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Пояснювальна записка 

Проблеми навчання та виховання дітей з особливими освітніми 

потребами завжди актуальні для суспільства, оскільки вони значною 

мірою впливають на його майбутнє. У теперішній час спеціальна 

освіта трансформується, освоюючи кращі досягнення 

загальноосвітньої школи, корекційної теорії та практики. Єдність 

законів розвитку дітей з особливими освітніми потребами і звичайних 

дітей обумовлює використання сучасних освітніх технологій, 

застосування особливих, спеціальних технологій навчання і корекції 

недоліків розвитку з урахуванням індивідуальних особливостей дітей. 

Професійно-трудове навчання дітей із складними вадами 

розвитку (зі зниженим зором та розумовою відсталістю) спрямоване 

на оволодіння учнями знань, умінь, навичок, які закладені в основу 

опанування майбутньою професією та для подальшого самостійного 

життя. Саме професійно-трудові навички є однією з головних 

складових соціальних компетентностей з підготовки учнів до 

успішної соціалізації у суспільстві, розвитку та реалізації їх життєвого 

потенціалу. 

Уроки трудового навчання з елементами естетичного, 

розумового та фізичного виховання, створюють оптимальні умови для 

залучення школярів з вадами зору до продуктивної діяльності, 

розвитку інтересу, надбань національної культури, дають шанс 

реалізувати учням свій природний потенціал, формувати практичні 

уміння і навички, позитивні якості особистості. Поряд з цими 

завданнями специфіка спеціальної школи для дітей з вадами зору 

передбачає розглядати трудове навчання як важливий засіб корекції 

недоліків пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, фізичних, 

моторно-рухових якостей, мови та особистості дитини в цілому. 

Тому найважливішим у корекційній роботі на уроках трудового 

навчання є забезпечення усвідомленого, активного, зацікавленого та 
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самостійного (що не виключає необхідної педагогічної допомоги) 

виконання учнями різноманітних навчальних та трудових завдань в 

умовах спеціальної організації їх предметно-практичної, мисленнєвої 

та мовленнєвої діяльності з урахуванням типологічних особливостей 

розвитку слабозорих дітей. 

Тому виникає потреба максимального врахування вчителем 

ступеня зорового та інтелектуального порушення, індивідуальних 

особливостей і пізнавальних можливостей учнів, тобто побудови 

наочно-практичної організації трудового навчання в контексті з 

принципами наступності й доступності. 

Слід зазначити, що навчання в спеціальній школі дітей зі 

зниженим зором та розумовою відсталістю має специфічні 

особливості. Порушений зір та знижений інтелект уповільнюють 

процес засвоєння навчального матеріалу та практичних вмінь і 

навичок. Навчання учнів здійснюється поетапно: від простого до 

складного. Щорічне повторення деяких розділів забезпечує 

закріплення вивченого матеріалу, а також поступове ускладнення 

завдань, що ставляться перед учнями. Практичні повторення містять у 

собі самостійні роботи, які дозволяють учителю виявити рівень 

оволодіння учнями знаннями, вміннями, навичками з теми. 

Знижені зорові та інтелектуальні можливості дітей потребують 

більшої витрати часу на виконання технологічних операцій, що 

зумовлено особливостями моторики та координації рухів, 

обмеженістю та скованістю рухової діяльності, важливих для 

здійснення трудової операції. Постійне поєднання словесного 

пояснення з індивідуальним практичним показом прийомів виконання 

тієї чи іншої трудової операції, здійснення диференційованого 

підходу, переорієнтація методичної роботи в інноваційному руслі, 

мають велике значення для здійснення корекційної спрямованості цієї 

категорії дітей. 
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Предмет «Трудове навчання. Обслуговуючі види праці» зазнає 

постійних змін. Це пов’язано у першу чергу з науково-технічним 

процесом, модернізацією сфери техніки і технологій, реорганізацією 

освітнього простору. Як показує досвід, одноплановість трудової 

діяльності (швейна справа), за якою працюють наразі учні з 

порушенням інтелекту та вадами зору (5-9 кл) достатньо довготривала 

і складна для цих дітей, що значно знижує інтерес та рівень 

продуктивного навчання. Програми МОН для цієї категорії учнів 

спеціальної школи на даний час не розроблено. 

Все це обумовило створення нової програми «Трудове навчання. 

«Обслуговуючі види праці. 5-9 кл.» для учнів із складними вадами 

розвитку (зі зниженим зором та розумовою відсталістю) спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня. Практика доводить, 

що включення учнів з порушенням інтелекту та вадами зору у різні 

види трудової діяльності, відповідно до їхніх уподобань, навчально-

матеріальної бази, регіональних художніх промислів значно підвищує 

мотивацію, пробуджує інтерес, стимулює та активізує їх продуктивну 

діяльність.  

Згідно нового Типового навчального плану для спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ст. для дітей із складними 

вадами розвитку (знижений зір та розумова відсталість), наказ МОН 

від 22.04.2014 р., №504, кількість відведених годин на вивчення 

предмету «Трудове навчання» становить: у 5 кл. – 7 год. на тиждень, 

6-7 кл. – 8 год. на тиждень, 8 кл. – 9 год. на тиждень, 9 кл. – 11 год. 

на тиждень. Відповідно зміст курсу «Трудове навчання. Обслуговуючі 

види праці» розроблений за такою кількістю годин: у 5 кл. – 3 год. на 

тиждень, 6-7 кл. – 4 год. на тиждень, 8 кл. – 5 год. на тиждень, 9 кл. – 

6 год. на тиждень, включає різнопланову діяльність, розроблений та 

адаптований на основі програм для 5-10 кл. спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі знижених 

зором (Є.П Синьова, Л.С. Вавіна, 2009 р.), програми для 4-9 кл. 
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спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово 

відсталих дітей «Трудове навчання. Швейна справа» (Г.М. 

Мерсіянова., 2009 р.) та чинної програми для спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі знижених 

зором 5 кл. (О.М. Легкий, 2014 р.), навчальної програми з трудового 

навчання для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 кл. (В.К. 

Сидоренко, Н.І. Боринець, 2012 р. – розділ «Технологія виготовлення 

виробів з аплікацією») відповідно новому Державному стандарту 

освіти, із внесенням необхідних змін, зумовлених специфікою 

навчання дітей з вадами зору: введено спеціальні розділи, необхідні 

для вивчення в спеціальній школі – розділ «Догляд за житлом», 

«Догляд та ремонт одягу». Збільшено кількість годин за роками 

навчання та спрощено зміст навчання з окремих розділів, які 

вимагають постійного зорового контролю і складають труднощі для 

осіб з порушеннями зору та зниженими інтелектуальними 

можливостями («Швейна справа», «Технологія виготовлення вишитих 

виробів», «Техніка», «В’язання спицями і гачком»), розширено 

тематику практичних завдань і відповідно збільшено кількість годин 

на вивчення розділу «Раціональне ведення домашнього господарства» 

за рахунок введення тем, пов’язаних з вивченням особливостей 

регіональної кухні. Для корекції дрібної моторики та дотикового 

сприймання рекомендовано застосування розділу «Технологія 

виготовлення виробів з аплікацією», «Вузликове плетіння технікою 

макраме». Враховуючи потреби суспільства на сучасному етапі, а 

також перспективи соціально-трудової адаптації випускників, 

збільшено кількість годин за розділами «Технологія вирощування 

рослин», «Технологія благоустрою і озеленення приміщень і 

території». 

Основною метою програми є оволодіння різними видами 

трудової діяльності і формування у дітей життєвоважливих 

компетенцій. 
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Виконання даної програми полягає в розв’язанні таких завдань: 

1. Оволодіння учнями основними техніко-технологічними 

знаннями, практичними уміннями і навичками, необхідними 

для продуктивної праці та самообслуговування, підвищення 

мотивації, сприяння більш якісному засвоєнню матеріалу. 

2. Формування вміння застосовувати набуті знання, уміння і 

навички на практиці, під час виконання конкретних видів 

трудової діяльності. 

3. Розвиток загальнотрудових умінь (орієнтування у способі 

виконання практичного завдання, планування послідовності 

дій та здійснення самоконтролю), предметних та просторових 

уявлень, технічного мислення, конструкторських здібностей та 

творчої уяви. 

4. Корекція дрібної моторики, орієнтування в просторі, розвиток 

окоміру, зорового сприймання. 

5. Створення умов для формування стійких професійних 

інтересів, свідомого вибору професій з урахуванням зорової 

патології та психофізичних можливостей.  

6. Ознайомлення учнів із місцем і роллю сучасних інформаційно-

комунікативних технологій (ІКТ) у сучасному виробництві, 

повсякденному житті. 

7. Виховання у школярів необхідних якостей особистості 

(відповідальність, сумлінність, бережливість та ін.), 

національної гідності, відродження національних традицій. 

Враховуючи диференційований підхід до навчання, а також до 

навчання учнів з різними захворюваннями та ступенями втрати зору, 

програмою передбачається можливість вибору вчителем об’єктів 

праці залежно від місцевих умов. Добір об’єктів праці здійснюється з 

урахуванням змісту програми, вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, корекційної вагомості та доцільності 

виготовлення виробу.  
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Трудове навчання в кожному класі завершуються узагальненими 

екскурсіями, в процесі яких розв’язують пізнавальні, виховні та 

профорієнтаційні завдання. Організація праці учнів на основі 

виробничих замовлень, екскурсії на виробничі підприємства та 

підприємства Товариства сліпих створюють необхідні умови для 

активної профорієнтаційної роботи. На екскурсіях відбувається 

ознайомлення учнів з основними робітничими професіями 

промислового виробництва, а також сфери обслуговування населення. 

Все це допоможе випускникам свідомо обрати професію. 

Програмою передбачено резерв часу, який можна використати 

для закріплення та повторення вивченого матеріалу або для ширшого 

вивчення окремих тем. 

Для охорони залишкового зору на заняттях з трудового навчання 

необхідно неухильно дотримуватися рекомендацій офтальмологів, 

правил особистої гігієни і безпеки праці. На уроках слід 

систематично проводити серед учнів інструктажі з питань дотримання 

техніки безпеки та безпеки життєдіяльності з відповідними записами в 

«Журналі реєстрації».  

Даною програмою передбачене не тільки оволодіння технічними 

навичками, а й отримання учнями естетичного задоволення від 

результатів своєї праці. 

У 5 класі діти вчаться працювати з текстильними матеріалами 

(тканина, вишивання), вдосконалюють навички роботи з ножицями, 

голкою, праскою, доглядати за одягом та взуттям. Знайомляться з 

побутовою ручною та ножною швейною машиною. Вивчають основи 

кулінарних знань, вчаться готувати бутерброди, гарячі напої, яєчні 

страви. Ускладнюється робота з вивчення технологічних основ 

макраме, її походження та призначення. Оволодівають навичками у 

виконанні найпростіших композицій аплікацій з різаних ниток. 

Навчаються раціональним способам прибирання приміщення, 

обробки ґрунтів та висівання овочевих культур. 
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У 6 класі учні поглиблюють знання про тканини (бавовна і 

льон), їх властивості та догляд, поповнюють свої знання про роботу 

побутової швейної машини, креслять та шиють нескладні швейні 

вироби (наволочка з клапаном), вивчаючи таким чином способи 

обробки тканини. Знайомляться з поняттям «орнамент». Вивчають 

провідні техніки вишивання хрестом. Вчаться оздоблювати серветки і 

рушники в техніці «хрестик». Починають працювати гачком, 

виконуючи найпростіші елементи плетіння. Вивчають технологію 

приготування овочевих страв та елементи плетіння макраме (репсовий 

вузол, вузликовий ланцюг). Виконуючи найпростіші композиції 

аплікацій з тканини та нетканих матеріалів, оволодівають вмінням 

пришивати фурнітуру до одягу, вчаться висівати коренеплоди у ґрунт. 

У 7 класі продовжують поглиблювати знання про тканини 

(шерсть, шовк), їх властивості та догляд, ознайомлюються з 

електричною швейною машиною, виконують елементи технічного 

моделювання та конструювання (сумка господарська). Вивчають види 

та способи обробки тканини, шиють та оздоблюють прості швейні 

вироби. Вивчають техніку вишивки по висмикнутій нитці – мережки. 

Ускладнюється робота технікою макраме (плоский вузол), в’язання 

спицями. Оволодівають вмінням добирати і накладати латки різними 

способами, штопати в’язані вироби. Навчаються готувати страви з 

круп та макаронних виробів, виготовляти предметні та сюжетні 

аплікації з цих продуктів, висаджувати кущові декоративні рослини. 

У 8 класі окрім ускладнення вже вивченого матеріалу, додається 

виготовлення народної іграшки ляльки - мотанки, м’якої іграшки. 

У 9 класі учні отримують знання з матеріалознавства, вчаться 

кроїти та шити спідницю, оздоблюють її вишивкою. Ознайомлюються 

з комп’ютерною програмою «Pattern Maker». Дана програма не єдина, 

яка допомагає створювати схеми вишивок. Дослідивши можливості 

розумово відсталих дітей, випробувавши цю програму, засвоєння 

дітьми її основних елементів не викликає труднощів. Цілком 



 12 

допускається можливість того, що кожен учитель вибере програму зі 

створенню вишивальних схем на свій розсуд, але оволодіння 

основними елементами для дітей з вадами зору та обмеженими 

інтелектуальними можливостями можливе і цікаве. Опанувавши дану 

програму учні створюють та роздруковують схеми вишивки, фото, 

національну символіку. Також знайомляться з технікою «Вільна 

гладь», удосконалюють техніку вузликового плетіння «макраме», 

техніку в’язання спицями та гачком. Вчаться реставрувати та 

оновлювати одяг, вивчають трудове законодавство та основи 

професійного вибору, займаються благоустроєм та озелененням 

приміщень і шкільної території. 

Слід ширше використовувати спеціальні технічні засоби, 

завдяки яким можна використовувати залишковий зір при обробці 

різних матеріалів ручним та механічним способом, використовувати 

засоби наочності: рельєфні малюнки, креслення, плакати тощо, у 

певній системі вводити елементи спеціальної графіки, які 

передбачають читання і виконання рельєфних малюнків, креслень, 

схем. 

Достатнє опанування цих знань і практичних умінь дає 

можливість учням, після закінчення школи, продовжувати 

опановувати дану спеціальність в училищах, де наявні відділення 

подібного напрямку, а також використовувати одержані знання і 

практичні вміння у власному побуті. 

Дана програма може працювати в умовах наявної шкільної 

матеріальної бази, вона допомагає інтенсифікувати продуктивність 

процесу навчання в умовах школи – інтернату, що надасть таким 

учням відчуття радості відкриття, розвитку творчої ініціативи, 

бажання навчатися протягом життя, що незаперечно стане їм у нагоді 

у подальшому самостійному житті. 
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Навчально-тематичний план 

№ Розділи 
Кількість годин 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1 Вступ 2 1 1 1 1 

2 Догляд за житлом 4 5 5 5 8 

3 Раціональне ведення 

домашнього господарства 
18 20 20 28 40 

4 Матеріалознавство 9 10 10 8 8 

5 Технологія виготовлення 

виробів з аплікацією 
10 10 10 –– –– 

6 Догляд та ремонт одягу 6 10 10 12 12 

 7 Вузликове плетіння технікою 

макраме 
7 10 10 12 14 

 8 Технологія виготовлення 

вишитих виробів 
18 20 18 15 15 

9 Техніка 9 10 10 10 10 

10 Швейна справа 9 16 16 16 18 

11 Плетіння гачком –– 14 –– –– –– 

12 В’язання  спицями –– –– 14 –– –– 

13 В’язання спицями і гачком –– –– –– 14 16 

14 Виготовлення сувенірів –– –– –– 12 16 

15 Народна іграшка –– –– –– 12 –– 

16 Технологія виготовлення 

м’якої іграшки 
–– –– –– 14 16 

17 Технологія вирощування 

рослин 
7 8 8 8 –– 

18 Людина і виробництво –– –– –– –– 10 

19 Технологія благоустрою і 

озеленення приміщень і 

території 

–– –– –– –– 10 

20 Професійна діяльність 

людини та її вибір 
–– –– –– –– 6 

21 Екскурсія на виробництво 2 2 2 2 2 

22 Резерв часу 4 4 6 6 8 

 Усього 105 140 140 175 210 
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  Трудове навчання. Обслуговуючі види праці. 

5 клас  
(105 годин на рік, 3 години на тиждень) 

 

№ 

з/п 

К-

сть 

год 

Зміст навчального 

матеріалу 

Навчальні 

досягнення учнів 

Корекційно-

розвивальна 

спрямованість 

1 2 Вступ 

Узагальнення знань 

отриманих учнями на 

уроках праці у початковій 

школі. 

Поняття про технологію. 

Технологія як 

перетворююча діяльність. 

Основні види 

технологічної діяльності у 

побуті: приготування їжі, 

прання, пошиття одягу, 

ремонт квартири тощо. 

Поняття про техніку. 

Техніка у побуті. 

Правила внутрішнього 

розпорядку та безпечної 

праці у кабінеті. 

Практична робота. 

Вивчення правил 

внутрішнього розпорядку 

у кабінеті та загальних 

правил безпечної праці. 

Учень. 

Характеризує: 

технологію як 

перетворюючу 

діяльність. 

Наводить: приклади 

технологічної 

діяльності у побуті. 

Розпізнає і називає: 

види побутової 

техніки. 

Дотримується: 

правил внутрішнього 

розпорядку та 

безпечної праці у 

кабінеті. 

Розвиток уявлень 

дітей про сфери 

трудової 

діяльності людини. 

Активізація 

пізнавального 

інтересу до 

технологічної 

діяльності людини 

у побуті та на 

виробництві. 

Розвиток довільної 

уваги, 

дисциплінованості, 

орієнтування у 

приміщенні 

кабінету та на 

робочому місці. 

Розділ «Догляд за житлом» – 4 годин 
2 4 Тема. Види прибирання. 

Види житлових 

приміщень. 

Санітарно-гігієнічні 

вимоги до житла. 

Раціональні способи 

прибирання житлового 

приміщення. 

Пилосос. Техніка 

безпечного поводження з 

ним. 

 

Характеризує: види 

житлових приміщень, 

санітарно-гігієнічні 

вимоги до житла. 

Володіє: 

раціональними 

способами прибирання 

приміщень. 

Дотримується: 

правил техніки 

безпеки у процесі 

прибирання. 

Розвиток уявлень 

про види 

прибирання 

приміщень. 

Конкретизація 

уявлень про 

прийоми роботи з 

пилососом та 

безпечного 

поводження з ним. 

Збагачення 

активного 
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Практичні роботи. 

Правила користування 

пилососом. 

Оволодіння прийомами  

прибирання приміщення. 

Тематичне оцінювання. 

словника. 

Розвиток 

оперативної та 

зорової пам’яті, 

аналізуючого 

мислення. 

Розвиток 

самоорганізації, 

навичок 

самоконтролю, 

стимулювання 

самостійної 

практичної 

діяльності. 

Розвиток 

естетичного та 

зорового 

сприймання. 

Розділ «Раціональне ведення домашнього господарства» – 18 годин 
3 6 Тема 1. Культура 

харчування. Обладнання 

кухні. 

Загальні відомості про 

харчування, його значення 

для життя людини. 

Відомості про кулінарію 

та раціональне 

харчування. Режим 

харчування. 

Основні види харчових 

продуктів. Санітарно -

гігієнічні вимоги до 

збереження харчових 

продуктів. Запобігання 

харчовим отруєнням. 

Первинна і теплова 

обробка харчових 

продуктів. 

Кухня та її обладнання. 

Робоче місце для 

приготування їжі. 

Правила безпечної праці 

та санітарно-гігієнічні 

вимоги під час 

Характеризує: 

значення харчування 

для життя людини, 

поняття про 

раціональне 

харчування, режим 

харчування підлітків, 

види первинної і 

теплової обробки 

харчових продуктів, 

професію кухаря. 

Розпізнає і називає: 

основні види посуду і 

кухонного інвентарю. 

Користується: 

нагрівальними 

приладами, кухонним 

інвентарем, різними 

видами посуду. 

Вміє: у правильній 

послідовності 

сервірувати стіл до 

сніданку. 

Дотримується: 

правил безпечної праці 

Розвиток уявлень 

про харчування та 

харчові продукти. 

Розвиток навичок 

орієнтування у 

приміщенні та в 

найближчому 

оточенні. 

Розвиток дрібної 

моторики, 

координації рухів. 

Корекція зорового 

сприймання 

засобами 

хромотерапії. 

Розвиток уваги та 

зосередженості під 

час безпечного 

користування 

нагрівальними 

приладами. 

Формування 

способів 

планувальних та 

орієнтувальних 
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приготування їжі. 

Нагрівальні прилади. 

Правила користування та 

безпечного поводження з 

ними. 

Посуд, кухонний інвентар 

та догляд за ним. Засоби 

для миття. 

Поняття про сервірування 

столу. Розміщення посуду 

на столі. Культура 

споживання їжі. 

Поведінка за столом. 

Ознайомлення з 

професіями працівників 

шкільної їдальні. 

Практичні роботи. 

Ознайомлення з 

обладнанням кухні. Миття 

посуду та кухонних речей. 

Оволодіння навичками 

роботи з нагрівальними 

приладами. 

Сервірування столу до 

сніданку. 

Меню. Складання меню 

сніданку. 

Екскурсія в механізовану 

шкільну їдальню.   

та санітарно-

гігієнічних вимог під 

час приготування їжі, 

сервірування столу та 

правил поведінки за 

столом. 

дій. 

Формування 

уявлень про 

столовий етикет та 

культуру 

споживання їжі. 

Формування 

прийомів 

безпечної праці. 

12 Тема 2. Технологія 

приготування страв. 

Види бутербродів. 

Продукти, що 

використовуються для їх 

приготування. Бережливе 

ставлення до хліба. 

Технологія приготування 

бутербродів. Прийоми 

роботи ножем. Правила 

безпечної праці під час 

роботи з різальним 

інструментом. 

Санітарно-гігієнічні 

вимоги. Загальні правила 

Характеризує: основні 

види бутербродів, 

гарячих напоїв, яєчних 

страв. 

Розкриває: поняття 

про кулінарні страви. 

Добирає: посуд для їх 

приготування. 

Визначає: технологію 

їх приготування. 

Вміє: нарізати харчові 

продукти для 

приготування 

бутербродів. 

Готує: бутерброди, 

Формування 

практичних вмінь 

приготування 

нескладних 

кулінарних 

виробів. 

Формування 

культури 

столового етикету. 

Формування 

прийомів 

безпечної праці. 

Розвиток уявлень 

про професію 

хлібороба і кухаря. 
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сервірування 

бутербродного столу. 

Види гарячих напоїв, їх 

значення для харчування 

людини. Посуд для 

приготування гарячих 

напоїв. Заварювання як 

вид теплової обробки. 

Санітарно-гігієнічні 

вимоги та правила 

безпечної праці під час 

роботи з гарячими 

рідинами. Технологія 

приготування гарячих 

напоїв. 

Харчова цінність яєць, їх 

види, терміни зберігання. 

Визначення 

доброякісності яєць.  

Страви з яєць. Технологія 

приготування варених та 

смажених яєчних страв. 

Правила безпечної праці 

під час роботи з гарячою 

рідиною та жиром. 

Практичні роботи. 

Приготування 

бутербродів, оформлення, 

споживання, подача на 

стіл. Визначення їх якості 

та собівартості. 

Сервірування 

бутербродного столу. 

Ознайомлення з 

порошком какао, чаєм, 

кавою (за допомогою 

збільшуваних оптичних 

приладів). Визначення 

доброякісності за 

зовнішніми ознаками. 

Приготування гарячих 

напоїв, визначення їх 

якості та собівартості, 

подавання і споживання. 

яєчні страви. 

Заварює: гарячі напої. 

Сервірує: 

бутербродний стіл. 

Дотримується: 

правил безпечної праці 

під час роботи з 

нагрівальними 

приладами, різальними 

інструментами, 

гарячими рідинами. 
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Визначення 

доброякісності яєць. 

Приготування страв з  

яєць. Подавання, 

споживання яєчних страв, 

визначення їх якості та 

собівартості. 

Тематичне оцінювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Орієнтовний перелік об’єктів праці: бутерброди (прості, комбіновані), 

чай (із чайного листя, трав’яний, фруктовий), какао, кава, яйця варені, 

яєчня, омлет. 

Розділ «Матеріалознавство» – 9 годин 
4 9 Тема. Текстильні 

волокна. Будова 

тканини. 

Застосування волокнистих 

матеріалів у народному 

господарстві та побуті. 

Короткі відомості про 

текстильні волокна. Види 

текстильних волокон. 

Загальні відомості про 

прядіння і ткацтво, 

професії прядильника і 

ткача. Поняття про 

ткацькі переплетення. 

Полотняне переплетення. 

Будова тканини. 

Властивості ниток основи 

і піткання. Лицьовий і 

виворітний боки тканини. 

Лабораторно-практичні 

роботи. 

Ознайомлення з різними 

видами волокон, пряжі, 

тканин за колекціями 

зразків. (за допомогою 

збільшувальних оптичних 

приладів). 

Визначення ниток основи 

й піткання, пружка, 

лицьового і виворітного 

боків тканин. Складання 

колекції зразків тканини із 

Характеризує: 

застосування 

волокнистих 

матеріалів у 

народному 

господарстві та побуті, 

властивості ниток, 

основи і піткання. 

Називає: види 

текстильних волокон. 

Розпізнає: тканини 

полотняного 

переплетення, 

лицьовий і виворотні 

боки тканин. 

Визначає: нитки 

основи і піткання, 

пружок. 

Формування 

уявлень дітей про 

застосування, 

технологію 

виготовлення 

тканин. 

Конкретизація 

уявлень про види і 

структуру тканин, 

їх призначення і 

властивості. 

Розвиток 

дотикового 

сприймання, 

аналізуючого 

мислення. 

Корекція зорового 

сприймання 

засобами 

хромотерапії. 

Прослідковування 

характеру поверхні 

зразків тканин 

залежно від їх 

типу. 
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зазначенням лицьового та 

виворітнього боку. 

Розпізнавання тканин 

полотняного 

переплетення. 

Тематичне оцінювання. 

Розділ «Технологія виготовлення виробів з аплікацією» – 10 годин 
5 10 Тема. Технологія 

виготовлення аплікації з 

різаних ниток. 

Види аплікації, її 

застосування. Види  

матеріалів для 

виготовлення аплікації. 

Вироби виготовлені в 

техніці аплікації з різаних 

ниток. Підготовка ниток 

до роботи (нарізання, 

зберігання кожного 

кольору окрему). 

Інструменти, матеріали та 

приладдя для роботи: 

ножиці, клей ПВА, нитки 

для в’язання, картон для 

основи. Правила 

безпечної праці з 

інструментами, санітарно-

гігієнічні вимоги та 

організація робочого 

місця. Техніка виконання 

аплікації з різаних 

в’язальних ниток. 

Складання плану роботи. 

Практичні роботи. 

Виготовлення сюжетної 

чи предметної аплікації 

(по можливості та 

бажанню учня) з ниток на 

картонній основі. Вибір 

малюнка і перенесення 

його на основу. Вибір 

кольору ниток за зразком. 

Нарізання в’язальних 

ниток ножицями 

Називає: вироби 

виготовлені в техніці 

аплікації з різаних 

ниток. 

Характеризує: 

інструменти, матеріали 

та приладдя для 

роботи. 

Орієнтується: в 

завданні за зразком. 

Складає: план роботи. 

Вміє: здійснювати 

підготовку ниток до 

роботи, нарізати 

в’язальні нитки 

ножицями, 

виготовляти сюжетну 

чи предметну аплікації 

з ниток на картонній 

основі. 

Організовує: робоче 

місце. 

Дотримується: 

правил безпечної 

праці, санітарно-

гігієнічних вимог. 

Збагачення 

уявлень про види 

аплікації та 

матеріали для їх 

виготовлення. 

Розвиток мислення 

на основі аналізу 

технології 

виготовлення 

виробу за наочною 

опорою. 

Розвиток процесів 

пізнавальної 

діяльності, 

дотикового, 

зорового, 

емоційно-

естетичного 

сприймання, 

дрібної моторики, 

аналізуючого 

обстеження, 

координації рухів 

пальців обох рук. 

Корекція зорового 

сприймання 

засобами 

хромотерапії. 

Формування 

охайності, 

самоорганізації, 

навичок 

самоконтролю, 

стимулювання 

самостійної 

практичної 

діяльності. 
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довжиною 0,5 см. 

Виконання аплікації. 

Остаточне оформлення та 

оздоблення виробу. 

Тематичне оцінювання. 

Формування 

інтересу до 

українського 

народного 

мистецтва, поваги 

до культурної 

спадщини 

України, її 

традицій. 

  Орієнтовний перелік об’єктів праці: картина, рамка для фото, панно, 

закладинка для книжки тощо. 

Розділ «Догляд та ремонт одягу» – 6 годин 
6 3 Тема 1. Догляд за 

одягом. 

Види одягу, їх 

призначення та 

повсякденний догляд. 

Способи чищення одягу 

(прання, хімічна чистка). 

Способи і прийоми 

запобігання молі. 

Правила техніки безпеки 

під час роботи з праскою. 

Практичні роботи. 

Чищення, сушіння і 

зберігання одягу. 

Оволодіння прийомами 

прасування одягу.  

Характеризує: способи 

догляду за одягом та 

взуттям і правила його 

зберігання. 

Вміє: у правильній 

послідовності чистити, 

сушити, прасувати, 

готувати до сезонного 

зберігання одяг та 

взуття. 

Дотримується: 

правил безпечної праці 

під час прасування, 

правил охайності і 

акуратності по 

відношенню до одягу 

та взуття. 

Стимулювання 

свідомого 

ставлення до 

практичної 

діяльності, 

розвиток 

знаряддєвих дій. 

3 Тема 2. Догляд за 

взуттям. 

Види взуття, його 

призначення. Догляд за 

взуттям. 

Практичні роботи. 

Чищення взуття. 

Підготовка сезонного 

взуття до зберігання. 

Тематичне оцінювання. 

Розділ «Вузликове плетіння технікою макраме» – 7 годин 
7 2 Тема 1. Технологічні 

основи макраме. 

Місце і роль плетіння 

макраме в сучасному 

декоративно-прикладному 

Характеризує: 

макраме як художню 

форму вираження. 

Називає: приладдя для 

виготовлення виробів 

Розвиток уявлень 

дітей про 

технологічні 

процеси 

виготовлення 
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мистецтві. Історія 

розвитку макраме. 

Приладдя для 

виготовлення виробів 

технікою макраме. 

Практична робота. 
Демонстрація виробів, 

виконаних технікою 

макраме. 

технікою макраме. 

Розпізнає: матеріали, 

що використовуються 

для вузликового 

плетіння.  

Визначає: кількість 

пряжі до роботи. 

Виконує: навішування 

робочих ниток на різні 

основи, додавання і 

нарощування 

однорідних і ниток. 

виробів технікою 

макраме. 

Розвиток 

самоорганізації, 

навичок 

самоконтролю, 

стимулювання 

самостійної 

практичної 

діяльності. 

Формування 

способів 

орієнтувальних 

дій, з’єднання 

деталей, 

планувальних дій. 

Розвиток 

дотикового 

сприймання, 

дрібної моторики, 

аналізуючого 

обстеження, 

координації рухів 

пальців обох рук. 

5 Тема 2. Декоративне 

вузликове плетіння 

технікою макраме. 

Матеріали для 

виготовлення виробів 

технікою макраме: 

бавовняні нитки (тонкі, 

товсті), мотузки з 

натуральних і 

синтетичних волокон, 

сутаж усіх видів, в'язальна 

шерсть - натуральна і 

синтетична, декоративні 

стрічки. 

Підготовчі роботи. 

Визначення кількості 

пряжі до роботи. Способи 

додавання і нарощування 

ниток під час роботи. 

Способи навішування 

робочих ниток на різні 

основи. 

Практичні роботи. 

Підготовка ниток до 

роботи. 

Способи кріплення ниток 

на робочу основу. 

Додавання і нарощування 

однорідних і різнорідних 

ниток. 

Тематичне оцінювання. 

Розділ «Технологія виготовлення вишитих виробів» – 18 годин 
8 18 Тема. Вишивка як вид 

декоративно-

прикладного мистецтва. 

Характеризує: 

вишивку як вид 

декоративно-

Конкретизація 

уявлень про  

інструменти, 
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Початкові шви. 

Ручні стібки і строчки. 

Інструменти і пристрої 

для пошиття і вишивання 

виробів. Термінологія 

ручних робіт та волого-

теплової обробки. 

Організація робочого 

місця для виконання 

ручних робіт з обробки 

тканини. Правила 

безпечної праці та 

санітарно-гігієнічні 

вимоги під час виконання 

ручних робіт. 

Прийоми роботи з 

праскою. Режими 

нагрівання праски. 

Вишивка як вид 

декоративно-прикладного 

мистецтва. Історія 

розвитку народної 

вишивки. Техніки і 

мотиви у вишиванні. 

Види початкових швів. 

Послідовність та технічні 

умови виконання. ручних 

швів: «уперед голку», «за 

голку», «стебловий», 

«тамбурний», «козлик», 

«петельний». 

Застосування швів. Їх 

графічне зображення.   

Методи перенесення 

малюнка на тканину. 

Практичні роботи. 

Вправи на визначення 

довжини нитки та 

закріплення без вузлика. 

Виконання зразків 

вишивальних початкових 

швів на цупкому папері, 

на зразках тканини.   

Перенесення малюнка на 

ужиткового мистецтва. 

Розпізнає і називає: 

інструменти і пристрої 

для пошиття і 

вишивання, ручні 

стібки і строчки, їх 

графічне зображення. 

Визначає: технологію 

виконання ручних 

швів. 

Організовує: робоче 

місце для виконання 

ручних та волого-

теплових робіт. 

Виконує: початкові 

оздоблювальні шви, 

прасування. 

Вибирає: мотив для 

вишивання. 

Розміщує: вишивку на 

виробі. 

Застосовує: вивчені 

шви для виготовлення 

нескладних виробів. 

Дотримується: 

правил безпечної праці 

та санітарно-

гігієнічних вимог під 

час виконання ручних 

та волого-теплових 

робіт. 

пристрої та 

матеріали, їх 

використання для 

пошиття і 

вишивання. 

Розвиток процесів 

пізнавальної 

діяльності, 

дотикового 

сприймання, 

дрібної моторики, 

аналізуючого 

обстеження, 

координації рухів 

пальців обох рук. 

Корекція зорового 

сприймання 

засобами 

хромотерапії. 

Розвиток 

орієнтації у 

мікропросторі. 

Розвиток 

самоорганізації, 

навичок 

самоконтролю, 

стимулювання 

самостійної 

практичної 

діяльності. 

Розвиток творчого 

мислення, 

естетичного 

сприймання. 

Формування 

національної 

гідності на основі 

вивчення 

національних 

традицій. 

. 
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тканину (за вибором). 

Виготовлення 

нескладного виробу із 

застосуванням вивчених 

швів. 

Остаточна обробка країв 

виробу. Догляд за 

вишитими виробами. 

Тематичне оцінювання. 

  Орієнтовний перелік об’єктів праці: серветка, рушничок, носова 

хусточка, закладинка для книжки, листівка, гольниця, прихватка, чохол 

для окулярів або мобільного телефону тощо. 

Розділ «Техніка» – 9 годин 
9 9 Тема. Елементи 

машинознавства. 

Історія розвитку техніки. 

Основні види техніки. 

Ручні знаряддя праці як 

вид технічних об’єктів, їх 

використання у сучасних 

технологічних процесах у 

побуті й на виробництві. 

Елементарні відомості по 

будову і принцип роботи 

швейної машини з ручним 

та ножним приводом. 

Правила безпечної роботи 

та санітарно-гігієнічні 

вимоги під час роботи на 

швейній машині. Прийоми 

роботи на швейній 

машині. 

Призначення і види 

машинних швів. 

Практичні роботи. 

Ознайомлення з будовою 

швейної машини з ручним 

та ножним приводом. 

Виконання пробних 

строчок (без ниток) на 

цупкому папері та 

тканині. 

Будова машинної голки. 

Добір і вставлення 

Називає: основні види 

технічних об’єктів. 

Характеризує: машину 

як один з видів 

техніки, призначення і 

загальну будову 

побутової швейної 

машини з ручним та 

ножним приводом, 

будову машинної 

голки та шпульного 

ковпачка. 

Розпізнає і зображує: 

вивченні машинні 

шви. 

Визначає: технологію 

виконання швів. 

Вміє: заправляти 

швейну машину, керує 

машиною, виконує 

вивчені шви. 

Дотримується: 

правил санітарії та 

техніки безпеки під час 

роботи на швейній 

машині. 

Конкретизація 

уявлень про типові 

інструменти та 

ручні знаряддя 

праці, їх 

використання у 

сучасних 

технологічних 

процесах у побуті 

й на виробництві 

Розвиток процесів 

пізнавальної 

діяльності, 

дотикового 

сприймання, 

дрібної моторики, 

аналізуючого 

обстеження. 

Корекція зорового 

сприймання 

засобами 

хромотерапії. 

Розвиток 

орієнтації у 

мікропросторі. 

Розвиток 

координації 

робочих рухів рук 

і ніг на основі 

вправляння 

швейною 
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машинної голки в 

голкотримач. 

Будова шпульного 

ковпачка. Заправляння 

нижньої нитки в машину. 

Заправляння верхньої 

нитки. Виконання 

пробних строчок на 

заправленій швейній 

машині. 

Технологія виконання 

зшивного шва на ребро. 

Виконання шва упідгин із 

відкритим та закритим 

зрізом. 

Удосконалення техніки 

виконання вивчених 

машинних швів. 

Тематичне оцінювання. 

машиною 

Формування 

особистісних 

якостей: 

уважності, 

спостережливості, 

охайності. 

  Об’єкти праці: зразки зшивного шва на ребро, шва упідгин із закритим 

та відкритим зрізом. 

Розділ «Швейна справа» – 9 годин 
10 9 Тема. Виготовлення 

швейних виробів (за 

готовими лекалами). 

Назва виробів, 

призначення, способи 

виготовлення та 

оздоблення. Лекало. Назва 

деталей, їх форми. 

Розміщення лекала на 

тканині з урахуванням 

поздовжньої і поперечної 

ниток, лицьового і 

виворітного боку. 

Розкроювання виробів. 

Машинні шви для 

обробки зрізів виробу 

(зшивний шов, шов 

упідгин із закритим 

зрізом). Прасування 

виробу. 

Термінологія ручних, 

машинних, волого-

Знає: призначення, 

послідовність 

виготовлення, назви 

деталей виробів, які 

виготовлені ними, 

термінологію ручних і 

машинних робіт. 

Вміє: за лекалами та з 

допомогою вчителя 

виготовляти різні 

вироби за 

інструкційною 

карткою. 

Дотримується: 

правил виробничої 

санітарії та техніки 

безпеки у процесі 

виготовлення виробів. 

Збагачення 

словника 

професійною 

термінологією: 

назвами виробів та 

трудових операцій. 

Розвиток мовлення 

шляхом 

словесного 

відтворення 

способу 

виготовлення 

виробу після його 

виконання 

(відповіді на 

запитання вчителя, 

за планом чи 

інструкційною 

карткою). 

Формування 

способів 

орієнтувальних 
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теплових робіт. 

Практичні роботи. 
Вибір і аналіз конструкції 

виробу. Створення 

ескізного малюнка 

виробу. 

Виготовлення виробів. 

Оздоблення. Волого-

теплова обробка. 

Тематичне оцінювання. 

дій, з’єднання 

деталей, 

планувальних дій. 

Розвиток 

дотикового 

сприймання, 

дрібної моторики, 

аналізуючого 

обстеження, 

координації рухів 

пальців обох рук. 

Корекція зорового 

сприймання 

засобами ізотерапії 

та хромотерапії. 

  Орієнтовний перелік об’єктів праці: торбинка для насіння, круп, 

борошна, чохол для мобільного телефону або окулярів, прихватка, 

рукавиці тощо. 

Розділ «Технологія вирощування рослин» – 7 годин 
11 3 Тема 1. Технологія 

обробітку, охорони 

ґрунтів. 

Ґрунт як середовище 

життя рослин. 

Характеристика типів 

ґрунтів України і свого 

регіону. Тип і структура 

ґрунту на шкільній 

ділянці. Ручні знаряддя 

праці для обробітку 

ґрунту, прийоми та 

послідовність обробки 

ґрунту. Охорона ґрунтів. 

Практичні роботи. 

Визначення типу і 

структури ґрунту на 

шкільній навчально-

дослідній ділянці. 

Скопування ділянки.  

  

Характеризує: 

значення сільського 

господарства, його 

вплив на добробут та 

економіку України, 

типи ґрунтів, їх 

структуру, різні 

знаряддя праці, види 

обробітку ґрунту, 

овочеві та ягідні 

культури України і 

свого регіону. 

Знає: технологію 

вирощування капусти, 

помідорів та перцю. 

Розпізнає: типи 

ґрунтів, ручні знаряддя 

праці. 

Має поняття: про 

овочеві та ягідні 

культури. 

Наводить приклади: 

догляду за посівами 

ягідних та овочевих 

культур, розпушування 

Збагачення 

уявлень дітей про 

рослинний світ. 

Конкретизація 

уявлень дітей про 

харчову цінність 

овочевих та 

ягідних культур. 

Розвиток 

мовлення, 

збагачення 

активного 

словника. 

Розвиток 

орієнтування в 

найближчому 

оточенні. 

Розвиток 

аналізуючого 

обстеження, 

дотику, процесів 

пізнавальної 

діяльності. 

Виховання 

бережливого 

4 Тема 2. Технологія 

вирощування овочевих і 

ягідних культур. 

Біологічна характеристика 
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овочевих культур України 

та свого регіону. 

Технологія вирощування 

капусти, помідорів, 

солодкого перцю 

розсадним та 

безрозсадним способами. 

Вимоги до підготовки 

ґрунту під овочеві 

культури. Добір сортів 

овочів, районованих у 

своєму регіоні. Добір 

добрив. Правила 

безпечної праці та 

особистої гігієни під час 

роботи. Культура праці. 

Біологічна характеристика 

полуниць. Сорти ягідних 

культур, захист від 

шкідників. Догляд за 

ягодами і боротьба з 

бур'яном, розпушування 

ґрунту. 

Практичні роботи. 

Підготовка ґрунту під 

овочеві культури. 

Висаджування розсади у 

парники.   

Висівання насіння овочів 

у відкритий ґрунт. 

Тематичне оцінювання. 

ґрунту та боротьбу з 

бур’яном і 

шкідниками. 

Вміє: готувати ґрунт 

до сівби, висаджувати 

розсаду у парники, 

висівати овочі у 

відкритий ґрунт. 

Дотримується: 

правил безпеки при 

роботі з ручними 

знаряддями праці. 

ставлення до живої 

природи. 

  Орієнтовний перелік об’єктів праці: насіння петрушки, моркви, салату, 

розсада капусти, помідорів, солодкого перцю тощо. 

12 2 Екскурсії на виробництво   

13 4 Резерв часу   
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Орієнтовні навчальні досягнення учнів на кінець року: 

 

 має уявлення про навчальний кабінет обслуговуючої праці та 

правила внутрішнього розпорядку, безпечного поводження в 

ньому; 

 розпізнає, називає та добирає обладнання, інструменти і матеріали 

для роботи у кабінеті; 

 сприймає та розуміє пояснення, інструкції вчителя щодо 

виконання трудових дій та операцій, термінологію ручних і 

машинних робіт; 

 знає основи кулінарних знань, елементи машинознавства, 

матеріалознавства, сільськогосподарських робіт; 

 складає план роботи над виробом разом з вчителем; 

 володіє раціональними способами прибирання приміщень, вміє 

готувати бутерброди, гарячі напої, яєчні страви, працює з 

текстильними матеріалами (тканина, вишивання початковими 

швами, аплікація з різаних ниток, макраме, швейна справа), керує 

швейною машиною з ручним та ножним приводом, обробляє ґрунти 

та висіває овочеві культури; 

 дотримується правил внутрішнього розпорядку, безпечної праці 

та санітарно-гігієнічних вимог у кабінеті. 

 

Орієнтовні показники стану сформованості життєвої 

компетентності учнів: 

 

 має уявлення про організацію робочого місця; 

 має поняття про застосування ручних технік обробки матеріалів; 

 використовує техніко-технологічні навички у процесі виготовлення 

кулінарних, швейних виробів та виробів декоративно-ужиткового 

мистецтва; 

 здійснює із значною допомогою та постійним контролем вчителя 

технологічні операції під час виготовлення виробів з різних 

матеріалів у процесі власної предметно-практичної діяльності; 

 розвиває навички самоорганізації, самоконтролю та свідомого 

ставлення до практичної діяльності; 

 збагачує активний словник професійною термінологією: назвами 

виробів та трудових операцій; 

 усвідомлює важливість дотримання санітарно-гігієнічних норм та 

правил безпечної праці. 
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6 клас 
(140 годин на рік, 4 години на тиждень) 

 

№ 

з/п 

К-

сть 

год 

Зміст навчального 

матеріалу 

Навчальні 

досягнення учнів 

Корекційно-

розвивальна 

спрямованість 

1 1 Вступ 

Зміст, мета, завдання 

роботи у новому 

навчальному році. Правила 

внутрішнього розпорядку і 

правила безпечної роботи у 

кабінеті. 

Практична робота. 

Ознайомлення з об’єктами 

праці у 6 класі. 

Учень. 

Характеризує: 

правила безпечної 

праці та 

внутрішнього 

розпорядку у 

кабінеті. 

Розпізнає і називає: 

обладнання, 

інструменти і 

матеріали для 

роботи у кабінеті. 

Дотримується: 

санітарно-

гігієнічних вимог та 

правил безпечної 

праці на уроках. 

Активізація 

пізнавального 

інтересу до 

технологічної 

діяльності людини 

у побуті та на 

виробництві. 

Розвиток довільної 

уваги, 

дисциплінованості, 

орієнтування у 

приміщенні 

кабінету та на 

робочому місці. 

Розділ «Догляд за житлом» – 5 годин 
2 5 Тема. Догляд за підлогою. 

Догляд за підлогою, 

залежно від покриття. 

Миючі засоби по догляду за 

підлогою. Санітарно-

гігієнічні вимоги та правила 

техніки безпеки у процесі 

догляду за підлогою. 

Електронатирач підлоги. 

Техніка безпечного 

поводження з ним. 

Практичні роботи. 
Чищення та миття підлоги. 

Тематичне оцінювання. 

Характеризує: види 

підлог та 

особливості догляду 

за ними. 

Володіє: 

раціональними 

способами догляду 

за підлогою.  

Дотримується: 

правил санітарії та 

техніки безпеки у 

процесі прибирання. 

 

Розвиток уявлень 

про сучасні 

покриття підлог. 

Конкретизація 

уявлень про 

прийоми догляду 

за підлогою, 

залежно від 

покриття. 

Збагачення 

активного 

словника. 

Розвиток 

оперативної та 

зорової пам’яті, 

аналізуючого 

мислення. 

Розвиток 

самоорганізації, 
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навичок 

самоконтролю, 

стимулювання 

самостійної 

практичної 

діяльності. 

Розвиток творчого 

мислення, 

естетичного та 

зорового 

сприймання. 

 Розділ «Раціональне ведення домашнього господарства» – 20 годин 
3 4 Тема 1. Культура 

харчування. 

Енергетична цінність 

харчових продуктів. 

Нормування харчування в 

сім'ї. 

Елементарні відомості про 

енергетичну цінність 

харчових продуктів. 

Поняття про норми 

харчування людей різного 

віку, ваги, різного 

фізичного навантаження. 

Таблиці норм харчування. 

Вплив порушення норм 

харчування на організм 

людини. 

Практичні роботи. 

Ознайомлення з таблицями 

норм харчування. 

Розрахунок енергетичної 

цінності харчових 

продуктів. 

Характеризує: 

енергетичну цінність 

харчових продуктів. 

Підраховує: 

енергетичну цінність 

продуктів, 

використовуючи 

таблиці.  

Визначає: норми 

харчування людей 

похилого віку, ваги 

за таблицями норм 

харчування. 

Дотримується: 

норм харчування. 

Формування 

понять про 

енергетичну 

цінність харчових 

продуктів. 

Розвиток уявлень 

про норми 

харчування. 

Конкретизація 

уявлень про норми 

харчування в 

залежності від віку 

людини та її ваги. 

16 Тема 2. Технологія 

приготування страв. 

Особливості української 

та регіональної кухні. 

Значення овочів у 

харчуванні людини, 

використання їх для 

приготування страв. 

Первинна і теплова обробка 

Усвідомлює: 

значення овочів у 

харчуванні людини. 

Характеризує: види 

салатів, їх харчову 

цінність, 

особливості обробки 

овочів у сучасних 

екологічних умовах, 

Формування та 

розвиток знань про 

овочі та їх 

первинну і теплову 

обробку. 

Формування 

безпечних 

прийомів 

приготування і 
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овочів. Способи збереження 

вітаміну С під час обробки 

овочів. 

Правила безпечної праці та 

санітарно-гігієнічні вимоги 

під час обробки овочів. 

Способи і форми нарізання 

овочів. 

Види салатів, їх харчова 

цінність. Технологія 

приготування овочевих 

салатів, вимоги до їх якості. 

Особливості української 

національної кухні. 

Технологія приготування 

других овочевих страв. 

Овочеві страви регіональної 

кухні. 

Сервірування столу до 

обіду.  

Професія - офіціант. 

Практичні роботи. 

Нарізання овочів різної 

форми ручним та 

механічним способом. 

Карвінг. Прикраси з овочів. 

Приготування салатів із 

сирих та варених овочів. 

Приготування других 

овочевих страв із 

використанням різних видів 

теплової обробки овочів. 

Приготування регіональних 

овочевих страв. 

Визначення їх якості та 

собівартості, подавання і 

споживання. 

Сервірування столу до 

обіду. 

Тематичне оцінювання 

професію офіціанта. 

Називає і розпізнає: 

інструменти і 

пристосування для 

подрібнення овочів, 

форми нарізання 

овочів.  

Вміє: подрібнювати 

різні овочі для 

приготування 

салатів та овочевих 

страв, виготовляти 

прикраси з овочів. 

Добирає: посуд, 

інструмент і 

пристосування для 

приготування і 

подавання овочевих 

страв.  

Готує: овочеві 

страви.  

Сервірує: стіл до 

обіду. 

Дотримується: 

правил безпечної 

праці та санітарно-

гігієнічних вимог 

під час 

приготування 

овочевих страв.  

споживання 

гарячих страв. 

Розвиток дрібної 

моторики, 

координації рухів. 

Корекція зорового 

сприймання 

засобами 

хромотерапії. 

Розвиток уваги та 

зосередженості під 

час безпечного 

користування 

нагрівальними 

приладами. 

Формування 

способів 

планувальних та 

орієнтувальних 

дій. 

Формування 

уявлень про 

столовий етикет та 

культуру 

споживання страв. 

Розвиток уявлень 

про професію 

офіціанта. 

  Орієнтовний перелік об’єктів праці: вінегрет, різноманітні салати із 

сирих та варених овочів, овочеве рагу, картопля (смажена, варена, 

тушкована, запечена, картопляне пюре), овочеві котлети, овочеві голубці, 

фаршировані овочі, деруни тощо. 
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Розділ «Матеріалознавство» – 10 годин 
4 10 Тема. Волокна рослинного 

погодження. 

Поняття про властивості 

тканини. Оптичні 

властивості: колір, блиск. 

Механічні: міцність, 

зминальність, м’якість. 

Геометричні: ширина, 

довжина, товщина. 

Гігієнічні: гігроскопічність, 

повітропроникність, 

теплозахисність. 

Технологічні: зсідальність, 

обсипальність. 

Бавовняні та льняні 

тканини, їх властивості. 

Лабораторно-практичні 

роботи. 

Ознайомлення з різними 

видами волокон, пряжі, 

тканин рослинного 

походження за колекціями 

зразків (за допомогою 

збільшувальних оптичних 

приладів). 

Вивчення властивостей 

бавовняних та льняних 

тканин. 

Складання колекції зразків 

бавовняних та льняних 

тканин. 

Тематичне оцінювання. 

Характеризує: 

походження та 

властивості 

бавовняних, льняних 

волокон і тканин. 

Називає: види 

бавовняних та 

льняних тканин. 

Розпізнає: бавовняні 

та льняні тканини. 

Конкретизація 

уявлень про 

тканини 

рослинного 

походження та їх 

властивості. 

Збагачення 

активного 

словника. 

Розвиток 

оперативної та 

зорової пам’яті. 

Розвиток 

дотикового та 

зорового 

сприймання, 

аналізуючого 

обстеження, 

прослідковування 

характеру поверхні 

зразків тканин 

залежно від їх 

типу. 

Корекція зорового 

сприймання 

засобами 

хромотерапії. 

Розділ «Догляд та ремонт одягу» – 10 годин 
5 4 Тема 1. Догляд за одягом. 

Прання виробів з 

бавовняних та льняних 

тканин. Елементарні 

відомості про пральні 

машини. Прийоми прання 

білизни та одягу ручним 

способом та при допомозі 

пральних машин. Загальні 

відомості про миючі засоби, 

Має: уявлення про 

види сучасних 

пральних машин та 

принципи їх роботи. 

Характеризує: 

послідовність 

процесу прання і 

прасування 

бавовняних та 

льняних виробів. 

Формування 

особистісних 

якостей –

бережливості, 

охайності, 

спостережливості. 

Формування 

способів 

планувальних та 

орієнтувальних 
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їх використання та безпечне 

поводження. 

Прасування виробів з 

бавовняних та льняних 

тканин. Правила техніки 

безпеки під час роботи з 

праскою. 

Практичні роботи. 

Прання бавовняної білизни 

та льняних виробів ручним 

способом. 

Екскурсія до шкільної 

пральні. Ознайомлення із 

сучасними пральними 

машинами та прийомами 

роботи на них. 

Оволодіння прийомами 

прасування бавовняного та 

льняного одягу.  

Вміє: прати 

бавовняні та льняні 

вироби ручним 

способом, прасувати 

їх після прання. 

Дотримується: 

правил безпечної 

праці при пранні та 

прасуванні.  

дій. 

Розвиток 

оперативної та 

зорової пам’яті. 

Корекція зорового 

сприймання 

засобами 

хромотерапії. 

6 Тема 2. Ремонт одягу. 

Види дрібного ремонту 

одягу. 

Види ґудзиків, призначення 

(для сорочки, сукні, пальто 

тощо), способи 

пришивання. 

Практичні роботи. 

Пришивання ґудзиків із 

наскрізними отворами, з 

вушком, на ніжці.  

Пришивання петель, 

гапликів, кнопок. 

Пришивання вішалки. 

Зашивання розірваного шва. 

Тематичне оцінювання. 

Характеризує: види 

ремонту на швейних 

виробах. 

Називає: способи 

пришивання 

ґудзиків.  

Вміє: пришивати 

ґудзики, петлі, 

гаплики, кнопки, 

вішалки на одязі, 

зашивати розірваний 

шов. 

Дотримується: 

правил безпечної 

праці у процесі 

ремонту одягу. 

  О’бєкти праці: зразки пришитих ґудзиків, петель, гапликів, кнопок; 

зразок пришитої вішалки для одягу, зашивання розірваного шва на одязі. 

Розділ «Технологія виготовлення виробів з аплікацією» – 10 годин 
6 10 Тема. Технологія 

виготовлення аплікації з 

тканини та нетканих 

матеріалів. 

Види аплікації, її 

застосування. Інструменти 

Називає: види 

аплікації. 

Обирає: матеріали та 

інструменти для 

виготовлення 

виробу, 

Збагачення 

уявлень про види 

аплікації (об'ємні, 

плоскі) та 

матеріали для їх 

виготовлення. 
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та матеріали для 

виготовлення аплікації. 

Технологія виконання 

аплікації з волокнистих 

матеріалів: розмічання 

деталей аплікації, 

копіювання малюнка на 

основу для розміщення 

деталей аплікації, 

виготовлення деталей 

аплікації (за шаблоном): 

приколювання, обведення, 

вирізання. Маркування 

деталей (у випадку їх 

великої кількості). 

Економне використання 

матеріалів під час розкрою 

деталей аплікації. 

Використання відходів 

тканин та інших матеріалів. 

Приметування деталей 

аплікації на основу. 

Способи закріплення 

деталей аплікації. Способи 

оздоблення виробів з 

аплікацією. Матеріали для 

оздоблення виробу: ґудзики, 

бісер, блискітки, вишивка 

тощо. Оформлення виробу 

(обробка країв, оздоблення 

рамкою тощо). Остаточна 

обробка виробу.  

Догляд за виробами з 

аплікацією 

Практичні роботи. 

Розробка композиції 

аплікації. Вибір матеріалів 

та інструментів. 

Планування роботи з 

виготовлення виробу. 

Виготовлення деталей 

аплікації за шаблоном. 

Копіювання малюнка на 

тканину. Способи 

малюнок для 

аплікації, шви, які 

використовують для 

оздоблення 

аплікації.  

Складає: 

послідовність 

виготовлення 

виробу з аплікацією. 

Вміє: вирізати деталі 

аплікації (за 

шаблоном), 

пришивати деталі 

аплікації до основи 

виробу вивченими 

швами, оздоблювати 

та оформляти виріб, 

виконувати 

остаточну обробку. 

Дотримується: 

правил санітарії та 

безпечної праці під 

час роботи. 

 

Розвиток мислення 

на основі аналізу 

технології 

виготовлення 

виробу за наочною 

опорою. 

Розвиток процесів 

пізнавальної 

діяльності, 

дотикового та 

зорового 

сприймання, 

дрібної моторики, 

аналізуючого 

обстеження, 

координації рухів 

пальців обох рук. 

Корекція зорового 

сприймання 

засобами 

хромотерапії. 

Прослідковування 

характеру поверхні 

зразків тканин 

залежно від їх 

типу. 
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механічного з'єднання 

деталей. Закріплення 

деталей аплікації. 

Виготовлення та 

оздоблення виробу. 

Тематичне оцінювання. 

  Орієнтовний перелік об’єктів праці: серветка, панно, картина, 

прихватка, кухонна рукавичка, листівка, чохол для мобільного телефону 

або окулярів тощо 

Розділ «Вузликове плетіння технікою макраме» – 10 годин 
7 10 Тема. Основні елементи 

плетіння. 

Репсовий або подвійний 

вузол. Правий і лівий 

репсові вузли. Технологія 

плетіння репсових вузлів.  

Вузликовий ланцюг та його 

види. 

Організація робочого місця. 

Правила безпечної праці та 

санітарно-гігієнічні вимоги. 

Практичні роботи. 

Виконання репсових вузлів 

Виконання вузликових 

ланцюжків. Виготовлення 

нескладних виробів 

вивченою технікою 

плетіння. 

Тематичне оцінювання. 

Характеризує: 

основні елементи 

плетіння.  

Називає: репсовий 

або подвійний вузол. 

Розпізнає: правий і 

лівий репсові вузли.  

Виконує: репсові 

вузли та прості види 

вузликових 

ланцюжків.  

Дотримується: 

правил безпечної 

праці та санітарно-

гігієнічних вимог 

під час плетіння. 

Формування 

діяльності та 

мовлення на 

основі розвитку 

умінь визначати 

послідовність 

виконання 

практичного 

завдання за 

запитаннями 

учителя. 

Формування 

вміння аналізувати 

ситуацію та 

визначати 

послідовність 

своїх дій. 

Розвиток процесів 

пізнавальної 

діяльності, 

дотикового 

сприймання, 

дрібної моторики, 

аналізуючого 

обстеження, 

координації рухів 

пальців обох рук. 

  Орієнтовний перелік об’єктів праці: підвіска для мобільного телефону,  

брелок для ключів, браслети, кулони, рамка для фото тощо. 

Розділ «Технологія виготовлення вишитих виробів» – 20 годин 
8 20 Тема. Хрестикові шви. 

Українська народна 

вишивка – вид декоративно-

ужиткового мистецтва. 

Характеризує: 

українську народну 

вишивку як 

традиційний вид 

Розвиток 

діяльності та 

аналізуючого 

мислення на 
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Види технік вишивання.  

Орнамент української 

народної вишивки. 

Хрестикові шви. 
Технологія виконання шва 

«штапівка», «кривулька». 

Технологія виконання шва 

«косий хрестик». 

Поняття про композицію у 

вишиванні. Розробка 

композиції вишивки. 

Оформлення виробу 

вишивкою.  

Професія – майстер 

народної вишивки.  

Практичні роботи. 
Вправи на виконання швів 

«півхрест». 

Технологія виконання шва 

«косий хрестик».  

Розробка композиції 

вишивки для оздоблення 

виробу. 

Оздоблення виробу 

хрестиковими швами.  

Остаточна обробка країв 

виробу.  

Тематичне оцінювання. 

оздоблення одягу, 

техніки вишивання, 

характерні для свого 

регіону, професійну 

діяльність майстра 

народної вишивки.  

Називає і розпізнає: 

основні види 

орнаментів, 

характерні для 

української народної 

вишивки, 

технологію 

вишивання 

«штапівкою», 

«кривулькою», 

«косим хрестиком». 

Визначає: рапорт на 

орнаменті. 

Вишиває: нескладні 

візерунки техніками 

«півхрест» та 

«косий хрестик». 

Дотримується: 

правил безпечної 

праці та санітарно-

гігієнічних вимог 

під час вишивання.  

основі формування 

вмінь аналізувати 

зразки виробів та 

співставляти з 

ними результати 

своєї роботи. 

Розвиток процесів 

пізнавальної 

діяльності, 

дотикового 

сприймання, 

дрібної моторики, 

аналізуючого 

обстеження, 

координації рухів 

пальців обох рук. 

Корекція зорового 

сприймання 

засобами ізотерапії 

та хромотерапії. 

Розвиток 

орієнтації у 

мікропросторі.  

Розвиток  навичок 

самоконтролю, 

стимулювання 

самостійної 

практичної 

діяльності. 

Розвиток 

естетичного смаку 

на основі добору 

кольорів хрестової 

техніки. 

Формування 

прийомів 

безпечної роботи 

під час вишивання. 

 

  Орієнтовний перелік об’єктів праці: серветка, рушничок, прихватка, 

кухонна рукавичка, деталі одягу, гольниця, картина, декоративна 

листівка, чохол для мобільного телефону або окулярів, закладинка для 

книжки тощо. 
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Розділ «Техніка» – 10 годин 
9 10 Тема. Елементи 

машинознавства. 

Пристрої та регулятори 

швейної машини. Будова 

моталки. 

Види машинних швів. 

З’єднувальні шви. 

Подвійний та запошивний 

шов, застосування та 

технологія виготовлення. 

Вимоги до якості 

виготовлення шва. 

Правила безпечної роботи 

та санітарно-гігієнічні 

вимоги під час роботи на 

швейній машині  

Практичні роботи. 

Регулювання натягу ниток 

та строчки різних 

конфігурацій. 

Вправи з намотування 

нитки на шпульку. 

Виконання строчок на 

заправленій швейній 

машині з ножним приводом. 

Виготовлення зразка 

подвійного шва. 

Виготовлення зразка 

запошивного шва. 

Удосконалення техніки 

виконання вивчених 

машинних швів. 

Тематичне оцінювання. 

Називає: основні 

пристрої та 

регулятори швейної 

машини. 

Характеризує: 

будову моталки. 

Визначає: 

технологію 

виконання швів. 

Розпізнає і 

зображує: вивченні 

машинні шви. 

Вміє: регулювати 

натяг нитки та 

строчки, намотувати 

нитку на шпульку, 

керує машиною, 

виконує вивчені 

шви. 

Дотримується: 

правил безпечної 

праці та санітарно-

гігієнічних вимог 

під час роботи на 

швейній машині.  

Розвиток 

оперативної та 

зорової пам’яті,  

аналізуючого 

мислення,  

навичок 

зображувальної 

діяльності. 

Розвиток 

координації 

робочих рухів рук 

і ніг на основі 

вправляння 

швейною 

машиною. 

Розвиток 

орієнтації у 

мікропросторі.  

Розвиток 

самоорганізації, 

навичок 

самоконтролю, 

стимулювання 

самостійної 

практичної 

діяльності.  

  Об’єкти праці: зразки подвійного та запошивного шва. 

Розділ «Швейна справа» – 16 годин 
10 6 Тема 1. Наволочка з 

клапаном (за готовими 

лекалами). 

Конструювання, 

моделювання 

розкроювання.  

Призначення, форма, 

стандартні розміри 

Характеризує: 

призначення 

наволочок, їх форми, 

розміри, тканини 

для пошиття. 

Називає: види робіт 

та послідовність їх 

виконання, назви 

Збагачення 

уявлення учнів про 

види наволочок, їх 

форму, розмір, 

технологію 

виготовлення. 

Розвиток 

просторових 
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наволочок. Наволочки на 

зав’язках, на ґудзиках, з 

клапаном. Тканини для 

виготовлення наволочок. 

Оздоблення наволочок. 

Масштаб, лінійка 

масштабна та її 

застосування.  

Види робіт: знімання мірок,   
виготовлення викрійки, 

елементарне моделювання, 

вирізування викрійки, 

розкладка викрійки на 

тканині, розкроювання, 

вирізування деталей, 

пошиття наволочки з 

клапаном. 

Практичні роботи. 

Вибір і аналіз конструкції 

виробу. Створення 

ескізного малюнка виробу 

Визначення розміру 

наволочки, кількості 

тканини.  

Виготовлення викрійки (за 

готовими лекалами). 

Елементарне моделювання 

(за вибором). Вирізування 

викрійки. Підготовка 

тканини до розкроювання. 

Розкладання викрійки на 

тканині. Розкроювання 

наволочки з клапаном.   

зрізів деталі 

наволочки, швів. 

Вміє: визначати 

кількість тканини за 

даним розміром 

наволочки при 

допомозі вчителя, 

виготовляти 

викрійку наволочки 

за готовими 

лекалами, 

використовувати 

елементи 

моделювання (за 

допомогою вчителя), 

вирізувати деталь 

наволочки, за 

зразком та планом 

роботи виготовляти 

наволочку з 

клапаном 

(обробляти зрізи, 

визначати довжину 

клапана). 

Дотримується: 

правил безпечної 

праці та санітарно-

гігієнічних вимог 

під час 

розкроювання та 

роботи на швейній 

машині. 

уявлень на основі 

роботи із 

масштабною 

лінійкою. 

Формування 

загальнотрудових 

умінь: визначення 

плану трудових 

дій та здійснення 

самоконтролю. 

Розвиток мовлення 

на основі 

словесної 

характеристики 

виробу щодо 

форми, назв швів 

та послідовності 

трудових операцій. 

Розвиток мислення 

на основі 

здійснення аналізу 

способу 

виготовлення 

виробу. 

Корекція зорового 

сприймання 

засобами ізотерапії 

та хромотерапії. 

Формування 

особистісних 

якостей: охайності, 

наполегливості 

тощо. 

10 Тема 2. Технологія 

виготовлення наволочки з 

клапаном. 

Назви зрізів деталі 

наволочки (поперечні, 

поздовжні). Шви, які 

використовуються при 

виготовленні наволочки 

(подвійний, упідгин із 

закритим зрізом). 

Послідовність обробки 
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зрізів деталі та їх з’єднання.  

Практичні роботи. 

Обробка поперечних зрізів 

деталі наволочки швом 

упідгин із закритим зрізом, 

визначення довжини 

клапана. З’єднання бічних 

зрізів подвійним швом, 

оздоблення, прасування 

виробу.  

Тематичне оцінювання. 

  Об’єкт праці: наволочка з клапаном. 

Розділ «Плетіння гачком» – 14 годин 
11 2 Тема 1. Плетіння гачком 

як вид декоративно-

ужиткового мистецтва. 

Плетіння гачком як вид 

декоративно-ужиткового 

мистецтва. Вироби плетені 

гачком. Добір гачків і 

ниток. Організація робочого 

місця. Правила безпечної 

праці та санітарно-гігієнічні 

вимоги.  

Прийоми роботи гачком.  

Практичні роботи. 

Добір ниток та гачків для 

плетіння. Вправи з 

утворення початкової петлі. 

повітряної петлі. 

Характеризує: 

плетіння гачком як 

вид декоративно-

ужиткового 

мистецтва.  

Називає і розпізнає: 

плетені гачком види 

одягу га вироби для 

оформлення 

інтер'єру, 

інструменти та 

матеріали для 

плетіння гачком.  

Розпізнає і 

змальовує: умовні 

позначення 

елементів на схемах 

для плетіння гачком. 

Добирає: гачки і 

нитки для плетіння. 

Вміє: виконувати 

найпростіші 

елементи плетіння. 

Організовує: робоче 

місце.  

Дотримується: 

правил безпечної 

праці та санітарно-

гігієнічних вимог у 

процесі плетіння.  

Розвиток мовлення 

на основі 

збагачення 

словника назвами 

матеріалів, 

інструментів та 

виробів. 

Розвиток процесів 

пізнавальної 

діяльності, 

дотикового 

сприймання, 

дрібної моторики, 

аналізуючого 

обстеження, 

координації рухів 

пальців обох рук. 

Корекція зорового 

сприймання 

засобами ізотерапії 

та хромотерапії. 

Виховання 

обережності та 

дисциплінованості 

у роботі. 

Розвиток 

оперативної 

пам’яті, 

кінестетичного 

сприймання. 

Виховання вміння 

12 Тема 2. Техніка в'язання 

основних елементів. 

Прийоми роботи гачком.  

Техніка плетіння основних 

елементів і записування 

узорів. Умовні позначення 

елементів на схемах для 

плетіння гачком. Читання і 

записування схем плетіння. 

Плетіння виробу за схемою. 

Правила догляду за 

виробами, плетеними 

гачком. 
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Практичні роботи. 
Плетіння ланцюжка, 

півстовпчиків, стовпчиків 

без накиду, стовпчиків з 

накидом.  

Плетіння нескладного 

виробу за схемою.  

Тематичне оцінювання. 

користуватись 

допомогою 

вчителя. 

  Орієнтовний перелік об’єктів праці: серветка, тасьма, пов’язка на 

голову, носова хустинка, картини з ланцюжків, прихватка, гольниця, 

шалик, килимок тощо 

                   Розділ «Технологія вирощування рослин» – 8 годин 

12 8 Тема. Технологія 

вирощування 

коренеплодів.  

Особливості вирощування 

коренеплодів, сорти 

коренеплодів. Технологія 

вирощування коренеплодів. 

Підготовка насіння моркви 

та столового буряку до 

висівання. Підготовка 

ґрунту під коренеплоди. 

Висівання коренеплодів у 

ґрунт. 

Практичні роботи. 

Підготовка ґрунту під 

коренеплоди. 

Підготовка насіння та 

висівання коренеплодів у 

ґрунт. 

Догляд за посівами. 

Тематичне оцінювання. 

Характеризує: 

технологію 

вирощування 

коренеплодів. 

Порівнює: різні 

сорти моркви та 

столового буряку, 

біологічні 

властивості різних 

коренеплодів. 

Називає: сорти 

коренеплодів. 

Вміє: висівати 

насіння 

коренеплодів у 

ґрунт. 

Розвиток мовлення 

на основі 

збагачення 

словника назвами 

трудових дій та 

об'єктів. 

Формування 

діяльності та 

мислення на 

основі початкових 

умінь аналізу 

овочевих рослин 

  Об’єкти праці: коренеплоди - буряк, морква тощо 

13 2 Екскурсія на виробництво   

14 4 Резерв часу   
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Орієнтовні навчальні досягнення учнів на кінець року:  

 

 розпізнає, називає та добирає обладнання, інструменти і матеріали 

для роботи у кабінеті; 

 сприймає та розуміє пояснення, інструкції вчителя щодо виконання 

трудових дій та операцій, термінологію ручних і машинних робіт; 

 знає основи кулінарних знань, поглиблює знання про тканини 

(бавовна і льон) та роботу побутової швейної машини; 

 складає план роботи над виробом разом з вчителем; 

 володіє раціональними способами догляду за підлогою, вміє 

готувати овочеві страви, працює з текстильними матеріалами 

(тканина, вишивання хрестом, аплікація з тканин та нетканих 

матеріалів, макраме, плетіння найпростіших елементів гачком, 

креслить та шиє наволочку з клапаном), удосконалює техніку 

керування швейною машиною, оволодіває вмінням пришивати 

фурнітуру до одягу та висівати коренеплоди у ґрунт; 

 дотримується правил внутрішнього розпорядку, безпечної праці та 

санітарно-гігієнічних вимог у кабінеті. 

 

 

Орієнтовні показники стану сформованості життєвої 

компетентності учнів: 

 

 організовує робоче місце; 

 використовує техніко-технологічні навички у процесі виготовлення 

кулінарних, швейних виробів та виробів декоративно-ужиткового 

мистецтва; 

 здійснює під постійним контролем вчителя технологічні операції у 

процесі власної предметно-практичної діяльності; 

 розвиває загальнотрудові уміння: визначення плану трудових дій та 

здійснення самоконтролю; 

 збагачує активний словник професійною термінологією: назвами 

виробів та трудових операцій; 

 усвідомлює важливість дотримання санітарно-гігієнічних норм та 

правил безпечної праці. 
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7 клас 
(140 годин на рік, 4 години на тиждень) 

 

№ 

з/п 

К-

сть 

год 

Зміст навчального 

матеріалу 

Навчальні 

досягнення учнів 

Корекційно-

розвивальна 

спрямованість 

1 1 Вступ 

Зміст, мета, завдання роботи 

у новому навчальному році. 

Правила внутрішнього 

розпорядку і правила 

безпечної роботи у кабінеті. 

Практична робота. 

Ознайомлення з об’єктами 

праці у 7 класі. 

Учень. 

Характеризує: 

правила безпечної 

праці та 

внутрішнього 

розпорядку у 

кабінеті. 

Розпізнає і називає: 

обладнання, 

інструменти та 

матеріали для роботи 

у кабінеті. 

Дотримується: 

правил внутрішнього 

розпорядку, 

санітарно-гігієнічних 

вимог та правил 

безпечної праці у 

кабінеті. 

Активізація 

пізнавального 

інтересу до 

технологічної 

діяльності у 7 

класі. 

Розвиток 

довільної уваги, 

дисциплінованос-

ті, орієнтування у 

приміщенні 

кабінету та на 

робочому місці. 

Розділ «Догляд за житлом» – 5 годин 
2 5 Тема. Догляд за меблями. 

Догляд за меблями, залежно 

від покриття. Миючі засоби 

для чищення меблів. 

Санітарно-гігієнічні вимоги 

та правила техніки безпеки 

у процесі догляду за 

меблями. 

Практичні роботи. 

Чищення меблів різного 

виду.  

Тематичне оцінювання.  

Характеризує: види 

меблів та 

особливості догляду 

за ними. 

Володіє: 

раціональними 

способами догляду 

за меблями.  

Дотримується 

правил санітарії та 

техніки безпеки у 

процесі прибирання. 

Конкретизація 

уявлень про 

сучасні види 

меблів, прийоми 

догляду за ними, 

залежно від 

покриття. 

Збагачення 

активного 

словника. 

Розвиток 

оперативної та 

зорової пам’яті, 

аналізуючого 

мислення. 

Розвиток 

самоорганізації, 
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навичок 

самоконтролю, 

стимулювання 

самостійної 

практичної 

діяльності. 

Розвиток 

творчого 

мислення, 

естетичного та 

зорового 

сприймання. 

Розділ «Раціональне ведення домашнього господарства» – 20 годин 
3 4 Тема 1. Культура 

харчування. 

Збалансоване харчування. 

Загальні відомості про 

основні складові харчових 

продуктів (білки, жири, 

вуглеводи, мінеральні солі, 

вітаміни, вода), їх роль для 

організму людини. Основні 

джерела білків, жирів, 

вуглеводів, мінеральних 

солей. Енергетична цінність 

білків, жирів, вуглеводів, 

мінеральних солей. 

Збалансоване харчування. 

Практична робота: 

Ознайомлення з продуктами 

– основними 

постачальниками поживних 

речовин. Порівняння 

енергетичної цінності 

продуктів. 

Характеризує: 

основні складові 

харчових продуктів 

(білки, жири, 

вуглеводи, 

мінеральні солі, 

вітаміни, вода), їх 

роль для організму 

людини. 

Підраховує: 

енергетичну цінність 

продуктів, 

використовуючи 

таблиці. 

Уміє: порівнювати 

енергетичну цінність 

складових харчових 

продуктів. 

Дотримується: 

збалансованого 

харчування. 

Формування 

понять про 

основні складові 

харчових 

продуктів. 

Розвиток уявлень 

про збалансоване 

харчування. 

Розвиток 

оперативної та 

зорової пам’яті. 

 

16 Тема 2. Технологія 

приготування страв.  
Види круп та макаронних 

виробів, їх значення у 

харчуванні людини. Умови 

та термін зберігання. Нові 

види макаронних виробів і 

круп'яних концентратів. 

Страви із круп та 

Усвідомлює: 

значення круп, 

макаронних виробів, 

молока і молочних 

продуктів у 

харчуванні людини. 

Знає: види круп, 

макаронних виробів, 

молочних продуктів, 

Формування та 

розвиток знань 

про крупи, 

макаронні 

вироби, молоко та 

молочні 

продукти, їх 

первинну і 

теплову обробку. 
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макаронних виробів, 

технологія їх приготування.  

Первинна обробка круп та 

макаронних виробів. 

Варіння основним способом 

як вид теплової обробки 

продуктів. Посуд та 

інвентар для приготування 

страв із із круп та 

макаронних виробів.  

Молоко і молочні продукти, 

їх харчова цінність. 

Значення молочних 

продуктів для організму 

людини. Нові види 

молочних продуктів та 

концентратів. Умови і 

термін зберігання молочних 

продуктів. Посуд та 

інвентар для приготування 

страв із молока та молочних 

продуктів. Первинна і 

теплова обробка молочних 

продуктів. Технологія 

приготування страв із 

молока і молочних 

продуктів, ознаки їх якості. 

Запікання як вид теплової 

обробки продуктів. 

Правила безпечної праці та 

санітарно-гігієнічні вимоги 

під час приготування страв. 

Традиційні регіональні   

страви з молока, молочних 

продуктів, макаронних 

виробів, круп. 

Практичні роботи. 
Визначення виду та якості 

круп та макаронних виробів 

за зовнішніми ознаками (за 

допомогою збільшувальних 

оптичних приладів).  

Приготування страв з круп, 

макаронних виробів, молока 

їх харчову цінність, 

інструменти і 

пристосування для 

приготування страв 

із круп, макаронних 

виробів, молока і 

молочних продуктів. 

Вміє: виконувати 

первинну і теплову 

обробку круп, 

макаронних виробів, 

молочних продуктів, 

варити основним 

способом, запікати 

продукти, готувати 

страви із молока, 

молочних продуктів, 

круп, макаронних 

виробів. 

Дотримується: 

правил безпечної 

праці та санітарно-

гігієнічних вимог під 

час приготування 

страв.  

Формування 

безпечних 

прийомів 

приготування і 

споживання 

гарячих страв. 

Розвиток дрібної 

моторики, 

координації 

рухів. 

Розвиток уваги та 

зосередженості 

під час 

безпечного 

користування 

нагрівальними 

приладами. 

Корекція 

зорового 

сприймання 

засобами 

хромотерапії. 

Формування 

способів 

планувальних та 

орієнтувальних 

дій. 

Формування 

уявлень про 

столовий етикет 

та культуру 

споживання 

страв. 
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та молочних продуктів. 

Приготування традиційних 

регіональних страв з круп, 

макаронних виробів, молока 

та молочних продуктів. 

Подавання, споживання 

страв, визначення їх якості 

та собівартості. 

Тематичне оцінювання. 

  Орієнтовний перелік об’єктів праці: круп’яні каші різної консистенції 

(на воді чи з додаванням молока), відварені макаронні вироби, запіканки, 

сирники, «ліниві» вареники, молочний кисіль тощо. 

Розділ «Матеріалознавство» – 10 годин 
4 10 Тема. Волокна тваринного 

походження. 

Короткі відомості про 

волокна тваринного 

походження (шерсть, шовк). 

Способи їх отримання. 

Властивості шерстяних і 

шовкових тканин: механічні 

(драпірувальність, 

зносостійкість), гігієнічні 

(пилоємність), технологічні 

(розсунення ниток, ковзання 

при настиланні,  

прорубність). Використання 

шовкових і шерстяних 

тканин для виготовлення 

швейних виробів. 

Елементарні відомості про 

прості види ткацьких 

переплетень. Саржеве, 

сатинове переплетення. 

Зображення ткацького 

переплетення на схемах. 

Рапорт переплетення.   

Лабораторно-практичні 

роботи. 

Ознайомлення з різними 

видами волокон, пряжі, 

тканин тваринного 

походження за колекціями 

зразків (за допомогою 

Характеризує: 

волокна тваринного 

походження (шовк, 

шерсть), способи їх 

отримання. 

Знає: властивості 

шовкових і 

шерстяних тканин. 

Розпізнає : шовкові і 

шерстяні тканини, 

види ткацького 

переплетення 

(саржеве, сатинове). 

Визначає: рапорт 

переплетення. 

Уміє: відобразити 

ткацьке 

переплетення на  

схемах. 

Розвиток уявлень 

про властивості 

тканин. 

Конкретизація 

уявлень про 

тканини 

тваринного 

походження та їх 

властивості. 

Збагачення 

активного 

словника. 

Розвиток 

оперативної та 

зорової пам’яті. 

Корекція 

зорового 

сприймання 

засобами 

хромотерапії. 

Розвиток 

дотикового 

сприймання, 

аналізуючого 

обстеження, 

прослідковування 

характеру 

поверхні зразків 

тканин залежно 

від їх типу.  
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збільшувальних оптичних 

приладів). 

Розпізнавання шовкових та 

шерстяних тканин, вивчення 

їх властивостей. Складання 

колекції зразків шерстяних 

та шовкових тканин. 

Визначення виду ткацького 

переплетення (саржеве, 

сатинове). 

Тематичне оцінювання. 

Розділ «Ремонт та догляд за одягом» – 10 годин 
5 4 Тема 1. Догляд за одягом. 

Прання виробів з шерстяних 

та шовкових тканин. 

Прийоми прання ручним 

способом та при допомозі 

пральних машин. Миючі 

засоби та їх використання. 

Прасування виробів з 

шерстяних та шовкових 

тканин. Правила техніки 

безпеки під час роботи з 

праскою. 

Практичні роботи. 

Оволодіння навичками 

прання і сушіння виробів з 

шерстяних та шовкових 

тканин. 

Прасування одягу з 

шерстяних та шовкових 

тканин. 

Має: уявлення про 

види сучасних 

пральних машин та 

принципи їх роботи. 

Характеризує: 

послідовність 

процесу прання та 

прасування 

шерстяних і 

шовкових виробів. 

Називає: форми 

латок, відповідність 

тканині виробу. 

Знає: способи 

прикріплення латок, 

послідовність 

накладання латки за 

зразком. 

Вміє: прати шерстяні 

та шовкові вироби 

ручним способом, 

прасувати їх після 

прання, добирати 

латки до тканини, за 

формою, розміром та 

пришивати латки 

ручним і машинним 

способом за зразком, 

штопати протерте 

місце. 

Дотримується: 

правил безпечної 

Розвиток 

мислення на 

основі умінь 

співставляти, 

знаходити 

однакове, різне на 

основі аналізу 

виробу та латки 

до нього (вибір 

латки за формою, 

кольором, 

напрямом ниток). 

Розвиток 

охайності, уваги, 

бережливого 

ставлення до 

одягу. 

Формування 

самостійності в 

діяльності на 

основі виконання 

практичних 

завдань за 

планом, зразком. 

 6 Тема 2. Ремонт одягу. 

Накладання латок. Форми 

латок, відповідність тканині 

виробу за якістю, кольором, 

малюнком, напрямом ниток 

основної деталі. Способи 

прикріплення латки 

(ручним, машинним). 

Підготовка виробу до 

накладання латки. 

Штопання в’язаного одягу. 
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Практичні роботи. 

Накладання латки різної 

форми ручним і машинним 

способом. 

Штопання протертого місця 

на в’язаних виробах. 

Тематичне оцінювання. 

праці при пранні, 

прасуванні та 

ремонті одягу. 

  Об’єкти праці: зразки накладання латок та штопки. 

Розділ «Технологія виготовлення виробів з аплікацією» – 10 годин 
6 10 Тема. Технологія 

виготовлення 

декоративних аплікацій із 

круп та макаронів. 
Види аплікації: предметна, 

декоративна, сюжетна. 

Правила перенесення 

малюнка на тло. Необхідні 

інструменти, матеріали та 

приладдя для виконання 

круп’яних аплікацій. 

Організація робочого місця 

та санітарно-гігієнічні 

вимоги при роботі з 

природним матеріалом – 

крупою. 

Особливості виготовлення 

аплікацій з макаронних 

виробів. 

Практичні роботи. 
Виготовлення предметної 

аплікації на картонній 

основі з манної крупи. 

Виготовлення аплікації-

орнаменту із різних видів 

круп (за задумом учня або 

зразком вчителя) на 

картонній основі. Остаточне 

оформлення та оздоблення 

виробу. 

Підготовка макаронних 

виробів. Виготовлення 

сюжетних аплікацій на 

картонній основі з 

макаронних виробів 

Характеризує: види 

круп, плодів бобових 

культур, макаронних 

виробів та 

особливості їх 

зберігання. 

Розпізнає: види круп 

та макаронних 

виробів. 

Розрізняє: види 

аплікацій. 

Планує: роботу на 

основі показу та 

обговорення у 

колективній бесіді. 

Добирає: необхідні 

інструменти, 

матеріали та 

приладдя для 

виконання круп’яних 

та макаронних 

аплікацій. 

Виготовляє: 

предметну та 

сюжетну аплікацію 

на картонній основі з 

крупи та макаронних 

виробів. 

Організовує: робоче 

місце. 

Дотримується: 

правил безпечної 

праці, санітарно-

гігієнічних вимог.  

Збагачення 

уявлень про види 

аплікації 

(предметна, 

декоративна, 

сюжетна) та 

матеріали для їх 

виготовлення. 

Розвиток 

мислення на 

основі аналізу 

технології 

виготовлення 

виробу за 

наочною опорою. 

Розвиток процесів 

пізнавальної 

діяльності, 

дотикового та 

зорового 

сприймання, 

дрібної моторики, 

аналізуючого 

обстеження, 

координації рухів 

пальців обох рук. 

Корекція 

зорового 

сприймання 

засобами 

ізотерапії та 

хромотерапії. 

Формування 

особистісних 

якостей –
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(розробка ескізного 

малюнка виробу, 

приклеювання деталей 

аплікації, фарбування 

композиції, якщо це 

необхідно за задумом). 

Остаточне оформлення та 

оздоблення виробу.  

Тематичне оцінювання. 

бережливості, 

охайності, 

спостережливості 

  Орієнтовний перелік об’єктів праці: панно, картина, листівка, рамка 

для фото, закладинка для книжки, скринька тощо. 

Розділ «Вузликове плетіння технікою макраме» – 10 годин 
7 4 Тема 1. Основні елементи 

плетіння. 

Плоский вузол. Одинарні і 

подвійні плоскі вузли. 

Плоский шнур. Варіанти 

одинарних і подвійних 

плоских вузлів. Подвійний 

плоский вузол із зміною 

робочих і несучих ниток. 

Подвійні плоскі вузли у 

шаховому порядку. Техніка 

плетіння вузла «Шишка». 

Організація робочого місця. 

Правила безпечної праці та 

санітарно-гігієнічні вимоги. 

Практичні роботи. 

Виконання одинарних і 

подвійних плоских вузлів. 

Плетіння плоского та 

крученого шнура, вузла 

«Шишка». 

Виконання подвійних 

плоских вузлів із зміною 

робочих і несучих ниток у 

шаховому порядку. 

Характеризує: 

основні елементи 

плетіння. 

Називає: різні види 

вузлів. 

Розпізнає: одинарні і 

подвійні плоскі 

вузли. 

Виконує: одинарні і 

подвійні плоскі 

вузли, плоский та 

кручений шнур, 

вузол «Шишка». 

Дотримується: 

правил безпечної 

праці та санітарно-

гігієнічних вимог під 

час плетіння. 

 

Розвиток процесів 

пізнавальної 

діяльності, 

дотикового 

сприймання, 

дрібної моторики, 

аналізуючого 

обстеження, 

координації рухів 

пальців обох рук. 

Розвиток 

орієнтації у 

мікропросторі. 

Розвиток 

самоорганізації, 

навичок 

самоконтролю, 

стимулювання 

самостійної 

практичної 

діяльності. 

Розвиток 

творчого 

мислення, 

естетичного та 

зорового 

сприймання. 

Формування 

вміння 

аналізувати 

ситуацію та 

визначати 

6 Тема 2. Техніка плетіння 

вузлів. 

Техніка плетіння плоских 

вузлів. Організація робочого 

місця. Правила безпечної 

праці та санітарно-гігієнічні 

вимоги. 
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Практичні роботи. 

Виготовлення виробу 

вивченою технікою 

макраме. 

Тематичне оцінювання. 

послідовність 

своїх дій. 

  Орієнтовний перелік об’єктів праці: підвіска для мобільного телефону, 

брелок для ключів, браслет, кулон, брошка, панно, тощо. 

           Розділ «Технологія виготовлення вишитих виробів» – 18 годин 

8 18 Тема. Мережки. 

Прозорі техніки вишивання. 

Мережки — прозоро- 

лічильна техніка 

вишивання. Композиція 

виробу, оздобленого 

мережками.   

Матеріали та інструменти 

для виконання мережок. 

Найпростіші види мережок: 

«одинарний прутик», 

«подвійний прутик», 

«роздільний прутик». 

Технологія виконання 

мережок: вишивання 

закріпок, підрізання і 

висмикування ниток між 

закріпками, закріплення 

вишивальної нитки в 

мережці, обкручування 

прутиків. Правила безпечної 

праці під час виконання 

мережок, організація 

робочого місця, санітарно-

гігієнічні вимоги.  

Обробка країв виробу 

торочками, закріпленими 

мережкою «одинарний 

прутик». 

Практичні роботи.  
Технологія виконання 

закріпки, мережки 

«одинарний прутик». 

Технологія виконання 

«подвійного прутика». 

Технологія виконання 

Має уявлення: про 

види оздоблення 

одягу, білизни, 

інших виробів із 

текстильних 

матеріалів 

прозорими техніками 

вишивання, 

композицію виробу, 

оздобленого 

мережками. 

Розпізнає: види 

мережок 

(«одинарний 

прутик», «подвійний 

прутик», «роздільний 

прутик»). 

Уміє: вишивати 

мережки «одинарний 

прутик», «подвійний 

прутик», «роздільний 

прутик», обробляти 

краї виробу 

торочками, 

закріпленими 

мережкою 

«одинарний прутик». 

Дотримується: 

правил безпечної 

праці, організації 

робочого місця, 

санітарно-гігієнічних 

вимог під час 

виконання мережок. 

Розвиток 

діяльності та 

мислення на 

основі 

формування 

вмінь аналізувати 

зразки виробів та 

співставляти з 

ними результати 

своєї роботи. 

Розвиток процесів 

пізнавальної 

діяльності, 

дотикового 

сприймання, 

дрібної моторики, 

аналізуючого 

обстеження, 

координації рухів 

пальців обох рук. 

Розвиток 

орієнтації у 

мікропросторі.  

Корекція 

зорового 

сприймання 

засобами 

ізотерапії та 

хромотерапії. 

Розвиток 

самоорганізації, 

навичок 

самоконтролю, 

стимулювання 

самостійної 

практичної 
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«роздільного прутика». 

Розробка композиції виробу.  

Оздоблення виробів 

мережками. Остаточна 

обробка країв виробу.  

Тематичне оцінювання. 

діяльності. 

Розвиток 

творчого 

мислення, 

естетичного та 

зорового 

сприймання. 

Формування 

уявлень, 

обстежувальної 

діяльності та 

мовлення на 

основі розвитку 

умінь давати 

словесний опис у 

вигляді 

відповідей на 

запитання. 

Формування 

прийомів 

безпечної роботи 

під час 

вишивання. 

  Орієнтовний перелік об’єктів праці: рушничок, серветка, прошва для 

подушки, панно, деталі одягу, листівка, чохол для окулярів або 

мобільного телефону, торбинка для речей тощо. 

Розділ «В'язання спицями» – 14 годин 
9 4 Тема 1. В’язання спицями 

як вид декоративно-

ужиткового мистецтва 

В'язання спицями як вид 

декоративно-ужиткового 

мистецтва. Вироби в'язані 

спицями. Інструменти і 

матеріали для в'язання 

спицями. Добір спиць і 

пряжі. Організація робочого 

місця. Правила безпечної 

праці та санітарно-гігієнічні 

вимоги. Прийоми роботи 

спицями. 

Практичні роботи.  

Добір спиць і пряжі для 

в'язання. Набирання петель 

Має уявлення: про 

в'язання спицями як 

вид декоративно-

ужиткового 

мистецтва.  

Називає і розпізнає: 

види одягу та вироби 

для оформлення 

інтер'єру, в'язані 

спицями, 

інструменти і 

матеріали для 

в'язання спицями. 

Розпізнає і 

замальовує: умовні 

позначення 

елементів на схемах 

Розвиток 

мовлення на 

основі збагачення 

словника назвами 

матеріалів, 

інструментів та 

виробів. 

Виховання 

обережності та 

дисциплінованос- 

ті в роботі. 

Розвиток 

оперативної 

пам’яті, 

кінестетичного 

сприймання. 

Розвиток процесів 
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початкового ряду. для в'язання 

спицями. 

Уміє: добирати спиці 

і пряжу для в'язання, 

організовувати 

робоче місце, 

виконувати прийоми 

роботи спицями, 

в'язати лицьові й 

виворотні петлі, 

переходити на 

наступний ряд 

в'язання, закривати 

петлі ряду, 

закріплювати 

останню петлю. 

Дотримується: 

правил безпечної 

праці під час 

в'язання. 

пізнавальної 

діяльності, 

дотикового 

сприймання, 

дрібної моторики, 

аналізуючого 

обстеження, 

координації рухів 

пальців обох рук. 

Корекція 

зорового 

сприймання 

засобами 

ізотерапії та 

хромотерапії. 

Виховання вміння 

користуватись 

допомогою 

вчителя, учнів. 

10 Тема 2. Технологія 

в'язання основних петель. 

Технологія в'язання 

спицями: набирання 

початкового ряду, лицьова 

петля, виворітня петля, 

остання петля ряду. Правила 

переходу до наступного 

ряду. Закривання петель, 

закріплення останньої петлі. 

Схеми в’язання спицями 

деталей виробу. Умови 

позначення цих петель на 

схемах для в'язання 

спицями. 

Практичні роботи. 
Вправи на в'язання 

лицьових та виворітних 

петель. В'язання зразків на 

основі лицьових і 

виворотних петель за 

схемами. 

Тематичне оцінювання. 

  Орієнтовний перелік об’єктів праці: в’язані зразки на основі лицьових і 

виворотних петель за схемами. 

Розділ «Техніка» – 10 годин 
10 10 Тема. Елементи 

машинознавства. 

Швейна машина з 

електричним приводом. 

Правила безпечної праці під 

час роботи на швейній 

машині з електричним 

приводом. Керування 

машиною з електричним 

приводом. Економне 

використання електроенергії 

в процесі обробки тканини. 

Підготовка швейної машини 

до роботи. 

Догляд за швейною 

машиною. 

Неполадки в роботі швейної 

Знає: загальну 

будову і принцип 

роботи електричного 

приводу швейної 

машини, 

порівнює машини з 

ручним, ножним та 

електричним 

приводами. 

Уміє: працювати на 

швейній машині з 

електричним 

приводом, доглядати 

за швейною 

машиною, визначати 

неполадки та усувати 

їх, виконувати 

Розвиток навичок 

зображувальної 

діяльності. 

Розвиток 

координації 

робочих рухів рук 

і ніг на основі 

вправляння 

швейною 

машиною. 

Розвиток 

дотикового та 

зорового 

сприймання, 

аналізуючого 

обстеження. 

Розвиток 
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машини. 

Види машинних швів. 

Накладний та настрочний 

шов, застосування та 

технологія виготовлення. 

Вимоги до якості 

виготовлення шва. 

Практичні роботи. 

Ознайомлення з будовою 

швейної машини з 

електричним приводом. 

Вправи на керування 

машиною без ниток. 

Виконання пробних строчок 

різних конфігурацій на 

заправленій електричній 

швейній машині. 

Оволодіння прийомами 

чищення та змащування 

швейної машини. 

Вправи на визначення 

неполадок у роботі швейної 

машини та усунення їх. 

Виготовлення зразка 

накладного та настрочного 

шва. 

Удосконалення техніки 

виконання вивчених 

машинних швів. 

Тематичне оцінювання. 

накладний та 

настрочний шви. 

Дотримується: 

правил безпечної 

праці під час роботи 

на швейній машині з 

електричним 

приводом, 

економного 

використання 

електроенергії в 

процесі обробки 

тканини. 

орієнтації у 

мікропросторі.  

Розвиток 

самоорганізації, 

навичок 

самоконтролю, 

стимулювання 

самостійної 

практичної 

діяльності. 

  Об’єкти праці: зразки накладного і настрочного шва. 

Розділ «Швейна справа» – 16 годин 
11 6 Тема 1. Сумка 

господарська (за готовими 

лекалами). 

Конструювання, 

моделювання, 

розкроювання 

Призначення сумки 

господарської. Форми і 

розміри сумок. Деталі 

сумки: основна, додаткові, 

кількість деталей. Матеріали 

для пошиття сумок. Мірки 

Характеризує: 

призначення, види, 

назви деталей 

господарської сумки, 

матеріали, 

Називає: види робіт 

та послідовність їх 

виконання, назви 

зрізів деталі сумки 

господарської, швів. 

Вміє: визначати 

кількість тканини за 

Розвиток 

мислення на 

основі аналізу 

технології 

виготовлення 

виробу за 

наочною опорою. 

Розвиток 

просторового 

уявлення на 

основі аналізу 

креслення 
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для побудови креслення, 

умовні позначення мірок. 

Види робіт: знімання мірок,  

виготовлення викрійки, 

елементарне моделювання, 

розкладка викрійки на 

тканині, розкроювання, 

вирізування деталей, 

пошиття сумки. 

Практичні роботи.  

Вибір і аналіз конструкції 

виробу. Створення ескізного 

малюнка виробу. 

Визначення розміру деталей 

сумки. Виготовлення 

робочої викрійки (за 

готовими  лекалами) з 

елементами моделювання 

(при потребі). 
Підготовка тканини до 

розкроювання та 

розкроювання сумки 

господарської.  

даним розміром 

сумки при допомозі 

вчителя, виготовляти 

викрійку сумки за 

готовими лекалами, 

моделювати 

(допомога вчителя), 

вирізувати деталі 

сумки, за зразком та 

планом роботи 

виготовляти сумку 

господарську 

(обробляти зрізи, 

визначати довжину 

ручки). 

Дотримується: 

правил безпечної 

праці під час роботи 

на швейній машині з 

електричним 

приводом, 

економного 

використання 

електроенергії в 

процесі обробки 

тканини. 

виробу. 

Розвиток 

загальнотрудових 

умінь – 

контролювати 

виконану трудову 

дію за даним 

зразком, 

малюнком, 

порівнювати з 

еталоном. 

Розвиток 

мовлення на 

основі словесної 

характеристики 

виробу щодо 

форми, назви 

швів та 

послідовності 

трудових 

операцій. 

Корекція 

зорового 

сприймання 

засобами 

ізотерапії та 

хромотерапії. 

Розвиток 

координації 

робочих рухів рук 

і ніг на основі 

вправляння 

швейною 

машиною. 

10 Тема 2. Технологія 

виготовлення сумки 

господарської. 

Підготовка деталей крою до 

обробки. Шви, які 

використовуються при 

виготовленні сумки 

господарської (шов 

накладний з двома 

закритими зрізами, 

подвійний шов, шов упідгин 

із закритим зрізом). 

Послідовність обробки 

зрізів деталей та їх 

з’єднання. Оздоблення. 

Волого-теплова обробка. 

Перевірка якості 

виготовлення сумки. 

Практичні роботи. 

Обробка верхніх зрізів 



 53 

деталі сумки швом упідгин 

із закритим зрізом. 

Обробка ручок до сумки 

накладним швом з двома 

закритими зрізами. 

З’єднання бічних 

(поздовжніх) зрізів 

подвійним швом, обробка 

дна і бічних стінок. 

Оздоблення, прасування 

готового виробу. 

Тематичне оцінювання. 

  Об’єкт праці: сумка господарська. 

Розділ «Технологія вирощування рослин» – 8 годин 
12 8 Тема. Технологія 

вирощування кущових 

декоративних рослин.  

Місце кущових 

декоративних рослин, їх 

естетична та захисна роль. 

Загальна характеристика 

декоративних кущів  

(калина, бузок, жасмин ), їх 

оцінка і добір за 

українськими традиціями 

для конкретних умов 

регіону і території. Способи 

розмноження, садіння, 

догляд за рослинами. Захист 

від шкідників та хвороб. 

Практичні роботи. 

Садіння декоративних 

рослин  (відповідно до пори 

року). 

Вибір та висаджування 

саджанців. Естетичне 

оформлення (фігурне 

обрізування) кущів. Догляд 

за рослинами. 

Тематичне оцінювання. 

Характеризує: 

кущові декоративні 

рослини  

Розпізнає: сорти 

декоративних кущів. 

Порівнює: 

технологію 

вирощування. 

Доглядає: за 

декоративними 

кущами. 

Розвиток 

мовлення на 

основі збагачення 

словника назвами 

трудових дій та 

об'єктів. 

Формування 

діяльності та 

мислення на 

основі 

початкових умінь 

аналізу кущових 

декоративних 

рослин. 

  Об’єкти праці: кущові декоративні рослини – калина, бузок тощо. 

13 2 Екскурсії на виробництво   

14 6 Резерв часу   
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Орієнтовні навчальні досягнення учнів на кінець року: 

 

 розпізнає, називає та добирає обладнання, інструменти і матеріали 

для роботи у кабінеті; 

 сприймає та розуміє пояснення, інструкції вчителя щодо виконання 

трудових дій та операцій, термінологію ручних і машинних робіт; 

 усвідомлює значення збалансованого харчування, поглиблює знання 

про тканини тваринного походження, їх властивості та догляд, 

ознайомлюється з роботою електричної швейної машини; 

 складає план роботи над виробом разом з вчителем; 

 володіє раціональними способами догляду за меблями, вміє готувати 

круп’яні, макаронні, молочні страви та виготовляти предметні і 

сюжетні аплікації з цих продуктів, працює з текстильними 

матеріалами (тканина, вишивання мережки, макраме, в’язання 

найпростіших елементів спицями, виконує елементи технічного 

конструювання та моделювання – сумка господарська, оволодіває 

вмінням добирати і накладати латки, штопати в’язані вироби), керує 

електричною швейною машиною та доглядає за кущовими 

декоративними рослинами; 

 дотримується правил внутрішнього розпорядку, безпечної праці та 

санітарно-гігієнічних вимог у кабінеті. 

 

 

Орієнтовні показники стану сформованості життєвої 

компетентності учнів: 

 

 організовує робоче місце; 

 використовує техніко-технологічні навички у процесі виготовлення 

кулінарних, швейних виробів та виробів декоративно-ужиткового 

мистецтва; 

 здійснює під постійним контролем вчителя технологічні операції у 

процесі власної предметно-практичної діяльності; 

 розвиває загальнотрудові уміння: визначення плану трудових дій та 

здійснення самоконтролю; 

 збагачує активний словник професійною термінологією: назвами 

виробів та трудових операцій; 

 усвідомлює важливість дотримання санітарно-гігієнічних норм та 

правил безпечної праці. 
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8 клас 
(175 годин на рік, 5 годин на тиждень) 

 

№ 

з/п 

К-

сть 

год 

Зміст навчального 

матеріалу 

Навчальні 

досягнення учнів 

Корекційно-

розвивальна 

спрямованість 

1 1 Вступ 

Зміст, мета, завдання 

роботи у новому 

навчальному році. 

Правила внутрішнього 

розпорядку і правила 

безпечної роботи у 

кабінеті. 

Практична робота. 

Ознайомлення з 

об’єктами праці у 8 класі. 

Учень. 

Характеризує: правила 

безпечної праці та 

внутрішнього 

розпорядку у кабінеті. 

Розпізнає і називає: 

обладнання, 

інструменти і 

матеріали для роботи у 

кабінеті. 

Дотримується: правил 

внутрішнього 

розпорядку, санітарно-

гігієнічних вимог та 

правил безпечної праці 

у кабінеті. 

Активізація 

пізнавального 

інтересу до 

технологічної 

діяльності у 8 

класі. 

Розвиток довільної 

уваги, 

дисциплінованості, 

орієнтування у 

приміщенні 

кабінету та на 

робочому місці. 

Розділ «Догляд за житлом» – 5 годин 
2 5 Тема. Прибирання 

кухні, санвузла. 

Раціональні способи 

догляду за кухнею та 

санвузлом. 

Миючі засоби по догляду 

за кухнею та санвузлом. 

Санітарно-гігієнічні 

вимоги та правила 

техніки безпеки у процесі 

догляду за кухнею та 

санвузлом. 

Практичні роботи. 

Оволодіння прийомами 

прибирання кухні, 

санвузла. Миття стін, 

покритих кахлями. 

Санітарна обробка кухні. 

Тематичне оцінювання. 

Характеризує: кухню, 

санвузол та 

особливості догляду за 

ними. 

Володіє: 

раціональними 

способами догляду за 

кухнею та санвузлом. 

Дотримується: правил 

санітарії та техніки 

безпеки у процесі 

прибирання. 

Конкретизація 

уявлень про 

прийоми догляду 

за кухнею та 

санвузлом. 

Збагачення 

активного 

словника. 

Розвиток 

оперативної та 

зорової пам’яті, 

аналізуючого 

мислення. 

Розвиток 

самоорганізації, 

навичок 

самоконтролю, 

стимулювання 

самостійної 
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практичної 

діяльності. 

Розвиток творчого 

мислення, 

естетичного та 

зорового 

сприймання. 

Розділ «Раціональне ведення домашнього господарства» – 28 годин 
3 18 Тема 1. Технологія 

приготування страв. 

Значення м'яса та м'ясних 

продуктів для харчування 

людини. Ознаки 

доброякісності м'яса, 

терміни й умови його 

зберігання. 

Страви із м'яса. Прийоми 

первинної та теплової 

обробки м’яса. Загальні 

правила приготування 

варених, смажених, 

тушкованих м'ясних 

страв. 

Харчова цінність риби і 

рибних продуктів. 

Визначення їх 

доброякісності, терміни й 

умови зберігання. 

Маркірування консервів. 

Страви з риби. Прийоми 

первинної обробки риби. 

Основні види теплової 

обробки риби (варіння, 

смаження, тушкування, 

запікання). Технологія 

приготування рибних 

страв. 

Види перших страв. 

Загальні правила варки 

супів. Борщ - українська 

національна страва. 

Відомості про регіональні 

особливості приготування 

м’ясних, рибних та 

Характеризує: 

значення м'ясних, 

рибних продуктів, 

перших страв для 

харчування людини. 

Визначає: 

доброякісність м'ясних 

і рибних продуктів. 

Виконує: прийоми 

первинної і теплової 

обробки м'яса і риби. 

Готує: страви із м'яса і 

риби, перші страви, 

солодкі страви та напої. 

Дотримується: правил 

безпечної праці та 

санітарно-гігієнічних 

вимог під час 

приготування страв з 

м'яса, риби, супів та 

солодких страв і 

напоїв. 

Формування та 

розвиток знань про 

м'ясо, рибу, перші 

страви та десерти, 

їх первинну і 

теплову обробку. 

Формування 

безпечних 

прийомів 

приготування і 

споживання 

гарячих страв. 

Розвиток дрібної 

моторики, 

координації рухів. 

Розвиток уваги та 

зосередженості під 

час безпечного 

користування 

нагрівальними 

приладами. 

Розвиток мислення 

на основі умінь 

співставляти, 

знаходити 

однакове, різне. 

Корекція зорового 

сприймання 

засобами 

хромотерапії. 

Формування 

способів 

планувальних та 

орієнтувальних 

дій. 

Формування 
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перших страв. 

Поживна цінність та види 

солодких страв та напоїв. 

Способи обробки ягід і 

фруктів, технологія 

приготування. 

Правила безпечної праці 

та санітарно-гігієнічних 

вимог під час 

приготування страв з 

м'яса, риби, супів та 

солодких страв і напоїв. 

Практичні роботи. 

Визначення 

доброякісності м’яса, 

риби та м’ясних, рибних 

продуктів за зовнішніми 

ознаками (за допомогою 

збільшувальних оптичних 

приладів). 

Приготування м’ясних та 

рибних страв. 

Приготування перших 

страв (на овочевому 

відварі чи м'ясному 

бульйоні). 

Приготування 

регіональних м’ясних, 

рибних та перших страв. 

Приготування солодких 

страв та напоїв. 

Подавання, споживання 

страв, визначення їх 

якості та собівартості 

поїв. 

уявлень про 

столовий етикет та 

культуру 

споживання страв. 

 

 Орієнтовний перелік об’єктів праці: м’ясні страви – котлети, тюфтелі, 

шніцель натуральний, гуляш, курячі стегна тощо; рибні страви – смажена 

риба, запечена риба, рибні котлети тощо; салати з додаванням 

м’ясопродуктів, рибопродуктів; перші страви – суп, борщ, юшка тощо; 

солодкі страви та напої – фруктовий салат, пінник, коктелі тощо. 

8 Тема 2. Культура 

харчування 

Сервірування 

святкового столу. 

Називає: види банкетів. 

Добирає і підготовляє: 

столовий посуд до 

сервірування. 
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Види банкетів. Добір і 

підготовка святкового 

посуду до сервірування. 

Порядок сервірування 

святкового столу. 

Види столових серветок, 

способи їх оформлення і 

розміщення на столі. 

Послідовність подачі 

страв та напоїв до 

святкового стола. 

Розміщення страв на 

святковому столі. 

Правила етикету за 

святковим столом. 

Українські національні 

традиції сервірування 

столу. 

Професія — офіціант. 

Практичні роботи. 
Способи оформлення 

столових серветок. 

Добір і підготовка 

столового посуду, 

приборів. Сервірування 

святкового столу до 

основних видів банкетів. 

Визначає: порядок 

сервірування стола, 

подавання страв. 

Розміщує: посуд і 

прибори на столі, 

серветки. 

Дотримується: правил 

безпечної праці та 

санітарно-гігієнічних 

вимог під час 

подавання страв. 

Характеризує: 

професію офіціанта.  

2 Тема 3. Бюджет сім'ї. 

Витрати сім'ї. Доходи 

сім'ї. Бюджет сім'ї, шлях 

збільшення його доходної 

частини. 

Практична робота. 
Розрахунок витрат сім'ї 

на тиждень. 

Тематичне оцінювання. 

Називає: види витрат і 

доходів сім'ї. 

Складає: бюджет сім'ї. 

Пропонує: шляхи 

збільшення доходної 

частини бюджету сім'ї. 

 

Розділ «Матеріалознавство» – 8 годин 
4 8 Тема. Хімічні волокна. 

Поняття про матеріали 

хімічного походження 

(штучні, синтетичні), їх 

переваги і недоліки у 

порівнянні із 

натуральними 

Характеризує: 

матеріали хімічного 

походження, 

властивості тканин із 

хімічних волокон, 

способи отримання 

штучних і синтетичних 

Розвиток уявлень 

про властивості 

тканин. 

Конкретизація 

уявлень про 

тканини хімічного 

походження та їх 
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матеріалами. Відомості 

про способи отримання 

штучних і синтетичних 

матеріалів, їх вплив на 

здоров’я людини і 

навколишнє середовище. 

Класифікація хімічних 

волокон. Елементарні 

відомості про 

виробництво хімічних 

волокон. Екологічні 

проблеми виробництва 

хімічних волокон. 

Властивості тканини із 

хімічних волокон. 

Лабораторно-практичні 

роботи. 

Розпізнавання та 

вивчення властивостей 

тканин із хімічних 

волокон (за допомогою 

збільшувальних оптичних 

приладів). Складання 

колекції зразків штучних 

та синтетичних тканин. 

Тематичне оцінювання. 

матеріалів. 

Розпізнає: тканини із 

хімічних волокон. 

Порівнює: властивості 

тканин із натуральних і 

хімічних волокон. 

Усвідомлює: екологічні 

проблеми, які 

спричиняє 

виробництво хімічних 

волокон. 

Дотримується: 

санітарно-гігієнічних 

вимог у процесі 

вивчення властивостей 

штучних і синтетичних 

матеріалів. 

властивості. 

Збагачення 

активного 

словника. 

Розвиток 

оперативної та 

зорової пам’яті. 

Корекція зорового 

сприймання 

засобами 

хромотерапії. 

Розвиток 

дотикового та 

зорового  

сприймання, 

аналізуючого 

обстеження, 

прослідковування 

характеру поверхні 

зразків тканин 

залежно від їх 

типу.  

Розділ « Догляд та ремонт одягу» – 12 годин 
5 4 Тема 1. Догляд за 

одягом. 

Прання виробів із 

штучних та синтетичних 

тканин. Прийоми прання 

ручним способом та 

пральною машиною. 

Миючі засоби та їх 

використання. 

Прасування виробів з 

тканин хімічного 

походження. Правила 

техніки безпеки під час 

роботи з праскою. 

Практичні роботи. 

Оволодіння навичками 

прання і сушіння виробів 

Характеризує: 

послідовність процесу 

прання штучних та 

синтетичних виробів. 

Називає: види ремонту 

одягу, послідовність їх 

виконання.  

Вміє: прати штучні та 

синтетичні вироби 

ручним способом, 

прасувати їх після 

прання (при потребі), 

штукувати кінці 

розриву на виробах, 

підшивати низ 

штанини, зшивати 

мішковину кишені, 

Розвиток мислення 

на основі умінь 

співставляти, 

знаходити 

однакове, різне на 

основі аналізу 

виробу. 

Розвиток 

охайності, уваги, 

бережливого 

ставлення до 

одягу. 

Формування 

самостійності в 

діяльності на 

основі виконання 

практичних 
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з штучних та синтетичних 

тканин. 

Прасування одягу із 

тканин хімічного 

походження.   

ремонтувати петлі на 

виробах ручним і 

машинним способом за 

зразком. 

Дотримується: правил 

безпечної праці при 

пранні, прасуванні та 

ремонті одягу.  

завдань за планом, 

зразком. 

Розвиток дрібної 

моторики, 

координації рухів. 

Корекція зорового 

сприймання 

засобами 

хромотерапії. 

Формування 

способів 

планувальних та 

орієнтувальних 

дій. 

8 Тема 2. Ремонт одягу. 

Штукування одягу. 

Ремонт мішковини 

кишень, реставрація швів 

і низу брюк, петель на 

виробах. Підготовка 

виробу до ремонтних 

робіт, технологія 

виконання. 

Практичні роботи. 

Штукування на зразках 

тканини. 

Ремонт мішковини 

кишень. 

Ремонт петель на 

виробах. 

Ремонт низу брюк. 

Тематичне оцінювання. 

  Об’єкти праці: зразки штукування, ремонту мішковини кишень, петель 

на виробах, ремонту низу брюк. 

Розділ «Технологія виготовлення вишитих виробів» – 15 годин 
6 15 Тема. Лічильна гладь. 

Регіональні особливості 

оздоблення виробів в 

українських національних 

традиціях. Лічильна гладь 

– поверхнево-нашивна 

лічильна техніка 

вишивання. Види 

лічильної гладі (пряма, 

коса, качалочка). 

Технологія вишивання 

лічильною гладдю. 

Композиція виробів, 

оздоблених лічильною 

гладдю. 

Практичні роботи. 

Вправи на вишивання 

різними видами лічильної 

Характеризує: 

регіональні 

особливості 

оздоблення виробів в 

українських 

національних 

традиціях. 

Розпізнає: техніки 

лічильної гладі. 

Розробляє: композицію 

виробів, оздоблених 

лічильною гладдю. 

Вишиває: техніками 

«коса гладь», «пряма 

гладь», «качалочка». 

Обробляє: край виробу 

підрублюванням 

мережкою. 

Розвиток 

діяльності та 

мислення на 

основі формування 

вмінь аналізувати 

зразки виробів та 

співставляти з 

ними результати 

своєї роботи. 

Розвиток процесів 

пізнавальної 

діяльності, 

дотикового 

сприймання, 

дрібної моторики, 

аналізуючого 

обстеження, 

координації рухів 
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гладі. 

Розробка композиції 

оздоблення виробу. 

Оздоблення виробу 

лічильною гладдю. 

Кінцева обробка вишитих 

виробів. 

Тематичне оцінювання. 

 

Дотримується: правил 

безпечної праці, 

організації робочого 

місця, санітарно-

гігієнічних вимог під 

час виконання. 

пальців обох рук. 

Розвиток 

орієнтації у 

мікропросторі. 

Корекція зорового 

сприймання 

засобами ізотерапії 

і хромотерапії. 

Розвиток 

самоконтролю, 

стимулювання 

самостійної 

практичної 

діяльності. 

Розвиток творчого 

мислення, 

естетичного 

сприймання. 

Формування 

прийомів 

безпечної роботи 

під час вишивання. 

  Орієнтовний перелік об’єктів праці:серветка, рушничок, картина, 

закладинка для книжки, листівка, гольниця, прихватка, чохол для 

мобільного телефону або окулярів, деталі одягу тощо. 

Розділ «В'язання спицями і гачком» – 14 годин 
7 7 Тема 1. В'язання 

спицями як вид 

декоративно-

ужиткового мистецтва 
Збільшення та зменшення 

петель в'язаного полотна. 

Поняття про ажурні 

узори, в'язані спицями. 

Прості схеми ажурних 

узорів. 

Правила безпечної праці 

та санітарно-гігієнічні 

вимоги. 

Практичні роботи. 

Вправи на в'язання 

зразків щільних узорів із 

застосуванням 

збільшення і зменшення 

Має уявлення: про 

в'язання спицями як 

вид декоративно -

ужиткового мистецтва. 

Називає і розпізнає: 

способи збільшення і 

зменшення в’язаного 

полотна. 

Розпізнає і замальовує: 

умовні позначення 

елементів на схемах 

для в'язання спицями. 

Уміє: добирати спиці і 

пряжу для в'язання, 

організовувати робоче 

місце, виконувати 

прийоми роботи 

спицями, збільшувати 

Виховання 

обережності та 

дисциплінованості 

в роботі. 

Розвиток дрібної 

моторики, 

оперативної та 

зорової пам’яті, 

кінестетичного, 

дотикового 

сприймання, 

самоконтролю. 

Корекція зорового 

сприймання 

засобами ізотерапії 

і хромотерапії. 

Формування 

способів 
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петель. Виготовлення 

зразків ажурних узорів за 

схемами. 

Вибір виробу. Створення 

ескізного малюнка 

виробу. Добір матеріалів. 

В'язання нескладного 

виробу щільними та 

ажурними узорами  із 

застосуванням 

збільшення і зменшення 

в’язаного полотна. 

Остаточна обробка 

виробу.  

та зменшувати в’язане 

полотно, виконувати 

щільну та ажурну 

в’язку за схемами. 

Дотримується: правил 

безпечної праці під час 

в'язання. 

планувальних та 

орієнтувальних 

дій. 

Розвиток творчого 

мислення, 

естетичного 

сприймання. 

7 Тема 2. Технологія 

плетіння гачком. 

Узори щільного та 

ажурного плетіння 

гачком. Технологія 

збільшення та зменшення 

петель плетеного 

полотна. Умовне 

позначення. Правила 

безпечної праці та 

санітарно-гігієнічні 

вимоги.  

Практичні роботи. 
Вправи на плетіння 

зразків щільних та 

ажурних узорів із 

застосуванням 

збільшення і зменшення 

петель. Вибір виробу. 

Розробка ескізного 

малюнка виробу, добір 

матеріалів. Плетіння 

нескладного виробу з 

поєднанням щільних та 

ажурних узорів зі зміною 

ширини плетеного 

полотна. Остаточна 

обробка виробу. 

Тематичне оцінювання. 

 

Називає і розпізнає: 

способи збільшення і 

зменшення плетеного 

полотна. 

Розпізнає і замальовує: 

узори щільного та 

ажурного плетіння, 

умовні позначення 

збільшення та 

зменшення петель 

плетеного полотна. 

Уміє: добирати гачок і 

пряжу для плетіння, 

організовувати робоче 

місце, виконувати 

прийоми роботи 

гачком, збільшувати та 

зменшувати плетене 

полотно, виконувати 

щільну та ажурну 

в’язку, змінюючи її 

ширину за схемами. 

Дотримується: правил 

безпечної праці під час  

плетіння. 
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  Орієнтовний перелік об’єктів праці: серветка, килимок, іграшка, 

гольниця, прихватка, шалик, шапочка, одяг для ляльки, прикраси, сумка 

невеликих розмірів, чохол для окулярів або мобільного телефону тощо.  

Розділ «Вузликове плетіння технікою макраме» – 12 годин 
8 12 Тема 1. Основні 

елементи плетіння. 

Бриди. Технологія 

плетіння брид.  

Горизонтальна, 

вертикальна, похила 

брида. Похилі бриди у 

вигляді ламаної прямої 

(зигзаг). Схематичне 

зображення   

Практичні роботи. 

Плетіння горизонтальної, 

вертикальної, похилої 

бриди.  

Виготовлення нескладних 

виробів з використанням 

різних видів брид. 

Тематичне оцінювання.  

Характеризує: основні 

елементи плетіння.  

Розпізнає: техніки 

плетіння брид: 

горизонтальних. 

вертикальних, похилих.   

Виконує: 

горизонтальні, 

вертикальні, похилі 

бриди. 

Виготовляє: нескладні 

вироби з 

використанням різних 

видів брид.  

Дотримується: правил 

безпечної праці, 

організації робочого 

місця та санітарно-

гігієнічних вимог під 

час плетіння. 

Розвиток процесів 

пізнавальної 

діяльності, 

дотикового 

сприймання, 

дрібної моторики, 

аналізуючого 

обстеження, 

координації рухів 

пальців обох рук. 

Розвиток 

орієнтації у 

мікропросторі.  

Розвиток 

самоорганізації, 

навичок 

самоконтролю, 

стимулювання 

самостійної 

практичної 

діяльності. 

Розвиток творчого 

мислення, 

естетичного та 

зорового 

сприймання. 

Формування 

вміння аналізувати 

ситуацію та 

визначати 

послідовність 

своїх дій. 

  Орієнтовний перелік об’єктів праці: деративні стрічки, пов’язка, 

браслет, кулон, брошка, прикраси, панно, прихватка, чохол для окулярів 

або мобільного телефону тощо 

Розділ «Виготовлення сувенірів» – 12 годин 
9 12 Тема. Сувенірні вироби. 

Характеристика техніки, 

якою виготовляється 

сувенір. Матеріали, 

Вміє: підбирати 

матеріали, інструменти 

та обладнання, 

необхідні для 

Розвиток 

оперативної та 

зорової пам’яті. 

Корекція зорового 
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інструменти та 

обладнання, необхідні для 

його виготовлення. 

Технологія виготовлення 

сувеніру. Ручні та 

машинні шви для 

виготовлення сувенірів. 

Вимоги до якості 

готового виробу. 

Організація робочого 

місця, правила безпеки 

праці та санітарно-

гігієнічні вимоги під час 

виготовлення сувенірів 

(залежно від обраної 

техніки). 

Практичні роботи. 

Розробка ескізу 

сувенірного виробу. 

Виготовлення сувенірів. 

Остаточна обробка 

сувенірів. 

Тематичне оцінювання. 

виготовлення сувенірів. 

Дотримується: 

технологічних вимог 

під час виготовлення 

виробу. 

Організовує: робоче 

місце за правилами 

техніки безпеки 

сприймання 

засобами ізотерапії 

і хромотерапії. 

Розвиток 

дотикового 

сприймання, 

дрібної моторики, 

орієнтації в 

мікропросторі. 

Формування 

способів 

планувальних та 

орієнтувальних 

дій. 

Розвиток творчого 

мислення, 

естетичного 

сприймання. 

Формування 

прийомів 

безпечної роботи 

під час 

виготовлення 

сувенірів.     

  Орієнтовний перелік технік виготовлення сувенірів: різні види 

аплікацій, вишивання, плетіння гачком, в’язання спицями, вишивання 

стрічками, макраме, квілінг, бісер, ізонитка, торцювання тощо 

                                          Розділ «Техніка» – 10 годин 

10 10 Тема. Елементи 

машинознавства. 

Спеціальні та 

універсальні швейні 

машини. 

Елементарні відомості 

про механізми швейних 

машин, що передають рух 

робочим органам, 

їх призначення, будова, 

принцип взаємодії.  

Пристосування до 

універсальної побутової 

швейної машини. 

Види машинних швів. 

Крайові шви. 

Розпізнає: спеціальні 

та універсальні швейні 

машини, 

пристосування до них. 

Характеризує: будову 

механізмів швейної 

машини. 

Визначає: технологію 

виконання 

обкантовувального 

шва. 

Розпізнає і зображує 

на схемі: механізми 

швейної машини, 

обкантовувальний шов. 

Спостерігає: за 

Розвиток навичок 

зображувальної 

діяльності. 

Розвиток 

координації 

робочих рухів рук 

і ніг на основі 

вправляння 

швейною 

машиною. 

Розвиток 

дотикового та 

зорового 

сприймання, 

аналізуючого 

обстеження. 
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Обкантовувальний шов, 

застосування та 

технологія виготовлення. 

Вимоги до якості 

виготовлення шва. 

Практичні роботи. 

Ознайомлення із 

зовнішнім виглядом та 

будовою спеціальних та 

універсальних швейних 

машин.  

Ознайомлення з будовою 

робочих механізмів та 

принципами їх взаємодії. 

Установка пристосувань 

до швейних машин. 

Виконання операцій. 

Вправи на виконання 

обкантовувального шва. 

Удосконалення техніки 

виконання вивчених 

машинних швів. 

Тематичне оцінювання. 

роботою механізмів 

швейної машини, 

визначає траєкторію 

руху робочих 

механізмів. 

Вміє: встановлювати 

пристосування до 

швейної машини, 

керувати нею, 

виконувати 

обкантовувальний шов. 

Дотримується: правил 

безпечної праці та 

санітарно-гігієнічних 

вимог під час роботи на 

швейній машині. 

Розвиток 

орієнтації у 

мікропросторі.  

Розвиток 

самоорганізації, 

навичок 

самоконтролю, 

стимулювання 

самостійної 

практичної 

діяльності. 

  Об’єкт праці: зразки обкантовувального шва. 

Розділ «Швейна справа» – 16 годин 
11 6 Тема 1. Фартух. (за 

готовими лекалами). 

Конструювання, 

моделювання, 

розкроювання. 

Види одягу. Виробничий 

одяг. Призначення і 

фасони фартухів. 

Тканини для пошиття 

фартухів. Назва деталей, 

зрізів. Мірки для 

побудови креслення, 

умовні позначення мірок. 

Креслення деталей 

фартуха. Назви 

контурних ліній на 

кресленні. Викрійки 

фартуха їх назви. Назва 

зрізів деталей викрійки. 

Називає: види 

виробничого одягу, 

фасони фартухів за 

малюнками, мірки для 

побудови креслення, 

контурні лінії на 

кресленні, 

Знає: назви деталей, 

зрізів, правила 

розкладання деталей 

викрійки на тканині. 

Вміє: знімати мірки 

один з одного, 

записувати розміри, 

виготовляти викрійку 

за готовими лекалами, 

використовуючи 

елементи моделювання 

(при потребі), 

Розвиток мислення 

на основі аналізу 

технології 

виготовлення 

виробу за наочною 

опорою. 

Розвиток процесів 

пізнавальної 

діяльності, 

дотикового 

сприймання, 

дрібної моторики, 

аналізуючого 

обстеження, 

координації рухів 

пальців обох рук. 

Розвиток 

орієнтації у 

мікропросторі.  
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Елементарне 

моделювання деталей 

фартуха. Правила 

розкладання викрійки на 

тканині. Розкроювання 

фартуха. Назва зрізів 

деталей.   

Професії дизайнера, 

лекальника, 

прасувальника. 

Практичні роботи. 

Вибір і аналіз конструкції 

виробу. Створення 

ескізного малюнка 

виробу. Зняття мірок. 

Виготовлення робочої 

викрійки (за готовими 

лекалами) з елементами 

моделювання (при 

потребі). Підготовка 

тканини до розкладки 

викрійки. Розкроювання 

фартуха. 

вирізувати викрійки, 

розкроювати деталі 

фартуха під 

безпосереднім 

керівництвом учителя. 

Характеризує: професії 

дизайнера, лекальника, 

прасувальника. 

Дотримується: правил 

безпечної праці під час 

розкроювання. 

Розвиток 

загальнотрудових 

умінь на основі 

аналізу способу 

виготовлення 

виробу, 

попереднього 

планування видів 

діяльності та 

здійснення 

самоконтролю в 

процесі виконання 

практичних 

завдань. 

Корекція зорового 

сприймання 

засобами ізотерапії 

та хромотерапії. 

10 Тема 2. Технологія 

пошиття фартуха. 

Деталі фартуха. Обробка 

деталей. Послідовність 

з'єднання. Народні 

традиції в оздобленні 

фартуха. 

Практичні роботи. 

Підготовка деталей крою 

до обробки. 

Виготовлення кишень, 

бретелей, зав'язок (пояса). 

З'єднання кишень з 

основною деталлю 

(настрочування). Обробка 

зрізів основної частини 

фартуха. Пришивання 

бретелі, зав’язок (пояса). 

Оздоблення. Волого-

теплова обробка.  

Тематичне оцінювання. 

Знає: способи обробки 

деталей фартуха. 

Називає: за малюнками 

послідовність обробки 

та з’єднання деталей.  

Вміє: виготовляти 

кишені, бретелі, 

зав’язки (пояс), 

з’єднувати деталі з 

основною частиною 

фартуха за 

інструкційною картою. 

Дотримується: правил 

безпечної праці під час 

роботи на швейній 

машині з електричним 

приводом, економного 

використання 

електроенергії в 

процесі обробки 

тканини. 
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  Об’єкти  праці: фартух без нагрудниа, фартух із нагрудником 

(суцільнокроєний). 

Розділ «Технологія виготовлення м’якої іграшки» – 14 годин 
12 14 Тема. Виготовлення 

м’якої іграшки. 

М'яка іграшка в 

сучасному декоративно- 

ужитковому мистецтві. 

Плоскі та об'ємні 

іграшки. Матеріали, 

інструменти та 

пристосування для 

виготовлення м'якої 

іграшки. 

Технологія виготовлення 

плоских та об'ємних 

іграшок з комбінуванням 

різних матеріалів. 

Практичні роботи. 

Вибір моделі іграшки та 

матеріалів. 

Виготовлення шаблонів 

іграшки. Розкроювання 

деталей м'якої іграшки. 

Способи з'єднання 

деталей іграшки (ручним 

або машинним способом). 

Вивертання, набивання 

деталей іграшки. 

Остаточне з'єднання. 

Оздоблення іграшки. 

Вимоги до якості 

іграшки. 

Тематичне оцінювання.  

Знає: назви деталей 

м'яких іграшок, 

визначає їх кількість, 

вирізняє матеріали та 

оздоблення, називає їх. 

Вміє: за зразком 

вирізувати деталі, 

зшивати за попереднім 

зметуванням, за 

допомогою вчителя 

здійснює оздоблення 

м'якої іграшки. 

Дотримується: правил 

санітарії та безпечної 

праці при виготовленні 

м’якої іграшки.  

Збагачення 

уявлень про види 

м'якої іграшки 

(об'ємні, плоскі) та 

матеріали для їх 

виготовлення. 

Розвиток 

загальнотрудових 

умінь на основі 

аналізу 

виготовлення 

іграшки, 

планування 

послідовності дій 

та здійснення 

порівняння свого 

виробу із зразком. 

Розвиток процесів 

пізнавальної 

діяльності, 

дотикового 

сприймання, 

дрібної моторики, 

аналізуючого 

обстеження, 

координації рухів 

пальців обох рук. 

Розвиток 

орієнтації у 

мікропросторі, 

творчого 

мислення, 

естетичного та 

зорового 

сприймання. 

  Орієнтовний перелік об’єктів праці: м’які іграшки (плоскі, об’ємні). 

Розділ «Народна іграшка» – 12 годин 
13 12 Тема. Виготовлення 

ляльки-мотанки. 

Виріб. Лялька-мотанка  

Лялька-мотанка – символ 

Знає: історію 

походження ляльки-

мотанки, назви її 

деталей.  

Збагачення 

уявлень про 

ляльку-мотанку, 

матеріали для її 
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культурної спадщини 

українського народу. 

Історія ляльки-мотанки. 

Технологія виконання 

обличчя, тулуба. 

Оздоблення одягу ляльки 

декоративно -

оздоблювальними та 

вишивальними стібками. 

Практичні роботи.  

Виготовлення ляльки-

мотанки. 
Тематичне оцінювання. 

Обирає: матеріали та 

інструменти для 

виготовлення виробу, 

шви, які 

використовують для 

оздоблення одягу 

ляльки. 

Складає: послідовність 

виготовлення. 

Вміє: виготовити 

ляльку-мотанку, 

проявляє творчий 

підхід до справи. 

Дотримується: правил 

санітарії та безпечної 

праці під час роботи. 

виготовлення. 

Розвиток мислення 

на основі аналізу 

технології 

виготовлення 

виробу за наочною 

опорою. 

Розвиток процесів 

пізнавальної 

діяльності, 

дотикового та 

зорового 

сприймання, 

дрібної моторики, 

аналізуючого 

обстеження, 

координації рухів 

пальців обох рук. 

Корекція зорового 

сприймання 

засобами ізотерапії 

та хромотерапії. 

Вивчення історії та 

традицій народу. 

  Орієнтовний перелік об’єктів праці: лялька-мотанка із ниток.  

лялька-круп’яничка, лялька- травниця, обрядова лялька-мотанка. 

Розділ «Технологія вирощування рослин» – 8 годин 
14 4 Тема 1. Технологія 

вирощування картоплі 

та кукурудзи  

Основи агротехніки 

вирощування картоплі та 

кукурудзи. Сорти 

картоплі та кукурудзи. 

Вимоги до ґрунту. 

Способи висівання 

картоплі та кукурудзи.  

Способи підживлення 

рослин. Визначення 

стиглості врожаю. 

Практичні роботи. 

Вирощування картоплі та 

кукурудзи. Сівба, садіння, 

догляд за культурами. 

Називає: сорти 

картоплі та кукурудзи. 

Визначає: стиглість 

картоплі, кукурудзи. 

Характеризує: 

агротехніку 

вирощування картоплі 

та кукурудзи.  

Вміє: висівати 

картоплю і кукурудзу у 

відкритий ґрунт. 

Розвиток мовлення 

на основі 

збагачення 

словника назвами 

трудових дій та 

об'єктів. 

Формування 

діяльності та 

мислення на 

основі початкових 

умінь аналізу 

овочевих рослин 

та плодових дерев. 
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4 Тема 2. Технологія 

вирощування плодових 

дерев. 
Загальна характеристика 

плодових дерев регіону. 

Поняття про технологію 

розмноження і 

вирощування плодових 

дерев регіону. Догляд за 

плодовими деревами 

території, захист від 

шкідників і хвороб 

механічним і біологічним 

способами. Садовий 

інвентар, правила 

користування ним та 

безпека праці. 

Практична робота. 

Обмащування штамбів 

дерев вапном. 

Тематичне оцінювання. 

Характеризує: плодові 

дерева регіону. 

Доглядає: за 

плодовими деревами 

території. 

Називає: способи 

захисту від шкідників. 

Наводить: приклади 

різних видів 

розпушувачів ґрунту. 

Дотримується: правил 

користування садовим 

інвентарем та 

безпечної праці ним. 

  Орієнтовний перелік об’єктів праці: плоди кукурудзи та картоплі, 

плодові дерева. 

15 2 Екскурсія на виробництво   

16 6 Резерв часу   
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Орієнтовні навчальні досягнення учнів на кінець року: 

 

 розпізнає, називає та добирає обладнання, інструменти і матеріали 

для роботи у кабінеті; 

 сприймає та розуміє пояснення, інструкції вчителя щодо виконання 

трудових дій та операцій, термінологію ручних і машинних робіт; 

 поглиблює знання з кулінарії, про тканини (хімічні волокна), 

машинознавства та сільськогосподарських робіт; 

 складає план роботи над виробом разом з вчителем; 

 володіє раціональними способами догляду за кухнею та санвузлом, 

вміє готувати м’ясні, рибні, перші страви та десерти, сервірувати 

святковий стіл, працює з текстильними матеріалами (тканина, 

вишивання лічильною гладдю, виготовлення сувенірів, м’якої та 

народної іграшки, макраме, в’язання виробів спицями щільними, 

ажурними узорами та різнокольоровими нитками, швейна справа – 

пошиття фартуха, оволодіває вмінням ремонту одягу), вміє 

встановлювати пристосування до швейної машини та виконання 

ними машинних швів, вирощує картоплю та кукурудзу, доглядає за 

плодовими деревами; 

 дотримується правил внутрішнього розпорядку, безпечної праці та 

санітарно-гігієнічних вимог у кабінеті. 

 

 

Орієнтовні показники стану сформованості життєвої 

компетентності учнів: 

 

 організовує робоче місце; 

 використовує техніко-технологічні навички у процесі виготовлення 

кулінарних, швейних виробів та виробів декоративно-ужиткового 

мистецтва; 

 здійснює під постійним контролем вчителя технологічні операції у 

процесі власної предметно-практичної діяльності; 

 удосконалює загальнотрудові уміння на основі аналізу виготовлення 

виробу, планування послідовності дій та здійснення порівняння 

свого виробу із зразком; 

 розвиває мовлення на основі збагачення словника назвами трудових 

дій та об'єктів; 

 усвідомлює важливість дотримання санітарно-гігієнічних норм та 

правил безпечної праці. 
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9 клас 
(210 годин на рік, 6 годин на тиждень) 

 

№ 

з/п 

К-

сть 

год 

Зміст навчального 

матеріалу 

Навчальні 

досягнення учнів 

Корекційно-

розвивальна 

спрямованість 

1 1 Вступ 

Зміст, мета, завдання 

роботи у новому 

навчальному році. 

Правила внутрішнього 

розпорядку і правила 

безпечної роботи у 

кабінеті. 

Практична робота. 

Ознайомлення з 

об’єктами праці у 9 класі. 

Учень. 

Характеризує: правила 

безпечної праці та 

внутрішнього 

розпорядку у кабінеті. 

Розпізнає і називає: 

обладнання, 

інструменти та   

матеріали для роботи у 

кабінеті. 

Дотримується: правил 

внутрішнього 

розпорядку, санітарно-

гігієнічних вимог та 

правил безпечної праці 

у кабінеті. 

Активізація 

пізнавального 

інтересу до 

технологічної 

діяльності у 9 

класі. 

Розвиток довільної 

уваги, 

дисциплінованості

, орієнтування у 

приміщенні 

кабінету та на 

робочому місці. 

Розділ «Догляд за житлом» – 8 годин 
2 4 Тема 1. Освітлення, 

опалення житла. 
Сучасні види освітлення 

та опалення житла. 

Правила протипожежної 

безпеки. Перша медична 

допомога при опіках. 

Способи утеплення 

житлового приміщення.  

Практична робота. 

Оволодіння прийомами 

утеплення приміщення. 

Характеризує: види 

сучасного освітлення 

та опалення житла. 

Володіє: 

раціональними 

способами утеплення 

приміщення. 

Дотримується: правил 

санітарії та техніки 

безпеки у процесі 

освітлення та опалення 

житла. 

Розвиток уявлень 

сучасні види 

освітлення та 

опалення 

приміщень. 

Конкретизація 

уявлень про 

прийоми 

моделювання 

сучасного 

інтер’єру житла. 

Збагачення 

активного 

словника. 

Розвиток 

оперативної та 

зорової пам’яті, 

аналізую чого 

мислення. 

Корекція зорового 

4 Тема 2. Інтер’єр 

приміщення. 
Вимоги до інтер’єру 

житла: ергономічні, 

естетичні, економічні, 

екологічні. 

Функціональні зони 

житла. Основні тенденції 

Характеризує: вимоги 

та основні засоби до 

оформлення інтер’єру 

житла. 

Визначає: 

функціональні зони 

житла, основні 

елементи дизайну 
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сучасного оформлення 

житла. Стиль в інтер’єрі. 

Українські національні 

традиції в інтер’єрі 

сучасного житла. 

Кімнатні рослини в 

інтер’єрі. 

Практичні роботи: 

Складання ескізу або 

макета інтер’єру одного із 

приміщень житла. 

Тематичне оцінювання. 

приміщення.  

Застосовує: принципи 

художнього 

конструювання в 

оформленні інтер’єру 

житла. 

Виготовляє: ескіз або 

макет приміщень 

житла. 

сприймання 

засобами ізотерапії 

та хромоткрапії. 

Розвиток 

самоорганізації, 

навичок 

самоконтролю, 

стимулювання 

самостійної 

практичної 

діяльності. 

Розвиток творчого 

мислення, 

естетичного 

сприймання. 

Розділ «Раціональне ведення домашнього господарства» – 40 годин 
3 3 Тема 1. Культура 

харчування. Складання 

меню. 

Поняття про меню. 

Визначення меню. 

Принцип складання 

меню. Розподіл добової 

норми їжі між сніданком, 

обідом, полуденком, 

вечерею. 

Практична робота. 
Складання меню. 

Складання меню до 

сніданку, обіду, 

полуденку, вечері (за 

вибором). 

Підрахунок енергетичної 

цінності складеного 

харчового раціону (за 

допомогою 

калькуляторів). 

Складає: меню. 

Користується: 

духовкою електричної 

плити. 

Підбирає: посуд для 

приготування страв і 

виробів із тіста. 

Визначає: харчову 

цінність і 

доброякісність 

борошна. 

Виконує: прийоми 

замішування, 

формування, 

випікання, оздоблення 

виробів із тіста. 

Готує: вироби з різних 

видів тіста, начинки, 

креми. 

Дотримується: правил 

безпечної праці та 

санітарно-гігієнічних 

вимог, організації 

робочого місця, 

протипожежної 

безпеки. 

Формування та 

розвиток знань про 

борошно, 

борошняні вироби 

та консервовану 

продукцію. 

Формування 

безпечних 

прийомів 

приготування, 

споживання 

гарячих виробів, 

страв та 

консервованої 

продукції. 

Розвиток дрібної 

моторики, 

координації рухів. 

Розвиток мислення 

на основі умінь 

співставляти, 

знаходити 

однакове, різне. 

Розвиток 

оперативної та 

зорової пам’яті,  

аналізуючого 

мислення.  

25 Тема 2. Технологія 

виготовлення страв та 

виробів з борошна. 

Значення борошняних 

страв та виробів у 

харчуванні людини. 

Борошно – основний 
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продукт для 

приготування тіста. Види 

та ґатунки борошна. 

Харчова цінність і якість 

борошна, умови його 

зберігання. Склад та види 

тіста. Способи 

розпушування тіста та 

види розпушувачів. 

Обладнання кухні для 

приготування виробів із 

тіста. Організація 

робочого місця. Порядок 

роботи з духовкою 

електричної плити. 

Користування духовкою 

газової плити в домашніх 

умовах. Правила 

безпечної праці та 

санітарно-гігієнічні 

вимоги. Пожежна 

безпека.  

Технологія приготування 

страв із різних видів тіста 

(прісне, пісочне, 

бісквітне): замішування, 

формування, випікання.  

Основні види кремів. 

Оздоблення тортів та 

тістечок кремами. 

Борошняні страви та 

вироби регіональної 

кухні.  

Страви з черствого хліба. 

Виробниче виготовлення 

хлібобулочних виробів. 

Професії робітників 

хлібозаводів, 

кондитерських фабрик. 

Практичні роботи. 
Визначення 

доброякісності борошна 

за зовнішнім виглядом, 

запахом, смаком (за 

Корекція зорового 

сприймання 

засобами 

хромотерапії. 

Розвиток 

самоорганізації, 

навичок 

самоконтролю, 

стимулювання 

самостійної 

практичної 

діяльності. 

Розвиток творчого 

мислення, 

естетичного та 

зорового 

сприймання. 

Формування 

способів 

планувальних та 

орієнтувальних 

дій. 

Формування 

уявлень про 

столовий етикет та 

культуру 

споживання страв. 
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допомогою 

збільшувальних оптичних 

приладів).  

Приготування страв і 

виробів із різних видів 

тіста: прісного, пісочного, 

бісквітного. 

Оздоблення тортів та 

тістечок кремами. 

Приготування 

регіональних  

борошняних страв та 

виробів. 

Приготування страв з 

черствого хліба. 

Подавання, споживання 

виробів та страв, 

визначення їх якості та 

собівартості. 

 Орієнтовний перелік об’єктів праці: прісне тісто 

(вареники, млинці, піца тощо), пісочне тісто 

(печиво, тістечка, пироги), бісквітне тісто (торти, 

тістечка, рулети) 

12 Тема 3. Основи 

консервування 

продуктів. 

Консервування – спосіб 

тривалого зберігання 

харчових продуктів. 

Історія виникнення 

консервування. Причини 

псування харчових 

продуктів. Класифікація 

рослинної сировини. 

Способи і методи 

консервування. 

Технологія приготування 

маринованої, солоної, 

квашеної та солодкої 

консервованої продукції, 

вимоги до їх якості. 

Підготовчі роботи до 

консервування. Правила 

підготовки посуду та 

Характеризує: спосіб 

тривалого зберігання 

харчових продуктів, 

причини псування 

харчових продуктів. 

Виконує: технологію 

приготування засолки, 

квашення, 

маринування овочів та 

уварювання фруктів із 

цукром. 

Визначає: вимоги до 

якості консервування 

овочів і фруктів. 

Дотримується: 

санітарно-гігієнічних 

вимог і правил 

безпечної роботи з 

гарячими рідинами і 

нагрівальними 

приладами. 
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сировини для 

консервування. Миючі 

засоби. Загальні відомості 

про санітарно-гігієнічні 

вимоги, особисту гігієну; 

виробничу санітарію.  

Ознайомлення зі змістом 

праці робітників 

консервних заводів. 

Практичні роботи.  

Підготовка посуду та 

сировини для 

консервування продуктів. 

Маринування овочів. 

Приготування 

консервованих компотів. 

Приготування варення, 

джему. Соління, 

квашення овочів. 

Визначення їх якості та 

собівартості. 

Тематичне оцінювання. 

  Орієнтовний перелік об’єктів праці: мариновані огірки, помідори, 

цвітна капуста, кабачки тощо; консервовані компоти з плодів та ягід; 

варення, джем з плодів та ягід; малосольні огірки, помідори тощо; 

квашена капуста. 

Розділ «Матеріалознавство» – 8 годин 
4 8 Тема. Асортимент 

тканин. 

Загальні відомості про 

класифікацію тканини за 

волокнистим складом 

(бавовняні, льняні, 

шерстяні, шовкові, 

штучні та синтетичні) та 

їх призначення 

(білизняні, платтяні, 

костюмні, пальтові, 

підкладкові). Коротка 

характеристика цих 

тканин.  

Елементарні відомості 

про нові види матеріалів, 

їх властивості, нові 

Характеризує: 

властивості тканин 

згідно їх волокнистого 

складу, професію 

продавця і 

конфекціонера. 

Розпізнає : тканини за 

призначенням. 

Називає: нові види 

матеріалів, їх 

властивості  

Наводить: приклади 

способів отримання 

нових матеріалів. 

Розкриває: поняття 

«асортимент тканин». 

Називає і розпізнає: 

Розвиток уявлень 

про асортимент 

тканин. 

Конкретизація 

уявлень про нові 

види матеріалів та 

їх властивості. 

Збагачення 

активного 

словника. 

Розвиток 

оперативної та 

зорової пам’яті. 

Корекція зорового 

сприймання 

засобами 

хромотерапії. 



 76 

способи отримання 

матеріалів. Поняття про 

асортимент. Сучасні 

напрями оновлення 

асортименту тканини. 

Матеріали для з’єднання 

деталей (швейні нитки, 

клейові матеріали). 

Оздоблювальні матеріали 

(стрічка, тасьма, 

мереживо тощо). 

Фурнітура.    

Професія продавця, 

конфекціонера, вимоги до 

них. 

Лабораторно-практичні 

роботи. 
Розпізнавання тканин за 

волокнистим складом та 

призначенням (за 

допомогою 

збільшувальних оптичних 

приладів). 

Ознайомлення із 

асортиментом сучасних 

тканин за колекціями 

зразків. Розпізнавання 

класичних тканин 

(ситець, сатин, батист, 

оксамит, сукно та ін.)  

Ознайомлення із 

оздоблювальними 

матеріалами, різними 

видами фурнітури. 

Тематичне оцінювання. 

матеріали для 

з’єднання деталей 

швейних виробів, 

оздоблювальні 

матеріали, фурнітуру. 

Розвиток 

дотикового 

сприймання, 

аналізуючого 

обстеження, 

прослідковування 

характеру 

поверхні зразків 

тканин залежно від 

їх типу.  

Розділ «Догляд та ремонт одягу» – 12 годин 
5 4 Тема 1. Догляд за 

одягом. 

Види плям. Загальні 

правила та послідовність 

виведення. Види послуг в 

хімчистках. Професії 

працівників сфери послуг. 

Практичні роботи. 

Характеризує: 

послідовність процесу 

виведення плям в 

домашніх умовах. 

Називає: види ремонту 

одягу, послідовність їх 

виконання.  

Вміє: добирати 

Розвиток мислення 

на основі умінь 

співставляти, 

знаходити 

однакове, різне, на 

основі аналізу 

виробу. 

Розвиток 
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Оволодіння навиками 

визначення виду плями за 

зовнішніми ознаками (за 

допомогою 

збільшувальних оптичних 

приладів) та їх виведення. 

Правила техніки безпеки 

під час виведення плям. 

варіанти оновлення 

одягу, що вийшов із 

моди та реставрувати 

його ручним і 

машинним способом, 

економити матеріали. 

Дотримується: правил 

безпечної праці при, 

виведенні плям та 

ремонті одягу. 

охайності, уваги, 

бережливого 

ставлення до 

одягу. 

Формування 

самостійності в 

діяльності на 

основі виконання 

практичних 

завдань за планом, 

зразком  

Розвиток дрібної 

моторики, 

координації рухів, 

зорового 

сприймання. 

Формування 

способів 

планувальних та 

орієнтувальних 

дій. 

8 Тема 2. Ремонт одягу. 

Оновлення одягу. Стиль 

одягу. Мода. 

Практичні роботи. 

Оволодіння прийомами 

оновлення одягу (на 

власному гардеробі). 

Тематичне оцінювання. 

  Об’єкти праці: зразки виведення різних видів плям, елементи оновлення 

власного одягу. 

Розділ «Технологія виготовлення вишитих виробів» – 15 годин 
6 15 Тема. Вільна гладь. 

Вільна гладь. Основні 

види вільної гладі 

(двобічна, художня, біла). 

Кольорова гамма різних 

видів гладі. Використання 

вільної гладі для 

оздоблення різних 

виробів. Матеріали і 

інструменти для 

вишивання вільною 

гладдю. 

Перенесення малюнка на 

тканину способом 

прошивання. Технологія 

вишивання різними 

видами вільної гладі. 

Правила безпечної праці, 

організація робочого 

місця та санітарно-

Характеризує: 

регіональні 

особливості 

оздоблення виробів в 

українських 

національних 

традиціях. 

Розпізнає: техніки 

вільної гладі. 

Розробляє: композицію 

виробів, оздоблених 

вільною гладдю. 

Виконує: перенесення 

малюнка на тканину 

способом прошивання.  

Вишиває: техніками 

«двобічна гладь», «біла 

гладь», «художня 

гладь». 

Обробляє: край виробу 

Розвиток 

діяльності та 

мислення на 

основі формування 

вмінь аналізувати 

зразки виробів та 

співставляти з 

ними результати 

своєї роботи. 

Розвиток процесів 

пізнавальної 

діяльності, 

дотикового 

сприймання, 

дрібної моторики, 

аналізуючого 

обстеження, 

координації рухів 

пальців обох рук. 

Корекція зорового 
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гігієнічні вимоги під час 

вишивання. 

Короткі відомості про 

машинну вишивку, 

сучасне вишивальне 

виробництво. 

Професія вишивальника 

машинної вишивки. 

Практичні роботи. 

Вправи на вишивання 

зразків різними видами 

вільної гладі. 

Розробка композиції 

вишивки. Вибір 

доцільного способу 

перенесення малюнка на 

тканин. Перенесення 

малюнка на тканину. 

Оздоблення виробу 

одним із видів вільної 

гладі (за вибором). 

Кінцева обробка вишитих 

виробів. 

Тематичне оцінювання. 

підрублюванням. 

Дотримується: правил 

безпечної праці, 

організації робочого 

місця, санітарно-

гігієнічних вимог під 

час вишивання. 

сприймання 

засобами ізотерапії 

та хромотерапії. 

Розвиток 

орієнтації у 

мікропросторі. 

Розвиток 

самоорганізації, 

навичок 

самоконтролю, 

стимулювання 

самостійної 

практичної 

діяльності. 

Розвиток творчого 

мислення, 

естетичного та 

зорового 

сприймання. 

Формування 

прийомів 

безпечної роботи 

під час вишивання. 

  Орієнтовний перелік об’єктів праці: серветка, рушничок, скатертина, 

картина, закладинка для книжки, листівка, гольниця, прихватка, кухонна 

рукавичка, чохол для мобільного телефону або окулярів, деталі одягу 

тощо 

Розділ «В'язання спицями і гачком» – 16 годин 
7 9 Тема 1. В'язання 

спицями як вид 

декоративно -

ужиткового мистецтва  
В’язання спицями виробів 

по колу, особливості 

технології виконання. 

В'язання спицями 

плечових виробів. 

Основні та допоміжні 

деталі. Технологія 

в'язання плечового 

виробу. 

Правила безпечної праці 

та санітарно-гігієнічні 

Має уявлення: про 

в'язання спицями як 

вид декоративно -

ужиткового мистецтва. 

Називає і розпізнає: 

способи в’язання по 

колу. 

Розпізнає і замальовує: 

умовні позначення 

елементів на схемах 

для в'язання спицями 

плечових виробів. 

Уміє: добирати спиці і 

пряжу для в'язання, 

організовувати робоче 

Виховання 

обережності та 

дисциплінованості 

в роботі. 

Розвиток дрібної 

моторики, 

оперативної та 

зорової пам’яті. 

Корекція зорового 

сприймання 

засобами ізотерапії 

та хромотерапії, 

кінестетичного, 

дотикового та 

зорового 
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вимоги.  

Практичні роботи. 

Вправи на в'язання 

зразків по колу. 

В'язання виробу по колу 

або плечового виробу (на 

вибір). Вибір виробу. 

Створення ескізного 

малюнка. Добір 

матеріалів. Виконання 

обмірів та розрахунків. 

В'язання зразків пройми, 

горловини, скосу за 

схемами. 

В'язання деталей 

плечового виробу. 

З'єднання деталей 

трикотажним швом. 

Обробка горловини, 

пройми. Оздоблення 

виробу.  

Остаточна обробка. 

місце, виконувати 

прийоми роботи 

спицями, 

збільшувати та 

зменшувати в’язане 

полотно, виконувати 

щільну, ажурну в’язку 

плечових виробів та 

виробів, в’язаних по 

колу за схемами. 

Дотримується: правил 

безпечної праці під час 

в'язання. 

сприймання, 

самоконтролю. 

Формування 

способів 

планувальних та 

орієнтувальних 

дій. 

Розвиток творчого 

мислення, 

естетичного 

сприймання. 

7 Тема 2. Технологія 

плетіння гачком. 

Плетіння об'ємних 

виробів по колу, 

технологія виконання. 

Правила безпечної праці 

та санітарно-гігієнічні 

вимоги.  

Практичні роботи. 
Вправи на плетіння 

зразків по колу за 

схемами. Вибір виробу. 

Розробка ескізного 

малюнка виробу, добір 

матеріалів. Виготовлення 

об'ємних виробів, 

плетених гачком. 

Остаточна обробка 

виробу. 

Тематичне оцінювання. 

Називає і розпізнає: 

способи плетіння 

об’ємних виробів по 

колу. 

Розпізнає і замальовує: 

узори щільного та 

ажурного плетіння, 

умовні позначення. 

Уміє: добирати гачок і 

пряжу для плетіння, 

організовувати робоче 

місце, виконувати 

прийоми роботи 

гачком по колу. 

Дотримується: правил 

безпечної праці під час 

плетіння 

  Орієнтовний перелік об’єктів праці: іграшка, гольниця, пов’язка на 

голову, шапочка, одяг для ляльки, прикраси, чохол для мобільного 
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телефону або окулярів, наволочка для диванної подушки, тощо. 

Розділ «Вузликове плетіння технікою макраме» – 14 годин 
8 4 Тема 1. Види вузлів. 

Вузол «Жозефіна» з 

одинарної і подвійної 

нитки. Використання 

різнокольорових ниток 

для виготовлення вузла 

«Жозефіна». Техніка 

плетіння вузла 

«Жозефіна».   

Практичні роботи. 
Вправи на виконання 

вузла «Жозефіна». 

Характеризує: види 

вузлів. 

Розпізнає: техніки 

плетіння макраме, 

вузлол «Жозефіна». 

Виконує: плетіння 

вузла «Жозефіна».  

Виготовляє: нескладні 

вироби з 

використанням різних 

технік макраме та вузла 

«Жозефіна».  

Дотримується: правил 

безпечної праці, 

організації робочого 

місця та санітарно-

гігієнічних вимог під 

час плетіння. 

Розвиток процесів 

пізнавальної 

діяльності, 

дотикового 

сприймання, 

дрібної моторики, 

аналізуючого 

обстеження, 

координації рухів 

пальців обох рук. 

Розвиток 

орієнтації у 

мікропросторі. 

Розвиток 

самоорганізації, 

навичок 

самоконтролю, 

стимулювання 

самостійної 

практичної 

діяльності. 

Розвиток творчого 

мислення, 

естетичного та 

зорового 

сприймання. 

Формування 

вміння аналізувати 

ситуацію та 

визначати 

послідовність 

своїх дій. 

10 Тема 2. Технологія 

плетіння виробів. 

Технологія плетіння 

виробів з використанням 

вузла «Жозефіна».   

Практичні роботі. 
Виготовлення виробів з 

використанням різних 

технік макраме та вузла 

«Жозефіна». 

Тематичне оцінювання. 

  Орієнтовний перелік об’єктів праці: декоративні стрічки, пов’язка, 

підвіска для мобільного телефона, браслети, кулони, прикраси для 

волосся, заколка, брошка, пояс, панно, прихватка, чохол для мобільного 

телефону або окулярів, закладинка для книжки тощо 

    Розділ «Виготовлення сувенірів» – 16 годин 
9 16 Тема. Сувенірні вироби. 

Виготовлення виробів із 

використанням 

технологій вивчених 

раніше. 

Вміє: підбирати 

матеріали, інструменти 

та обладнання, 

необхідні для 

виготовлення 

Розвиток 

оперативної та 

зорової пам’яті. 

Розвиток 

дотикового та 
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Матеріали, інструменти 

та обладнання, необхідні 

для його виготовлення. 

Технологія виготовлення 

сувеніру. Ручні та 

машинні шви для 

виготовлення сувенірів. 

Вимоги до якості 

готового виробу. 

Організація робочого 

місця, правила безпеки 

праці та санітарно-

гігієнічні вимоги під час 

виготовлення сувенірів 

(залежно від обраної 

техніки). 

Практичні роботи. 

Розробка ескізу 

сувенірного виробу. 

Виготовлення сувенірів. 

Остаточна обробка 

сувенірів. 

Тематичне оцінювання. 

сувенірів. 

Дотримується: 

технологічних вимог 

під час виготовлення 

виробу. 

Організовує: робоче 

місце за правилами 

техніки безпеки. 

зорового 

сприймання, 

дрібної моторики, 

орієнтації в 

мікропросторі. 

Корекція зорового 

сприймання 

засобами ізотерапії 

та хромотерапії. 

Формування 

способів 

планувальних та 

орієнтувальних 

дій. 

Розвиток творчого 

мислення, 

естетичного 

сприймання. 

Формування 

прийомів 

безпечної роботи 

під час 

виготовлення 

сувенірів. 

  Орієнтовний перелік технік виготовлення сувенірів: різні види 

аплікацій, вишивання, плетіння гачком, в’язання спицями, вишивання 

стрічками, макраме, квілінг, бісер, ізонитка, торцювання, папероплетіння 

тощо. 

                          Розділ «Техніка» – 10 годин         
10 10 Тема. Елементи 

машинознавства. 

Поняття про автомати і 

автоматику. Застосування 

автоматичних приладів на 

виробництві та в побуті. 

Класифікація сучасних 

автоматичних приладів.  

Загальні відомості про 

застосування 

комп’ютерної техніки у 

сучасних технологічних 

процесах.  

Практичні роботи. 

Ознайомлення з 

Наводить: приклади 

застосування 

автоматичних приладів 

та комп’ютерної 

техніки на виробництві 

і в побуті. 

Називає: види 

сучасних автоматичних 

приладів. 

Спостерігає: за 

роботою комп’ютерної 

програми «Pattern 

Maker». 

Створює: нескладні 

схеми вишивок за 

Розвиток навичок 

зображувальної 

діяльності. 

Розвиток 

дотикового 

сприймання, 

аналізуючого 

обстеження. 

Корекція зорового 

сприймання 

засобами 

хромотерапії. 

Розширення знань 

учнів за 

допомогою 
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комп’ютерними 

програмами, які 

використовуються у 

конструюванні, 

моделюванні швейних і 

вишитих виробів.  

Програма по вишивці 

хрестиком «Pattern 

Maker». 

Тематичне оцінювання.  

малюнками і 

фотографіями. 

Дотримується: правил 

безпечної праці та 

санітарно-гігієнічних 

вимог під час роботи за 

комп’ютером. 

сучасних 

технологій. 

  Орієнтовний перелік об’єктів праці: прості схеми вишивок за 

фотографіями, малюнками. 

Розділ «Швейна справа» – 18 годин 
11 6 Тема 1. Пряма спідниця 

з виточками (за 

готовими лекалами). 

Конструювання, 

моделювання, 

розкроювання. 

Поясні вироби. Фасони 

спідниць. Тканини для 

пошиття спідниць. Назви 

деталей. Мірки для 

побудови креслення 

спідниці прямої. 

Виготовлення викрійки 

деталей прямої спідниці 

(за готовими лекалами). 

Назви контурних ліній на 

кресленні, назви зрізів на 

викрійці, назви зрізів на 

деталі. Елементарне 

моделювання спідниці, 

виготовлення викрійки. 

Розрахунок кількості 

тканини. 

Практичні роботи. 
Вибір і аналіз конструкції  

виробу. Створення 

ескізного малюнка 

виробу. Зняття мірок. 

Виготовлення викрійки 

прямої спідниці (за 

готовими лекалами). 

Називає: види поясних 

виробів, одягу, фасони 

спідниць за 

малюнками, мірки для 

побудови креслення, 

контурні лінії на 

кресленні, 

Знає: назви деталей, 

зрізів, розрахувати 

кількість тканини на 

спідницю, правила 

розкладання деталей 

викрійки на тканині. 

Вміє: знімати мірки 

один з одного, 

записувати розміри, 

виготовляти викрійку 

за готовими лекалами, 

використовувати 

елементи 

моделювання, 

вирізувати викрійки, 

виготовляти нові 

лекала, розкроювати 

деталі спідниці під 

безпосереднім 

керівництвом учителя. 

Дотримується: правил 

безпечної праці та 

санітарно-гігієнічних 

вимог під час 

Розвиток мислення 

на основі аналізу 

технології 

виготовлення 

виробу за наочною 

опорою. 

Розвиток процесів 

пізнавальної 

діяльності, 

дотикового 

сприймання, 

дрібної моторики, 

аналізуючого 

обстеження, 

координації рухів 

пальців обох рук. 

Корекція зорового 

сприймання 

засобами ізотерапії 

та хромотерапії. 

Розвиток 

орієнтації у 

мікропросторі.  

Розвиток 

загальнотрудових 

умінь на основі 

аналізу способу 

виготовлення 

виробу, 

попереднього 

планування видів 
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Моделювання спідниці.  

Вирізування викрійки.  

Підготовка викрійки до 

розкроювання. 

Розкроювання деталей. 

розкроювання. діяльності та 

здійснення 

самоконтролю в 

процесі виконання 

практичних 

завдань. 12 Тема 2. Технологія 

пошиття спідниці. 

Деталі спідниці.  

Виточки (складки) їх 

призначення та обробка. 

Види обробки верхнього 

зрізу спідниці. 

Виготовлення 

пришивного поясу.  

Способи застібання 

поясу. Монтаж виробу. 

Способи обробки 

нижнього зрізу спідниці. 

Народні традиції в 

оздобленні спідниць. 

Практичні роботи. 

Підготовка деталей крою 

до обробки. Обробка 

виробів після першої 

примірки.  

Обробка виточок, 

(складок), бокових швів. 

Вшивання тасьми-

блискавки. 

Виготовлення 

пришивного поясу. 

Обробка верхнього зрізу 

спідниці пришивним 

поясом. Виготовлення 

застібки на поясі. 

Обробка низу спідниці. 

Оздоблення. Волого-

теплова обробка. 

Перевірка якості готового 

виробу. 

Тематичне оцінювання. 

Знає : способи обробки 

деталей спідниці. 

Називає: за малюнками 

послідовність обробки 

та з’єднання деталей.  

Вміє: зшивати виточки, 

складки, бокові шви, 

виготовляти пояс, 

вшивати тасьму-

блискавку, виготовляти 

застібку, з’єднувати 

верхній зріз спідниці 

пришивним поясом, 

обробляти низ виробу 

за інструкційною 

картою. 

Дотримується: привил 

безпеки та виробничої 

санітарії у процесі 

роботи над спідницею. 

  Об’єкт праці: пряма спідниця з виточками. 

Розділ «Технологія виготовлення м’якої іграшки» – 16 годин 
12 16 Тема. Виготовлення Знає: назви деталей Збагачення 
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м’якої іграшки. 

М'яка іграшка в 

сучасному декоративно - 

ужитковому мистецтві. 

Плоскі та об'ємні 

іграшки. Матеріали, 

інструменти та 

пристосування для 

виготовлення м'якої 

іграшки. Технологія 

виготовлення об'ємних 

іграшок з комбінуванням 

різних матеріалів. 

Практичні роботи. 

Вибір моделі іграшки та 

матеріалів. 

Виготовлення шаблонів 

іграшки. Розкроювання 

деталей м'якої іграшки. 

Способи з'єднання 

деталей іграшки (ручним 

або машинним способом). 

Вивертання, набивання 

деталей іграшки. 

Остаточне з'єднання. 

Оздоблення іграшки. 

Вимоги до якості 

іграшки. 

Тематичне оцінювання. 

 

м'яких іграшок, 

визначає їх кількість; 

вирізняє матеріали та 

оздоблення, називає їх. 

Вміє: за зразком 

вирізувати деталі, 

зшивати за попереднім 

зметуванням, за 

допомогою вчителя, 

здійснює оздоблення 

м'якої іграшки. 

Дотримується: правил 

санітарії та безпечної 

праці при виготовленні 

м’якої іграшки. 

 

уявлень про види 

м'якої іграшки 

(об'ємні, плоскі) та 

матеріали для їх 

виготовлення. 

Розвиток 

загальнотрудових 

умінь на основі 

аналізу 

виготовлення 

іграшки, 

планування 

послідовності дій 

та здійснення 

порівняння свого 

виробу із зразком. 

Розвиток процесів 

пізнавальної 

діяльності, 

дотикового 

сприймання, 

дрібної моторики, 

аналізуючого 

обстеження, 

координації рухів 

пальців обох рук. 

Розвиток 

орієнтації у 

мікропросторі. 

Розвиток творчого 

мислення, 

естетичного та 

зорового 

сприймання. 

  Об’єкти прац: плоскі иа об’ємні іграшки. 

Розділ «Людина і виробництво» – 10 годин 
13 6 Тема 1. Підприємство. 

Види підприємств.  

Структура підприємства. 

Умови створення 

підприємства. 

Організація праці на 

виробництві. 

Виробничий 

Характеризує: 

підприємство як 

головний суб’єкт 

господарської 

діяльності. 

Називає і розпізнає: 

види і структуру 

підприємства, форми і 

Збагачення 

уявлень про 

підприємство та 

виробничий 

процес. 

Формування 

уявлень учнів з 

трудового 
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технологічний процес 

виготовлення одягу. 

Основні робітничі 

професії швейного 

виробництва.  

Безпека праці у швейному 

цеху і на робочих місцях. 

системи оплати праці. 

Знає: про основні права 

та обов’язки робітника, 

має уявлення про 

заробітну платню, про 

влаштування на 

роботу, написати заяву 

на влаштування на 

роботу, переведення на 

іншу роботу, 

звільнення з роботи. 

Знайомий: із трудовою 

книжкою робітника. 

законодавства на 

основі інформації 

про права та 

обов’язки 

робітника 

державних та 

приватних 

підприємств. 

Розвиток мислення 

на основі 

ознайомлення із 

різними 

документами. 

4 Тема 2. Відомості із 

трудового 

законодавства. 

Трудовий договір. 

Основні права та 

обов’язки робітника. 

Розторгнення трудового 

договору (згоди). 

Звільнення з роботи. 

Робочий час та термін 

відпочинку.  

Форми і системи оплати 

праці. Трудова 

дисципліна. Охорона 

праці. Праця молоді. 

Практичні роботи. 

Ознайомлення із різними 

документами  

(трудова книжка, згоди, 

накази тощо). 

Написання заяв про 

влаштування на роботу, 

переведення на іншу 

роботу, звільнення з 

роботи тощо. 

Тематичне оцінювання 

Розділ «Технологія благоустрою і озеленення приміщень і території» –  

10 годин 
14 4 Тема 1. Охорона 

навколишнього 

середовища. 

Поняття про зв'язок 

виробничої діяльності 

людини з навколишнім 

природним середовищем. 

Екологічна ситуація в 

Україні та у світі в 

Характеризує: 

екологічну ситуацію в 

Україні та у світі.  

Називає: можливі 

джерела забруднення 

навколишнього 

середовища.  

Порівнює: засоби 

запобігання 

Розвиток мовлення 

на основі 

збагачення 

словника назвами 

трудових дій та 

об'єктів. 

Формування 

мислення на 

основі початкових 
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цілому, у зв'язку зі 

стрімким науково-

технічним прогресом. 

Характеристика 

можливих джерел 

забруднення 

навколишнього 

середовища. Засоби 

запобігання забруднення 

великих водойм, повітря, 

знищення рослинного і 

тваринного світу в 

природі. 

Практичні роботи. 
Естетичне оформлення 

зеленої зони шкільної 

території. 

забруднення, визначає 

їх ефективність. 

Застосовує: естетичне 

оформлення зеленої 

зони на шкільній 

території. 

умінь аналізу і 

порівняння. 

Розвиток процесів 

пізнавальної 

діяльності, 

дотикового 

сприймання, 

дрібної моторики, 

аналізуючого 

обстеження, 

координації рухів 

пальців обох рук. 

Формування 

способів 

планувальних та 

орієнтувальних 

дій. 

Розвиток 

самоорганізації, 

навичок 

самоконтролю. 

Розвиток 

просторового 

естетичного та 

зорового 

сприймання. 

Формування умінь 

працелюбності, 

відповідальності, 

любові до 

природи. 

6 Тема 2. Кімнатні 

рослини. Озеленення 

приміщень. 

Види кімнатних рослин. 

Характеристика і основні 

біологічні особливості 

кімнатних рослин. Умови 

утримання кімнатних 

рослин. Пересаджування 

рослин. Розмноження 

рослин. Догляд за 

кімнатними рослинами.  

Практичні роботи. 

Догляд за кімнатними 

рослинами. 

Тематичне оцінювання. 

Характеризує: основні 

біологічні особливості 

кімнатних рослин.  

Називає: умови 

утримання кімнатних 

рослин.  

Виконує: пересадження 

та розмноження 

рослин, доглядає за 

кімнатними рослинами. 

Розділ «Професійна діяльність людини та її вибір» – 6 годин 
15 6 Тема. Принципи вибору 

професії. 

Поняття про професію. 

Класифікація професій. 

Принципи вибору 

професії. 

Центр зайнятості. 

Професіограма як 

джерело інформації про 

професію. 

Називає: типи 

професій та принципи 

її вибору. 

Застосовує: результати 

комп’ютерного 

тестування для 

подальшого вибору 

професії. 

Порівнює: свій вибір 

професії з даними 

Збагачення 

уявлень про 

професію. 

Збагачення 

активного 

словника. 

Розвиток 

оперативної та 

зорової пам’яті. 

аналізуючого 
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Професії учбово-

виробничих підприємств 

УТОСу. Перспективи 

здобуття професії 

людиною з вадами зору. 

Практичні роботи:  

Тестування на виявлення 

професійних інтересів 

учнів. 

Аналіз професіограм. 

Тематичне оцінювання. 

професіограми. мислення. 

 

16 2 Екскурсія на виробництво   

17 8 Резерв часу   
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Орієнтовні навчальні досягнення учнів на кінець року:  

 

 розпізнає, називає та добирає обладнання, інструменти і матеріали 

для роботи у кабінеті; 

 сприймає та розуміє пояснення, інструкції вчителя щодо виконання 

трудових дій та операцій, термінологію ручних і машинних робіт; 

 усвідомлює значення меню для здоров’я людини, поглиблює знання 

з матеріалознавства, ознайомлюється з комп’ютерною програмою по 

вишивці – «Pattern Maker»; 

 складає план роботи над виробом разом з вчителем; 

 володіє раціональними способами утеплення приміщення, 

застосовує принципи художнього конструювання в оформленні 

інтер’єру житла, вміє готувати вироби з різних видів тіста, начинки, 

креми, консервовану продукцію, працює з текстильними 

матеріалами (тканина, вишивання вільною гладдю, виготовлення 

сувенірів, м’якої іграшки, макраме, удосконалює техніку в’язання 

спицями та гачком, моделює та шиє спідницю, оволодіває вмінням 

реставрувати та оновлювати одяг), вміє роздруковувати схеми, фото 

вишивки за допомогою комп’ютерної програми, здійснює 

благоустрій та озеленення приміщення та шкільної території; 

 дотримується правил внутрішнього розпорядку, безпечної праці та 

санітарно-гігієнічних вимог у кабінеті. 

 

Орієнтовні показники стану сформованості життєвої 

компетентності  учнів: 

 

 організовує робоче місце; 

 використовує техніко-технологічні навички у процесі виготовлення 

кулінарних, швейних виробів та виробів декоративно-ужиткового 

мистецтва; 

 здійснює під постійним контролем вчителя технологічні операції у 

процесі власної предметно-практичної діяльності; 

 удосконалює загальнотрудові уміння на основі аналізу виготовлення 

виробу, планування послідовності дій та здійснення порівняння 

свого виробу із зразком; 

 розвиває мовлення на основі збагачення словника назвами трудових 

дій та об'єктів; 

 усвідомлює важливість дотримання санітарно-гігієнічних норм та 

правил безпечної праці. 
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Список використаної та рекомендованої 

літератури 

1. Трудове навчання для учнів зі зниженим зором. Програма з 

методичними рекомендаціями для 5-10 класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі 

зниженим зором / Є.П. Синьова, Л.С. Вавіна – К., 2010. 

2. Обслуговуюча праця для учнів зі зниженим зором. Програма з 

методичними рекомендаціями для 5-10 класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі 

зниженим зором / Є.П. Синьова, Л.С. Вавіна – К., 2010. 

3. Трудове навчання. Швейна справа Програма для 4-9 кл. 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово 

відсталих дітей / Г.М. Мерсіянова – К., 2009. 

4. Трудове навчання. 5 кл. Навчальна програма для 5-9 (10) класів 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для для дітей 

сліпих та зі зниженим зором / О.М. Легкий – К., 2014. 

5. Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх 

навчальних закладів 5-9 кл. / В.К. Сидоренко, Н.І. Боринець – К., 

2012. 

6. Соціально-побутове орієнтування 5 кл. Навчальна програма для 5-

10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для 

для розумово відсталих дітей / Н.А. Гіренко, Г.М. Мерсіянова – К., 

2009. 

7. Програма з трудового навчання для учнів 4-11 класів спеціальної 

загальноосвітньої школи «НАДІЯ» Солом’янського району /  

Г.В. Кравченко – К., 2008. 


