виготовляе Bnpi6.

Оздоблюе Bnpi6.
Д о т р и м ует ься  п рав и л  безп ечн о in p a p i  n id  час ви кон ан н я  т ехнолог '1чних операций



1 2 3 4 5 3

Проект 3 Декоративне 
дерево з бкеру

Технолопя 
виготовлен- 
ня 8ироб1в 
i 3  6icepy

Технолопя
обробки
дроту

10 Визначае завдання та плануе проектну д1яльжсть.
Добирае та застосовуе методи проектування для вир1шення завдань.
Використовуе моделнаналоги для анал1зу та подальшого компонування об'екта проектування. 
Розраховуе та плануе ор1ентовну варлсть витрачених матер1ал1в.
Добирае матер1али, тструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Виконуе технолопчж операци вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Дотримуеться прийом1в роботи з шструментам'и, пристосуваннями та обладнанням. 
Оц 'т ю е ви кон ан н я  т ехнопог!чних  операц/'й т а  усувае  недол/ки.

Виготовляе вир1б.
Д о т р им ует ься  п рав и л  бвзпечноТ n p a p i n id  ча с  ви кон ан н я  т ехнолог 'м них  операцШ

Проект 4 Садовий Ывентар Техноло
пя ручноТ 
обробки 
сортового 
прокату

Технолопя 
мехашчноТ 
обробки 
деревини. 
Техноло
пя ручноТ 
обробки 
деревини

8 Визначае завдання та плануе проектну д1яльжсть. Обгрунтовуе доцгпьжсть визначеного 
плану дм.
Мае уявлення про сучасж технологи виготовлення конструкц)йних матер1ал1в. Усв1домлюе 

вплив M am ep ian ie  х/м/чного походж ення н а  зд о ро в 'я  лю дини.

Читае та виконуе граф1чж зображення (схеми) на три площини проекцж (за потреби пщ 
час виконання проекту). Усвщомлюе важлив!сть уммня читати креслення.
Характеризуе принцип дм машини. Усвщомлюе важлив1сть машини в контекст) розвитку 
техжки (технолопй).
Висловлюе судження про flo6ip конструкцмних MaTepianie на основ) певних критерпв. 
Розраховуе та плануе opiem-овну варлсть витрачених MaTepianiB.
Добирае матер1али, Ыструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Виконуе технолопчж операци вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Дотримуеться прийом1в роботи з жструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Виготовляе вир1б.
Д о т р и м ует ься  прави л  б езпечн о/ n p a p i n id  ча с  ви ко н ан н я  т ехнол оД чн и х  операцШ

РозЫл II. Технолог/я побутовоУ d ien b H o cm i та самообслуговування

Проект 1 «Моя зачкка» Технолопя
добору
зачкки

1 Знае, як за допомогою рослинних натуральних засоб1в змщнити волосся та змжити його 
Konip.
Добирае зачкку вщповщно до форми обличчя.
Р озр 'зняе  т а  д об ирае  р о сл и н н i за соб и  для догляду за  волоссям .

В исл овлю е  судж ення п р о  переваги  н а т ур а л ьн и х  р о сл и н н и х  засоб '!в у  д о гл яд '1 з а  волоссям

Проект 2 «Мм одяг —  
мм iMifl>K»

Технологи 
добору одя- 
гу та взуття 
i догляду за 
ними

1 Знае види одягу та взуття, технолопю догляду за ними.
Називае засоби догляду за одягом та взуттям.
Виконуе flo6ip одягу та взуття з урахуванням власних параметр1в та потреб.
Д огляд ае  за  одягом, взут т ям  т а  д от рим ует ься  eidnoeidHux caHim apHO-eiiieHiHHux вимог. 

Усвщомлюе важливють догляду за одягом та взуттям.
К р и т и чн о  ст ав и т ься  д о  в и ко ри ст ан н я  одягу  т а  взут т я за леж н о  eid п о т р е б  т а  ca n im ap -  

но-г'1г'1ен1чних вим ог



О р кн то в н и й  календарно-тематичний план

№ з/п Тема уроку та ТТ змкт К-сть
годин

Дата проведения

1 2 3 4 5

Роздт 1. Основи проектування, матер'шлознавства т а технологи обробки

Об'ект проектноТ д!яльност1 № 1: килимок на стшець.
Основн1 технологи: технолопя ручноТ обробки деревини; технолопя виготовлення швейних вироб1в ручним способом. 
Додаткова технология: технолопя печворк

8

1 Безвщходне виробництво в проектуванш вироб!в. Планування проектноТ д!яльностТ Bn6ip об'екта проектування. Конструю- 
вання килимка методом комбшаторики

1

2 Конструкции! матер1али для килимка та розрахунок Тх ктькостг Технолопя виготовлення елеметтв килимка. flo6ip матерь 
ал1в, шструменлв та обладнання

1

3 Технолопчний процес виготовлення виробу (з деревини та тканини): розм1чання та вир1зання деталей 1

4 Технолопчний процес виготовлення виробу: вир1зання та обробка деталей 1

5 Технолопчний процес виготовлення виробу: вир1зання та обробка деталей 1

б Технолопчний процес виготовлення виробу: обробка деталей, складання Тх у вир1б 1

7 Технолопчний процес виготовлення виробу: складання виробу та його остаточна обробка 1

8 Захист проекту 1

Об'ект проектноТ д1яльносп № 2: шпилька для волосся. 
Основна технолопя: технолопя ручноТ обробки деревини. 
Додатков1 технологи: технолопя мозаТки, технолопя декупажу

7

9 МозаТка та декупаж як технологи декоративно-ужиткового мистецтва. Планування проектноТ д1яльносп. Технолопя виготов
лення. Методи конструювання

1

10 МоделРаналоги шпильок для волосся. Конструювання форми та створення композицм оздоблення для мозаТки або декупажу. 
Розрахунок MaTepianie

1

11 flo6ip MaTepianie для виробу. flo6ip жструметТв та обладнання. Розм1чання заготовок 1

12 Технолопчний процес виготовлення виробу: випилювання, обпилювання, илифування крайок та поверхж 1

13 Технолопчний процес виготовлення виробу: пщготовка до оздоблення, виготовлення елеменлв оздоблення 1

14 Технолопчний процес виготовлення виробу: оздоблення шпильки для волосся 1

15 Захист проекту 1



1 2 3 4 5

Об'ект проектноТ д1яльносп № 3: декоративне дерево з 6icepy. 
Основна технология: технолопя виготовлення вироб1в i3 6icepy. 
Додаткова технолопя: технолопя обробки дроту

10

16 Планування проектноТ д1яльносп. Bn6ip об'екта проектування. Моделианалоги дерев i3 6icepy. Конструювання власного 
дерева р1зними методами

1

17 Технолопя виготовлення листочюв та плок i3 6icepy та дроту. Розрахунок ор1ентовноТ юлькосл та вартосл матер1ал1в. Виго
товлення листочюв \з 6icepy та дроту

1

18 Технолопчний процес виготовлення листочюв i3 6icepy та дроту 1

19 Технолопчний процес виготовлення листочюв i3 6icepy та дроту 1

20 Технолопчний процес виготовлення листочюв \з 6icepy та дроту 1

21 Технолопчний процес виготовлення листочюв i3 6icepy та дроту 1

22 Технолопчний процес виготовлення листочюв i3 6icepy та дроту 1

23 Технолопчний процес виготовлення каркаса дерева. Складання листочюв у гшки та монтаж до каркаса 1

24 Технолопчний процес складання листочюв у плки та монтаж до каркаса. Формування стовбура дерева 1

25 Захист проекту 1

Об'ект проектноТ д!яльносп № 4: садовий жвентар.
Основна технология: технолопя ручноТ обробки сортового прокату.
Додатков1 технологи: технолопя механ1чноТ обробки деревини, технолопя ручноТ обробки деревини

8

26 Планування проектноТ д1яльносп. Bn6ip об'екта проектування. Модельаналоги садових тструметчв. П о н я т т я  про машину 
та принцип ТТ ди

1

27 Проектування та конструювання виробу. Граф1чн1 зображення деталей на три площини 1

28 Сталь як матер1ал x iM iH H o r o  походження. CynacHi технологи виготовлення конструкцжних матер1ал1в. Вплив на здоров'я та 
еколопю. Доб1р M a T e p ia n ie

1

29 Технолопчний процес виготовлення деталей садових жструменлв i3 сортового прокату: розм1чання, р1зання, обпилювання 1

30 Технолопчний процес виготовлення деталей садових жструменлв i3 сортового прокату: обпилювання, згинання, складання 1

31 Технолопчний процес виготовлення деталей садових жструменлв з деревини 1

32 Опорядження деталей. Складання виробу 1

-— 33 Захист проекту 1



1 2 3 4 5

Роздт  II. Технолог1я побут овоУ д'1ял ьност '1 т а  сам ообслуговування

Проект: «Моя зачкка».
Технология: технолопя добору зачкки

1

34 Догляд за волоссям. Змша кольору волосся. Зачкки та особливосп добору зачкок 1

Проект: «М1й одяг —  мт 1мщж»
Технолопя: технологи добору одягу та взуття i догляду за ними

1

35 Види одягу та взуття. Засоби догляду. flo6ip одягу та взуття з метою формування 1мщжу 1

9  клас 
М атр и ц я

Кшьккть
проект

(2)

Об'екти 
проектно- 
технолопчноТ 
д1яльносп учжв

Основж
технологи

ДодаткоЕЙ
технологи

К-сть 
годин 

(35 год)
Очжуваш результати навчально-шзнавально! д1Яльност< учжв

1 2 3 4 5 б

Роздт  /. Основы проект ування, мат ер'ш лознавст ва т а  т ехнологи обробки

Проект 1 Вироби в етжч- 
ному crnni

Техноло
пя ручноТ 
обробки 
деревини. 
Технолопя 
обробки 
текстильних 
матер1ал1в 
ручним 
способом

Технолопя
оздоблення
р1зьблен-
ням.
Технолопя 
виготовлен- 
ня вишитих 
вироб1в

16 Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, по- 
ширеж в perioHi проживания.
Характеризуе результати проектування на кожному етат та зктавляе Тх i3 запланованими. 
Усвщомлюе доцгпьнкть застосування методш проектування для вир1шення завдань. 
Оцшюе об'ект проектування з використанням аналопв.
Створюе композиц1ю для оздоблення виробу.
Прогнозуе яюсть виготовлення, варткть / сферу застосування виробу залежно eid вибору 
конструкц 'шних Mamepiaaie.

Характеризуе будову та принцип дм жструметтв, пристосувань та обладнання для обробки 
конструкцжних матер1ал1в.
Обгрунтовуе доцшьнкть вибору конструкцшних матер1ал1в.
Визначае необхщну кшьккть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Розраховуе оркнтовний бюджет проекту.
Добирав матер1али, шструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Виконуе технолопчж операцм вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Дотримуеться прийом!в роботи з шструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Виготовляе enpi6.
Оздоблюе Bnpi6.
Дотримуеться правил безпечноi npapi nid час виконання технолог!чних операцш.
Оц'шюе результати власно/' д'1яльност '1



1 2 3 4 5 6

П роект 2 Нове життя ста

рим речам

Техноло-

пя ручноТ

обробки

деревини.

Технология

виготовлен-

ня ш вейних

вироб1в

маш инним

способом

18 Пояснюе застосування автоматичних пристроив у технолопчних процесах, побул. Р озтзн ае  

автоматичний пристрж  за принципом  його дм.

Усвщомлюе важ лив 'ю ъ  автоматики в побул  та виробництвк

Характеризуе сфери застосування електриф жованих знарядь працс

Знае властивосл та сфери застосування сучасних конструкцш них MaTepiaaie.

Обфунтовуе enacni суджвння щодо галузей застосування конструкцЮних Mamepianie. Ycei- 
домлюе важливкть вторинно) переробки сировини.

Читае та виконуе кресленик деталей виробу  та техж чний рисунок (за потреби пщ  час 

виконання проекту).

Усвщомлюе значения стандарлв у  п р о ц е а  створення граф1чно( документаций 

Усвщомлюе д о ц ть ж с ть  застосування метод!в проектування для вир1шення завдань. 

Розум1е бюн1ку як науку про  створення мехашзм1в, пристро1в, техж чних об 'е клв  чи тех

н ол ога , щея яких запозичена з живо! природи. Застосовуе елементи бю ж ки  в п р о ц е а  

створення форми виробу.

Характеризуе будову та принцип  дн ш струменлв, пристосувань та обладнання для обробки  

конструкцш них матер1ал1в.

ОбГрунтовуе д о ц т ь ж с т ь  вибору  конструкщ йних MaTepianiB.

О ц т ю е  об 'ект проектування  з використанням  аналопв.

Розраховуе op iem -овний бюджет проекту.

Виконуе технолопчж  операцм вщ повщ но до обраного виробу та технологи його виготовлення. 

Добирае матер1али, жструменти та обладнання для виготовлення виробу.

Дотримуеться прийом1в роботи  з шструментами, пристосуваннями та обладнанням. 

Визначае необхщ ну к т ь ю с ть  матер1ал1в для виготовлення виробу.

Дотримуеться правил безпечноТ npapi nid час виконання технолог!чних операцш.

Оц/нюе результати власно)' д'1яльност '1

Розд'т II. Технолог1я побутово'( д1яльност1 та самообслуговування

П роект 1 «1УПЙ стиль» Технолопя 

проектуван- 

ня власного 

стилю

1 Називае основж  сл/mi одягу. Знае i називае види одягу.

Виконуе проект 3i створення власного стилю  в одязи

Ум)е враховувати особливосл  своеГ ф1гури в добор1 одягу, поеднувати види одягу тощо. 

Д обирае краватки та зав 'язуе Тх р1зними способами.

Усвщомлюе власний стиль в одяз1



О р к н то в н и й  кален дарн о -тем ати чни й  план

№ з/п Тема уроку та и змкт К-сть
годин

Дата проведения

1 2 3 4 5

Роздт  1. Основи проектування, мат ер'шлознавства т а технологи обробки

Об'скт проектноТ д1яльногп № 1: вироби в етжчному стиле
O c h o b h i технологи: технолопя ручноУ обробки деревини, технолопя обробки текстильних MaTepianiB ручним способом. 
Додатков1 технологи: технолопя оздоблення р1зьбленням, технолопя виготовлення вишигих вироб1в

16

1 Планування проектноТ д1яльност1. Bn6ip об'екта проектування та його аналоги. Особливосп репональних декоративних
технолопй

1

2 Конструювання форми виробу i3 застосуванням метод!в конструювання та проектування 1

3 Створення композицм оздоблення виробу 1

4 Розрахунок бюджету проекту з урахуванням якосп виготовлення, конструкшйиих MaTepianis 1

5 flo6ip необхщноТ ктькосп конструкц1йних MaTepianiB. flo6ip Ыструменов та обладнання 1

6 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

7 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

8 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

9 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

10 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

11 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

12 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

13 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу. Оздоблення деталей 1

14 Технолопчний процес виготовлення виробу. Оздоблення деталей. Складання деталей у Bnpi6 1

15 Складання деталей у snpi6 1

16 Захист проекту 1

Об'скт проектноТ д1яльносп N« 2: нове життя старим речам.
OcHOBHi технологи: технолопя ручноУ обробки деревини, технолопя виготовлення швейних вироб1в машинним способом

18

17 Автоматичж пристроУ на виробництв! й у побутс Принцип дм автоматичних пристроУв. Електрифжован! знаряддя npapi та Ух 
безпечне використання

1
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18 Сучасш' конструкции!' матер1али (пластики, композити) i сфери Тх застосування. Конструкции! матер1али, що утворюються 
в процес вторично! обробки сировини

1

19 Планування проектноТ д1яльносп. Bn6ip об'скта проектування. Моделнаналоги 1

20 Значения стандарте у кресленнг Лiнif креслення. Нанесения po3MipiB. Масштаб 1

21 Проец1ювання. Два i три вигляди на кресленн1 деталей 1

22 Конструювання виробу. Виконання есюз1в деталей 1

23 Розрахунок бюджету проекту. flo6ip матер1алie, Ыструметтв та обладнання 1

24 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

25 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

26 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

27 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

28 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

29 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

30 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

31 Технолопчний процес виготовлення виробу 1

32 Технолопчний процес виготовлення виробу: опорядження деталей, складання 1

33 Технолопчний процес виготовлення виробу: складання, налагодження. Остаточна обробка виробу 1

34 Захист проекту 1

Розд'т II. Технология побутовоУ д/яльностi т а самообслуговування

Проект: «Min стиль».
Технология: технолопя проектування власного стилю

35 Поняття про стиль одягу. Види стшлв одягу. Формування власного стилю з врахування ждивщуальних особливостей 1



5 клас 
М а тр и ц я

II вар1ант

Кшьккть
проектов

(8)

0 6 '€ К Т И
проектно- 

технолопчно! 
д1Яльност1 учжв

Основн1
технологи

Додатков!
технологи

К-сть 
годин 

(70 год)
Очшуваж результати навчально-тзнавальноУ д1яльносп у ч ж в

1 2 3 4 5 6

Роздш  /. Основы проектування, матер'шлознавства т а т ехнологи обробки

Проект 1 Гольниця Технолопя 
обробки 
текстильних 
MaTepianie 
ручним спо
собом. 
Технолопя 
обробки де- 
ревинних ма- 
тер1ал1в (ДВП, 
фанера)

10 Учень знайомиться з правилами внутр1шнього розпорядку навчальноТ майстерж та еле- 
ментами технолопчноУ д1яльностс
Визначае. у  cn ien p ap i з  учи т ел ем  т а  т ш им и  учн ям и  ал гори т м  взаем оди в м айст ерш . 

Мае уявлення про етапи проектування та метод фантазування.
Розшзнае конструкцмж матер!али та жструменти, необхщж для виготовлення запла- 
нованого виробу.
Виконуе малюнок виробу.
Виготовляе B n p i6 .

Розум1е Heo6xidH icm b д о т р и м а н н я  п рав и л  б езпечн о in p a p i  т а  орган '1зацп  р о б о чо го  м1сця

Проект 2 Закладка 
для книги

Технолопя 
виготовлен- 
ня виро61в 
у технМ 
макраме

8 Знае етапи проектування. Розум1е сутжсть методу фантазування.
Розр1зняе та називае конструкцмж матер1али, жструменти та пристосування, необхщж 
для виготовлення запланованого виробу.
Виконуе малюнок виробу.
Виконуе технолопчж операци вщповщно до обраного виробу та технологи його виго
товлення.
Дотримуеться прийом1в роботи з жструментами та пристосуваннями.
Виготовляе вир1б.
Оздоблюе B n p i6  за готовою композищею.
Д о т р им ует ься  п рав и л  безп ечн о/' n p a p i n id  ча с  ви кон ан н я  т ехнолог '!чних операций

Проект 3 Лиспвка Технолопя
ниткографм

Технолопя 
виготовлен- 
ня агшкаци 
(з текстиль
них та 
природних 
матер1ал1в)

8 Дотримуеться послщовносп етажв проектноУ д1яльносп.
Застосовуе метод фантазування пщ час проектування виробу.
П ро в од и т ь  м'1Н1-м а ркет и н го в '1 досл'!дження, щ о б  о б ф у н т у в а т и  о б р а н н я  виробу. 

Добирае жструменти та матер1али для виготовлення виробу. Визначае необхщну кшьгасть 
матер1ал1в для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з жструментами та пристосуваннями.
Виконуе технолопчж операци вщповщно до обраного виробу та технологи його виго
товлення.
Виготовляе вир1б.
Оздоблюе B n p i6  за готовою композищею.
Д о т р и м ует ься  п рав и л  безпечноУ n p a p i n id  ча с  ви кон ан н я  т ехнолог '!чних операцш .чО

чО
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Проект 4 Картина Технолопя
лтлення

Технолопя 
обробки 
текстильних 
матер1ал1в 
ручним спо
собом. 
Технолопя 
обробки де
ревинних ма- 
TepianiB (ДВП, 
фанера)

10 Дотримуеться послщовносп етатв проектно)' д1яльносп.
Застосовуе метод фантазування пщ час проектування виробу.
Проводить мш1-маркетингов '1 досл1дження, щоб обфунтувати обрання виробу та його 
конструкцшних особливостей.
Виконуе малюнок виробу. Добирае шструменти та матер1али для виготовлення виробу. 
Визначае необхщну ктьюсть MaTepianiB для виготовлення виробу.
Виконуе технолопчж операцп вщповщно до обраного виробу та технологи його виго
товлення.
Дотримуеться прийом1в роботи з тструментами та пристосуваннями.
Оздоблюе Bnpi6 за готовою композифею.
Дотримуеться правил безпечноi пращ nid час виконання технолог'!чних операщй

Проект 5 Писанка Технолопя 
виготовлен- 
ня писанок

8 Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, 
поширеж в рег'юж проживания.
Дотримуеться послщовносп етатв проектноТ д1яльносп.
Застосовуе метод фантазування пщ час проектування виробу.
Проводить м '1н '1-маркетингов '1 досл/дження, щоб обфунтувати обрання виробу та його 
конструкцшних особливостей.
Виконуе малюнок виробу.
Добирае шструменти та матер1али для виготовлення виробу. Визначае необхщну ктьюсть 
MaTepianie для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з тструментами та пристосуваннями.
Виконуе технолопчж операцп вщповщно до обраного виробу та технологи його виго
товлення.
Виготовляе вир1б.
Оздоблюе вир1б за готовою композифею.
Дотримуеться правил безпечно)' npapi nid час виконання технолог'<чних операщй

Проект 6 Статична irpauma Технолопя 
обробки 
текстильних 
MaTepianiB 
машинним 
способом. 
Технолопя 
обробки 
деревинних 
матер1ал1в 
(ДВП, фане
ра)

10 Характеризус pi3Hi технологи як види декоративно-ужиткового мистецтва. 
Дотримуеться послщовносп етатв проектноТ д1яльносп.
Застосовуе метод фантазування пщ час проектування виробу.
Проводить м '1Н1-маркетингов '1 досл!дження, щоб обфунтувати обрання виробу та його 
конструкцшних особливостей.
Добирае шструменти та матер1али для виготовлення виробу. Визначае необхщну ктьюсть 
матер1ал1в для виготовлення виробу.
Виконуе малюнок виробу.
Виконуе технолопчж операцп вщповщно до обраного виробу та технологи його виго
товлення.
Дотримуеться прийом1в роботи з тструментами та пристосуваннями.
Виготовляе Bnpi6.
Оздоблюе вир1б за готовою композифею.
Дотримуеться правил безпечно)' пращ nid час виконання технолог'1чних операщй. 
Усвщомлюе значуцфсть виробу, що виготовляеться
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Проект 7 Гаряч! Hanoi Технолопя 
приготуван- 
ня Уж!

4 Дотримуеться послщовносп етатв проектноТ д1яльносп.
Застосовуе метод фантазування пщ час проектування виробу.
Розтзнае конструкщйж матер1али. Добирае шструменти та матер1али для виготовлення 
виробу. Визначае необхщну кшьюсть MaTepianie для виготовлення виробу.
Виконуе технолоп'чж операцн вщповщно до обраного виробу та технологи йота виго
товлення.
Виготовляе вир1б.
Дотримуеться правил безпечно/ npapi nid час виконання технолог1чних операцш

Проект 8 Брелок Технолопя
виготовлен-
ня вироб1в i3
6icepy.
Технолопя
ажурного ви-
пилювання

8 Дотримуеться послщовносп етатв проектноТ д!яльностТ 
Застосовуе метод фантазування пщ час проектування виробу.
Проводить мМ-маркетинговi досл/дження, щоб обфунтувати обрання виробу та його 
конструкцшних особливостей.
Розр1зняе й називае жструменти та пристосування для обробки конструкщйних матери 
ал1в. Добирае шструменти та матер1али для виготовлення виробу. Визначае необхщну 
ктьккть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Виконуе малюнок виробу.
Виконуе технолопчж операцн вщповщно до обраного виробу та технологи його виго
товлення.
Робить висновки про необх!дн1сть економного використання конструкцшних Mamepianie. 
Дотримуеться прийом1в роботи з шструментами та пристосуваннями.
Виготовляе Bnpi6.
Оздоблюе вир1б за готовою композищею.
Усвщомлюе важлив1сть дотримання правил безпеки пщ час роботи.
Добирае та використовуе знаряддя пращ пщ час вир1шення практичних завдань. 
Усвщомлюе значуцдсть виробу, що виготовляеться.
Усв1домлюе розвиток техн'\ки

Роздш II. Технолог1я побутовоУ dinnbHocmi т а самообслуговування

Проект 1 «Серв1руван- 
ня святкового 
столу»

Технология 
формування 
культур и сло
жи ван ня \ж\. 
Технолопя 
серв1рування 
столу

2 Розр1зняе столов1 прибори.
Cepeipye слл.
Умто поводиться за столом.
Усв'!домлюе важливкть дотримання етикету для створення власного позитивного 
1м1джу

Проект 2 «П обуто Bi 
електроприлади 
в моему жигп»

Технология 
безпечного 
користуван- 
ня електро- 
приладами

2 Знае правила безпечного користування електроприладами.
Користуеться побутовими електроприладами, дотримуючись правил безпеки. 
Розтзнае найпроспил пошкодження побутових електроприлад!в.
Дотримуеться nocnidoenocmi did у разi виявлення пошкоджень чи несправностей побу
тових електроприлад'т.

Усв!домлюе важлив/сть дотримання правил безпечного користування побутовими елек
троприладами
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№ з/п Тема уроку та УУ змкт К-сть
ГОДИН

Дата проведения

1 2 3 4 5

Роздт 1. Основы проектування, мат ер'юлознавст ва т а технологи обробки

Об'скт проектноТ д1яльносп № 1: гояьниця.
Основна технолопя: технолопя обробки текстильних MaTepiani вручним способом; технолопя обробки деревинних MaiepianiB (ДВП, 
фанера)

10

1-2 Ознайомлення з облаштуванням навчальноТ майстерж, з правилами внутр1шнього розпорядку та загальними правилами 
безпечноУ npapi.
Поняття про проектування. Етапи проектування. Bn6ip об'екта проектування (виду гольницО. Планування роботи з виконання 
проекту

2

3-4 Поняття про метод фантазування та йога застосування. 
Проектування форми методом фантазування. Граф|чне зображення

2

5-6 flo6ip для роботи конструкцмних матер1ал1в (фанера, тканина, синтепон) та Ыструмент1в (голки, ножиф, наперсток, шпильки, 
ручний лобзик та пристосування для випилювання).
Виготовлення шабложв. Розм1чання. Розкроювання виробу

2

7-8 Технолог1я випилювання, вшфування та обпилювання крайок виробу з фанери, ДВП. 
Застосування шва «вперед голкою» та «назад голкою» для виготовлення гольниц)

2

9-10 Оздоблення гольниц1.
Остаточна обробка виробу. Захист проекту

2

Об'скт проектноУ д1яльносп № 2: закладка для книги.
Основна технолопя: технолопя виготовлення вироб!в у технщ1 макраме

8

11-12 Bn6ip та обСрунтування об'екта проектування (виду закладки для книги). Планування роботи з виконання проекту. 
Проектування форми методом фантазування. Граф1чне зображення

2

13-14 flo6ip конструкцмних MaTepianie (нитки, шнур), Ыструменлв та пристосування (для закртлення ниток). 
Розрахунок довжини шнур1в для плетжня. Вправи з виконання вузл1в.

2

15-16 Виготовлення закладки. Оздоблення виробу 2

17-18 Остаточна обробка виробу. Захист проекту 2

Об'скт проектноУ д1яльносп № 3: лиспвка.
Основна технолопя: технолопя ниткографГ|\
Додаткова технолопя: технолопя виготовлення ашлкацм' (з текстильних та природних MaTepianiB)

8

19-20 Bn6ip та об^рунтування теми проекту (виду лиспвки). Планування роботи з виконання проекту. 
Проектування форми методом фантазування. Граф1чне зображення

2
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21-22 flo6ip жструмент1в та конструкцтних MaTepianiB для роботи.
Виготовлення основи лиспвки. Виготовлення та закртлення оздоблювальних елеменлв технжою апл1каци на основ!

2

23-24 Технолопя ниткографи. Прошивания малюнка 2

25-26 Остаточна обробка виробу. Захист проекту 2

Об'ект п р о е к т н о Т  д 1Я л ь н о с п  №  4 :  картина.
Основна технолопя: технолопя лтлення (з солоного лета або пол1мерноТ глини).
Додаткова технолопя: технолопя обробки текстильних матер1ал1в ручним способом. Технолопя обробки деревинних матер1ал1в (ДВП, 
фанера)

10

27-28 Bn6ip та обгрунтування теми проекту (виду картини). Планування роботи з виконання проекту. 
Проектування малюнка для картини методом фантазування. Граф1чне зображення

2

29-30 flo6ip конструкцтних матер1ал1в для виготовлення та оздоблення виробу. 
flo6ip 1нструменлв, обладнання, пристосувань

2

31-32 Виготовлення окремих деталей оздоблювальних елемент1в, з'еднання м1ж собою, висушування або запжання 2

33-34 Виготовлення оздоблювальних елеменив (за власним вибором) 2

35-36 Закртлення оздоблювальних елеменлв на o c h o b i  картини. Остаточна обробка виробу. Захист проекту 2

Об'ект проектноТ д1яльност1 № 5 : писанка.
Основна технолопя: технолопя виготовлення писанок

8

37-38 Bn6ip та обгрунтування теми проекту. Планування роботи з виконання проекту. 
Створення есюзного малюнка для писанки-мальованки з використанням знаюв-символ1в

2

39-40 Доб1р та глдготовка MarepianiB, шетрументв та пристосувань для роботи. 
Пщготовка noeepxHi яйця

2

41-42 Посл1довн1сть виготовлення писанки. 
Виготовлення писанки-мальованки

2

43-44 Остаточна обробка поверхы яйця. Захист проекту 2

Об'ект проектноТ д1яльносп №6: статична i r p a i u K a .

Основна технолопя: технолопя обробки текстильних матер1ал1в машинним способом; технолопя обробки деревинних MaTepianiB 
(ДВП, фанера)

10

45-46 Bn6ip та обгрунтування теми проекту. Планування роботи з виконання проекту. 
Проектування форми 1грашки методом фантазування. Граф1чне зображення

2

47-48 flo6ip конструкц1йних MaTepianie, шетруменлв та обладнання для роботи. 
Виготовлення шабложв деталей виробу. flo6ip способу з'еднання деталей виробу

2
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49-50 Послщовжсть виготовлення виробу. 
Виготовлення деталей виробу, Ух з'еднання

2

51-52 Оздоблення 1грашки (на власний виб1р) 2

53-54 Остаточна обробка виробу. Захист проекту 2

Об'скт проектно! Д1Яльносл  №  7: гаряч1 напоУ. 
Основна технолопя: технолопя приготування Гж1

4

55-56 Bn6ip та обгрунтування теми проекту (en6ip гарячих напоУв). Планування роботи з виконання проекту. 
Види гарячих напоТв, Ух значения для харчування людини. Технолопя приготування гарячих напоУв

2

57-58 Приготування гарячих напоУв. Подавання гарячих напоУв до столу. 
Вимоги до якосп готових страв. Захист проекту

2

Об'скт проектноГ д1яльносп № 8: брелок.
Основна технолопя: технолопя виготовлення вироб1в з 6icepy; технолопя ажурного випилювання

8

59-60 Bn6ip та обгрунтування теми проекту (виду брелока). Планування роботи з виконання проекту. 
Проектування форми брелока методом фантазування. Граф1чне зображення

2

61-62 flo6ip Ыструменлв та конструкц1йних MaTepianiB (6icep, др1т, фанера) для роботи. 
flo6ip схеми

2

63-64 Виготовлення брелока паралельним плелнням. Закр1плення та нарощування дроту у виробг 
Виготовлення брелока з фанери та оздоблення його ажурним випилюванням

2

65-66 Плетжня брелока з 6icepy на дротяжй основе З'еднання деталей виробу. Складання виробу з деталей. 
Остаточна обробка виробу. Захист проекту

2

РозЗ/л II. Технолог!» побутово!' d i»n b H o cm i т а самообслуговування

Проект 1: «Серв1рування святкового столу».
Технолопя: технолопя формування культури споживання Уже технолопя серв1рування столу

2

67-68 Види столових прибор1в. Правила поведЫки за столом. 
Серв1рування святкового столу

2

Проект 2: «Побутов1 електроприлади в моему жигп».
Технолопя: технолопя безпечного користування електроприладами

2

69-70 Побутов1 електроприлади.
Загальж правила користування побутовими електроприладами

2
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Роздт 1. Основи проектування, мат ер'юлознавст ва т а т ехнологи обробки

Проект 1 Рухома irpaiiiKa Технолопя 
обробки 
текстильних 
матер1ал1в 
ручним 
способом. 
Технолопя 
обробки 
деревинних 
матер1ал1в 
(ДВП, фане
ра)

Технолопя 
оздоблення 
вироб1в 
у TexHipi 
«Грун
тований 
текстиль». 
Технолопя 
декупажу

10 Розум1е етапи проектування.
Розум1е сутн!сть методу бюформ у створенж (дослщженнО форми виробу. Розр|'зняе моде- 
льаналоги стосовно об'екта проектування.
Розр1зняе та називае жструменти та пристосування для обробки конструкцжних матер)ал1в. 
Виконуе технолопчж операцн вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Добирае жструменти та матер1али для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з жструментами та пристосуваннями.
Визначае необхщну юльюсть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Виготовляс Bnpi6.
Оздоблюе вир1б за готовою композищею.
Дотримуеться правил безпечно)' прац! nid час виконання технолог/чних операцШ

Проект 2 Пазли Технолопя 
обробки 
текстильних 
матер1ал1в 
машинним 
способом. 
Технолопя 
обробки 
деревинних 
матер1ал1в 
(ДВП, фане
ра)

8 Мае уявлення про масштаб.
Розргзняе етапи проектноТ д1яльностс
Застосовуе методи фантазування та бюформ пщ час проектування виробу.
Розр!зняе моделнаналоги стосовно об'екта проектування.
Добирае конструкцжж матер1али залежно вщТхжх властивостей. Обговорюе та висловлюе 
судження щодо цжносп конструкцжних матер!ал1в природного походження.
Читае та виконуе зображення плоско! дета л! (схеми).
Визначае типи деталей. Розр1зняс дета л) за способом отримання.
Виконуе технолопчн! операцн вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Добирае жструменти та матер1али для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з жструментами та пристосуваннями.
Визначае необхщну кшьюсть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, по- 
ширеж в perioHi проживания.
Виготовляе snpi6.
Оздоблюе вир1б за готовою композищею.
Дотримуеться правил безпечно)' npapi nid час виконання технолог'мних onepapiu. 

ОбГрунтовуе взаемозв'язок м1ж дотриманням технологи виготовлення та якктю виробу. 
Усвщомлюе значения детал1 як частини виробу



106 2 3 4 5 6

Проект 3 П'щставка 
для Гаджета

Технология
обробки
текстильних
матер'1ал1в
машинним
способом.
Технолопя
ажурного
випилюван-
ня

8 Розр1зняе етапи проектноТ д1яльносп.
Застосовуе методи фантазування та бюформ т'д час проектування виробу.
Розр1зняе модельаналоги стосовно об'екта проектування.
Добирае конструкцжж матер'1али залежно вщ ixHix властивостей. Розум!е роль природних 
матер 'шл '1в як важливого еколог/чного ресурсу в збереженнi довктля.
Виконуе технолопчж операцп вщпов'щно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Добирае шструменти та матер1али для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1В роботи з шструментами та пристосуваннями.
Визначае необхщну ктьюсть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Виготовляе enpi6.
Дотримуеться правил безпечно)' npapi nid час виконання технолог'!чних операцЮ

Проект 4 Рамка для фото Технолопя
ажурного
випилюван-
ня.
Технолопя
обробки
текстильних
матер1ал1в
ручним
способом

Технолопя 
виготовлен- 
ня штучних 
KBiTiB. 
Технолопя 
виготовлен- 
ня вироб1в 
з 6icepy

8 Розр1зняе етапи проектноТ д1яльностг
Застосовуе методи фантазування та бюформ пщ час проектування виробу.
Розр1зняе модельаналоги стосовно об'екта проектування.
Читае та виконуе зображення плоскоТ детаяi (схеми).
Виконуе технолопчж операцп вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Добирае Ыструменти та матер1али для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з шструментами та пристосуваннями.
Визначае необхщну ктьюсть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Виготовляе вир1б.
Дотримуеться правил безпечноi npapi nid час виконання технолог'1чних операцИз

Проект 5 Пщставка 
гид горнятко

Технолопя
плетшня
(лозоплетш-
ня; соло-
моплетшня
тощо)

10 Розр1зняе етапи проектноТ д1яльносп.
Застосовуе методи фантазування та бюформ пщ час проектування виробу.
Розум1е моделтаналоги як icTopiio розвитку техжчного об'екта; розум1е сутжсть базовоТ 
модель
Знае властивосп конструкщйних матер1ал1в.
Добирае конструкц'1Йж матер1али залежносб eifl Тхжх властивостей. Добирае тструменти 
для виготовлення виробу.
Виконуе технолопчж операцп вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Дотримуеться прийом1в роботи з Ыструментами та пристосуваннями.
Визначае необхщну ктьюсть MaTepianiB для виготовлення виробу.
Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, по- 
ширеж в perioHi проживания.
Виготовляе enpi6.
Оздоблюе вир1б за готовою композищею.
Дотримуеться правил безпечно)' npapi nid час виконання технолог!чних операцш

Проект 6 Серветниця Технолопя
плетшня
(лозоплетш-
ня, соло-
моплетшня
тощо)

Технолопя
декупажу

10 Розр1зняе етапи проектноТ д)яльносп.
Застосовуе методи фантазування та бюформ пщ час проектування-виробу. 
Розр1зняе модельаналоги стосовно об'екта проектування.
Добирае конструкцмж матер'1али залежно вщ Тхжх властивостей.
Читае та виконуе зображення плоскоТ детал1 (схеми).
Визначае типи деталей. Розр1зняе детал1 за способом отримання.
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Виконуе технолопчж операци вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Добирае Ыструменти та матер1али для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з Ыструментами та пристосуваннями.
Визначае необхщну ктьккть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Виготовляе вир1б.
Оздоблюе вир1б за готовою композицкю.
Дотримуеться правил безпечно! npapi nid час виконання технолог'!чних операции

Проект 7 Вирощування 
юмнатних рослин

Технолопя 
вирощуван
ня к1мнат- 
них рослин

8 Розр1зняе етапи проектно! д1яльносп.
Застосовуе методи фантазування та бюформ nifl час проектування виробу.
Розр1зняе модельаналоги стосовно об'екта проектування.
Добирае конструкцЫж матер1али залежно в!д VxHix властивостей.
Виконуе технолопчж операци вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Добирае Ыструменти та матер1али для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з Ыструментами та пристосуваннями.
Визначае необх1дну ктьккть MaTepianiB для виготовлення виробу.
Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, по- 
ширеж в perioHi проживания.
Виготовляе Bnpi6.
Оздоблюе вир!б за готовою композицкю.
Дотримуеться правил безпечно! npapi nid час виконання технолог'1чних операций

Проект 8 Бутерброди Технолопя 
приготуван- 
ня \ж\

6 Розр'13няе етапи проектноТ д1яльноат.
Розр1зняе модельаналоги стосовно об'екта проектування.
Добирае конструкцЫж матер1али залежно вщ Тхжх властивостей.
Виконуе технолопчж операци вщповщно до обраного виробу та Технологи його виготовлення. 
Добирае Ыструменти та матер1али для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з Ыструментами та пристосуваннями.
Визначае необхЩну ктьккть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Виготовляе Bnpi6.
Оздоблюе Bnpi6 за готовою композицкю.
Дотримуеться правил безпечно! npapi nid час виконання технолог'1Чних операций

Роздт II. Технолог!» побутовоТ d inn b H o cm i т а самообслуговування

Проект 1 «Охайне житло» Технолопя 
догляду за 
житлом

2 Знае правила добору мийних засоб1в для догляду за р1зними видами поверхонь. 
Знае правила безпечного користування мийними засобами та побутовою техжкою. 
Читае i розумк Ыформац1ю про товари.
Розр1зняе та добирае мийж засоби та Ыструменти для прибирания житла. 
Критично ставиться do тформаця про товари для збереження здоров'я.
Висловлюе власну dyM Ky щодо важливост '1 для людини гшени житла.
Усв '^омлюе важливкть вибору мийних 3aco6ie та йхнього впливу на довюлля
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Проект 2 «Здоров'я та кра
са мого волосся»

Технолопя 
догляду за 
волоссям

2 Знае, яю чинники впливають на стан волосся.
Визначае комплекс процедур та засоб1в для догляду за власним волоссям залежно вщ 
його типу.
Плануе дм з догляду за власним волоссям.
Усв1домлюе необх'!дшсть догляду за волоссям

О р1снтовний кален д арн о -те м ати чни й  план

№ з/п Тема уроку та ТТ змкт К-сть
годин

Дата проведения

1 2 3 4 5

Роздш 1. Основи проектування, мат ер'юлознавст ва т а т ехнологи обробки

Об'скт проектноТ д1яльносп № 1: рухома 1грашка.
Основна технолопя: технолопя обробки текстильних матер1ал1в ручним способом; технолопя обробки деревинних матер1ал1в (ДВП, 
фанера).
Додаткова технолопя: технолопя оздоблення вироб1в у технМ «Грунтований текстиль»; технолопя декупажу

10

1-2 Bn6ip та обгрунтування об'екта проектування (виду irpauiKH). Планування роботи з виконання проекту. Сутжсть методу 610- 
форм у створенн1 (дослщженж) форми виробу. Граф1чне зображення

2

3-4 flo6ip конструкфйних MaTepianie, шструменлв, пристосувань. Виготовлення шабложв. 
flo6ip способу з'еднання деталей виробу. Розм1чання деталей. Розкроювання виробу

2

5-6 Технолопчний процес випилювання деталей irpauiKH з фанери або ДВП. Обробка крайок деталей irpauiKH. 
З'еднання деталей крою irpauiKH. З'еднання деталей irpauiKH

2

7-8 Оздоблення irpauiKH в техжф «Грунтований текстиль» (Грунтування, суилння, фарбування). 
Оздоблення 'кратки в технщ1 декупаж

2

9-10 Оздоблення та декорування irpauiKH (на власний en6ip). 
Остаточна обробка виробу. Захист проекту

2

Об'ект проектноТ д1яльносп № 2: пазли.
Основна технолопя: технолопя обробки текстильних матер1ал1в машинним способом; технолопя обробки деревинних MaTepianiB 
(ДВП, фанера)

8

11-12 Bn6ip та обгрунтування об'екта проектування. Планування роботи з виконання проекту. 
Проектування форми методом бюформ. Модельаналоги. Граф1чне зображення

2

13-14 flo6ip конструкцтних MaTepianis, iHCTpyMeHTie, пристосувань. Виготовлення шабложв. 
flo6ip способу з'еднання деталей виробу. Розм1чання деталей. Розкроювання виробу

2
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15-16 Технолопчний процес випилювання деталей пазл1в i3 фанери або ДВП. Обробка крайок деталей. 
З'еднання деталей крою

2

17-18 Оздоблення та декорування irpauiKH (на власний Bn6ip). 
Остаточна обробка виробу. Захист проекту

2

Об'ект проектно)' д1яльносп № 3: пщставка для Гаджета.
Основна технология: технолопя обробки текстильних матер1ал!в машинним способом; технолопя ажурного випилювання

6

19-20 Bn6ip та обгрунтування об'екта проектування (виду прикраси). Планування роботи з виконання проекту. 
Проектування форми методом бюформ. Модельаналоги. Граф1чне зображення

2

21-22 flo6ip конструкцЫних матер1ал1в, Ыструменлв та обладнання. Технолопчний процес виготовлення пщставки з фанери та 
оздоблення и ажурним випилюванням. Техолог1чний процес виготовлення п1дставки з тканини

2

23-24 Виготовлення пщставки.
Остаточна обробка виробу. Захист проекту

2

Об'ект проектно)' д1Яльногп № 4: рамка для фото.
Основна технолопя: технолопя ажурного випилювання; технолопя обробки текстильних матер1ал1в ручним способом. 
Додаткова технолопя: технолопя виготовлення штучних квтв; технолопя виготовлення вироб!в з 6icepy

8

25-26 Bn6ip та обгрунтування об'екта проектування (виду рамки). Планування роботи з виконання проекту. 
Проектування форми методом бюформ. Модельаналоги. Граф1чне зображення

2

27-28 flo6ip Ыструменлв та конструкцЫних матер1ал1в для роботи. Технолопчний процес виготовлення рамки з фанери та оздоб
лення и ажурним випилюванням. Техолопчний процес виготовлення рамки з тканини

2

29-30 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу з ажурним випилюванням. 
Виготовлення штучних квтв

2

31-32 Прикр1плення штучних квтв до основи рамки з тканини. Оформления готового виробу. 
Остаточна обробка виробу. Захист проекту

2

Об'ект проектно! дгяльносл № 5: пщставка пщ горнятко. 
Основна технолопя: технолопя плелння (соломоплелння)

10

33-34 Bn6ip та обгрунтування об'екта проектування (виду пщставки). Планування роботи з виконання проекту. 
Проектування форми методом бюформ. Модельаналоги. Граф1чне зображення

2

35-36 flo6ip та пщготовка матер1алу для плелння виробу. flo6ip Ыструменлв та пристроТв. 
ДекоративЫ й технолопчж особливосл плелння i3 соломи

2

37-38 Моделювання в1зерунка за зразками вид1в плелння. 
Послщовн1сть виготовлення виробу

2
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39-40 Виготовлення (плетжня) виробу 2

41-42 Остаточна обробка виробу. Захист проекту 2

Об'ект проектноТ д1яльносп № 6: серветниця.
Основна технолопя: технолопя плетжня (плетжня з паперово)' лози). 
Додаткова технолопя: технолопя декупажу

10

43-44 Bn6ip та обгрунтування об'екта проектування. Планування роботи з виконання проекту. 
Проектування форми методом бюформ. Моделнаналоги. Граф1чне зображення

2

45-46 flo6ip конструкщиних матер1ал1в, жструменлв та обладнання. 
Виготовлення паперових трубочок

2

47-48 Види композиц1Й у лозоплетжнг Bn6ip виду плетжня. 
Послщовжсть виготовлення виробу

2

49-50 Виготовлення (плетжня) виробу 2

51-52 Фарбування виробу. Оздоблення серветнищ в технщ'| декупаж. 
Остаточна обробка виробу. Захист проекту.

2

Об'ект проектноТ д1яльност1 № 7: вирощування к1мнатних рослин. 
Основна технолопя: технолопя вирощування к1мнатних рослин

8

53-54 Визначення потреб в озелененш квпами прим1щень.
Bn6ip та обгрунтування об'екта проектування. Планування роботи з виконання проекту

2

55-56 flo6ip KBiTiB для вирощування з урахуванням призначення, мжрокл1мату прим1щення, жтер'еру та декоративних якостей 
квгпв. Створення малюнка-схеми розташування KBiTiB у прим1щенн(

2

57-58 flo6ip жвентарю для пщготовки Грунту та висаджування квтв. 
Причини та способи пересаджування квтв. Висаджування KBiTiB

2

59-60 Догляд за квпами. Захист проекту 2

Об'ект проектноТ д1яльносп № 8: бутерброди. 
Основна технолопя: технолопя приготування Тж1

6

61-62 Bn6ip та обгрунтування об'екта проектування. Види бутерброд1в. 
Планування роботи з виконання проекту. Пошук под1бних вироб1в

2

63-64 flo6ip харчових продукте, 1нвентарю, посуду для приготування та оздоблення страви i подавання на спл. 
Приготування 6yTep6poflie

2

65-66 Створення власного рецепта.
Вимоги до якосп готових страв. Захист проекту

2
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Роздт  II. Технолог1я побут овоУ d'm nbHocm i т а сам ообслуговування

Проект 1: «Охайне житло».
Технология: технолопя догляду за житлом

2

67-68 Послщовнкть д1й пщ час прибирания житла. Мийж засоби та шструменти для прибирания житла 2

Проект 2: «Здоров'я та краса мого волосся». 
Технолопя: Технолопя догляду за волоссям

2

69-70 Типи волосся. Зовжшжй вигляд волосся i стан здоров'я людини. Чинники, що впливають на стан волосся 2

7 клас 
М атриця

Кшьккть
проекпв

(5)

06'екти 
проектно- 

технолопчно! 
д1яльносп учн1в

Ochobhi
технологи

Додатков!
технологи

К-сть 
годин 

(35 год)
ОчЫуваж результати навчально-шзнавальноТ д1яльносп учшв

1 2 3 4 5 3

Роздт 1. Основа проект ування, мат ер'т лознавст ва т а  т ехнологи обробки

Проект 1 Шпилька для 
волосся

Технолопя
виготовлен-
ня швейних
вироб1в
ручним
способом.
Технолопя
оздоблення
р1зьблен-
ням

Технолопя 
«канзаил». 
Техноло
пя ручноТ 
обробки 
деревини

6 Плануе власну проектну д1яльжсть.

Розум1е призначення методу фокальних об'еклв.

Пояснюе сутжсть моделнаналога для проектування виробу.
Характеризуе властивосп конструкцжних M a r e p ia n ie .

Виконуе технолопчж операцн в!дповщно до обраного виробу та технологи йога виготовлення. 
Добирае матер1али, Ыструменти та обладнання для виготовлення виробу.

Дотримуеться прийом!в роботи з жструментами, пристосуваннями та обладнанням. 

Визначае сфери застосування р1зних вид1в технолопй.

Виготовляе Bnpi6.

КомбЫуе композифю для оздоблення виробу.

Оздоблюе Bnpi6.

Розраховуе ор1ентовну варткть витрачених матер1ал1в.

Дотримуеться правил безпвчноУ npapi nid час виконання технолог!чних операцш.

Читае та виконуе граф1чж зображення (схеми)
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Проект 2 Блокнот Технолопя
виготовлен-
ня швейних
вироб1в
машинним
способом.
Технолопя
оздоблення
р|'зьблен-
ням

Технолопя
виготовлен-
ня апл1кацп.
Технолопя
виготовлен-
ня вишитих
виро61в

8 Плануе власну проектну д1яльжсть.
Застосовуе методи проектування. Вщтворюе алгоритм методу фокальних об’ект1в для вдо- 
сконалення чи створення виробу.
Використовуе модельаналоги для вдосконалення виробу.
Характеризуе властиBocTi конструкцжних матер)ал1в. Розум1е вплив властивостей конструк- 
цмних матер1ал1в на технолопю обробки.
Виконуе технолопчж операцн вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Добирае матер1али, Ыструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийогжв роботи з шструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Визначае необхщну ктьюсть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, по- 
ширеж в perioHi проживания.
Визначае сфери застосування р1зних вид1в технолопй.
Виготовляе enpi6.
Використовуе контрольно-вим1рювальний жструмент.
КомбЫуе композищю для оздоблення виробу.
Оздоблюе Bnpi6.
Розраховуе ор1ентовну варлсть витрачених MaTepianiB.
Дотримуеться правил безпечно! прац/ nid час виконання технолог1чних операцЮ

Проект 3 Будиночок для 
тварини

Технолопя 
виготовлен- 
ня швейних 
виро61в 
машинним 
способом. 
Техноло
пя ручноУ 
обробки 
деревини

Технолопя
виготовлен-
ня аплжацп.
Технолопя
оздоблення
вироб1в
художжм
випалюван-
ням (nipo-
граф1я)

8 Плануе власну проектну д1яльжсть.
Застосовуе методи проектування. Вщтворюе алгоритм методу фокальних об'еклв для вдо
сконалення чи створення виробу.
Використовуе моделпаналоги для вдосконалення виробу.
Характеризуе властиBOCTi конструкщйних матер1ал1в. Розум1е вплив властивостей конструк- 
цмних матер1ал(в на технолопю обробки.
Знае будову та принцип дн шструменлв, пристосувань та обладнання для обробки кон- 
струкц!йних MaTepianie.
Добирае матер1али, шструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Виконуе технолопчж операцн вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Дотримуеться прийом1в роботи з шструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Визначае необхщну ктьюсть MaTepianie для виготовлення виробу.
Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, по- 
ширеж в perioHi проживания.
Визначае сфери застосування р1зних вид1в технолопй.
Виготовляе вир|б.
Використовуе контрольно-вим1рювальний Ыструмент.
КомбЫуе композицно для оздоблення виробу.
Оздоблюе Bnpi6.
Розраховуе ор1ентовну варлсть витрачених матер1ал1в.
Дотримуеться правил безпечно)' npapi nid час виконання технолог'мних операцш. 

Розр1зняе види мехажзм1в перетворення та передавання руху.
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Проект 4 Кра ватка-метел и к Технолопя 
виготовлен- 
ня вишитих 
вироб!в. 
Техноло
пя ручноУ 
обробки 
деревини

Технолопя
виготовлен-
ня швейних
виро61в
машинним
способом

7 Плануе власну проектну д!яльжсть.
Застосовуе методи проектування. В'щтворюе алгоритм методу фокальних об'еклв для вдо- 
сконалення чи створення виробу.
Використовуе модельаналоги для вдосконалення виробу.
Характеризуе властивосп конструкцжних матер1ал1в.
Виконуе технолопчж операци вщповщно до обраного виробу та технологи його виготов- 
лення. Усвщомлюе важливкть грамотного виконання граф1чного зображення. ОбТрунто- 
вуе послщовжсть виготовлення виробу. Усвщомлюе важливкть дотримання технолопчно)' 
послщовностт.
Добирае матер1али, жструменти та обладнання для виготовлення виробу. Усвщомлюе важ
ливкть правильного добору конструкцжних матер1ал1в.
Дотримуеться прийом!в роботи з жструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Визначае необхщну ктьккть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Визначае сфери застосування р1зних вид1в технолопй.
Виготовляе вир1б.
Використовуе контрольно-вим1рювальний жструмент.
Комбжуе композищю для оздоблення виробу.
Оздоблюе Bnpi6.
Розраховуе оркнтовну варткть витрачених матер1ал1в.
Д о т р и м ует ься  п р ав и л  безпечно) n p a p i n id  ча с  ви ко н ан н я  т ехнолог!чних опврацШ .

Читае та виконуе граф1чж зображення (схеми) на дв1 площини проекцж (за потреби пщ 
час виконання проекту).
Розргзняе види мехажзм1в перетворення та передавання руху.
Робить висновки про роль мехажзм1в у перетворювалы-ий д1яльносп

Проект 5 Страви украУн- 
ськоТ KyxHi

Технолопя 
приготуван- 
ня Уж!

4 Плануе власну проектну д1яльжсть.
Застосовуе методи проектування. Вщтворюе алгоритм методу фокальних об'екжв для вдо
сконалення чи створення виробу.
Використовуе модельаналоги для вдосконалення виробу.
Характеризуе властивосп конструкцжних матер1ал1В.
Виконуетехнолопчж операци вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Добирае матер!али, жструменти та Обладнання для виготовлення виробу. Усвщомлюе важ
ливкть правильного добору конструкцжних матер)ал!в.
Дотримуеться прийом(в роботи з жструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Визначае необхщну юльккть матер1ал1В для виготовлення виробу.
Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, по- 
ширеж в perioHi проживания.
Визначае сфери застосування ргзних вид1в технолопй.
Виготовляе вир1б.
Комбжуе композищю для оздоблення виробу,
Оздоблюе вир16.
Розраховуе оркнтовну варткть витрачених матер1ал1в.
Д о т р им ует ься  п рав и л  безп ечн о ) п р а ц / nid  ча с  ви кон ан н я  т ехнолог 'м них  операцШ
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Розд/л II. Технолог/я побутово/ д!яльност! та самообслуговування

Проект 1 «Малярш роботи 
в n o 6 y T i власни- 
ми руками»

Технолопя
малярних
p o 6 iT

1 Наводить приклади застосування вщповщних технолопй пщ час виконання малярних робгг. 
Знае шюдливий вплив фарб i може йому запобиати.
Добирае матер1али та шструменти для виконання малярних po6iT .

Усв1домлюе важливкть правильного добору Mamepianie для малярних po6im  з погляду до- 
u'wbHocmi та безпеки )'х використання

Проект 2 «Я —  споживач» Технолопя 
придбання 
продукт! в 
харчування 
та шших 
T O B ap iB

1 Наводить приклади призначення етикеток та еколопчних символ1в.
Читае та розум1е значения спец1альних символ1в, штрих-код1в.
Розр'вняе еколог'1чн '1 символи i стандарта якост '1 й безпеки.
Критично ставиться до мформацп про товари для збереження здоров'я. 
Висловлюе власн '1 судження про необх1дн1сть маркування споживчих moeapie. 
Усв!домлюе важлив!сть дотримання рекомендац'ш щодо утил!заци тари

О р к н т о в н и й  кален д арн о -те м ати чни й  план

№ з/п Тема уроку та ТУ 3Micr К-сть
Г О Д И Н

Дата проведения

1 2 3 4 5

Роздш 1. Основа проектування, матер'шлознавства та технологи обробки

Об'ект проектноУ д!яльносп № 1: шпилька для волосся.
Основна технолопя: технолопя виготовлення швейних вироб1В ручним способом; технолопя оздоблення р1зьбленням. 
Додаткова технолопя: технолопя «канзаим»; технолопя ручноТ обробки деревини

б

1 Bn6ip та обгрунтування об'скта проектування. Планування роботи з виконання проекту. Призначення методу фокальних 
об'екДв для вдосконалення чи створення виробу

1

2 Модельаналоги. Конструювання форми та створення композицп оздоблення. flo6ip матер1ал1в та шструменлв 1

3 Розкроювання деталей i3 тканини. Розм1чання заготовок i3 деревини 1

4 Зшивання деталей i3 тканини. Виготовлення виробу з деревини: випилювання, обпилювання, шл1фування крайок та поверхш 1

5 Зшивання деталей i3 тканини. П1дготовка та виготовлення елемент1в оздоблення обраним видом р1зьблення 1

6 Оздоблення заколки для волосся. Остаточна обробка виробу. Захист проекту 1
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Об'скт проектноТ д1яльносп № 2: блокнот.
Основна технолопя: технолопя виготовлення швейних вироб1в машинним способом. Технология виготовлення вироб1в 3i ишри 
Додаткова технолопя: технолопя виготовлення аплжацй; технолопя виготовлення вишитих вироб1в

8

7 Bn6ip та обфунтування об'екта проектування. Планування роботи з виконання проекту 1

8 Моделнаналоги. Конструювання форми та створення композицм оздоблення. flo6ip MaTepianie та шструмежпв 1

9 Побудова викр1йки. Розм1чання та розкроювання деталей блокнота 1

10 Оздоблення деталей обкладинки 1

11 Оздоблення деталей обкладинки 1

12 Оздоблення деталей обкладинки 1

13 З'еднання деталей виробу 1

14 Остаточна обробка виробу. Захист проекту 1

Об'ект проектноТ д1яльносп № 3: будиночок для тварини.
Основна технолопя: технолопя виготовлення швейних вироб1в машинним способом; технолопя ручноТ обробки деревини. 
Додаткова технолопя: технолопя виготовлення аплжацй; технолопя оздоблення вироб1в художжм випалюванням (трограс)ля)

8

15 Bn6ip та обфунтування об'екта проектування. Планування роботи з виконання проекту. Моделнаналоги. Граф1чне зображення 1

16 Доб|р конструкцжних матер1ал1в, тструменлв та обладнання. Конструювання форми та створення композицм оздоблення. 
Побудова викржки за даними розм1рами

1

17 Вир1зання викртки. Розкроювання виробу. Розм1чання заготовок на пиломатер1алах 1

18 Оздоблення деталей апл1кац1ею. Пиляння, стругания заготовок з деревини 1

19 Пошиття виробу. Стругания та обпилювання 1

20 Пошиття виробу. Виконання елеменлв з'еднань, шл1фування 1

21 Пошиття виробу. Опорядження деталей, складання виробу 1

22 Остаточна обробка виробу. Оздоблення виробу випалюванням. Захист проекту • 1

Об'скт проектноТ д1яльносп № 4: кра ватка-метел и к.
Основна технолопя: технолопя виготовлення вишитих вироб1в; технолопя ручноТ обробки деревини. 
Додаткова технолопя: технолопя виготовлення швейних enpo6iB машинним способом

7

23 Bn6ip та обфунтування об'екта проектування. Планування роботи з виконання проекту. Моделнаналоги. Граф1чне зображення. 
Створення малюнка для вишивання

1
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24 flo6 ip  конструкцш них матер1ал1в, шструмент1в та обладнання. Побудова ви кр тки . Розм1чання деталей. Розкрою вання виробу 1

25 Випилювання деталей краватки-метелика.

Розкрою вання ш вейного  виробу. Розм1чання м к ц я  для розташ ування в1зерунка

1

26 Виш ивання виробу. О бробка крайок 1

27 Виш ивання виробу. 1Шпфування 1

28 Пош иття виробу. Остаточна обробка виробу 1

29 Догляд за виробами. Захист проекту 1

Об'скт проектноТ д'тльносп № 5: страви украТнськоУ кухне 

Основна технолопя: технолопя  приготування Тж1

4

30 Bn6 ip  та обгрунтування об'екта проектування. Традицш ж  украТнськ1 страви. Планування роботи  з виконання проекту 1

31 flo6 ip  харчових продук-пв, 1нвентарю/ посуду для приготування та оздоблення страви i подавання на с т т .  flo6 ip  способу 

приготування

1

32 Приготування страви. О здоблення страви. Подавання д о  столу. Серв1рування столу 1

33 Створення власного рецепта. Вимоги до  якосп  готових страв. Захист проекту 1

Розд'т II. Технолог'т побутовоУ d ia nb H o cm i та самообслуговування

Проект 1: «М алярш  роботи  в побул  власними руками». 

Технолопя: технолопя  малярних po6iT

1

34 М ал ярш  роботи. Технолопя виконання малярних po6iT 1

Проект 2: «Я —  споживач»

Технолопя: технолопя  придбання прод уклв  харчування та Ы ш их Toeapie

1

35 М аркування  спож ивчих TOBapie. Читання м аркування Toeapie 1
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8 клас 
М атрица

Кшымсть
проект

(5)

Об'екти 
проектно- 

технолопчноТ 
Шяльиост! УЧН1В

Основа!
технологи

Додатков1
технологи

К-сть 
годин 

(35 год)
Очжуваш результати навчально-шзнавальноТ д1яльност! учжв

1 2 3 4 5 3

Розд'т 1. Основы проектування, мат ер'шлознавства т а технологи обробки

Проект 1 Корпус годин- 
ника

Технолопя 
виготовлен- 
ня вишитих 
вироб1в 
(мереж
ки, гладь, 
хрестик). 
Технолопя 
оздоблення 
р'вьблен- 
ням

Техноло
пя ручноТ 
обробки 
деревини. 
Технолопя 
декупажу

7 Пояснюе flo6ip метсуфв проектування.
Розум1е комбжаторику як пров'щний метод у створенж форми виробу.
Використовуе модельаналоги для анал1зу та подальшого компонування об'екта проектування. 
Мае уявлення про сучасж технологи виготовлення конструкцшних матер1ал1в.
Добирае матер1али, Ыструменти та обладнання для виготовлення виробу. Враховуе переваги 
та недолжи конструкцжних матер!ал1в nifl час Тх добору.
Дотримуеться прийом1в роботи з жструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Визначае необхщну юльюсть матер!ал1в для виготовлення виробу.
Розраховуе ор1ентовну варт1сть витрачених MaTepianis.
Виконуе технолопчж операцн вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, по- 
ширеж в perioHi проживания.
Створюе композиц1ю для оздоблення виробу.
Виготовляе вир1б. Оздоблюе вир1б.
Дотримуеться правил безпечно! прац/ nid час виконання технолог/чних операцЮ.
Оц'шюе виконання технолог'!чних операцЮ та усувае недолЫи

Проект 2 Намисто, пщвкка Технолопя 
виготовлен- 
ня виро61в 
у технщ1 
валяння. 
Техноло
гия ручноУ 
обробки 
деревини

б Визначае завдання та плануе проектну д1яльжсть.
Добирае та застосовуе методи проектування для виршення завдань. Застосовуе прийоми 
комбжаторики в процеа проектування виробу.
Використовуе модельаналоги для анал1зу та подальшого компонування об'екта проектування. 
Мае уявлення про сучасж технологи виготовлення конструкцжних матер1ал1в. Враховуе 
переваги та недолжи конструкцжних матер1ал1в nifl час Тх добору. Усв1домлюе вплив ма- 
mepianie х'ш'много походження на здоров'я людини.
Пояснюе будову та принцип дп жструметтв, пристосувань та обладнання для обробки 
конструкцжних MaTepianiB.
Добирае матер1али, !нструменти та обладнання для виготовлення виробу. Визначае необ- 
хщну ктьюсть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Розраховуе та плануе ор1ентовну варткть витрачених MaTepianie.
Виконуе технолопчж операцн вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Дотримуеться прийом1в роботи з жструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Створюе композиц1ю для оздоблення виробу.
Виготовляе вир|б. Оздоблюе вир1б.
Дотримуеться правил безпечноi npapi nid час виконання технолог'!чних операцЮ
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Проект 3 Скринька Технолопя 
виготовлен- 
ня швейних 
виро61в 
машинним 
способом. 
Техноло
пя ручноТ 
обробки 
деревини

Технолопя
виготовлен-
ня вишитих
вироб1в.
Технолопя
оздоблення
р!зьблен-
ням

10 Визначае завдання та плануе проектну д1яльжсть. ОбГрунтовуе доцшьжсть визначеного 
плану дт.
Добирае та застосовуе методи проектування для вир1шення завдань. Застосовуе прийоми 
комбтаторики в процеа проектування виробу. Висловлюе судження щодо вибору форми 
та оздоблення виробу.
Використовуе модельаналоги для анал!зу та подальшого компонування об'екта проекту
вання.
Висловлюе судження про доб|р конструкцщних MaTepianiB на основ! певних критерпв. 
Усв'1домлюе вплив матер1ал'1в х'1м!чного походжвння на здоров'я людини.
Добирае матер1али, тструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Враховуе переваги та недолжи конструкцшних матер1ал1в пщ час Тх добору. Визначае не- 
обхщну кшьккть матер'|ал1в для виготовлення виробу.
Розраховуе та плануе ор1ентовну варлсть витрачених матер1ал1в.
Читае та виконуе граф1чж зображення (схеми) на три площини проекцт (за потреби пщ 
час виконання проекту).
Виконуе технолопчж операцн вщповщно до обраного виробу та технологи його виготов
лення.
Дотримуеться прийом1в роботи з тструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, по- 
ширеж в perioHi проживания.
Створюе композищю для оздоблення виробу.
Виготовляе вир1б. Оздоблюе вир1б. Од/'нюе виконання технолог'мних операций та усувае 
недолЫи.
Дотримуеться правил бвзпечноУ npapi nid час виконання технолог'1чних операций. 
Характеризуе принцип дп машини.
Усв/домлюс важлив'кть безв'\дходного виробництва.
Усвщомлюе важливкть машини в контексп розвитку техжки (технолопй)

Проект 4 Кондитерсью
вироби

Технолопя 
виготовлен- 
ня конди- 
терських 
виро61в

5 Визначае завдання та плануе проектну д1яльжсть. ОбГрунтовуе доцшьжсть визначеного 
плану дт.
Добирае та застосовуе методи проектування для вир1шення завдань. Застосовуе прийоми 
комбтаторики в процеа проектування виробу.
Використовуе модельаналоги для анал1зу та подальшого компонування об'екта проекту
вання. Висловлюе судження щодо вибору форми та оздоблення виробу.
Мае уявлення про сучасж технологи виготовлення конструкцмних матер1ал1в.
Усв1домлюе вплив Mamepianie xiMiHHoeo походжвння на здоров'я людини.
Пояснюе будову та принцип дн тструменлв, пристосувань та обладнання для обробки 
конструкфйних матер1ал1в.
Враховуе переваги та недолжи конструкцтних MaTepianiB пщ час Тх добору. Висловлюе 
судження про доб1р конструкцтних матер1ал1в на основ! певних критерпв.
Визначае необхщну кшьюсть MaTepianie для виготовлення виробу.
Розраховуе та плануе ор1ентовну вартють витрачених матер1ал1в.
Добирае матер1али, тструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з тструментами, пристосуваннями та обладнанням.
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Виконуе технолопчж операци вщповщно до обраного виробу та технологи його виготов- 
лення. Оцшюе виконання технолог'шних операцш та усувае нвдол!ки.
Читае та виконуе граф1чж зображення (схеми). Усвщомлюе важливкть умжня читати крес- 
лення.
Створюе композиц'но для оздоблення виробу.
Виготовляе вир1б. Оздоблюе вир1б.
Дотримуеться правил безпечноТ npapi nid час виконання технолоДчних операцш. 
Характеризуе принцип дп машини.
Усв/домлюс важливкть безв'/дходного виробництва.
Усвщомлюе важливкть машини в контекст! розвитку техжки (технолопй)

Проект 5 Елементи
ландшафтного
дизайну

Техноло- 
пя ланд
шафтного 
дизайну

5 Визначае завдання та плануе проектну д1яльжсть.
Добирае та застосовуе методи проектування для виршення завдань. Застосовуе прийоми 
комбжаторики в процеа проектування виробу.
Використовуе модельаналоги для анал1зу та подальшого компонування об'екта проекту
вання.
Враховуе переваги та недолжи конструкцжних Marepianie пщ час Тх добору.
Добирае матер1али, Ыструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Визначае необхщну ктьккть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Розраховуе та плануе оркнтовну варткть витрачених матер1ал1в.
Виконуе технолопчж операци вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Дотримуеться прийом!в роботи з жструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Вир'1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, по- 
ширеж в perioHi проживания.
Створюе композищю для оздоблення виробу.
Виготовляе вир1б. Оздоблюе вир1б.
Дотримуеться правил безпечно/ прац/ nid час виконання технолог/чних операцш. 
Усв1домлюе важливкть безв!дходного виробництва

Роздш II. Технолог1я побут овоi д1яльносгт т а самообслуговування

Проект 1 «Моя зачкка» Технолопя
добору
зачкки

1 Знае, як за допомогою рослинних натуральних засоб1в змщнити волосся та змЫити його
MWlip.
Добирае зачкку вщповщно до форми обличчя.
Розр 'вняе та добирае рослинш засоби для догляду за волоссям.
Висловлюе судження про переваги натуральних рослинних 3aco6ie у догляд! за волоссям

Проект 2 «Мм одяг —  
мм iMifl>K»

Технологи 
добору одя- 
гу та взуття 
i догляду 
за ними

•

1 Знае види одягу та взуття, технологию догляду за ними.
Називае засоби догляду за одягом та взуттям.
Виконуе flo6ip одягу та взуття з урахуванням власних параметр1в та потреб.
Доглядае за одягом, взуттям та дотримуеться eidnoeidnux сан1тарно-гккн1чних вимог. 
Усвщомлюе важливкть догляду за одягом та взуттям.
Критично ставиться до використання одягу та взуття залежно eid потреб та canimap- 
но-г/г/ен/чних вимог
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№ з/п Тема уроку та УУ змкт
К-сть
годин

Дата проведения

1 2 3 4 5

Розд/л 1. Основы проектування, матер'шлознавства т а т ехнологи обробки

Об'ект проектноУ д1яльност1 № 1: корпус годинника.
Основн1 технологи: технолопя виготовлення вишитих виро61в (мережки, гладь, хрестик); технолопя оздоблення р1зьбленням. 
Додатков! технологи: технолопя ручноТ обробки деревини; технолопя декупажу

7

1 Bn6ip та обГрунтування теми проекту. Основи комбшаторики. Планування роботи з виконання проекту 1

2 Розробка еск1зного малюнка виробу. Створення в1зерунка для вишивання 1

3 Доб1р !нструмент"1в та конструкцжних MaTepianiB. Розкроювання виробу. Розм1чання заготовок i3 деревини 1

4 Розм1чання мкця для розташування в1зерунка. Виготовлення виробу з деревини: випилювання, обпилювання, шл1фування 
крайок та поверхж

1

5 Вишивання виробу. Пщготовка та виготовлення елеметтв оздоблення обраним видом р1зьблення 1

6 Вишивання виробу. Виготовлення елеменлв оздоблення обраним видом р1зьблення 1

7 Складання виробу. Оздоблення в технщ1 декупаж. Остаточна обробка виробу. Захист проекту 1

Об'ект проектноУ д1Яльносп № 2: намисто, пщвюка.
OcHOBHi технологи: технолопя виготовлення вироб1в у технМ валяння; технолопя ручноТ обробки деревини

6

8 Bn6ip та обГрунтування об'екта проектування. Планування роботи з виконання проекту. Модельаналоги. Розробка есюзного 
малюнка

1

9 Доб1р способу валяння. flo6ip конструкцжних MaTepianiB та 1нструменлв. Розм1чання деталей 1

10 Виготовлення виробу в TexHipi валяння. Випилювання деталей 1

11 Виготовлення виробу в техжф валяння. Обробка крайок. 1

12 Виготовлення виробу в технМ валяння. Шл1фування 1

13 Остаточна обробка виробу. Захист проекту 1

Об'ект проектноУ д1яльносп № 3: скринька.
Основж технологи: технолопя виготовлення швейних вироб1в машинним способом; технолопя ручноТ обробки деревини. 
Додатков1 технологи: технолопя виготовлення вишитих вироб1в (6icepoM, стр1чками тощо); технолопя оздоблення ргзьбленням

10

14 Bn6ip та обГрунтування об'екта проектування. Планування роботи з виконання проекту. Модельаналоги. Граф1чне зображення 1
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15 flo6ip конструкц1йних матер1ал1в, шструмен*пв та обладнання. Побудова викрмки за даними розм1рами. Способи з'еднання 
CTiHOK скриньки

1

16 Вир1зання викр1йки. Розкроювання виробу. Розм1чання заготовок 1

17 Створення в'верунка для вишивання. Розм1чання мкця для розташування в1зерунка. Пиляння, стругания заготовок i3 деревини 1

18 Вишивання виробу. Стругання та обпилювання 1

19 Вишивання виробу. Виконання елеменлв з'еднань, шл1фування 1

20 Вишивання виробу. Пщготовка та виготовлення елеменлв оздоблення обраним видом р1зьблення 1

21 Вишивання виробу. Виготовлення елемент1в оздоблення обраним видом р1зьблення 1

22 Пошиття виробу. Опорядження деталей, складання виробу 1

23 Остаточна обробка виробу. Захист проекту 1

Об'ект проектноУ дгяльногп № 4: кондитерсью вироби.
Основна технолопя: технолопя виготовлення кондитерських вироб1в

5

24 Bn6ip та обгрунтування об'екта проектування. Види Ticra. Планування роботи з виконання проекту 1

25 Pi3HOMaHiTHiCTb кондитерських вироб1в та види Ух оздоблення. Створення композицн оздоблення виробу: торта, тктечок, печива 1

26 Bn6ip пета. flo6ip продукт1в для приготування обраного виду лета й начинки. flo6ip посуду, обладнання та пристосування 1

27 Змшування та формування лета; пщготовка духовки для вип1кання T ic r a ;  вип1кання та оздоблення кондитерського виробу 1

28 Вимоги до якосл готових страв. Захист проекту 1

Об'ект проектноУ д!яльност1 № 5: елементи ландшафтного дизайну. 
Основна технолопя: технолопя ландшафтного дизайну

5

29 Bn6ip та обгрунтування об'екта проектування. Планування роботи з виконання проекту. Поняття про ландшафтний дизайн 1

30 Елементи та магер!али в ландшафтному дизайне Створення вешнего малюнка розташування квтв, кущш та декоративних 
елеменлв на територп для озеленения

1

31 Технолопя створення елеменлв ландшафтного дизайну. Доб1р 1нвентарю для пщготовки Грунту та висаджування рослин. 
Створення клумби з елементами ландшафтного дизайну

1

32 Виготовлення елеменлв ландшафтного дизайну з деревини та жших матер1ал1в 1

33 Захист проекту 1
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Розд'м II. Технолог/я побутовоУ д1яльност1 та самообслуговування

Проект 1: «Моя зачкка».
Технолопя: технолопя добору зачкки

1

34 Види зачкок залежно вщ форми обличчя. Натуральж рослинж засоби для змщнення волосся та змжи його кольору 1

Проект 2: «М1й одяг —  м1й 1мщж».
Технолопя: технологи' добору одягу та взуття i догляду за ними

1

35 Види одягу та взуття. Догляд за одягом та взуттям. Визначення p o 3 M ip ie  одягу та взуття. 1

9 клас 
Матрица

Кшьккть
npoeicriB

(2)

Об’скти 
проектно- 

технолопчноТ 
д 1яльносп учти

Ochobhi
технологи

Додатков!
технологи

К-сть 
годин 

(35 год)
Очжуваш результати навчально-тзнавалыюУ д (я л ь н о с п  у ч ш в

1 2 3 4 5 3

Роз дм 1. Основы проектування, матер'шлознавства та технологи обробки

Проект 1 Корисж peni для 
людей з обмеже- 
ними можливос-
ТЯМИ

Технолопя 
виготовлен- 
ня швейних 
вироб1в 
машинним 
способом. 
Техноло
гия ручноТ 
обробки 
деревини

16 Знае властивосп та сфери застосування сучасних конструкцжних MaTepianie.
Розумк 6 ioH iKy  як науку про створення мехажзм1в, пристроУв, техжчних об'екпв чи техно
лог^, щея яких запозичена з живоУ природи.
Характеризуе будову та принцип дм шструменлв, пристосувань та обладнання для обробки 
конструкцшних матер1ал1в.
Пояснюе застосування автоматичних пристроУв у технолопчних процесах, побутй 
Характеризуе результати проектування на кожному етат та зктавляе Vx i3 запланованими. 
Застосовуе елементи бюжки в процеа створення форми виробу.
ОбГрунтовуе доцшьнкть вибору конструкцжних матер1ал1в.
Прогнозуе  им ет ь вигот овлення, в а р т к т ь  т а  сф еру  за ст о сува н н я  виробу  залеж но  eld вибору  

конст рукц1йних M am epianie.

О б ф ун т о в у е  вл асн  '1 судж ення щ одо  галузей  за ст о сув а н н я  конст рукцЮ них  матер1ал!в. 

Оцжюе об'ект проектування з використанням аналопв 
Розраховуе оркнтовний бюджет проекту.
Добирае матер1али, Ыструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом1в роботи з жструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Визначае необхщну кшьккть матер1ал1в для виготовлення виробу.
Вир1зняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб!в, по- 
ширеж в perioHi проживания.
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Виконуе технолопчш операцм вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Виготовляе Bnpi6.
Створюе композищю для оздоблення виробу. Оздоблюе Bnpi6.
Характеризуе сфери застосування електрифжованих знарядь працг 
Д о т р им ует ься  п рав и л  б езпвчно7n p a p i n id  ча с  ви кон ан н я  т ехнолог '!чних операций.

О ц 'м ю е результ ат ы  в л асн о i  д'1яльност '1.

Усв1домлюе важ ливю т ь в т о р и н н о i  переробки  сировини

Проект 2 Корнем peni для 
штер'еру школи, 
дитячого садка, 
громадських 
мкць, помеш- 
кання

Технолопя 
виготовлен- 
ня швейних 
вироб1в 
машинним 
способом. 
Техноло
пя ручноТ 
обробки 
деревини

Технолопя
виготовлен-
ня вишитих
вироб1в.
Технолопя
оздоблення
мозаТ'кою.
Технолопя
декупажу.
Технолопя
оздоблення
р1зьблен-
ням

17 Знае властивосД та сфери застосування сучасних конструкщйних MaTepianiB. 
Характеризуе будову та принцип дм шструмент1в, пристосувань та обладнання для обробки 
конструкцжних MaTepianiB.
Характеризуе результати проектування на кожному етат та зютавляе Тх \з запланованими. 
Застосовуе елементи бюшки в процеа створення форми виробу.
Обгрунтовуе доцшьшсть вибору конструкцжних MaTepianiB.
Оцшюе об'ект проектування з використанням аналопв.
Розраховуе ор1ентовний бюджет проекту.
П р о гн о зуе я к к т ь  вигот овлення, в а р т к т ь  т а  сф еру за ст о сув а н н я  виробу  залеж но  eid вибору  

к о н ст р ук ф й н и х  M am epianie.

О б ф ун т о в у е  власш  судж ення щ одо  галузей  за ст о сув а н н я  кон ст р укцш н и х  M am epianie. 

Добирае матер1али, шструменти та обладнання для виготовлення виробу.
Дотримуеться прийом!в роботи з шструментами, пристосуваннями та обладнанням. 
Визначае для виготовлення виробу необхщну ктьюсть MaTepianiB.
Вир'вняе за характерними ознаками технологи виготовлення та оздоблення вироб1в, по- 
ширеж в perioHi проживания.
Виконуе технолопчж операцм вщповщно до обраного виробу та технологи його виготовлення. 
Виготовляе вир1б.
Створюе композищю для оздоблення виробу. Оздоблюе вир1б.
Характеризуе сфери застосування електрифжованих знарядь npapi.
Д о т р им ует ься  прави л  безп ечн о7 n p a p i n id  ча с  виконання  т ехнолог '1чних операций.

Читае та виконуе кресленик деталей виробу та техычний рисунок (за потреби пщ час 
виконання проекту).
Розшзнае автоматичний пристрж за принципом його дм.
Усвщомлюе доцгпьжсть застосування метод1в проектування для виршення завдань. 
О ц 'м ю е резуль т а т и  в л а сн о i д'тпьност'!.

Усв1домлюе важ лив 'ють вт оринноУ  п ерероб ки  сировини.

Усвщомлюе значения стандарте у процеа створення граф1чноТ документацн.
Усвщомлюе важливють автоматики в побуж та виробництв1

Розд'т II. Технолог1я побутовоТ Ыяльност! т а самообслуговування

Проект 1 «Мм власний 
стиль»

Технолопя 
проектуван- 
ня власного 
стилю

1 Називае основы стил1 одягу. Знае i називае види одягу.
Виконуе проект 3i створення власного стилю в одязс
Ум1е врахувати особливосп власноТ ф1гури в flo6opi одягу, поеднувати види одягу тощо. 
Добирае краватки та зав'язуе Тх р1зними способами.
Усвщомлюе власний стиль в одяз!
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№ з/п

---------------------- — — ---- ------------------------------------------------------------------------------- ------- --------------------

Тема уроку та ТУ змкт
К-сть
ГОДИН

Дата проведения

1 2 3 4 5

Розд'т 1. Основы проектування, мат ер'юлознавст ва т а технологи обробки

Об'ект проектно'У д1яльносп № 1: корисж peni для людей з обмеженими можливостями.
Основж технологи: технолопя виготовлення швейних вироб1в машинним способом; технолопя ручноУ обробки деревини

16

1 Складання плану дм для реал^заци проекту. 36ip жформаци. Обфунтування теми проекту на основ! з1браноУ жформаци 1

2 Основи 6ioHiKH в проектуванш. Розробка есюзного малюнка. Розрахунок бюджету проекту 1

3 flo6ip необх1дно1 ктькосл конструкц!йних MaTepianiB. flo6ip 1нструмент1в та обладнання 1

4 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

5 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

6 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

7 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

8 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

9 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

10 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

11 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

12 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

13 Оздоблення деталей 1

14 Технолопчний процес виготовлення виробу. Оздоблення деталей. Складання деталей у вир1б 1

15 Складання деталей у Bnpi6 1

16 Остаточна обробка виробу. Захист проекту 1
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Об'скт проектноТ Д!Яльност1 № 2: корисж pe4i для жтер'еру школи, дитячого садка, громадських мкць, помешкання.
Основн1 технологи: технолога виготовлення швейних вироб1в маииинним способом; технолога ручноТ обробки деревини.
ДодаткоЕн технологи: технолога виготовлення вишитих вироб1в; технолога оздоблення мозаТкою; технолога декупажу; технолога 
оздоблення р1зьбленням

17

17 Складання плану дм для реал1зацГУ проекту. 36ip ЫформацУУ Обгрунтування теми проекту на основ! з1браноУ жформацУУ 1

18 Основи бюшки в проектуваннг Розробка есюзного малюнка 1

19 flo6ip необхщноУ к1лькост1 конструкц1йних матер1ал1в. Доб1р жструмент1в та обладнання 1

20 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

21 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

22 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

23 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

24 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

25 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

26 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

27 Технолопчний процес виготовлення деталей виробу 1

28 Технолопчний процес оздоблення деталей виробу (на власний виб1р) 1

29 Технолопчний процес оздоблення деталей виробу (на власний виб1р) 1

30 Технолопчний процес оздоблення деталей виробу (на власний виб1р) 1

31 Технолопчний процес оздоблення деталей виробу (на власний виб1р) 1

32 Технолопчний процес виготовлення виробу. Оздоблення деталей. Складання деталей у вир1б 1

33 Складання деталей у Bnpi6 1

34 Остаточна обробка виробу. Захист проекту 1

Роздш II. Технолог1я побутово/ д1яльност1 т а самообслуговування

Проект 1: «Min власний стиль».
Технолопя: технолога проектування власного стилю

1

35 Стил1 в одязУ Врахування особливостей ф1гури у вибор1 власного стилю 1NJ
СП
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Видання допоможе педагогам:
• ознайомитися з оновленою програмою та особливостями 

и впровадження;

• оргашзувати навчально-виховний процес
на концептуальних засадах «НовоТ украТнськоТ школи» 
i вщповщно до положень Державного стандарту базовоТ 
i повноТ загальноТ середньоУ оевгги;

• удосконалити свою профеайну майстернкть;

• заощадити час на складанш календарно-тематичних плашв 
завдяки поданм матриц!.
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