
Програма самостійної роботи з трудового навчання та технологій 5 клас 

Підручники:  

1. Трудове навчання для дівчат https://portfel.info/load/5_klas/trudove_navchannja/khodzicka/84-1-0-472    

2. Трудове навчання для хлопців https://portfel.info/load/5_klas/trudove_navchannja/tereshhuk/84-1-0-645     

Додаткові джерела: підручники, книги, довідкова література, майстер-класи, відео-уроки з трудового навчання та технологій з мережі Інтернет.  

Форми оцінювання: семестрові та річна контрольні роботи та співбесіди. 

Підготовка та виконання контрольної роботи передбачає:  

1) Знання видів декоративно-ужиткового мистецтва; 

2) Ведення конспекту; 

3) Розуміння термінології та технології обробки матеріалів; 

4) Виготовлення виробів;  

5) Вміти розробляти технологічну картку на виготовлення виробу; 

6) Вміння використовувати різні джерела інформації для виконання навчальних проектів. 

7) Виконання навчальних проєктів (по одному навчальному проєкту за кожен семестр – двох за рік). 

 

№ 

з/п 

Розділ/тема Зміст навчального 

матеріалу 

Практичні заняття/роботи 

1 Вступ. Який 

він – 

рукотворний 

світ 

Шкільна майстерня. 

Ремесла та 

декоративно-ужиткове 

мистецтво в 

історичному просторі 

та повсякденному 

житті. Обрядові, 

інтер'єрні, побутові, 

святкові вироби. Їх 

функції 

Розпізнавання матеріалів та інструментів, які використовуються в основних видах 

декоративно-ужиткового мистецтва. Називання творів відомих українських  майстрів 

декоративно-ужиткового мистецтва свого регіону. Оцінювання та обґрунтовування значення 

декоративно-ужиткового мистецтва у  власному житті на основі зібраної інформації.  

Практична робота: складання ескізу проєкту виробу. 

1) Що таке проєкт?: 

https://www.youtube.com/watch?v=JZTBhpcQRPA&ab_channel=%D0%A9%D0%BE%3F%D0%94

%D0%B5%3F%D0%AF%D0%BA%3F%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%89%D0%BE

%3F%D0%A7%D0%BE%D0%BC%D1%83%3F   

https://portfel.info/load/5_klas/trudove_navchannja/khodzicka/84-1-0-472
https://portfel.info/load/5_klas/trudove_navchannja/tereshhuk/84-1-0-645
https://www.youtube.com/watch?v=JZTBhpcQRPA&ab_channel=%D0%A9%D0%BE%3F%D0%94%D0%B5%3F%D0%AF%D0%BA%3F%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%89%D0%BE%3F%D0%A7%D0%BE%D0%BC%D1%83%3F
https://www.youtube.com/watch?v=JZTBhpcQRPA&ab_channel=%D0%A9%D0%BE%3F%D0%94%D0%B5%3F%D0%AF%D0%BA%3F%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%89%D0%BE%3F%D0%A7%D0%BE%D0%BC%D1%83%3F
https://www.youtube.com/watch?v=JZTBhpcQRPA&ab_channel=%D0%A9%D0%BE%3F%D0%94%D0%B5%3F%D0%AF%D0%BA%3F%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%89%D0%BE%3F%D0%A7%D0%BE%D0%BC%D1%83%3F


2 Розділ 1. 

Традиційні і 

сучасні 

технології 

декоративно-

ужиткового 

мистецтва  

Тема 1.1. Як 

виявити 

потреби у 

виготовленні 

виробів 

 

Технологія художньої 

обробки пластичних 

матеріалів. Потреби у 

виготовленні виробу з 

пластичних матеріалів. 

Вибір об’єкта праці для 

його виготовлення й 

оздоблення. Мета і 

завдання виготовлення 

обраного виробу. 

Історична довідка про 

вироби-аналоги 

обраного  об’єкта праці 

Обговорення спільно з іншими особами мети навчальної діяльності. Планування самостійно 

або з допомогою інших осіб основних завдань і результатів навчальної діяльності. Вирізнення 

автентичних виробів декоративно-ужиткового мистецтва за характерними ознаками 

Практична робота: виготовлення виробу з пластичних матеріалів на вибір: 

- глина гончарна, 

- солоне тісто 

2) Рецепт солоного тіста:  

https://www.youtube.com/watch?v=7otpGLP7Nk4&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0

%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0

%BA   

 

3 Тема 1.2. Що 

впливає на 

якість 

виготовленн

я виробу з 

пластичних 

матеріалів 

Матеріали, що 

використовуються для 

виготовлення виробів з 

пластичних матеріалів. 

Історія розвитку 

знарядь праці. 

Матеріали 

натурального 

походження. Добір і 

розрахунок матеріалів 

для виготовлення 

обраного об’єкта праці.  

 

Розпізнавання основних видів конструкційних матеріалів за їх властивостями (технологічними, 

механічними, фізичними, гігієнічними). Пояснення перевіреної інформації про доцільність 

застосування різних 

матеріалів, їх повторне використання. Розрахування потрібної кількості 

матеріалів для виготовлення виробу. 

Доцільне замінення природних матеріалів вторинними матеріальними ресурсами за потреби 

Практична робота: виготовлення виробу з матеріалів на вибір:  

- холодний фарфор 

- полімерна глина 

- віск тощо 

3) Вироби з холодного фарфору: 

http://art-room.od.ua/virobi-z-holodnogo-farforu-40-foto-chudesa-svoyimi-rukami/ 

4 Тема 1.3. Що 

сприяє 

естетичності 

виробу 

 

 

Технологія художнього 

плетіння. Дизайн і 

декоративно- ужиткове 

мистецтво. Етнодизайн. 

Композиція виробів 

декоративно-

ужиткового мистецтва 

в різних регіонах 

Використовування опрацьованої 

культурологічної інформації про технології декоративно-ужиткового мистецтва і техніки 

художнього оздоблення у проєктуванні виробів. Обговорення ідеї, конструктивна 

взаємодія з іншими особами у процесі комбінування власної моделі на основі аналізу 

найкращих ознак моделей- 

аналогів. Оцінювання власних результатів художнього  конструювання виробу.  

Практична робота: виготовлення виробу технологією художнього плетіння з матеріалів на 

вибір:  

https://www.youtube.com/watch?v=7otpGLP7Nk4&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=7otpGLP7Nk4&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=7otpGLP7Nk4&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA


України. Засоби 

художньої виразності 

композиції виробу. 

Елементи  композиції. 

Точки і лінії.Фігури. 

Форма. Колір. Простір. 

Стилізація малюнка. 

Начерк. Ескізний 

малюнок. 

- лоза 

- солома 

- пряжа 

4) Пташка та листочок з ниток: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tnf-

mKRUo58&ab_channel=%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F%D0

%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0  

 

5 Тема 1.4. Як 

правильно 

оцінити 

власноруч 

виготовлени

й виріб 

 

Ознаки якості 

виготовленого виробу. 

Експертна оцінка 

(вчителя, майстрів 

декоративно- 

ужиткового мистецтва, 

фахівців, інших осіб). 

Особистісна і соціальна 

значущість 

виготовленого виробу 

Аналізування відповідності результатів власної чи спільної діяльності з виготовлення виробу її 

меті та виробленим критеріям. Оцінювання особистісної і соціальної важливості виготовленого 

виробу. 

Виявлення недоліків і виправлення допущених  помилок. 

Практична робота: виготовлення виробу технологією художнього плетіння з матеріалів на 

вибір:  

- джгут 

- нитки 

папір тощо 

5) Виготовлення іграшки з помпонів: 

https://www.youtube.com/watch?v=7lnCum4-

8Os&ab_channel=%D0%95%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%

D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0  

6 Розділ 2. 

Технології в 

побутовій 

діяльності  

Тема 2.1. Як 

правильно 

використову

вати 

побутову 

техніку 

 

 

Розвиток технологій у 

різних сферах діяльності 

людини. Види техніки 

та її призначення. 

Наслідки технічного 

прогресу для людини і 

навколишнього 

середовища. Історія 

розвитку побутової 

техніки. Технічні 

характеристики 

побутової техніки. 

Обговорення ймовірного розвитку технологій у різних сферах діяльності людини. Розпізнавання 

видів побутової техніки за  функціональним призначенням відповідно до визначених завдань. 

Читання та пояснення своїми словами технічної інформації, схем, інших графічних зображень 

про побутову 

техніку в інструкціях із застосуванням інформаційних джерел і 

використанням цифрових пристроїв. Дотримання встановлених вимог до техніки безпеки під 

час експлуатації технічних пристроїв у побутових 

умовах 

Практична робота: навчитися прасувати сорочку. 

6) Як навчитися прасувати сорочку: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tnf-mKRUo58&ab_channel=%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Tnf-mKRUo58&ab_channel=%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Tnf-mKRUo58&ab_channel=%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=7lnCum4-8Os&ab_channel=%D0%95%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=7lnCum4-8Os&ab_channel=%D0%95%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=7lnCum4-8Os&ab_channel=%D0%95%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0


Правила безпечного 

використання 

технічних пристроїв у 

побутових умовах 

https://www.youtube.com/watch?v=I8oY-

_6rtI8&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BD

%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7  

7 Тема 2.2. Як 

вирішувати 

практичні 

завдання в 

побуті 

Практичні потреби і 

завдання в побуті. 

Прогнозування 

наслідків побутової 

діяльності. 

Товарні знаки. 

Маркування 

товарів. 

Побутова техніка у 

виконанні практичних 

завдань 

Сортування відходів під 

час виконання 

практичних завдань у 

побуті. Вторинні 

матеріальні ресурси в 

реалізації нових 

проектів. 

Оцінювання результатів 

власної побутової 

діяльності. 

Самообслуговування.Т

ехнологія сервірування 

столу, технологія 

формування культури 

споживання їжі. Види 

столових приборів, 

правила поводження за 

столом.  

Облаштовування або вдосконалювання власного життєвого простору з урахуванням власних 

потреб, потреб інших осіб. Усвідомлене формулювання завдання у співпраці з іншими особами 

відповідно до власних потреб у побуті. Розпізнавання корисних для здоров’я елементів 

життєвого простору, обґрунтовування раціональності їх використання. Читання та 

розшифровування маркування товарів, товарних та інших знаків, зокрема з використанням 

цифрових пристроїв. Аналіз інформації про матеріали і техніку, використання її для розв’язання 

практичних завдань у побуті. 

Пропонування способів використання різних видів побутової техніки для вирішення побутових 

завдань. Дотримання правил сортування відходів під час роботи над проєктом і в побуті. 

Оцінювання споживацьких якостей, естетичного вигляду і корисності для здоров’я обраного чи 

створеного виробу 

Практична робота: виконання сервірування святкового столу 

7) Матеріал до уроку – Сервірування столу: 

https://www.youtube.com/watch?v=EEaUmtGG5vw&ab_channel=MoreMooD  

Сервірування святкового столу: 

https://simplehomestore.com/serviruvannya-svyatkovogo-stolu-osnovni-pravyla-ta-ideyi-dlya-

nathnennya/  

 

8 Розділ 3. Потреби у нових Обговорення спільно з іншими  особами особистісно та соціально важливих потреб у створенні 

https://www.youtube.com/watch?v=I8oY-_6rtI8&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://www.youtube.com/watch?v=I8oY-_6rtI8&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://www.youtube.com/watch?v=I8oY-_6rtI8&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://www.youtube.com/watch?v=EEaUmtGG5vw&ab_channel=MoreMooD
https://simplehomestore.com/serviruvannya-svyatkovogo-stolu-osnovni-pravyla-ta-ideyi-dlya-nathnennya/
https://simplehomestore.com/serviruvannya-svyatkovogo-stolu-osnovni-pravyla-ta-ideyi-dlya-nathnennya/


Алгоритм 

виконання 

навчальних 

проєктів. 

Тема 3.1.  

Проєктуванн

я нового 

виробу. 

Вибір об’єкта 

проєктуванн

я на вибір: 

гончарство, 

- тістопластика, 

- полімерна 

глина, 

холодний 

фарфор,  

- лозоплетіння, 

- бісероплетінн

я, 

- макраме, 

- плетіння з 

газетних 

трубок, 

плетіння з 

соломи тощо 

виробах. Сфери потреб 

людини і 

навколишнього 

середовища. Основні 

складові проєкту: 

проєктування, 

технології 

виготовлення 

проєктованого виробу, 

рефлексія. Типи 

проєкту: 

індивідуальний, 

парний, груповий, 

колективний. 

Формулювання теми, 

мети і завдань 

проєктно- 

технологічної 

діяльності. Критерії, 

яким має відповідати 

майбутній виріб. 

Історична довідка про 

обраний об’єкт 

проєктування. Цифрові 

засоби проєктно- 

технологічної 

діяльності. 

Маркетингові 

дослідження. 

Прогнозування 

доцільності і наслідків 

проєктно- 

технологічної 

діяльності 

виробів, спираючись на  власні знання та судження. Обговорення мети навчальної діяльності. 

Планування самостійно або з допомогою інших осіб основних завдань і результатів проєктно-

технологічної діяльності. Критичне оцінювання власних можливостей, наявний досвід для 

виконання поставлених завдань. Описання ймовірних труднощів і ризиків у процесі реалізації 

задуму в готовий виріб. Обговорення і визначення спільно з іншими особами раціонального 

застосування цифрових пристроїв на різних етапах проектно-технологічної діяльності. 

Визначення потреб та смаків споживачів обраного об’єкта проєктування, особливості його 

конструкції, функційності, естетичності за допомогою проведення невеликих за обсягом і 

масштабом маркетингових досліджень. Здійснення пошуку актуальної інформації про  об’єкт 

проєктування і упорядкування її. Розроблення за допомогою інших осіб критеріїв, яким має 

відповідати об’єкт 

проєктування, та визначення його параметрів 

Виконання навчального проєкту № 1 – письмовий опис проекту та виготовлення виробу з 

матеріалів на вибір:  

- глина гончарна 

- солоне тісто 

- полімерна глина 

- холодний фарфор 

- віск  

- лоза 

- солома 

- пряжа 

- джгут 

- папір тощо 

8) Приклад проекту в техніці макраме: 

https://obuchonok.com.ua/node/804  

https://obuchonok.com.ua/node/804


Проєктна документація. 

Портфоліо 

9 Тема 3.2. 

Художнє 

конструюван

ня об’єкта 

проєктуванн

я 

Вироби-аналоги. 

Художні засоби 

побудови композиції 

декоративно- 

ужиткового мистецтва. 

Творчі методи 

формотворення: 

фантазування, біоформ, 

комбінаторики, 

фокальних об’єктів 

тощо. Розроблення 

моделі 

майбутнього виробу. 

Ескіз. Малюнок. Макет 

Здійснення пошуку та вибору виробів-аналогів відповідно до запланованого об’єкта 

проєктування. Обговорення ідей, конструктивна взаємодія з іншими особами у процесі 

комбінування власної моделі на основі аналізу найкращих  ознак моделей-аналогів. 

Застосування методів проєктування відповідно до індивідуальних здібностей та власних 

інтересів з метою втілення творчих ідей в конструкції виробу. Продукування та відображення 

творчого задуму у  зручній формі. 

Оцінювання власних результатів художнього  конструювання виробу. 

Виконання навчального проєкту № 1 – письмовий опис проекту та виготовлення виробу 

Матеріал до теми: Виконання групових та індивідуальних проектів: 

https://www.youtube.com/watch?v=GpLS-

B_gQXo&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%

BD%D0%B0%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE  

10 Тема 3.3. 

Технічне 

конструюван

ня об’єкта 

проєктуванн

я та 

визначення 

технологічно

ї 

послідовності 

його 

виготовленн

я 

Дослідження умов 

виготовлення 

спроєктованої моделі 

виробу. Матеріальні і 

часові ресурси. 

Розробка плану дій. 

Технічний опис моделі. 

Технічні 

характеристики моделі 

виробу. Технічний 

малюнок 

Добір матеріалів 

Проєктування 

технологічної 

послідовності 

виготовлення виробу 

Планування послідовності дій для виготовлення моделі виробу, орієнтовних строків їх 

виконання, можливості використання цифрових засобів. Визначення технічних характеристик 

моделі виробу (технічний опис об’єкта проєктування). 

Виконання технічного малюнку або ескізу деталей моделі виробу, зазначення інформації, 

необхідної для його виготовлення. Добирання матеріалів для виготовлення виробу та 

розрахування витрат на них. Аналізування ефективності дібраних матеріалів для створення 

виробу і вказування на ризики їх використання. Пояснення перевіреної інформації про 

доцільність застосування різних матеріалів, їх повторне використання. Аналіз ефективності 

дібраних матеріалів для створення виробу і вказування на ризики їх використання. Визначення 

самостійно або за допомогою інших осіб послідовності технологічних операцій виготовлення 

проєктованого виробу. Добір необхідних інструментів і 

пристосування відповідно до визначеної технологічної послідовності. Створення технологічної 

картки, застосування (у разі потреби) цифрових пристроїв та графічних редакторів 

Виконання навчального проєкту № 1 – письмовий опис проекту та виготовлення виробу 

11 Тема 3.4 

Технологія 

Технологічна 

послідовність 

Підготовка потрібних інструментів і пристосування для роботи самостійно або за допомогою 

інших осіб. Використання інструментів та пристосування  самостійно або за допомогою інших, 

https://www.youtube.com/watch?v=GpLS-B_gQXo&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=GpLS-B_gQXo&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=GpLS-B_gQXo&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE


виготовленн

я 

спроектовано

го виробу 

виготовлення виробу. 

Організація 

технологічної 

діяльності. Робоче 

місце. Безпечне 

використання і 

зберігання 

інструментів, 

пристосувань та 

матеріалів. Раціональне 

використання 

матеріалів. Способи 

оброблення і з’єднання 

матеріалів 

дотримуючись правил безпечної праці та 

санітарних норм. Аргументований підбір способів оброблення  матеріалів відповідно до їх 

властивостей і характеристик. Виконання запланованих технологічних операцій у  визначеній 

послідовності, раціонально розподіляючи час. Оцінювання ризиків, пов’язаних з 

виготовленням виробу, за потреби знаходження  способів їх усунення самостійно або з 

допомогою інших осіб. Демонстрування в роботі зосередженості, 

акуратності, обережності, відповідальності  тощо. Контроль та оцінювання процесу і якості 

виготовлення виробу, у разі потреби  виправляючи недоліки. Виявлення поваги до власних або 

чужих результатів проєктно-технологічної діяльності 

Виконання навчального проєкту № 1 – письмовий опис проекту та виготовлення виробу 

Матеріал до теми: Методичні рекомендації до виконання творчого проекту: 

https://vseosvita.ua/library/metodicni-rekomendacii-do-vikonanna-tvorcogo-proektu-60484.html  

12 Тема 3.5. 

Оцінювання 

і презентація 

результатів 

проєктно-

технологічно

ї діяльності 

 

Продуктивність 

проєктно- технологічної 

діяльності. Оцінювання 

і 

самооцінювання 

результатів проєктно-

технологічної 

діяльності. 

Самооцінювання й 

оцінювання створеного 

виробу за вимогами та 

попередньо 

виробленими 

критеріями. Експертна 

оцінка створеного 

виробу 

Аналіз відповідності результатів власної чи спільної проєктно-технологічної діяльності її меті 

та виробленим критеріям. Визначення ефективності використання матеріальних і часових 

ресурсів, способів організації проєктно-технологічної діяльності. Оцінювання особистісної і 

соціальної важливості створеного виробу. Критичне формулювання власних суджень, 

аргументоване обстоювання їх з урахуванням пропозицій інших осіб. Виявлення недоліків і 

виправлення допущених помилок, аналіз їх та вироблення відповідних висновків. Спільно з 

іншими особами визначення свого рівня навчальних досягнень. 

Виконання навчального проєкту № 1 – письмовий опис проекту та виготовлення виробу 

Матеріал до теми – Зразок проекту – Виготовлення краватки-метелика: 

https://obuchonok.com.ua/node/795  

 

 

https://vseosvita.ua/library/metodicni-rekomendacii-do-vikonanna-tvorcogo-proektu-60484.html
https://obuchonok.com.ua/node/795


№ 

з/п 

Розділ/тема Зміст навчального 

матеріалу 

Практичні роботи/Джерела інформації 

1 Розділ 1. 

Традиційні і 

сучасні 

технології 

декоративно-

ужиткового 

мистецтва  

Тема 1.1. Як 

виявити 

потреби у 

виготовленні 

виробів 

І. Технологія 

виготовлення виробів 

в техніці ткацтва і 

шиття: ручним 

способом, машинним 

способом, в техніці 

печворк тощо.  

Практична робота: виготовлення м’якої пласкої іграшки ручним способом з матеріалів на 

вибір:  

- ткані матеріали 
- неткані матеріали тощо  

9) Виготовлення м’якої пласкої іграшки Котик: 
https://www.youtube.com/watch?v=cjQbWdU9rd0&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0
%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0
%BE%D0%BA  
 

2 Тема 1.2. Що 

впливає на 

якість 

виготовлення 

виробу 

Конструкція виробу. 

Деталь як одиниця 

виробу. Елементи 

графічної грамотності. 

Креслярські 

інструменти, приладдя 

і матеріали. Масштаб. 

Технологічна 

послідовність 

виготовлення обраного 

виробу.  

Визначення технічних характеристик 

моделі виробу (технічний опис об’єкта проектування), послідовності технологічних операцій 

виготовлення  проєктованого виробу. Добирання необхідних інструментів і  пристосування 

відповідно до визначеної технологічної послідовності.  

Практична робота: виготовлення виробу технологією шиття з матеріалів на вибір:  
- пряжа 
- швейні нитки тощо 

10) Виготовлення ляльки-мотанки з ниток: 
https://www.youtube.com/watch?v=pafhsGQqP58&ab_channel=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0

%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D0

%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1

%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1

%96%D1%82%D0%B5%D0%B9  

3  Послідовне 

виготовлення виробу. 

Робоче місце. 

Інструменти та  

пристосування для 

виготовлення виробу. 

Раціональне 

Виконання запланованих технологічних операцій у визначеній послідовності, раціонально 

розподіляючи час. Ощадливе використання матеріалів під час виготовлення виробу. 

Використовування інструментів та пристосування самостійно або за допомогою інших, 

дотримуючись правил безпечної праці та санітарних норм. 

Виявлення ініціативності і партнерської взаємодії у процесі спільної роботи із створення 

виробу техніками декоративно-ужиткового мистецтва 

Практична робота: виготовлення виробу на вибір. 

https://www.youtube.com/watch?v=cjQbWdU9rd0&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=cjQbWdU9rd0&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=cjQbWdU9rd0&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=pafhsGQqP58&ab_channel=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=pafhsGQqP58&ab_channel=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=pafhsGQqP58&ab_channel=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=pafhsGQqP58&ab_channel=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=pafhsGQqP58&ab_channel=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9


використання 

Матеріалів. Способи 

оброблення і з’єднання 

матеріалів. 

Правила безпечної 

праці та санітарних 

норм 

11) Виготовлення підставки для пасхальних яєць: 

https://podarunki.in.ua/virobi-do-velikodnya-svoyimi-rukami-z-pidruchnih-zasobiv-v-domashnih-

umovah.html 

Історія писанки: 

https://www.youtube.com/watch?v=c5Hnht0PL5Y&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1

%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%97%D0%9E%D0%A8No51  

4 Тема 1.3. Що 

сприяє 

естетичності 

виробу 

 

 

Технологія 
виготовлення виробів 
в техніці аплікації: 
джгутова філігрань, з 
текстильних матеріалів, 
з шкіри 
з деревинних 

матеріалів тощо. 

Матеріали й 

інструменти для 

декорування виробу. 

Традиційні і сучасні 

технології декорування 

виробів. 

 

Застосування технології і техніки декоративно-ужиткового мистецтва у процесі оздоблення 

готових виробів. Виконання запланованих технологічних операцій у визначеній послідовності, 

раціонально розподіляючи час. Послідовність виготовлення виробу з аплікацією, матеріали для 

виготовлення аплікації, створення ескізу аплікації та перенесення рисунку на папір, 

виготовлення деталей аплікації, розміщення деталей аплікації, закріплення деталей аплікації 

нитками на тканині. Шов петельний, тамбурний, вперед голку. Остаточна обробка виробу 
Практична робота: виготовлення виробу в техніці аплікації з матеріалів на вибір: 
- джгут 
- деревинні матеріали  

- ткані матеріали 

- неткані матеріали  

- папір тощо 

12) Матеріал до уроку – Неповторне мистецтво аплікації: 

https://naurok.com.ua/nepovtorne-mistectvo-aplikaci-250658.html 

 

5 Тема 1.4. Як 

правильно 

оцінити 

власноруч 

виготовлений 

виріб 

Навички 

самооцінювання. 

Практична робота: виготовлення настільної гри Танграм 
13) Виготовлення настільної гри Танграм: 

https://www.youtube.com/watch?v=5SfVmYfskTc&ab_channel=NKBohdan  
 

6 Розділ 2. 

Технології в 

побутовій 

діяльності 

Тема 2.1. Як 

правильно 

Навички безпечного 

користування 

побутовою технікою. 

Приготування їжі. 

Культура споживання 

їжі 

Практична робота:1. самостійне приготування їжі з застосуванням побутової техніки; 2. 
навчитися складати серветку різними способами 
14) Матеріал до уроку – Культура споживання їжі. Етикет за столом: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-tehnologiy-na-temu-kultura-spozhivannya-zhi-etiket-za-

stolom-250201.html 

https://www.youtube.com/watch?v=c5Hnht0PL5Y&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%97%D0%9E%D0%A8No51
https://www.youtube.com/watch?v=c5Hnht0PL5Y&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%97%D0%9E%D0%A8No51
https://naurok.com.ua/nepovtorne-mistectvo-aplikaci-250658.html
https://www.youtube.com/watch?v=5SfVmYfskTc&ab_channel=NKBohdan


використовув

ати побутову 

техніку 

 https://www.youtube.com/watch?v=UCSbGCRVq1g&ab_channel=%D0%95%D0%BB%D0%BB%

D0%B0%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0  

 

7 Тема 2.2. Як 

вирішувати 

практичні 

завдання в 

побуті 

Застосування 

безвідходних 

технологій в побуті 

Практична робота: виготовлення виробу з вторсировини 
15) Приклад проекту: 
Виготовлення декоративного кошика: 

https://naurok.com.ua/mayster-klas-z-vigotovlennya-dekorativnogo-koshika-z-kartonu-198912.html  

8 Розділ 3. 

Алгоритм 

виконання 

навчальних 

проєктів. 

Тема 3.1.  

Проєктування 

нового 

виробу. Вибір 

об’єкта 

проєктування. 

Виконання 

навчального проекту: 

ручним способом, 

машинним способом, в 

техніці печворк, 

джгутова філігрань, з 

текстильних матеріалів, 

з шкіри 

з деревинних 

матеріалів тощо 

 

Виконання навчального проєкту № 2: письмовий опис проекту та виготовлення виробу з 

матеріалів на вибір:  
- пряжа 
- ткані матеріали 

- неткані матеріали 

- швейні нитки  
- джгут 
- деревинні матеріали  
- папір тощо 

Зразок проекту – Підкова на щастя: 
https://obuchonok.com.ua/node/791 

9 Тема 3.2. 

Художнє 

конструюванн

я об’єкта 

проєктування. 

Рисунок, опис проекту 

та креслення виробу. 

Виконання навчального проєкту № 2: письмовий опис проекту та виготовлення виробу 

Зразок проекту – Лялька-мотанка оберіг українського народу: 

https://obuchonok.com.ua/node/876  

10 Тема 3.3. 

Технічне 

конструюванн

я об’єкта 

проєктування 

та визначення 

технологічної 

послідовності 

його 

виготовлення. 

Складання 

технологічної картки 

на виготовлення 

виробу 

Виконання навчального проєкту № 2: письмовий опис проекту та виготовлення виробу 

Матеріал до теми: Проектуємо виріб: 

https://www.youtube.com/watch?v=ishfTD3TnDg&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0

%B3%D0%B0%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D1%96%D0%B9  

https://www.youtube.com/watch?v=UCSbGCRVq1g&ab_channel=%D0%95%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=UCSbGCRVq1g&ab_channel=%D0%95%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://naurok.com.ua/mayster-klas-z-vigotovlennya-dekorativnogo-koshika-z-kartonu-198912.html
https://obuchonok.com.ua/node/876
https://www.youtube.com/watch?v=ishfTD3TnDg&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D1%96%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=ishfTD3TnDg&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D1%96%D0%B9


11 Тема 3.4 

Технологія 

виготовлення 

спроектованог

о виробу 

Виготовлення виробу 

та підготовка 

необхідної 

документації 

Матеріал до теми «Основи проектної діяльності»: https://ppt-online.org/319966  

12 Тема 3.5. 

Оцінювання і 

презентація 

результатів 

проєктно-

технологічної 

діяльності. 

 

Форми і засоби 

презентації результатів 

проєктно- 

технологічної 

діяльності. 

Презентація 

результатів проєктно-

технологічної 

діяльності. Переваги 

власноруч 

виготовлених виробів. 

Відгуки користувачів  

готового виробу. 

Можливості реалізації 

готових виробів, 

поширення  інформації 

про них. Реклама  

готового виробу. 

Вироблення 

подальших  планів 

Добір відповідно до мети і змісту проєктно- технологічної діяльності форм та засобів 

презентації. 

Представлення результатів власної/спільної проєктно-технологічної діяльності. Виявлення 

поваги до власних чи спільних результатів проєктно-технологічної діяльності. Застосовання 

цифрових пристроїв та інформаційного середовища у разі потреби для презентації результатів 

проєктування. Обговорення перспектив подальшої проєктно- технологічної діяльності, способів 

її вдосконалення. Планування подальшої проєктно-технологічної діяльності на основі набутого 

досвіду для реалізації власних інтересів, здібностей, можливостей 

Матеріал до теми: Презентація «план виконання творчого проекту»: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-plan-vikonannya-tvorchogo-proektu-z-trudovogo-navchannya-5-

klas-154388.html  

Рекомендовані види робіт: 

- опрацювання доступної літератури з теми;  

- складання конспекту; 

- виготовлення виробів чи виконання практичних робіт; 

- виконання навчальних проектів; 

- використання навичок самоконтролю; 

- описання виготовленого виробу; 

- створення словника понять, термінів,  

- створення технологічних карток у вигляді таблиць. 

https://ppt-online.org/319966
https://naurok.com.ua/prezentaciya-plan-vikonannya-tvorchogo-proektu-z-trudovogo-navchannya-5-klas-154388.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-plan-vikonannya-tvorchogo-proektu-z-trudovogo-navchannya-5-klas-154388.html


Обов’язкові види робіт: семестрова контрольна робота за І семестр - №1, за ІІ семестр - №2, річна контрольна робота.  

Щосеместрово після виконання контрольної роботи здійснюється співбесіда. 

 

Використана література 

1. Державний стандарт базової середньої освіти. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020- 

%D0%BF#Text. 

2. Модельна навчальна програма «ТЕХНОЛОГІЇ. 5–6 КЛАСИ» для закладів загальної середньої освіти (автори Кільдеров Д.Е., Мачача Т.С., 

Юрженко В.В., Луп’як Д.М.). – 2021. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-

poetap.z.2022/Tehnol.osv.gal/Tekhnol.5-6-kl.Kilderov.ta.in.14.07.pdf 

 


