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Запровадження нової програми з трудового навчання у 8 класах 

 З огляду на нагальну потребу входу України в освітній простір Європи головною метою 

трудового навчання та технологій є формування технологічно освіченої особистості. Сучасні школярі 

мають бути ознайомлені з такими поняттями, як багатоопераційний верстат з числовим програмним 

управлінням, промислові роботи, автоматичні лінії, системи автоматичного проектування, 

мікропроцесори та мікропроцесорна техніка, гнучка технологія тощо. Все це знаходиться у руслі 

провідних тенденцій світового освітнього процесу. 
      У зв’язку з цим змінюються традиційні підходи до змісту освіти в трудовому навчанні учнів 

відповідно до світових тенденцій, які визначають пріоритет творчого розвитку, критичного мислення, 

застосовування знань та умінь на практиці  – через розв’язання творчих завдань (виконання 

навчальних і творчих проектів), формування відповідного досвіду з урахуванням особистих 

здібностей та природних нахилів дитини. Виробленню єдиних концептуальних підходів до 

технологічної освіти сприяє "Проект+" за напрямом "Наукова і технологічна грамотність для всіх", 

який реалізується під егідою ЮНЕСКО. Реалізація такої моделі забезпечується змістом трудового 

навчання, який стає основою предметного наповнення освітньої галузі “Технологія”.  

Відповідно до листа МОН  України  від 09.06.2016  №1/9-296  «Про структуру 2016/2017 

навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»  на вивчення трудового 

навчання у 2016/2017 навчальному році передбачено: 

у 5 – 6 класах – 2 год. на тиждень; 

у 7 класах – 1 год. на тиждень; 

у 8 класах – 1 год. на тиждень; 

у 9 класах – 1 год. на тиждень; 

у 10 – 11 класах (незалежно від профілю) – 1 год. на тиждень; 

у 10 – 11 класах технологічного профілю – 6 год. на тиждень. 

Окрім цього, кількість годин на вивчення навчального предмета «Трудове навчання» в усіх 

класах може збільшуватись за рахунок часу варіативної складової навчальних планів, передбаченої на 

навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації. Також за рахунок 

варіативної складової можна впроваджувати курси за вибором технологічного спрямування. 

У 2016/2017 навчальному році трудове навчання буде вивчатися за такими навчальними 

програмами: 

5 – 8 класи – Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 5 – 9 класи (авт.: В. Сидоренко та інші), затверджена наказом МОН України від 29.05.2015 

№ 585, (оновлена  із змінами та розвантаженням); 

 9 класи – Трудове навчання. 5 – 9 класи (нова редакція) (за загальною редакцією В. 

Мадзігона); 

10 – 11 класи - Технології. 10-11 класи (авт.: А. Терещук та інші). 



Всі зазначені навчальні програми розміщено на офіційному веб-сайті МОН України 

(http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/educational-programs/ ). 

Змістове наповнення навчального предмета «Технічна творчість» (для спеціалізованих шкіл з 

навчанням українською мовою і поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу) 

може здійснюватися за рахунок курсів за вибором відповідного спрямування:  

«Технологія створення електронних приладів»; 
«Технологія керування робототехнічними системами»; 
«Технологія створення робототехнічних систем»; 
«Технологія проектування технологічних систем»; 
«Технологія моделювання простих конструкцій та механізмів». 
 Навчальна програма курсу за вибором з трудового навчання та технічної творчості для 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів (підготовлена робочою групою у складі: С.М.Дзюба та інші), 

лист МОН України від 19.11.2013 №1/11-17677 
 Програма курсів за вибором розміщена на офіційному веб-сайті МОН України 

(http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/educational-programs/ ) 

Особливості вивчення трудового навчання у 8 класі 

З 2016/2017 навчального року за новою програмою навчатимуться восьмикласники. Програма 

містить обов’язкову для вивчення складову та варіативну частини. 

Для 8 класу пропонуються такі блоки: 

8 клас 

Обов’язкова для вивчення складова. Обирається один блок (16 год.) 

1. Технологія виготовлення 

виробів із сортового прокату 

та листового металу(16 год.) 

2. Технологія виготовлення  

швейних виробів (16 год.) 
3. Технологія 

виготовлення виробів 

інтер’єрного призначення 

(16 год.) 

Варіативна складова. Один модуль (16 год.) 

Варіативний модуль  (16 год.)  

Резерв часу (3 год.) 

Кожен блок обов’язкової для вивчення складової містить чотири розділи: 

 Основи матеріалознавства. 

 Технологія виготовлення виробів. 

 Основи техніки, технологій і проектування. 

 Технологія побутової діяльності. 

Під час вивчення розділу «Основи матеріалознавства» учні ознайомляться з тими 

матеріалами та їх властивостями, які будуть використовувати в роботі під час освоєння обраного 

блоку.  

Розділ «Технологія виготовлення виробів» є основним у кожному блоці. Під час його 

вивчення учні знайомляться з послідовністю виготовлення виробу, операціями, інструментами, 

пристосуваннями, які при цьому застосовуються, виготовляють виріб.  

http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/educational-programs/
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Розділ «Основи техніки, технологій і проектування» ознайомлює учнів із технікою, 

механізмами, машинами, сучасними технологіями та процесами.  

У цьому розділі також передбачено вивчення основ проектної діяльності, яка буде 

впроваджуватися при вивченні варіативних модулів. Вивчення теми «Основи проектної діяльності» 

можливе за двома варіантами: 1) останньою темою обов’язкової для вивчення складової, після якої 

відразу планується вивчення варіативних модулів; 2) під час освоєння варіативних модулів.  

Для набуття учнями корисних навичок під час навчального процесу програмою передбачено 

розділ 4. «Технологія побутової діяльності». Особливістю  цього розділу є те, що кожна його тема 

може вивчатися в  будь-який час незалежно від порядку розташування у  тематичному плані. Це може 

бути після закінчення розділу, блоку чи модуля; перед закінченням чи на початку чверті, семестру, 

навчального року; у випадках, коли учні з тих чи інших причин (багато відсутніх, непідготовлені до 

уроку, релігійні чи шкільні свята тощо) не можуть виконати заплановану роботу. 

Порядок вивчення розділів і тем обов’язкової для вивчення складової визначено навчальною 

програмою. 

Обов’язкова складова обирається школою із запропонованих блоків залежно від умов поділу 

на групи хлопців і дівчат, кадрового забезпечення та інтересів учнів. [2]  (Наприклад: «Враховуючи 

кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі 

рішення методичного об’єднання вчителів (протокол від ____ №___) обрано такі модулі для 

вивчення предмета «Трудове навчання»:...»). 

Варіативні модулі обирає вчитель залежно від матеріально-технічної бази, фахової 

підготовленості, регіональних традицій наповнюваності класів та бажання учнів.  

Особливістю викладання за програмою 2015 року є те,  що на кожному уроці виконується 

практична робота (під час вивчення обов’язкової складової – виготовлення виробу, а під час вивчення 

варіативного модуля – виконання проекту). Кожен урок повинен мати практичну спрямованість. 

До переліку практичних робіт варто включати такі, що сприяють формуванню національно-
патріотичних почуттів учнів. Зокрема, це можуть бути предмети і речі, що у своєму змісті пов’язані з 

народною культурою українців, та вироби військово-патріотичного призначення.  

Зміст практичних робіт визначається вчителем самостійно залежно від теми уроку та виду 

робіт, що виконуватимуться під час уроку. Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити під 

час практичних робіт, не витрачаючи на це окремого навчального часу. Однак не виключається 

можливість проведення уроків засвоєння нових знань, під час яких учитель може розкрити 

навчальний матеріал усього модуля або його окремої частини. Такі уроки в навчальному процесі мо-
жуть бути поодинокими.  

Резерв часу, передбачений програмою, учитель може використати на підсилення окремих 

складових навчальної програми на свій вибір. 

Зміни, внесені у навчальну програму для учнів 8 класу 

Розвантаження навчальної програми здійснювалось з позиції того, що для сучасних школярів 

існує потреба у формуванні відповідного досвіду використання знань і умінь для розв’язання 

практичних завдань, важливих для них або наближених до життя. З цією метою з програми вилучено 

термін «процес». Натомість основним поняттям для змісту навчальної програми залишається 

«технологія» як практична діяльність людини.  

Програма 2015 року має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно 

шляхом застосування практичних методів і форм організації занять та  направлена на реалізацію 

принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до 



матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, особливостей учнів та  їхніх 

інтересів.   

Програма з трудового навчання 2012 

(рік видання - 2013) 

Програма з трудового навчання 2015 

(рік  внесення змін - 2015) 

Блок 2 

Розділ 2.Технологія виготовлення швейних виробів 

Тема 2.4. Процес пошиття швейного виробу Тема 2.4. Пошиття швейного виробу 

Блок 3 

Розділ 3. Дизайн предметного середовища 

Тема 2.4.Процес виготовлення виробу 

інтер’єрного призначення 
Тема 2.4. Виготовлення виробу 

інтер’єрного призначення 

Блок 1-3 

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування 

Тема 2.3. Основи проектної діяльності 

Методи проектування: метод 

комбінаторики. Етапи проектування. 

Створення банку ідей 

Тема 2.3. Основи проектної діяльності 

Методи проектування: метод 

комбінаторики (симетрія, асиметрія, 

ритм).Основні прийоми моделювання в 

комбінаториці: перестановка, вставка, 

урізання, групування,  організація ритмів 

тощо  

Розділ 4. Технологія побутової діяльності 

Тема 4.1. Вибір обнови. 

Догляд за одягом та взуттям 

Тема 4.1. Технологія вибору одягу і взуття 

та догляд за ними. 

 
З результатами конкурсного відбору підручників для учнів 8-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів можна ознайомитися на сайті МОН України за  посиланням: 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/konkurs-pidruchnikiv-2016//. 

Рекомендації до проведення занять 

Головною метою трудового навчання та технологій є формування технологічно та 

інформаційно освіченої особистості. В умовах принципових змін у змісті загальної середньої освіти 

(перехід на 12-річний термін навчання) виникла необхідність використання інноваційної науково - 
технічної системи навчання (STEM освіти), технології змішаного навчання, квест технології, хмарних 
технологій, новітньої техніки презентації- скрайбінгу  тощо. Велике значення має  використання 

сучасного досвіду «паблік рілейшнз» для формування  в шкільної спільноти, громадськості  

позитивної думки про трудове навчання, про учнівський проект, імідж вчителя.  
Сьогодні в рамках проекту «Інклюзивно-освітня платформа педагогів трудового навчання та 

художньо-естетичної галузі» на базі Нерубайського навчально-виховного комплексу «Школа-
гімназія» Біляївського району Одеської області працює «Майстерня арт-ідей» яка займається 

розробкою мистецького арсеналу (макетування, дизайн, коректура інструментарію для АРТ-ЛАБ) під 

керівництвом учителя трудового навчання та технологій Бухтій О.В. 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/konkurs-pidruchnikiv-2016/


 

Допрофільне та профільне навчання 

 З метою свідомого вибору учнями профілю навчання з 8 класу запроваджується допрофільне 

навчання. У 8-9 кл. учні повинні глибше ознайомитися з різними профілями та напрямами навчання. 

Таке ознайомлення може здійснюватися за рахунок впровадження курсів за вибором та 

профорієнтаційних курсів.  
Курси за вибором  дають змогу учням  не тільки  оволодіти технологією вибору, а й 

апробувати різний зміст з метою самовизначення.  

Іншою складовою допрофільного навчання є профорієнтаційні курси. Міністерством освіти і 

науки України надано гриф навчальним програмам курсів «Людина і світ професій» для учнів 8-9 
класів та «Побудова кар’єри» для учнів 10-11 класів. Зазначені курси за вибором можуть бути 

розраховані на 9, 18, 35 і навіть 70 год. Програми курсів надруковано на сторінках фахового журналу 

«Трудова підготовка в закладах освіти» та фахової газети «Трудове навчання».   

Головна мета курсу «Людина і світ професій» — підготовка учнів 8-9 класів до вибору 

профілю навчання у старшій школі. Мета курсу реалізується у процесі виконання комплексу 

навчальних і виховних завдань. 

Змін у вивченні трудового навчання  у старшій школі у порівнянні з трьома минулими 

роками не відбулося, тому методичні рекомендації 2013-2016 н.р.щодо вивчення трудового навчання 

(технологій) у частині старшої школи є чинними у 2016/2017 н. р.  

Змістове наповнення технологічного профілю може складатися з декількох курсів за вибором 

«Професійні проби». Такі курси освоюються учнями послідовно. Програми таких курсів повинні 

мати відповідний гриф МОН України. 

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів,  ведення класних журналів,  
проведення інструктажів під час вивчення трудового навчання (технологій) у 2012-2016 навчальних 

роках є також чинними і у 2016/2017 навчальному році. 
Матеріали, які висвітлюють питання організації навчальної діяльності з технологій, 

вчителі можуть знайти на сторінках періодичних видань та сайтів:            

1. Журнал «Трудова підготовка в закладах освіти» видавництва «Педагогічна преса» 

http://pedpresa.com.ua/magazines/view/13/ 

2. Газета «Трудове навчання» видавництва «Шкільний світ» (12 випусків на рік) 

http://www.osvitaua.com/tn/ 

3. Журнал «Трудове навчання в школі» видавничої групи «Основа» (12 випусків на рік) 

http://journal.osnova.com.ua/magazines/26 

4. Сайт ІППО КУ імені Бориса Грінченка www.ippo.org.ua 

5. Сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України www.mon.gov.ua 

6. Сайт  кафедри суспільно-гуманітарної освіти ООІУВ [Електронний ресурс] – Режим доступу :  

http://kafedraooiuv.org.ua 

7. Сайти: http://trudove.org.ua/ , Веб-сайт http://trudpalcv.at.ua/ 

http://trudovik45.ucoz.ru/ (сайт учителя технології) 

http://terpug.at.ua/load/36-1-0-19 (популярна технологія) 

http://pedpresa.com.ua/magazines/view/13/
http://www.osvitaua.com/tn/
http://journal.osnova.com.ua/magazines/26
http://www.ippo.org.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://trudove.org.ua/
http://trudpalcv.at.ua/
http://trudovik45.ucoz.ru/
http://terpug.at.ua/load/36-1-0-19


http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/ (лобзик) 

http://stranamasterov.ru/ (місто майстрів) 

http://www.sitschool.narod.ru/ (адреси освітніх та шкільних сайтів) 

http://www.teachers.at.ua/news/ (каталог різних освітніх сайтів) 

http://www.teachers.at.ua/ (довідник для вчителя) 

http://festival.1september.ru/subjects/21/ (фестиваль «Відкритий урок») 

8.Блог Івана Стромило - http://stromilo.sch35.com/  
9.Блог Ірини Слуцької – http://uvirit.blogspot.com/  
10.Відкрита школа: Хмарні сервіси - https://www.facebook.com/groups/eLearningUkraine/  
11.Виталий Веденев - https://docs.com/vitaly-vedenev/4350?c=a6bsKp  
12.Ресурсний центр Office 365 Дніпропетровськ - http://www.dnepredu.dp.ua/EZ  
13.Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища: 

http://goo.gl/vyqjbs  
14.Литвинова С.Г. Методика проектування та використання хмаро орієнтованого навчального 

середовища: http://goo.gl/BZctnr  
15.Литвинова С.Г. Хмарні сервіси Office 365. Навчальний посібник: http://goo.gl/ybCu0f 
16.Борис Ярмахов и Людмила Рождественская "Google Apps для образования": http://goo.gl/cfGkoR 
17.http://natakun75.blogspot.ru/2015/04/blog-post_43.html  
 

Календарне планування інваріантної складової програми для дівчат 8 класів 
до блоку «Проектування та виготовлення швейних виробів» (машинним способом) 
Календарне планування розроблено на основі навчальної програми з трудового навчання для 

5–9 класів (2015 рік), відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 1392 від 23 листопада 2011 

р.  
       Завдякі праці за цими календарними планами можна створити умови для самореалізації та 

професійного самовираження кожного учня, в яких діти зможуть сформувати цілісне уявлення про 

матеріальне виробництво, значення проектування і технологій для розвитку суспільства. 

Ознайомляться з традиційними та сучасними технологіями обробки матеріалів, декоративно-
ужитковим мистецтвом. Реалізують свої інтереси та здібності у сфері проектно – технологічної 

діяльності та технічної творчості та сформують технологічні уміння та навички. 
 
 

№ 

з/п 
Клас Дата 

К-сть 

год 
Зміст уроку 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої 

підготовки учня 
Проектування та виготовлення швейних виробів 

Розділ 1. Основи матеріалознавства (3 год.) 

Тема 1.1.  . Об’єкти технологічної діяльності 

1 

8а  

1 

 Вступ. Галузі матеріального виробництва. 

Організація робочого місця. Правила безпечної 

праці, санітарно-гігієнічні вимоги.. 
  
 

Ознайомлюється  із програмою 

навчального курсу та об’єктами праці; 

повторює правила внутрішнього 

розпорядку й безпечної роботи в 

шкільних майстернях.    

8б  

8в  

8г  

2 

8а  

1 

 Методи проектування: комбінаторика. Симетрія 

і асиметрія. Ритм. Динамічні і статичні форми. 

Рівновага. Фактура матеріалу 
Практична робота:  Вправи на створення й 

опис виробів з використанням вивчених 

термінів 

 Використовує елементи комбінаторики 

в конструюванні виробу; 
 пояснює на прикладі проектованого 

виробу симетрію та асиметрію. 
    

8б  

8в  
8г  

http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/
http://stranamasterov.ru/
http://www.sitschool.narod.ru/
http://www.teachers.at.ua/news/
http://www.teachers.at.ua/довідник
http://festival.1september.ru/subjects/21/
http://stromilo.sch35.com/
http://uvirit.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/eLearningUkraine/
https://docs.com/vitaly-vedenev/4350?c=a6bsKp
http://www.dnepredu.dp.ua/EZ
http://goo.gl/vyqjbs
http://goo.gl/BZctnr
http://goo.gl/ybCu0f
http://goo.gl/cfGkoR


3 8а  1 Конструкційні матеріали та їх вибір. 
 Матеріали хімічного походження (штучні, 

синтетичні  
Практична робота:  порівняння властивостей 

матеріалів хімічного та натурального 

походження 

 Називає матеріали хімічного 

походження; 
характеризує переваги і недоліки 

штучних матеріалів у порівнянні із 

натуральними; пояснює способи 

одержання штучних матеріалів, їх вплив 

на здоров’я людини та навколишнє 

середовище; 

8б  

8в  

8г  

Розділ 2. Технологія виготовлення швейних виробів(13 годин) 

Тема 2.1. Художнє конструювання виробів.( 1 година) 

4 

8а  

1 

 Види поясних виробів. Моделювання.   
Практична робота:  Виконують ескізний  

малюнок поясного виробу  

   Називає види поясних виробів; 

складає план роботи з виготовлення 

виробу; здійснює пошук подібних 

виробів та аналізує їх ;використовує 

елементи комбінаторики в 

конструювання виробу; обґрунтовує 

модель поясного виробу; 

8б  

8в  
8г  

Тема 2.2. Технічне конструювання швейного виробу (2 години) 

5 

8а  

1 

Технічне конструювання. Основні типи 

креслярських ліній. Розміри на кресленнях. 

Послідовність знімання мірок. 
Практична робота:  Знімання мірок. 

    Має уявлення про проектування на 

три площини проекцій, 

ознайомлюються з мірками, 

необхідними для побудови викрійки.  

8б  

8в  

8г  

6 

8а  1 Послідовність побудови креслення виробу. 
Практична робота:  Побудова креслення 

виробу та виготовлення викрійки (лекала) 

виробу 

    Виконує креслення виробу; 

виготовляє викрійку (лекало); 8б  
8в  
8г  

Тема 2.3 Види технологічних процесів. (2 години) 

7 

8а  

1 

 Розрахунок кількості тканини  Розкрій виробу. 
Практична робота:  Розраховують кількість 

тканини для виробу. Розкроюють виріб.  

 Добирає необхідні матеріали, 

інструменти, обладнання; вміє 

розкроювати виріб. Готує тканину та 

викрійку до розкроювання; 
розкроює виріб із дотриманням 

безпечних прийомів праці 

8б  

8в  
8г  

8 

8а  

1 

 Ознайомлення з  будовою швейної машини.   
Практична робота:  Пробує працювати за 

швейною машиною, виконує прості машинні 

шви. 

 Характеризує будову швейної машини; 
готує швейну машину до роботи; 

виконує пробну строчку; машинні шви з 

дотриманням безпечних прийомів 

праці. 

8б  

8в  

8г  

Тема 2.4. Процес пошиття швейного виробу (5 годин) 

9 

8а  

1 

 Типові та спеціальні деталі.  Види з’єднань 

деталей: рухомі й нерухомі, рознімні й не 

рознімні 
Практична робота:  Виконання швів:  у підгин 

з відкритим та закритим зрізом, зшивний. 

З’єднання деталей виробу. 

 Розрізнюють типові та спеціальні 

деталі, види з’єднань 8б  

8в  
8г  

10 

8а  

1 

Обробка виточок, бокових швів спідниці.   
Практична робота:  Виконання бокових швів, 

обробка виточок.  

Знає способи обробки виточок, 

складок, бокових швів. Характеризує 

вимоги до обробки швів. 8б  

8в  

8г  

11 

8а  

1 

 Проведення першої примірки. Усунення 

дефектів. 
Практична робота:  Виправляє дефекти 

виробу. Пошиття виробу. 

Ознайомлюється з правилами 

підготовки спідниці до першої 

примірки, та її проведення, вміє 

усунити дефекти. 

8б  
8в  
8г  

12 8а  1 Ознайомлення із видами застібок спідниці та Пояснює сутність обробки застібок та 



8б  використання спеціальних лапок. Технологія 

обробки застібки спідниці та обробки пояса 
Практична робота:   обробляє застібку 

«блискавку»; обробляє та пришиває пояс; 

пояса. Знає послідовність виконання. 
8в  
8г  

13 

8а  

1 

 Технологія обробки верхнього та нижнього 

зрізу спідниці. 
Практична робота:  Пошиття виробу, 

обробляють верхній та нижній зріз спідниці. 

називає основні елементи обробки 

зрізів; 
розрізняє метричну  види зрізів; виконує 

машинні шви; 
 

8б  

8в  

8г  

Тема 2.5. Оздоблення швейного виробу. (2 години) 

14 

8а  

1 

Оздоблення виробу. Види оздоблення виробу. 
Практична робота: Виконує декілька видів 

оздоблення 

 Вміє оздоблювати виріб. Вибирає 

оздоблення для швейного виробу, що 

виготовляється; оздоблює виріб; 8б  

8в  

8г  

15 

8а  

1 

Остаточна обробка виробу. Волого-теплова 

обробка виробу. Ремонт поясних виробів 
 Практична робота:  Волого-теплова обробка 

виробу. 

 Називає вимоги до остаточної 

обробки виробу ;Знає правила 

волого – теплової   з різних видів 

тканин, та поопераційної волого-
теплова обробки виробу. 

8б  

8в  

8г  

Презентація результатів проектної діяльності (1 година) 

16 

8а  

1 

 Презентація результатів проектної діяльності. 

Оцінювання результатів проектної діяльності 
Практична робота:  захищають проект; 
здійснюють самооцінку виконаного проекту 

 Вміє захищати проект, та виконувати 

самооцінку виконаного проекту. 
8б  

8в  

8г  

  

 Календарне планування для 8 класів, що не поділяються на групи хлопців та дівчат, до блоку 

«Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення» 

Орієнтовний перелік об’єктів праці: вироби для інтер’єру приміщень, предмети декоративно-
ужиткового та ужиткового призначення (світильник, сувенір, декоративна ваза, рамка для фото, 

поличка, підставка під мобільний телефон, декоративне панно, серветниця тощо) 

№ 

з/п 
Клас Дата 

К-сть 

год 
Зміст уроку 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої 

підготовки учня 

 Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення 

Розділ 1. Основи матеріалознавства (3 год.) 

Тема 1.1.  . Об’єкти технологічної діяльності 

1 

8а  

1 

 Вступ. Галузі матеріального 

виробництва. Організація робочого 

місця. Правила безпечної праці, 

санітарно-гігієнічні вимоги.. 
  
 

   Ознайомлюється  із програмою навчального 

курсу та об’єктами праці; повторює правила 

внутрішнього розпорядку й безпечної роботи 

в шкільних майстернях. 

8б  

8в  

8г  

2 

8а  

1 

 Методи проектування: комбінаторика. 

Симетрія і асиметрія. Ритм. Динамічні і 

статичні форми. Рівновага. Фактура 

матеріалу 
Практична робота:  Вправи на 

створення й опис виробів з 

 Використовує елементи комбінаторики в 

конструюванні виробу; 
 пояснює на прикладі проектованого виробу 

симетрію та асиметрію. 
    

8б  

8в  
8г  



використанням вивчених термінів 

3 8а  1 Конструкційні матеріали та їх вибір. 
 Матеріали хімічного походження 

(штучні, синтетичні  
Практична робота:  порівняння 

властивостей матеріалів хімічного та 

натурального походження 

 Називає матеріали хімічного походження; 
характеризує переваги і недоліки штучних 

матеріалів у порівнянні із натуральними; 

пояснює способи одержання штучних 

матеріалів, їх вплив на здоров’я людини та 

навколишнє середовище; 

8б  

8в  

8г  

Розділ 2.  Дизайн предметного середовища. (13 годин) 

Тема 2.1.  Предметне середовище. (1 година) 

4 

8а  

1 

 Поняття про дизайн. Історія дизайну.  

Особливості національного дизайну 
Практична робота:  Виконують 

ескізний  малюнок етнодизайнерского 

виробу.  

 Характеризує історичні й сучасні стилі 

дизайну; визначає особливості етніч- 
ного дизайну 

8б  

8в  
8г  

Тема 2.2. Засоби художнього конструювання (3 години) 

5 

8а  

1 

Художнє конструювання як метод 

проектування предметного середовища. 

Поняття композиції. Види композиції в 

дизайні предметного середовища. 
Практична робота:  Виконують 

композицію у колі та прямокутнику. 

    Формулює поняття композиції; 
класифікує види композиції в дизайні 

предметного середовища; 
 

8б  

8в  

8г  

6 

8а  1 Послідовність побудови креслення 

виробу. 
Практична робота:  Побудова 

креслення виробу та виготовлення  

лекала  виробу 
 

    Будує креслення виробу; виготовляє  

лекала. 8б  
8в  
8г  

7 

8а  1 Основи колористики: види та 

властивості кольорів. 
Практична робота:   виконання 

кольорового спектру холодних та 

теплих відтінків. 

Визначає роль кольору в композиції та його 

психофізіологічний вплив на люди- 
ну 

8б  

8в  

8г  

  Тема 2.3. Основні принципи дизайну (1 година) 

8 

8а  

1 

  Основні поняття дизайну: естетичність, 

функціональність, економічність. 

Принципи дизайну: відповідність 

змісту, цілісність, єдність змісту та 

форми 
Практична робота:    виконує 

зарисовки об’єктів 
дизайну предметного середовища за 

завданням учителя або за власним 

вибором 
 

  Характеризує принципи дизайну; 
використовує принципи дизайну під час 

навчально-тренувальних вправ; 
8б  

8в  
8г  

Тема 2.4. Процес виготовлення виробів інтер’єрного призначення. (4 години) 

9 

8а  

1 

Вибір виробу, матеріалів для його 

виготовлення та 
оздоблення. Послідовність 

виготовлення виробу. Інструменти, 

пристрої та обладнання. Способи 

з’єднання деталей виробу 
Практична робота:   Виконання ескізу 
виробу 

  Вибирає виріб для виготовлення; 

інструменти та пристрої для роботи; 
обґрунтовує вибір конструкційних матеріалів 

залежно від призначення ви- 
робу; визначає технологічну послідовність 

виготовлення 

8б  

8в  

8г  

10 

8а  

1 

  Типові та спеціальні деталі.  Види 

з’єднань деталей: рухомі й нерухомі, 

рознімні й не рознімні 
Практична робота:   Виконання 

деталей виробу. 

 Розрізнюють типові та спеціальні деталі, 

види з’єднань 8б  

8в  
8г  

11 8а  1 
Способи з’єднання деталей виробу.  
  

 Виготовляє виріб із дотриманням безпечних 

прийомів праці 



8б  Практична робота:   Виготовлення 

виробу, з’єднання деталей виробу. 
8в  

8г  

12 

8а  

1 

  Способи усунення дефектів виробу. 
Практична робота:  Виправляє 

дефекти виробу.   

  Вміє усунити дефекти виробу та об’єктивно 

оцінювати свою роботу. 8б  
8в  
8г  

Тема 2.5. Декорування виробу. (4 години) 

13 

8а  

1 

Види декорування виробу. Вибір 

матеріалів для декорування. 
Практична робота:   Виконання ескізу 

декорування виробу. 

Характеризує сучасні види декорування 

виробів; підбирає та обґрунтовує вид 
оздоблення виробу; 

8б  
8в  
8г  

14 

8а  

1 

 Оздоблення виробу. Контроль якості 

виробу. Догляд за виробами 

інтер’єрного призначення 
Практична робота:   Виконання 

декорування виробу. 

 Оздоблює виріб. Усуває недоліки 
  

8б  

8в  

8г  

15 

8а  

1 

 Ознайомлення з професіями: дизайнер 

предметного середовища, декоратор 
 Практична робота:  .Виконання 

ескізу сценічної декорації. 

  Ознайомлюється із класифікацією 

професій, аналізує предмет праці людей 

різних професій. 
8б  

8в  

8г  

16 

8а  

1 

 Презентація результатів проектної 

діяльності. Оцінювання результатів 

проектної діяльності 
Практична робота:  захищають 

проект; 
здійснюють самооцінку виконаного 

проекту 

 Вміє захищати проект, та виконувати 

самооцінку виконаного проекту. 
8б  

8в  

8г  

 

Календарне планування інваріантної складової програми для хлопців 
ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ  (ТЕХНІЧНА ПРАЦЯ) 

8 клас 
№ 

з/п 
Клас Дата К-сть год Зміст уроку 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої 

підготовки учня 

Технологія виготовлення виробів із сортового прокату та листового металу 

Розділ 1. Основи матеріалознавства (2 год.) 

Тема 1.1. Сортовий прокат та листовий метал як конструкційний матеріал 

1 

8а  

1 

Поняття про метали та їх сплави. 

Чавуни та сталі, їх використання.  

Види сталей за призначенням 

(конструкційні, інструментальні) та 

хімічним складом (вуглецеві та 

леговані).  

Практична робота: Визначення 

видів прокату (за зразками). 

розрізняє поняття металу та сплаву; чавуну 

та сталі; 

називає види сталей; 

називає та розпізнає профілі сортового 

прокату;  

пояснює вплив термообробки на механічні 

властивості сталей 

8б  

8в  

8г  

2 8а  1 Сортовий прокат та листовий метал. 



8б  Механічні властивості чавунів та 

сталей. 

Термічна обробка сталей: 

відпалюванням, гартуванням, 

відпусканням  

Практична робота: Порівняння 

характеристик металів та сплавів за 

зразками 

8в  

8г  

Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із сортового прокату та листового металу (10 год.) 

Тема 2.1. Елементи графічної грамоти 

3 

8а  

1 

Технічний рисунок як вид графічного 

зображення. Правила виконання 

технічного рисунка 

Практична робота: Читання 

графічних зображень 

характеризує технічний рисунок та його 

призначення;  

пояснює правила виконання технічного 

рисунка 

8б  

8в  

8г  

4 

8а  

1 

Практична робота: розробка 

технічного рисунка проектованого 

виробу. 8б  

8в  

8г  

Тема 2.2  Контрольно-вимірювальний інструмент 

5 

8а  

1 

Будова та призначення 

штангенциркуля   
ШЦ-1. Прийоми роботи.  

Практична робота: Вправи на 

вимірювання штангенциркулем  

характеризує будову та призначення 

штангенциркуля; виконує вимірювання 

штангенциркулем розмірів деталей, діаметрів 

та глибин отворів 
8б  

8в  

8г  

Тема 2.3. Прийоми розмічання заготовки з сортового прокату та листового металу 

6 

8а  

1 

Конструкційні особливості деталей 

виробу. Особливості об’ємного 

розмічання. Розмітка деталей за  

допомогою лінійки, кутника, 

рисувалки, кернера, розмічального 

штангенциркуля. 

Практична робота: Розмічання 

деталей заготовок за графічним 

зображенням 

характеризує конструкцію виробу та 

конструктивні особливості деталей виробу; 

називає інструменти для виконання 

розмічання; 

виконує розмічання деталей заготовок за 

графічним зображенням 

8б  

8в  

8г  

Тема 2.4.  Різання листового металу та сортового прокату 

7 

8а  

1 

Слюсарна ножівка.  

Практична робота: Прийоми  

різання сортового прокату та 

листового металу  

 

пояснює будову  слюсарної ножівки; 

виконує різання сортового прокату, 

використовуючи безпечні прийоми 

роботи слюсарною ножівкою 

8б  

8в  

8г  

Тема 2.5.  Рубання листового металу 



8 

8а  

1 

Будова зубила. Вибір кута загострення 

зубила залежно від твердості 

оброблюваного матеріалу.  Вибір 

способу рубання листового металу. 

Інструменти та пристосування для 

рубання листового металу 

Практична робота: Рубання 

листового металу 

характеризує  будову зубила, правила 

безпечної праці під час роботи ним; 

вибирає спосіб рубання листового металу; 

інструменти та пристосування; 

виконує рубання металу з дотриманням 

безпечних прийомів праці 

8б  

8в  

8г  

Тема 2.6.  Обпилювання  заготовок із сортового прокату та листового металу 

9 

8а  

1 

Прийоми обпилювання деталей 

виробу із сортового прокату та 

листового металу напилками.   

Практична робота: Контроль якості 

обпилювання кутником і 

штангенциркулем. 

виконує обпилювання деталей  виробу з 
дотриманням безпечних прийомів; 

використовує  штангенциркуль, лінійку та 

кутник для контролю розмірів та форми 

виробу 

8б  

8в  

8г  

10 

8а  

1 

Практична робота: Обпилювання 

площин деталей за лінією розмітки під 

лінійку 8б  

8в  

8г  

Тема 2.7.  Технологія свердління отворів. Нарізання  різьби 

11 

8а  

1 

Різьба та її елементи. 

Зображення та позначення на 

кресленнях метричної різьби. 

Інструменти для нарізання різьби 

(мітчик та плашка).  

Практична робота: Відпрацювання 

прийомів свердління отворів у 

сортовому прокаті. 

називає основні елементи різьби; 

розрізняє метричну  різьбу; 

визначає   на зображенні деталі з різьбовим 

з’єднанням; розрізняє та називає інструменти 

для нарізання внутрішньої й зовнішньої  

різьби; 

визначає за таблицею діаметр отвору та 

стержня для нарізання внутрішньої й 

зовнішньої різьби; нарізає  внутрішню й 

зовнішню різьбу з дотриманням безпечних 

прийомів праці 

8б  

8в  

8г  

12 

8а  

1 

Практична робота:  Відпрацювання 

прийомів нарізання внутрішньої та 

зовнішньої різьби 8б  

8в  

8г  

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування (2год.) 

Тема 3.1. Сучасні методи обробки металу   

13 

8а  

1 

Відомості про сучасні методи і 

прийоми обробки металу. 

Електрифіковані знаряддя праці, їх 

переваги порівняно з ручними і 

механічними знаряддями праці. 

Економія матеріалів та електроенергії. 

Поняття про безвідходне виробництво 

в сучасній металообробній 

промисловості. Практична робота: 

визначення характеристик 

електроінструменту за технічним 

паспортом. 

називає сучасні методи і прийоми обробки 

металу; 

називає переваги електрифікованих знарядь 

праці; 

пояснює сутність безвідходного 

виробництва в металообробній  

промисловості 

8б  

8в  

8г  



Тема 3.2. Основи проектної діяльності 

14 

8а  

1 

Методи проектування.  Основи 

комбінаторики (симетрія, асиметрія, 

ритм). Основні прийоми моделювання 

в комбінаториці: перестановка, 

вставка, урізання, групування, 

організація ритмів тощо. 

Практична робота: розробка 

конструкції виробу методом 

комбінаторики 

характеризує метод комбінаторики; етапи 

проектування; основні прийоми 

моделювання в комбінаториці; 

застосовує метод комбінаторики 

8б  

8в  

8г  

Розділ 4. Технологія побутової діяльності (2 год.) 

Тема 4.1.Технології вибору одягу і взуття та догляду за ними 

15 

8а  

1 

Види підліткового та юнацького 

одягу. Розміри одягу, їх визначення. 

Джинси та штани, різниця між ними. 

Особливості вибору джинсів та їх 

приміряння.  

Технологія догляду за одягом. Засоби 

догляду. Добір засобів догляду за 

одягом. 

Практична робота: визначення 

розмірів одягу та характеристик 

матеріалів за нашивками. 

характеризує способи визначення розміру 

одягу різних країн; 

визначає розмір одягу;  називає відмінності 

між джинсами і штанами; визначає розмір 

взуття; 

називає особливості приміряння взуття; 

характеризує технології догляду за одягом та 

взуттям; добирає засоби догляду за одягом, 

взуттям, проти молі; 

мотивує необхідність дотримання санітарно-
гігієнічних вимог під час примірювання 

одягу, білизни, взуття та догляду за ними 

8б  

8в  

8г  

16 

8а  

1 

Види взуття. Вибір взуття. Розміри. 

Особливості приміряння взуття. 

Технологія догляду за взуттям. Добір 

засобів із догляду за взуттям.  

Захист одягу та взуття від молі.  

Практична робота:  Вибір засобів 

догляду за одягом, взуттям, проти 

молі за технічними характеристиками 

одягу та взуття. 

Санітарно-гігієнічні вимоги під час 

примірювання одягу, білизни, взуття 

та догляду за ними 

8б  

8в  

8г  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


