
Програма самостійної роботи з трудового навчання 8 клас 

Підручники:  

1. Трудове навчання для хлопців https://pidruchnyk.com.ua/903-trudove-8-lebedev.html 

2. Трудове навчання для дівчат https://pidruchnyk.com.ua/878-trudove-navchannya-8-klas-machacha-2016.html 

Примітка: дівчата і хлопці мають опрацювати два підручника (для дівчат і для хлопців). 

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. 

Динамічна 

іграшка. 
 

Основна технологія: Технологія механічної обробки 

деревини. Вибір об’єкта проектування. Моделі-аналоги. 

Етапи проектування. Механізми передачі обертального 

руху. Виконання ескізів деталей іграшки. Добір 

матеріалів, інструментів та обладнання. Технологічний 

процес виготовлення виробу. Остаточна обробка виробу. 

Захист проекту. 

 

1) Практична робота: виготовити динамічну іграшку 

Матеріал по темі: Рухома іграшка: 

http://trydovenavch.blogspot.com/2018/04/blog-

post_95.html 

Відео: технологія виготовлення іграшки «Акробат»: 

https://www.youtube.com/watch?v=EymwhmO7GHI&ab

_channel=Olegbios 

 Проект 2. 

Гаманець 

Основна технологія: Технологія виготовлення 

швейних виробів ручним способом.  

2) Практична робота: виготовити гаманець 

Відео: як пошити гаманець: 



Організаційно-підготовчий етап. Вибір та обгрунтування 

теми проекту. Історичні відомості про гаманець. Моделі-

аналоги (аналіз подібних виробів). 

Конструкторський етап. Створення ескізного рисунка 

виробу. Добір конструкційних матеріалів та 

інструментів для виготовлення виробу. 

Технологічний етап. Складання технологічної 

послідовності виготовлення виробу. Виконання 

основних елементів по виготовленню виробу. 

Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. 

Правила безпеки праці та санітарно-гігієнічні вимоги під 

час роботи над проектом. Організація робочого місця та 

безпека праці. Процес виготовлення гаманця. 

Оздоблення та остаточна обробка виробу.  Контроль 

якості виробу. 

Заключний етап. Розрахунок орієнтовної вартості 

витрачених матеріалів на виготовлення виробу. 

Презентація виготовленого виробу. 

https://www.youtube.com/watch?v=_Vb4omSOmMw&a

b_channel=%D0%97%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0

%B8%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC-

diyukrainian 

 

6 Розділ 2. 

Технологія 

побутової 

діяльності та 

самообслуговуван

ня  

Проект 3. «Моя 

зачіска» 

Технологія добору зачіски. Види зачісок залежно від 

форми обличчя. Правила добору зачіски. Корегування 

форми обличчя за допомогою зачіски. Засоби для 

догляду за волоссям. Натуральні рослинні засоби для 

зміцнення волосся та зміни його кольору. Фабрування 

волосся. Вплив фарбників на стан волосся голови.  

 

3) Практична робота: підібрати зачіску відповідно 

до форми обличчя.  

Матеріал до теми: Добір зачіски за формою обличчя: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-dobir-zachiski-za-

tipom-volossya-216686.html 

https://frisor.ua/uk/gid-po-cholovichomu-stilyu/strizhki-

po-formi-oblichchya/ 

https://chic.in.ua/formi-oblichchya-i-zachiski-dlya-nix-

zhinochi-foto-z-opisom/ 

 

 

 

 

 



ІІ семестр 

№ 

з/п 

Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Практичні роботи/Джерела інформації 

1 Розділ І. Основи 

проектування, 

матеріалознавства 

та технології 

обробки 

Проект 1. 

Заколка для 

волосся. 

 

Загальні відомості про оздоблення одягу, роль аксесуарів. Види та 

способи оздоблення одягу. Технологія виконання оздоблювальних 

елементів. Термінологія ручних та машинних робіт, які 

застосовуються під час виконання оздоблювальних робіт. Вибір та 

обгрунтування теми проекту. Планування роботи з виконання 

проекту. Моделі-аналоги. Графічне зображення. Добір 

конструкційних матеріалів та інструментів. Виготовлення 

шаблонів. Розкрій деталей. Виготовлення оздоблення. 

Виготовлення заколки. Остаточна обробка виробу. Захист 

проекту.  

1) Практична робота – виготовити  

заколку для волосся. 

Відео: заколка для волосся: 

https://www.youtube.com/watch?v=DeB06cJlqK

s&ab_channel=BelinoSchool 

https://www.youtube.com/watch?v=ybYmJe4iG

Ng&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5

%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%

B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1

%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%

D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A6

%D0%91%D0%A1  

 Проект 2.  

Світильник. 

 

Технологія електротехнічних робіт. Визначення завдань. 

Планування проектної діяльності. Моделі-аналоги конструкцій 

світильника. Технологія електротехнічних робіт. Правила безпеки. 

Загальні відомості про схеми. Електичні схеми. Умовні 

позначення на електричних схемах. Правила і прийоми монтажу 

електричного ланцюга виробу. Види та призначення проводів, 

застосовуваних у побутових світильниках. Добір матеріалів, 

інструментів та обладнання. Технологічний процес виготовлення 

світильника: електромонтажні роботи. Захист проекту. 

2) Практична робота: виготовити 

світильник. 

Проект Світильник зі світловими ефектами: 

https://obuchonok.com.ua/node/822  

6 Розділ 2.  

Технологія 

побутової 

діяльності та 

самообслуговуван

ня. Проект 3. 

«Мій одяг — мій 

імідж» 

Технології добору одягу та взуття і догляду за ними. Види 

одягу та взуття. Санітарно-гігієнічні вимоги та технологія догляду 

за одягом та взуттям. Визначення розмірів одягу та взуття. 

Правила добору одягу та взуття з урахуванням власних 

параметрів та потреб. 

3) Практична робота:  

Скласти базовий гардероб з наявних речей. 

Матеріал до теми: базовий гардероб: 

http://www.roksolana.ua/%D0%B1%D0%B0%

D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9

-

%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B

5%D1%80%D0%BE%D0%B1-

%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%96-

%D1%89%D0%BE-

https://www.youtube.com/watch?v=DeB06cJlqKs&ab_channel=BelinoSchool
https://www.youtube.com/watch?v=DeB06cJlqKs&ab_channel=BelinoSchool
https://www.youtube.com/watch?v=ybYmJe4iGNg&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A6%D0%91%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=ybYmJe4iGNg&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A6%D0%91%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=ybYmJe4iGNg&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A6%D0%91%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=ybYmJe4iGNg&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A6%D0%91%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=ybYmJe4iGNg&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A6%D0%91%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=ybYmJe4iGNg&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A6%D0%91%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=ybYmJe4iGNg&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A6%D0%91%D0%A1
https://obuchonok.com.ua/node/822


%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B6%D0%

B4%D0%B8-

%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B

0/ 

 

 

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, співбесіда. 


