
Програма самостійної роботи з трудового навчання 9 клас 

Підручники:  

1. Трудове навчання для хлопців https://pidruchnyk.com.ua/1034-trudove-9-klas-lebedev.html 

2. Трудове навчання для дівчат https://pidruchnyk.com.ua/1035-trudove-9-klas-machacha.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. Вироби 

для власних 

потреб. 

Технологія оздоблення мозаїкою, технологія 

виготовлення швейних виробів ручним та машинним 

способом. 

Вибір об’єкта проектування. Планування роботи з 

виконання проекту. Основи біоніки у проектуванні. 

Проектування моделі виробу. Моделі-аналоги. Розробка 

ескізу виробу. Добір конструкційних матеріалів та 

інструментів. Розрахунок бюджету проекту. Побудова 

кресленика. Виготовлення викрійки. Створення 

візурунка для виготовлення виробу. Створення схеми. 

Технологічний процес виготовлення виробу. 

1) Практична робота: виготовити виріб для власних 

потреб на вибір. 

Матеріал по темі: 

Проект Велосипед-кашпо з квітами: 

https://obuchonok.com.ua/node/802; 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-virobi-

dla-vlasnih-potreb-tehnologicna-karta-394729.html; 

http://yasnogirka-

zosh.rv.sch.in.ua/Files/downloadcenter/%D0%9A%D0%

BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-virobi-dla-vlasnih-potreb-tehnologicna-karta-394729.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-virobi-dla-vlasnih-potreb-tehnologicna-karta-394729.html


Технологічний процес оздоблення виробу. Остаточна 

обробка виробу. Захист проекту. 

D1%82.pdf 

 Проект 2. 

Обладнання зони 

відпочинку на 

вулиці, у школі, 

вдома (лавка, стіл, 

гойдалка, садові 

фігури, ліхтар 

тощо). 

Основна технологія: технологія ручної обробки 

деревини, технологія ручної обробки сортового прокату. 

Додаткова технологія: технологія механічної обробки 

деревини, технологія механічної обробки сортового 

прокату, технологія оздоблення різьбленням. 

Вступний інструктаж з техніки безпеки та охорони 

праці. Вибір об’єкта проектування. Планування роботи з 

виконання проекту. Використання ІКТ при плануванні 

виробу. Основи біоніки у проектуванні. Особливості 

проектування комплексного виробу. Можливість 

використання виробу в інтер’єрі. Проектування моделі 

виробу. Моделі-аналоги. Розробка ескізу виробу. Добір 

конструкційних матеріалів та інструментів. Розрахунок 

бюджету проекту. Побудова кресленика. Розробка 

технологічної картки. Розмічання окремих деталей 

виробу. Виготовленная окремих деталей виробу з 

використанням раніше засвоєних технологій. Складання 

виробу. Використання різних способів з’єднань деталей 

при складанні. Художня обробка виготовленого виробу. 

Остаточна обробка виробу. Захист проекту. 

2) Практична робота: виконати проект з обладнання 

зони відпочинку на вибір. 

Матеріал по темі:: 

Проект Граблі садові: 

https://obuchonok.com.ua/node/937 

Проект "Виготовлення дерев'яної таці (підносу)" 

https://obuchonok.com.ua/node/793 

Творчий проект "Ваза-цукерниця" 

https://obuchonok.com.ua/node/771 

Створення вазону: 

https://naurok.com.ua/urok-obladnannya-zoni-

vidpochinku-na-vulici-u-shkoli-vdoma-154530.html 

6 Розділ 2. 

Технологія 

побутової 

діяльності та 

самообслуговуван

ня  

Проект 4. «Мій 

власний стиль» 

Технологія проектування власного стилю. Стилі в одязі, 

види одягу. Врахування особливостей фігури у виборі 

одягу, поєднанні видів одягу, власного стилю.  

Види краваток та способи їх зав’язування.  

Практична робота: під свою фігуру підібрати речі 

певного стилю одягу на вибі, навчитися зав’язувати 

краватку/шийну хустинку різними способами.  

Матеріал по темі: 

https://vseosvita.ua/library/mini-proekt-mij-vlasnij-stil-

397901.html; 

https://vseosvita.ua/library/proekt-mij-vlasnij-stil-9-klas-

399551.html; 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-proektu-miy-

vlasniy-stil-9-klas-163909.html; 

https://www.youtube.com/watch?v=yD1hIikDuqU&ab_c

hannel=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B

https://obuchonok.com.ua/node/937
https://obuchonok.com.ua/node/793
https://obuchonok.com.ua/node/793
https://obuchonok.com.ua/node/771
https://obuchonok.com.ua/node/771
https://vseosvita.ua/library/mini-proekt-mij-vlasnij-stil-397901.html
https://vseosvita.ua/library/mini-proekt-mij-vlasnij-stil-397901.html
https://vseosvita.ua/library/proekt-mij-vlasnij-stil-9-klas-399551.html
https://vseosvita.ua/library/proekt-mij-vlasnij-stil-9-klas-399551.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-proektu-miy-vlasniy-stil-9-klas-163909.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-proektu-miy-vlasniy-stil-9-klas-163909.html


E%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%

A0%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA 

 

ІІ семестр 

№ 

з/п 

Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Практичні роботи/Джерела інформації 

1 Розділ І. Основи 

проектування, 

матеріалознавства 

та технології 

обробки 

Проект 1. 

Нове життя 

старим речам 

Основна технологія: технологія виготовлення швейних виробів 

машинним способом, технологія виготовлення виробів зі шкіри. 

Вибір об’єкта проектування. Планування роботи з виконання 

проекту. Основи біоніки у проектуванні. Проектування моделі 

виробу. Моделі-аналоги. Розробка ескізу виробу. Добір 

конструкційних матеріалів та інструментів. Розрахунок бюджету 

проекту. Побудова кресленика. Виготовлення викрійки. 

Створення візурунка для виготовлення виробу. Створення схеми. 

Технологічний процес виготовлення виробу. Технологічний 

процес оздоблення виробу. Остаточна обробка виробу. Захист 

проекту. 

1) Практична робота – оновити стару річ на 

вибір. 

Матеріал по темі: 

https://www.youtube.com/watch?v=wIhQkNa3C

po&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%82

%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%9

C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0

%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0%

D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%94

%D0%BD%D0%BA%D0%BE; 

https://www.youtube.com/watch?v=3_gbHnqUs

sI&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%

D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%A5%D0%B0

%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83; 

https://www.youtube.com/watch?v=5Pf_Kebsd4

A&ab_channel=BelinoSchool; 

https://trydovenavch.blogspot.com/2019/12/9.ht

ml 

 

 Проект 2.  

Вироби в 

етнічному стилі. 

Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом. 

Технологія виготовлення вишитих виробів, Технологія 

виготовлення в’язаних виробів.Конструкційні матеріали та їх 

властивості. Особливості конструкційних матеріалів, як один із 

чинників, що характеризує матеріали, які використовують для 

виготовлення виробів в етнічному стилі. Використання сиробини 

вторинної переробки. Економне використання матеріалів. Стилі 

інтер’єру та одягу (історичний, сучасний, етнічний). Види етнічних 

стилів одягу (грецький, єгипетський, африканський, індійський, 

2) Практична робота: виготовити виріб в 

етнічному стилі на вибір  

Матеріал до теми: 

https://sites.google.com/view/distance-learning-

from-work-tr/9-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-

%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B

E%D0%B2%D0%B5-

https://www.youtube.com/watch?v=3_gbHnqUssI&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=3_gbHnqUssI&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=3_gbHnqUssI&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=3_gbHnqUssI&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=5Pf_Kebsd4A&ab_channel=BelinoSchool
https://www.youtube.com/watch?v=5Pf_Kebsd4A&ab_channel=BelinoSchool
https://sites.google.com/view/distance-learning-from-work-tr/9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://sites.google.com/view/distance-learning-from-work-tr/9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://sites.google.com/view/distance-learning-from-work-tr/9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://sites.google.com/view/distance-learning-from-work-tr/9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://sites.google.com/view/distance-learning-from-work-tr/9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


східний, японський), їх особливості. Поєднання мотивів різних етнічних 

стилів. Український етнічний стиль. Національний костюм. Аксесуари 

та прикраси в українському етнічному стилі. Вибір етнічного стилю та 

виробу для виготовлення, оцінка об’єкту проектування з використанням 

аналогів. Біоніка як наука про створення об’єктів та технологій, ідея 

яких запозичена із живої природи. Застосування елементів біоніки у 

процесі створення форми виробу. Розрахунок орієнтовного бюджету 

проекту. Планування роботи з виконання проекту. Характерні ознаки 

виготовлення об’єкта проектування поширених в регіоні проживання. 

Підготовка техніко-технологічної документації. Значення стандартів у 

процесі створення графічної документації. Застосування автоматичних 

пристроїв у технологічних процесах, побуті. Технологічний процес 

виготовлення обраного об’єкту. Організація робочого місця та безпека 

праці. Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. 

Створення композиції для оздоблення виробу. Остаточна обробка 

виробу та оздоблення. Презентація, самооцінка та оцінювання виробу. 

Захист проекту. 

%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%

B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F;  

http://trydovenavch.blogspot.com/2017/09/blog-

post_99.html; 

https://tsybulnik.blogspot.com/p/blog-

page_28.html; 

 

6 Розділ 2.  

Технологія 

побутової 

діяльності та 

самообслуговуван

ня. Проект 4. 

«Мій власний 

стиль» 

Технологія проектування власного стилю. Мода і стиль. Напрямки 

сучасних модних тенденцій. Поняття «гардероб». Типи людей 

фігур залежно від постави. Колір та малюнок в одязі, способи 

візуальної корекції недоліків фігури. Добір одягу відповідно до 

особливостей своєї фігури. Аксесуари в одязі.  

 

4) Практична робота: Зібрати свій 

капсульний гардероб на вибір. 

Матеріал по темі: 

https://orangeclub.ua/ua/kapsulnyy-garderob-ot-

orangeclub/; 

https://newsdaily.org.ua/378-yak-stvoriti-

kapsulniy-garderob-i-zaoshchaditi-groshi-na-

shoping.html; 

https://maximum.fm/mobilnij-stilist-top-5-

dodatkiv-yaki-dopomozhut-trimati-garderob-pid-

kontrolem_n152435  

 

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. 

https://sites.google.com/view/distance-learning-from-work-tr/9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://sites.google.com/view/distance-learning-from-work-tr/9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://trydovenavch.blogspot.com/2017/09/blog-post_99.html
http://trydovenavch.blogspot.com/2017/09/blog-post_99.html
https://tsybulnik.blogspot.com/p/blog-page_28.html
https://tsybulnik.blogspot.com/p/blog-page_28.html
https://orangeclub.ua/ua/kapsulnyy-garderob-ot-orangeclub/
https://orangeclub.ua/ua/kapsulnyy-garderob-ot-orangeclub/
https://newsdaily.org.ua/378-yak-stvoriti-kapsulniy-garderob-i-zaoshchaditi-groshi-na-shoping.html
https://newsdaily.org.ua/378-yak-stvoriti-kapsulniy-garderob-i-zaoshchaditi-groshi-na-shoping.html
https://newsdaily.org.ua/378-yak-stvoriti-kapsulniy-garderob-i-zaoshchaditi-groshi-na-shoping.html
https://maximum.fm/mobilnij-stilist-top-5-dodatkiv-yaki-dopomozhut-trimati-garderob-pid-kontrolem_n152435
https://maximum.fm/mobilnij-stilist-top-5-dodatkiv-yaki-dopomozhut-trimati-garderob-pid-kontrolem_n152435
https://maximum.fm/mobilnij-stilist-top-5-dodatkiv-yaki-dopomozhut-trimati-garderob-pid-kontrolem_n152435


Примітка: для виконання проектів учні вибирають 3 проекти на вибір за рік. 

Обов’язкові види робіт: річна контрольна робота, співбесіда. 


