
Програма самостійної роботи з трудового навчання та технологій 6 клас 

Підручники:  

1. Трудове навчання для хлопців https://pidruchniki.in.ua/trudove-navchannya-6-klas-tereshhuk-dyatlenko-dlya-hloptsiv/   

2. Трудове навчання для дівчат https://pidruchniki.in.ua/trudove-navchannya-6-klas-hodzitska-pavich-dlya-divchat/     

3. Трудове навчання. 5-6 клас: навчальний посібник. Автори: І. Ю. Ходзицька, Н. М. Павич, О. В. Горобець, В. В. Крімер. – Харків. – вид-во 

Ранок. 

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

Форми оцінювання: річна контрольна робота та співбесіда. 

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). 

 

І семестр 

№ 

з/п 

Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Практичні заняття/роботи 

1 Вступ. Який він – 

рукотворний світ 

Історія розвитку технологій,  ремесел 

та декоративно-ужиткового 

мистецтва. Характерні ознаки 

декоративно-ужиткових мистецтв 

місцевого регіону. Музеї, виставки, 

осередки, майстри народної 

творчості. Традиції та сучасні 

тенденції декоративно-ужиткового 

мистецтва. 

Спираючись на власні знання, визначення матеріалів та інструментів, які 

використовуються в основних видах декоративно-ужиткового мистецтва. 

Використання кількох джерел інформації  про традиції та сучасні тенденції 

в декоративно-ужитковому мистецтві, визначення їх достовірності. 

Вирізнення автентичних виробів декоративно-ужиткового мистецтва за  

характерними ознаками. Презентування результатів власної чи  спільної 

навчальної діяльності 

1) Практична робота: виготовити листівку. 

Листівка в техніці квілінг: 

https://vseosvita.ua/library/video-urok-listivka-kviling-470607.html  

2 Розділ 1. 

Традиційні і 

сучасні технології 

декоративно-

Технології  вишивання: вишивання 

лічильними швами  (гладь, штапівка, 

хрестик тощо), вишивання вільною 

гладдю (художня, декоративна, біла 

Обговорення спільно з учителем чи іншими особами  особистісно та 

соціально важливих потреб у створенні виробів, спираючись на власні 

знання та  судження обирання спільно з учителем об’єкт праці для його  

виготовлення. Обґрунтування значущості обраного виробу для його 

https://pidruchniki.in.ua/trudove-navchannya-6-klas-tereshhuk-dyatlenko-dlya-hloptsiv/
https://pidruchniki.in.ua/trudove-navchannya-6-klas-hodzitska-pavich-dlya-divchat/
https://vseosvita.ua/library/video-urok-listivka-kviling-470607.html


ужиткового 

мистецтва  

Тема 1.1. Як 

виявити потреби у 

виготовленні 

виробів 

 

тощо), вишивання стрічками, 

вишивання бісером тощо. 

Потреби у виготовленні виробу в 

межах обраного для  вивчення 

модулю. Вибір об’єкта праці для 

його  виготовлення й декорування. 

Мета виготовлення нового виробу та 

критерії яким він має відповідати. 

Планування завдань і результатів 

процесу виготовлення обраного 

виробу. Історична довідка про 

обраний об’єкт декоративно- 

ужиткового мистецтва 

практичного застосування. Формулювання мети й завдань з виготовлення 

особистісно і соціально значущого виробу. Прогнозування ймовірних 

ризиків й наслідків своє ї предметно-перетворювальній діяльності. 

Здійснення пошуку та упорядкування інформації про історію розвитку 

обраного напряму декоративно- ужиткового мистецтва 

2) Практична робота: виготовити гольницю з матеріалів на вибір: 

- ткані матеріали 

- канва 

- неткані матеріали 

- вишивальні нитки 

- бісер тощо 

Матеріал до теми. Проект гольниця: 

https://www.youtube.com/watch?v=L4vGUdaAdnQ&ab_channel=%D0%A1%

D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B

71%2B1  
Технологія виконання початкових швів: 

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

Q&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%

D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8E

%D0%BA   

3 Тема 1.2. Що 

впливає на якість 

виготовлення 

виробу з 

пластичних 

матеріалів 

Матеріали, що використовуються в 

межах обраного для вивчення 

модуля. Історія розвитку знарядь 

праці в обраному напрямі 

декоративно-ужиткового мистецтва 

Натуральні, штучні і синтетичні 

матеріали. Їх  властивості. Добір і 

розрахунок  матеріалів. 

Можливості повторного 

використання матеріалів 

Розпізнавання матеріалів натурального  походження за їх 

властивостями (технологічними, механічними, фізичними, 

гігієнічними). Аналіз інформації про матеріали і техніку, 

використання її для розв’язання  практичних завдань. Розрахунок 

потрібної кількості матеріалів  для виготовлення виробу. 

Доведення переваг використання вторинних матеріальних 

ресурсів у виготовленні нових виробів. 

3) Практична робота: виготовлення вишитого виробу з матеріалів на 

вибір (серветка, закладка для книги та ін.):  

- ткані матеріали 

- канва 

- неткані матеріали 

- вишивальні нитки 

- бісер тощо 

Матеріал до теми уроку: Вишивка технікою косий хрестик: 

https://www.youtube.com/watch?v=L4vGUdaAdnQ&ab_channel=%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B71%2B1
https://www.youtube.com/watch?v=L4vGUdaAdnQ&ab_channel=%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B71%2B1
https://www.youtube.com/watch?v=L4vGUdaAdnQ&ab_channel=%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B71%2B1
https://www.youtube.com/watch?v=YDXvCup-H-Q&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=YDXvCup-H-Q&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=YDXvCup-H-Q&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=YDXvCup-H-Q&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA


https://www.youtube.com/watch?v=nRLt3o-

BNUA&ab_channel=%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1

%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A0%D

0%91%D0%94%D0%A 2   

4 Тема 1.3. Що 

сприяє 

естетичності 

виробу 

 

 

Технології  художньої обробки 

деревинних матеріалів: 

випалювання (пірографія), ажурне 

випилювання, гравірування, 

контурне вирізування тощо 

Дизайн і декоративно- ужиткове 

мистецтво. Етнодизайн. 

Функціональність й естетичність 

виробів. Композиція виробів виду 

декоративно-ужиткового 

мистецтва в різних регіонах України. 

Орнаментальна культура. Засоби 

художньої виразності  композиції 

виробу. Види і принципи побудови 

композиції. Ритм. Баланс. Акцент. 

Пропорція. Колористика 

Використання опрацьованої культурологічної інформації про технології 

декоративно-ужиткового  мистецтва і техніки художнього оздоблення у 

проєктуванні виробів. Обговорення ідей, конструктивна взаємодія з 

іншими особами у процесі комбінування власної моделі на основі  аналізу 

найкращих ознак моделей-аналогів. Оцінювання власних результатів 

художнього конструювання виробу. 

4) Практична робота: виготовлення виробу технологією художньої 

обробки деревинних матеріалів з матеріалів на вибір:  

- ДВП 

- фанера 

- шпон тощо 

Матеріал до теми: виготовлення кухонної дощечки:  
https://www.youtube.com/watch?v=aAQw5jz6Nzc&ab_channel=%D0%9A%D

0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D

1%8F%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA  

5 Тема 1.4. Як 

правильно 

оцінити власноруч 

виготовлений 

виріб 

 

Оцінювання якості виготовленого 

виробу. Експертна оцінка (вчителя,  

майстрів декоративно- 

ужиткового мистецтва, фахівців, 

інших осіб). Особистісна і соціальна 

значущість виготовленого  виробу. 

Відгуки користувачів  готового 

виробу 

Аналіз відповідності результатів власної чи спільної проектно-

технологічної діяльності її меті та виробленим критеріям. Оцінка 

особистісної і соціальної важливості створеного виробу. Виявлення 

недоліків і виправлення допущених  помилок, аналізування їх та 

винесення відповідних висновків. 

5) Практична робота: виготовлення виробу технологією художньої 

обробки деревинних матеріалів з матеріалів на вибір:  

- ДВП 

- фанера 

- шпон тощо 

Матеріал до теми ажурне випилювання: 

https://www.youtube.com/watch?v=Uaxrh75npKY&ab_channel=%D0%98%D

0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%

D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0  

Приклад виробу - метелики з дерева:  

https://www.youtube.com/watch?v=nRLt3o-BNUA&ab_channel=%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A0%D0%91%D0%94%D0%25A%202
https://www.youtube.com/watch?v=nRLt3o-BNUA&ab_channel=%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A0%D0%91%D0%94%D0%25A%202
https://www.youtube.com/watch?v=nRLt3o-BNUA&ab_channel=%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A0%D0%91%D0%94%D0%25A%202
https://www.youtube.com/watch?v=nRLt3o-BNUA&ab_channel=%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A0%D0%91%D0%94%D0%25A%202
https://www.youtube.com/watch?v=aAQw5jz6Nzc&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=aAQw5jz6Nzc&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=aAQw5jz6Nzc&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=Uaxrh75npKY&ab_channel=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Uaxrh75npKY&ab_channel=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Uaxrh75npKY&ab_channel=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0


https://www.youtube.com/watch?v=h4AcVaBQit8&ab_channel=%D0%9C%D

0%A2%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%9E  

6 Розділ 2. 

Технології в 

побутовій 

діяльності  

Тема 2.1. Як 

використовувати 

техніку й матеріали 

без заподіяння 

шкоди 

навколишньому 

середовищу. 

Вичерпність природних  ресурсів. 

Ризики впливу сучасних  матеріалів, 

техніки і технологій для 

навколишнього середовища. 

Вторинні матеріальні ресурси в 

реалізації нових  проектів. 

 

Аргументування вичерпності природних ресурсів. Генерування ідей, 

які можуть бути корисними для збереження навколишнього 

середовища і сталого (збалансованого) розвитку. Пояснення 

доцільності відмови людства від використання одноразових виробів 

із синтетичних та інших шкідливих матеріалів. Застосування 

технології обробки вторинних матеріалів для створення нових 

виробів. Створення екологічних виробів з урахуванням гігієнічних 

властивостей  матеріалів. 

6) Практична робота: Виготовити виріб з наявних удома матеріалів. 

Рамка для фотографій в техніці аплікації:  

https://www.youtube.com/watch?v=BPPgLG9kXSU&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    

7 Тема 2.2. Як дбати 

про власний і 

спільний добробут 

у побуті. 

 

 

Родинний етикет. Потреби в 

естетизації і гармонізації побуту. 

Дизайн  навколишнього середовища. 

Основні стилі в різних сферах 

побутової діяльності. Стилі в 

обраному для вивчення модулі 

побутової  діяльності. Вибір об’єкта 

побутової діяльності для 

удосконалення власного чи  спільного 

життєвого простору.  

 

Визначення власних/чужих потреб в  організації побуту. 

Розрізняння та описування основні стилів в різних сферах 

життєдіяльності людини . Планування трудових дій для 

виконання побутових завдань самостійно або у співпраці з 

іншими особами. 

Проведення проектно-технологічної  діяльності стосовно 

розв’язання побутових проблем, самообслуговування. 

Облаштування або вдосконалення власного  життєвого простору з 

урахуванням власних потреб, потреб інших осіб. 

7) Практична робота: пришити гудзики у вигляді фігури 

Майстер-клас: пришивання гудзиків: 

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

M8WQH1uBz0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B

2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%9D%D0%

B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0

%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%E2%80%94%D0%91%D0%B

E%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD     

8 Розділ 3. 

Алгоритм 

виконання 

Потреби у нових виробах.  Сфери 

потреб людини і навколишнього 

середовища. Основні складові 

Обговорення спільно з іншими  особами особистісно та соціально 

важливих потреб у створенні виробів, спираючись на  власні знання та 

судження. Обговорення мети навчальної діяльності. Планування 

https://www.youtube.com/watch?v=h4AcVaBQit8&ab_channel=%D0%9C%D0%A2%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%9E
https://www.youtube.com/watch?v=h4AcVaBQit8&ab_channel=%D0%9C%D0%A2%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%9E
https://www.youtube.com/watch?v=BPPgLG9kXSU&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=BPPgLG9kXSU&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=BPPgLG9kXSU&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=-M8WQH1uBz0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%E2%80%94%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=-M8WQH1uBz0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%E2%80%94%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=-M8WQH1uBz0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%E2%80%94%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=-M8WQH1uBz0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%E2%80%94%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=-M8WQH1uBz0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%E2%80%94%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://www.youtube.com/watch?v=-M8WQH1uBz0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%E2%80%94%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD


навчальних 

проєктів. 

Тема 3.1.  

Проєктування 

нового виробу. 

Вибір об’єкта 

проєктування на 

вибір: 

вишивання 

лічильними швами 

(гладь, штапівка, 

хрестик тощо), 

вишивання вільною 

гладдю (художня, 

декоративна, біла 

тощо), вишивання 

стрічками, 

вишивання бісером, 

випалювання 

(пірографія), 

ажурне 

випилювання, 

гравірування, 

контурне 

вирізування тощо 

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. Проєктна документація. 

Портфоліо 

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:  

- ткані матеріали 

- канва 

- неткані матеріали 

- вишивальні нитки 

бісер тощо 

- ДВП 

- фанера 

- шпон тощо 

Зразок проекту: 

Вишивка хрестиком з 3-d ефектом на пластиковій канві, виготовленій 

власноруч: 

https://obuchonok.com.ua/node/777  

9 Тема 3.2. Художнє 

конструювання 

об’єкта 

проєктування 

Вироби-аналоги. Художні засоби 

побудови  композиції декоративно- 

ужиткового мистецтва. Творчі 

методи формотворення: 

фантазування, біоформ, 

комбінаторики, фокальних об’єктів 

тощо. Розроблення моделі 

майбутнього виробу. Ескіз. 

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. 

https://obuchonok.com.ua/node/777
https://obuchonok.com.ua/node/777
https://obuchonok.com.ua/node/777


Малюнок. Макет Виконання навчального проєкту № 1 – письмовий опис проекту та 

виготовлення виробу 

Зразок проекту:  «Розвиваюча іграшка»: https://obuchonok.com.ua/node/840  

10 Тема 3.3. 

Технічне 

конструювання 

об’єкта 

проєктування та 

визначення 

технологічної 

послідовності його 

виготовлення 

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 

виготовлення 

спроектованого 

виробу 

Технологічна послідовність 

виготовлення виробу. Організація 

технологічної діяльності. Робоче 

місце. Безпечне використання і 

зберігання інструментів, 

пристосувань та матеріалів. 

Раціональне використання 

матеріалів. Способи оброблення і 

з’єднання матеріалів 

Підготовка потрібних інструментів і пристосування для роботи самостійно 

або за допомогою інших осіб. Використання інструментів та 

пристосування  самостійно або за допомогою інших, 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 

https://obuchonok.com.ua/node/840
https://obuchonok.com.ua/node/840


Виконання навчального проєкту № 1 – письмовий опис проекту та 

виготовлення виробу 

Приклад виготовлення виробу: дерево з бісеру: 

https://pustunchik.ua/ua/treasure/tools/podelki-iz-bisera/dereva-z-biseru  

12 Тема 3.5. 

Оцінювання і 

презентація 

результатів 

проєктно-

технологічної 

діяльності 

 

Продуктивність проєктно- 

технологічної діяльності. 

Оцінювання і самооцінювання 

результатів проєктно-технологічної 

діяльності.  

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  
Приклад виробу: панно з ниток та цвяхів: 

https://pustunchik.ua/ua/treasure/tools/podelki-iz-nitok/panno-iz-nytok-i-

tsviakhiv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pustunchik.ua/ua/treasure/tools/podelki-iz-bisera/dereva-z-biseru
https://pustunchik.ua/ua/treasure/tools/podelki-iz-nitok/panno-iz-nytok-i-tsviakhiv
https://pustunchik.ua/ua/treasure/tools/podelki-iz-nitok/panno-iz-nytok-i-tsviakhiv


 

ІІ семестр 

№ 

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 

Технології в’язання: в’язання 

руками, в’язання гачком, в’язання 

спицями тощо 

1) Практична робота: виготовлення виробу технологією в’язання з 

матеріалів на вибір:  
- пряжа 
- стрічки 

- джгут тощо 
Відео – в’язання гачком по колу: 
https://www.youtube.com/watch?v=cDeuIAvXm6w&ab_channel=%D0%96%
D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0
%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA 

2 Тема 1.2. Що 

впливає на якість 

виготовлення 

виробу 

Конструкція виробу. 

Експериментування. Елементи 

графічної грамотності. Креслярські 

інструменти, приладдя і матеріали. 

Масштаб. Способи отримання і 

з’єднання деталей. Технологічна 

послідовність  виготовлення обраного 

виробу. Технологічні процеси: 

прийоми, операції 

Визначення технічних характеристик моделі виробу (технічний опис 

об’єкта проектування). Самостійне або за допомогою інших осіб 

визначення послідовності технологічних операцій виготовлення 

проектованого виробу. Добирання необхідних інструментів і 

пристосувань відповідно до визначеної технологічної послідовності. 
2) Практична робота: виготовлення виробу технологією в’язання з 
матеріалів на вибір: пряжа, стрічки, джгут тощо. 
Відео – в’язання для початківців. Лицеві і виворітні петлі: 

https://www.youtube.com/watch?v=-GxHSvjgYT8&ab_channel=Natasknitting 

3  Послідовне виготовлення  виробу. 

Робоче місце. Інструменти та 

пристосування для виготовлення 

виробу в межах обраного модуля. 

Раціональне використання 

матеріалів, зокрема вторинної 

переробки. Способи оброблення 

поверхонь та з’єднання деталей 

відповідно до властивостей і 

характеристик  матеріалів. Правила 

безпечної праці та її  санітарних норм 

Виконання запланованих технологічних операцій у визначеній 

послідовності, раціонально розподіляючи час. Аналіз ефективності 

дібраних матеріалів для створення виробу і вказання на ризики їх 

використання. Ощадливе використання матеріалів під час 

виготовлення виробу. Виявлення ініціативності і партнерської 

взаємодії у процесі спільної роботи із  створення виробу техніками 

декоративно-ужиткового мистецтва. 

3) Практична робота: виготовлення в’язаного виробу на вибір. 

Майстер клас: в’язання руками: 

https://www.youtube.com/watch?v=CjT3EHao4RE&ab_channel=%D0%A2%

D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%9A



%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%

B0%D1%8F%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0

%B0 

4 Тема 1.3. Що 

сприяє 

естетичності 

виробу 

 

 

Технології мозаїки: торцева мозаїка, 

інкрустація, інтарсія (рельєфна 

мозаїка), кінусайга (печворк без 

зшивання)  тощо. 

Матеріали й інструменти для 

оздоблення виробу. Традиційні і 

сучасні технології декорування 

виробів декоративно- ужиткового 

мистецтва. Остаточна обробка 

виробу 

Застосування технологій і техніки декоративно-ужиткового мистецтва у 

процесі оздоблення готових виробів. Виконання запланованих 

технологічних операцій у визначеній послідовності, раціонально 

розподіляючи час 
4) Практична робота: виготовлення виробу технологією мозаїки з 
матеріалів на вибір: 
- деревина 
- шпон 

- фанера 

- текстильні матеріали 

- пластик 

- скло тощо 

Матеріал до теми: технологія виготовлення мозаїкового виробу: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-tehnologiya-vigotovlennya-moza-kovogo-

virobu-marketri-232424.html 

5 Тема 1.4. Як 

правильно оцінити 

власноруч 

виготовлений виріб 

Вміння помічати переваги та 

недоліки виготовленого виробу 

5) Практична робота: виготовлення виробу на вибір: 

Матеріал до теми: вироби з фетру: 

https://www.youtube.com/watch?v=lZyMkhCc6qY&ab_channel=%D0%9E%D

0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%97%D0%9E%

D0%A8No51 

Виготовлення головоломки з дроту: 

https://www.youtube.com/watch?v=SKw3DZOYPmg&ab_channel=%D0%BC

%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8

2%D1%80 

6 Розділ 2. 

Технології в 

побутовій 

діяльності  

Тема 2.1. Як 

правильно 

використовувати 

побутову техніку 

Екологія житла, довкілля.  
Види і властивості матеріалів в 

обраній сфері побутової діяльності. 

Ощадне використання  енергоресурсів 

під час  роботи з побутовою технікою. 

Екологічно доцільні продукти 

діяльності 

6) Практична робота:  
Матеріал до уроку – Охайне житло: 

https://www.youtube.com/watch?v=YLdVOOggV5M&ab_channel=%D0%9E

%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82

%D1%96%D0%B9 

Технологія приготування бутербродів:  
https://www.youtube.com/watch?v=03wdR16NNmA&ab_channel=%D0%9E%

D0%97%D0%9E%D0%A8No25 

https://www.youtube.com/watch?v=lZyMkhCc6qY&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=lZyMkhCc6qY&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=lZyMkhCc6qY&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=YLdVOOggV5M&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=YLdVOOggV5M&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=YLdVOOggV5M&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D1%96%D0%B9


7 Тема 2.2. Як 

вирішувати 

практичні завдання 

в побуті 

Планування власної  діяльності в 

побуті. 

Удосконалення власного чи спільного 

простору створеними продуктами  

діяльності 

7) Практична робота:  

Матеріал до теми: здоров’я та краса мого волосся: 

https://app.wizer.me/preview/02KBOT 
https://www.youtube.com/watch?v=fmTjOJCboCw&ab_channel=%D0%A2%

D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B

B%D0%86%D0%9D%D0%A2%D0%91  

Вироби з консервних банок: 

https://handiwork.info/virobi-z-zherstyanih-banok-78-foto-prigolomshlivih-

virobiv-z-metalu/ 

8 Розділ 3. 

Алгоритм 

виконання 

навчальних 

проєктів. 

Тема 3.1.  

Проєктування 

нового виробу. 

Вибір об’єкта 

проєктування 

Виконання навчального проекту: 

в’язання руками, 

в’язання гачком, 
в’язання спицями, торцева мозаїка, 
інкрустація, 
інтарсія (рельєфна мозаїка), кінусайг 

(печворк без зшивання) тощо 

Виконання навчального проєкту № 2: письмовий опис проекту та 

виготовлення виробу з матеріалів на вибір:  
- пряжа 
- стрічки 
- джгут тощо 
- деревина 
- шпон 
- фанера 
- текстильні матеріали 
- пластик 
- скло тощо 

Зразки проектів з деревини: 
https://www.zippo.net.ua/data/files/2020/trud_tvpr.pdf 

9 Тема 3.2. Художнє 

конструювання 

об’єкта 

проєктування. 

Рисунок, опис проекту та креслення 

виробу. 

Виконання навчального проєкту № 2: письмовий опис проекту та 

виготовлення виробу 

Зразок проекту: Брелоки: 

https://naurok.com.ua/elektronniy-pomichnik-dlya-uchniv-6-h-klasiv-vchitelya-

tvorchiy-proekt-breloki-115022.html 

10 Тема 3.3. Технічне 

конструювання 

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  

Зразки проектів: Сумочки, серветки: 

http://skviravo.ucoz.ru/informatika/vistavka_kalinovska_microsoft_word-3.pdf 

https://app.wizer.me/preview/02KBOT
https://www.youtube.com/watch?v=fmTjOJCboCw&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%86%D0%9D%D0%A2%D0%91
https://www.youtube.com/watch?v=fmTjOJCboCw&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%86%D0%9D%D0%A2%D0%91
https://www.youtube.com/watch?v=fmTjOJCboCw&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%86%D0%9D%D0%A2%D0%91


11 Тема 3.4 Технологія 

виготовлення 

спроектованого 

виробу 

Виготовлення виробу та підготовка 

необхідної документації 

Матеріал до теми: технологічний процес виготовлення проектованого 

виробу: 

https://naurok.com.ua/tehnologichniy-proces-vigotovlennya-proektovanogo-

virobu-15844.html 

12 Тема 3.5. 

Оцінювання і 

презентація 

результатів 

проєктно-

технологічної 

діяльності. 

 

Самооцінювання й оцінювання 

створеного виробу за вимогами та 

попередньо виробленими  критеріями. 

Експертна оцінка створеного виробу 

Презентація матеріалу до теми: проектно-технологічна діяльність: 

http://www.myshared.ru/slide/1176919/ 

 

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. 

Обов’язкові види робіт: річна контрольна робота. Після виконання контрольної роботи здійснюється співбесіда. 

 

Використана література 

1. 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 

 


