
Програма самостійної роботи з трудового навчання 7 клас 

Підручники:  

1. Трудове навчання для хлопців https://gdz4you.com/pidruchnyky/7-klas/trudove-navchannya/ai-tereshuk-ob-avramenko-litera-2015-rik-23215/  

2. Трудове навчання для дівчат https://gdz4you.com/pidruchnyky/7-klas/trudove-navchannya/iyu-hodzycka-oi-beznosyuk-aksioma-2015-rik-23122/  

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) Ведення конспекту; 

2) Розуміння термінології та технології обробки матеріалів; 

3) Вміти розробляти технологічну картку на виготовлення виробу; 

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

5) Виконання навчальних проектів. 

 

І семестр 

№ 

з/п 

Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Практичні роботи/Джерела інформації 

1 Розділ І. Основи 

проектування, 

матеріалознавства 

та технології 

обробки  

Проект 1. 

Текстильні квіти  

Основна технологія: технологія виготовлення штучних 

квітів. Історія створення квітів з тканини. Види 

текстильних квітів та букетів із них. Матеріали для 

виготовлення текстильних квітів (тканина, дріт, клей, 

нитки, вата, манка тощо), їх властивості. Інструменти та 

пристосування (бульки, ножі, пінцет, шило, ножиці, 

підкладні подушечки тощо).  

1) Практична робота: виготовлення квітів з 

текстилю: 

https://www.youtube.com/watch?v=KDYG44H4BPE&ab

_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0

%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A7

%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%

A6%D0%86  

  Етапи проєктування. Планування роботи. Вироблення 

критеріїв, яким має відповідати виріб. Виготовлення 

шаблонів для виготовлення штучних квітів.  

Розроблення ескізного малюнка виробу. 

https://gdz4you.com/pidruchnyky/7-klas/trudove-navchannya/ai-tereshuk-ob-avramenko-litera-2015-rik-23215/
https://gdz4you.com/pidruchnyky/7-klas/trudove-navchannya/iyu-hodzycka-oi-beznosyuk-aksioma-2015-rik-23122/
https://www.youtube.com/watch?v=KDYG44H4BPE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%A6%D0%86
https://www.youtube.com/watch?v=KDYG44H4BPE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%A6%D0%86
https://www.youtube.com/watch?v=KDYG44H4BPE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%A6%D0%86
https://www.youtube.com/watch?v=KDYG44H4BPE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%A6%D0%86
https://www.youtube.com/watch?v=KDYG44H4BPE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%A6%D0%86


  Технологічна послідовність виготовлення виробу. 

Підготовка тканини та матеріалів. Розкрій деталей. 

Виготовлення виробу. З’єднання квітки (композиції). 

Виконання технологічних операцій відповідно до 

обраного виробу та технології його виготовлення. 

  Остаточна обробка виробу. Оздоблення виробу. 

Контроль якості виробу. Догляд за текстильними 

квітами. Розрахунок орієнтовної вартості витрачених 

матеріалів. Презентація виробів. 

Комбінування композиції для оздоблення виробу. 

 Проект 2. 

Краватка-метелик 

Повторення вивчених методів проєктування. Метод 

фокальних об’єктів. Декоративні елементи для одягу. 

Види краваток. З чим носити і як підбирати краватку-

метелик. Ознайомлення зі зразками краваток-метеликів. 

Конструкційні матеріали та інструменти для 

виготовлення краватки-метелика. Види оздоблення. 

Етапи проєктної діяльності. Моделі-аналоги, їх аналіз. 

Вироблення критеріїв, яким має відповідати виріб. 

Правила безпечної праці. Організація робочого місця. 

Складання опису виробу. Створення малюнка 

краватки-метелика. 

2) Практична робота: виготовлення краватки-

метелика: 

https://www.youtube.com/watch?v=vC2jwKcbZH0&ab_

channel=%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B

F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1

%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%87%

D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5N3%D0

%BC.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96

%D0%B2%D1%86%D1%96  

  Послідовність технологічних операцій виготовлення. 

Економне використання матеріалів. Технологія 

виготовлення краватки-метелика. Виготовлення виробу 

з дотриманням технологічної послідовності та з 

дотриманням прийомів роботи з інструментами та 

пристосуваннями. 

Складання технологічної послідовності виготовлення 

виробу. Виконання технологічних операцій 

відповідно до обраного виробу та технології його 

виготовлення. 

  Види оздоблення. Остаточна обробка краватки-

метелика. Контроль якості виробу. Розрахунок 

орієнтовної вартості витрачених матеріалів. Презентація 

виготовлених виробів 

Оздоблення краватки-метелика 

 Проект 3. 

Текстильна 

лялька Основна 

технологія: 

технологія 

виготовлення 

Історія появи текстильних ляльок. Види текстильних 

ляльок: А) Обрядові ляльки. Б) Ляльки-обереги; В) 

Ігрові ляльки. Г) Театральні ляльки. Д) Інтер’єрні 

ляльки. Е) Побутові ляльки. Є) Каркасні ляльки; Ж) 

Пальчикові ляльки; З) Вальдорфські ляльки. І) Ляльки-

тиквоголовки. Ї) Горищні ляльки. Ознайомлення з 

Створення ескізного малюнка ляльки. 

3) Практична робота: виготовлення текстильної 

ляльки. 

Матеріал до теми: 

https://www.youtube.com/watch?v=DDeL43msAsE&ab_

channel=%D0%9D%D0%B0%D0%A3%D1%80%D0%

https://www.youtube.com/watch?v=vC2jwKcbZH0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5N3%D0%BC.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
https://www.youtube.com/watch?v=vC2jwKcbZH0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5N3%D0%BC.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
https://www.youtube.com/watch?v=vC2jwKcbZH0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5N3%D0%BC.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
https://www.youtube.com/watch?v=vC2jwKcbZH0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5N3%D0%BC.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
https://www.youtube.com/watch?v=vC2jwKcbZH0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5N3%D0%BC.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
https://www.youtube.com/watch?v=vC2jwKcbZH0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5N3%D0%BC.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
https://www.youtube.com/watch?v=vC2jwKcbZH0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5N3%D0%BC.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
https://www.youtube.com/watch?v=DDeL43msAsE&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=DDeL43msAsE&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA


виробів ручним 

способом 

технологією виготовлення ляльки-оберегу та ляльки 

«Тільда» 

BE%D0%BA    

 

  Конструкційні матеріали, з яких можна виготовити 

текстильну ляльку. Вибір виду текстильної ляльки для 

виготовлення. Добір матеріалів, інструментів та 

обладнання. Технологія виготовлення обраної 

текстильної ляльки. Технологія виготовлення тулуба 

ляльки. Дотримання правил безпечної праці та 

організації робочого місця. 

Матеріал до теми: майстер-клас «Тільда»: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-mayster-klas-tilda-

38976.html 

  Одяг для обраної текстильної ляльки. Види оздоблення 

для одягу ляльки. Технологія виготовлення одягу для 

ляльки. 

Матеріал до теми: дизайн одягу для ляльок «Тільда»: 

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

hannel=%D0%95%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%9

4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0

%BD%D0%B0  

  Остаточна обробка виробу. Контроль якості виробу. 

Догляд за виробом. Розрахунок орієнтовної вартості 

витрачених матеріалів. Презентація виготовлених 

виробів 

Матеріал до теми: лялька своїми руками без швейної 

машинки: 

https://www.youtube.com/watch?v=DBV5_T5eVak&ab_

channel=Soli4kaS.SAMstudio  

6 Розділ 2. 

Технологія 

побутової 

діяльності та 

самообслуговуван

ня  

Проект 4. Малярні 

роботи у побуті 

власними руками 

Технологія малярних робіт. 

Завдання з елементами проектування, пов’язані із 

життєдіяльністю та самообслуговуванням учня. Малярні 

роботи. Матеріали та інструменти для малярних робіт. 

Необхідність застосування ґрунтовок. Технологія 

виконання малярних робіт. Вплив кольору на 

психологію людини.  

Розробка технологічної послідовності виконання 

малярних робіт. Добір фарб для різних типів поверхонь. 

Виконання технологічних операцій. Дотримання правил 

безпечної праці та організації робочого місця. 

4) Практична робота: пофарбувати обраний 

виріб/об’єкт. 

Відео: малярні роботи у побуті власними руками: 

https://www.youtube.com/watch?v=zxk9BRjAlQM&ab_

channel=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%

BB%D0%B0%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0

%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DDeL43msAsE&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://naurok.com.ua/prezentaciya-mayster-klas-tilda-38976.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-mayster-klas-tilda-38976.html
https://www.youtube.com/watch?v=ihlztHLWadM&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=ihlztHLWadM&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=ihlztHLWadM&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=ihlztHLWadM&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=DBV5_T5eVak&ab_channel=Soli4kaS.SAMstudio
https://www.youtube.com/watch?v=DBV5_T5eVak&ab_channel=Soli4kaS.SAMstudio
https://www.youtube.com/watch?v=zxk9BRjAlQM&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=zxk9BRjAlQM&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=zxk9BRjAlQM&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=zxk9BRjAlQM&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


ІІ семестр 

№ 

з/п 

Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Практичні роботи/Джерела інформації 

1 Розділ І. Основи 

проектування, 

матеріалознавства 

та технології 

обробки 

Проект 1. 

Сумка, наплічник  

Основна технологія: технологія виготовлення швейних виробів 

машинним способом. Додаткова технологія: технологія 

вишивання шовковими стрічками. 

Види сумок і рюкзаків, їх призначення. Конструкційні матеріали 

та інструменти для виготовлення. Ознайомлення зі зразками 

сумок (рюкзаків). Добір матеріалів для виготовлення сумки 

(рюкзака), визначення їх кількості. Пошук моделей-аналогів. 

Визначення найкращих ознак у кожному зразку. Алгоритм методу 

фокальних об’єктів для виготовлення вибраного виробу. 

Санітарно-гігієнічні вимоги, правила безпечної праці та 

особливості організації робочого місця. 

Вибір об’єкта проєктування.  

1) Практична робота – виготовлення сумки-

шопер. Створення ескізного малюнку виробу. 

Проведення міні - маркетингового 

дослідження для обґрунтування вибору 

виробу та його конструкційних особливостей. 

Відео - виготовлення сумки-шопер: 

https://www.youtube.com/watch?v=2fe3vfQ6nQ

o&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%

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

0%D0%BB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%

B2  

  Технологічні операції, що використовуються під час виготовлення 

сумки (наплічника). Вибір способу з’єднання деталей виробу. 

Складання технологічної послідовності виготовлення сумки. 

Виготовлення викрійки. Підготовка тканини до розкроювання. 

Розкладка викрійки на тканині. Економне використання 

матеріалів. Розкрій деталей крою.  

Побудова кресленика сумки. Виконання 

машинних швів із дотриманням прийомів 

роботи на швейній машині. Виконання 

технологічних операцій пошиття сумки 

(наплічника). 

  Будова та принцип дії швейної машини. Механізми перетворення 

та передачі руху. Добір машинних швів для з’єднання деталей 

сумки. Обробка країв деталей виробу на швейній машині (швом 

«зигзаг», якщо сумка не має підкладки). З’єднання деталей сумки. 

З’єднання лицьового боку сумки та підкладки 

разом (залишити 15 см непростроченої 

частини, через яку вивернути деталі на 

лицьовий бік).  

  Види оздоблень літньої сумки: вишивка шовковими стрічками, 

фурнітурою, малюнок на тканині тощо. Способи перенесення 

малюнка на тканину. Види швів вишивання шовковими 

стрічками, їх виконання.Остаточна обробка виробу. Контроль 

якості виробу. Розрахунок орієнтовної вартості витрачених 

матеріалів. Презентація виробів 

Перенесення візерунка для вишивання на 

тканину. Виконання оздоблення виробу. 

 Проект 2.  

Страви 

української кухні  

Загальні відомості про українську національну кухню. Українська 

система харчування, асортимент повсякденних страв, режим 

повсякденного харчування. Поживні речовини в харчових 

2) Практична робота: приготування страви 

на вибір: 

- каші  

https://www.youtube.com/watch?v=2fe3vfQ6nQo&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=2fe3vfQ6nQo&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=2fe3vfQ6nQo&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=2fe3vfQ6nQo&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=2fe3vfQ6nQo&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2


Основна 

технологія: 

технологія 

приготування їжі 

продуктах. Складання меню та визначення його калорійності (за 

бажанням). Виконання технологічних операцій відповідно до 

обраного виробу та технології його виготовлення. Захист проєкту 

«Каша — обрядова страва». Вивчення правил техніки безпечної 

праці, санітарно-гігієнічних вимог і правил організації робочого 

місця під час виконання кулінарних робіт.  

- вареників 

- макаронних виробів 

Відео: приготування каш різної консистенції: 

https://www.youtube.com/watch?v=m8LV6onY

uJ4&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB

%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%

BD%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1

%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D

0%BA%D0%BE  

  Обрядовість у національній кухні України, обрядові страви. 

Страви з крупів. Види круп, їх значення у харчуванні людини. 

Умови та терміни зберігання. Первинна та теплова обробка 

крупів, значення попереднього замочування крупів для 

збереження харчової цінності продуктів. Розварювання у воді та 

молоці. Технологія кулінарної обробки продуктів харчування. 

Технологія приготування страв із круп. Технологічна 

послідовність виготовлення гарніру з крупів (за власним 

рецептом). Сервірування столу в народних традиціях. 

Планування роботи з виконання проєкту. 

Складання технологічної послідовності 

приготування страви. Визначення необхідної 

кількості інгредієнтів для приготування. 

Естетичне оформлення приготовленої страви 

та подавання її до столу. Визначення 

смакових особливостей спроєктованої та 

приготовленої страви. Контроль якості 

страви. 

  Українські народні страви з борошна. Види борошна. Технологія 

приготування страв з борошна (лемішка, соломаха, мамалига, 

буцики, галушки, затірка, млинці). Вареники як національна, 

обрядова і щоденна страва. Технологія приготування вареників. 

Макаронні вироби. Естетичне оформлення приготовленої страви 

та подавання її до столу. Контроль якості страви. Визначення 

смакових особливостей спроєктованої та приготовленої страви. 

Добір інгредієнтів для страви. Визначення 

необхідної кількості продуктів для 

приготування та оздоблення страви, 

розрахунок їх орієнтовної вартості. Добір 

кухонного інвентаря, інструментів, 

пристосувань, обладнання для обробки 

інгредієнтів та приготування вареників. 

  Традиційні українські страви з молока та молочних продуктів. 

Технологія приготування страв з молока й молочних продуктів. 

Технологічна послідовність виготовлення страви з молока та 

молочних продуктів (за власним вибором). Естетичне оформлення 

приготовленої страви та подавання її до столу. Контроль якості 

страви. Визначення смакових особливостей спроєктованої та 

приготовленої страви. Презентація страви. 

Визначення необхідної кількості продуктів 

для приготування та оздоблення страви, 

розрахунок їх орієнтовної вартості. Добір 

кухонного інвентаря, інструментів, 

пристосувань, обладнання для обробки 

інгредієнтів та приготування страви. 

 Проект 3. 

Елементи 

Основна технологія: технологія ландшафтного дизайну. Історія 

розвитку ландшафтного дизайну. Особливості дизайну насаджень 
3) Практична робота: «Естетичне 

оформлення зеленої зони території або 

https://www.youtube.com/watch?v=m8LV6onYuJ4&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=m8LV6onYuJ4&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=m8LV6onYuJ4&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=m8LV6onYuJ4&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=m8LV6onYuJ4&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=m8LV6onYuJ4&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE


ландшафтного 

дизайну  

садів різних країн та епох. Основні принципи створення 

сприятливого середовища для відпочинку людини. Сучасні стилі і 

технології ландшафтного дизайну: регулярний; пейзажний; 

східний стиль; модерн (сучасний); сільський стиль (кантрі). Види 

квітників. Зміст роботи на кожному етапі проєктування.  

приміщення» на вибір:  

- створення клумби 

- виготовлення елементів ландшафтного 

дизайну з деревини чи інших матеріалів. 

Виконання ескізу зеленої зони або 

приміщення, яке потребує озеленення. 

Відео: ландшафтний дизайн як засіб 

організації середовища: 

https://www.youtube.com/watch?v=j6cSx5yMn6

o&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D0%BD%

D0%B0%D0%91%D1%96%D0%B7%D1%8E

%D1%80%D0%B0  

  Початок проєктування. Складання технологічної послідовності 

виконання проєкту. Елементи садового дизайну. Зонування — 

розбивка ділянки на функціональні зони. Види квітників, їх 

відмінні риси та правила підбору асортименту квіткових культур. 

Визначення необхідної кількості матеріалів, розрахунок 

орієнтовної їх вартості. 

Проєктування і складання гармонійної 

колористичної композиції газону, квітника чи 

деревно-чагарникові групи з урахуванням 

умов місця посадки і бажаної стилістики. 

Виконання замальовки фрагментів саду 

(квітники, водойми, альпійські гірки тощо). 

  Технологічний процес створення клумби з елементами 

ландшафтного дизайну. Технологічний процес виготовлення 

елементів ландшафтного дизайну з деревини та інших матеріалів. 

Вивчення садової ділянки. Визначення тінистих і сонячних місць 

ділянки. Дослідження рельєфу й ґрунту на ділянці. Ознайомлення 

з основами матеріалознавства (натуральний камінь, пісок, галька, 

щебінь бетон, ґрунт, мульча, плівка, пластик, інструмент).  

Виконання проєкту з дотриманням складеної 

технологічної послідовності та прийомів 

роботи з інструментами та пристосуваннями. 

Дотримання правил безпечної праці, 

санітарно-гігієнічних вимог під час 

виконання технологічних операцій.  

  Декоративна дендрологія. Дерева. Чагарники. Живоплоти. 

Трав’янисті багаторічники. Однорічники. Основний асортимент 

деревно-чагарникових і багаторічних квіткових рослин. Принципи 

створення композиції (колористика, зонування).  

Презентація результатів роботи та оцінка 

проєктної діяльності. 

6 Розділ 2.  

Технологія 

побутової 

діяльності та 

Технологія придбання продуктів харчування та інших товарів 

Маркування споживчих товарів. Призначення етикеток на 

товарах. Екологічні символи. Стандарти якості й безпеки. Склад 

продуктів. Індекс «Е» та його призначення. Попереджувальні 

символи. Спеціальні символи та їх значення. Штрих-код і його 

Читання маркування на споживчих товарах. 

4) Практична робота: розробка етикетки для 

власного виробу. 

https://www.youtube.com/watch?v=j6cSx5yMn6o&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%91%D1%96%D0%B7%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=j6cSx5yMn6o&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%91%D1%96%D0%B7%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=j6cSx5yMn6o&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%91%D1%96%D0%B7%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=j6cSx5yMn6o&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%91%D1%96%D0%B7%D1%8E%D1%80%D0%B0


самообслуговуван

ня. Проект 4. 

Я — споживач 

застосування. Як перевірити автентичність товару. Матеріал до теми: Конструктор етикеток: 

https://www.canva.com/uk_ua/stvoryty/etyketky

/ 

Матеріал до теми: Як зробити бірку для 

подарунка: 

https://podarunki.in.ua/yaku-birochku-zrobiti-

dlya-podarunka.html  

 

Рекомендовані види робіт: 

- опрацювання доступної літератури з теми;  

- складання конспекту; 

- створення креслень виробів,  

- складання технологічних карток на виготовлення виробів; 

- виконання навчальних проектів; 

- публічний захист проектів. 

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

https://podarunki.in.ua/yaku-birochku-zrobiti-dlya-podarunka.html
https://podarunki.in.ua/yaku-birochku-zrobiti-dlya-podarunka.html

