
ІНП трудового навчання для 8 класу (дівчата)  

( 17 годин)  
  

Згідно з навчальною програмою технологій для загальноосвітніх 

навчальних закладів 5-9 класів.  

№  
уроку  

Теми уроку  
Очікувальні результати (сформовані за 
компетентнісним  підходом)  

1.   Вступний інструктаж. Ознайомлення з 

правилами внутрішнього розпорядку в 

навчальній майстерні та загальними 

правилами безпечної праці.  

Знає та дотримується правил безпечної праці.  

Розділ 1. Основи проєктування, матеріалознавства та технології обробки  

Проєкт 1: Килимок на стілець (7 год) Основна 
технологія: технологія виготовлення в’язаних (гачком) виробів  

2.   
Вибір та обґрунтування теми проєкту. 

Планування роботи з виконання проєкту.  

Планує власну проєктну діяльність  
Характеризує властивості конструкційних матеріалів. 
Виконує технологічні операції відповідно до обраного 

в’язаного  виробу та технології його виготовлення. 

Добирає матеріали, інструменти для виготовлення 

виробу.   
Дотримується прийомів роботи з інструментами 

Виготовляє виріб.  
Комбінує композицію для оздоблення виробу.   
Оздоблює виріб.  

3.   
Добір матеріалів для виготовлення виробу, 

визначення їх кількості.   

4.   
Проєктування моделі виробу. Розробка 

ескізу виробу. Моделі-аналоги  

5.   Елементи в’язання. Добір схеми в’язання.  

6.   Виготовлення в’язаного виробу  

7.   Виготовлення в’язаного виробу  

8.   Захист проєкту.  

Проєкт 2: Декоративна подушка (8 год) Основна 
технологія: технологія виготовлення швейних виробів ручним способом Додаткова 
технологія: технологія оздоблення одягу.  

9.   Вибір об’єкта проєктування. Планування 

роботи з виконання проєкту. Моделіаналоги. 

Розробка ескізу виробу.  

Визначає  завдання та планує проєктну діяльність.  Має 

уявлення про сучасні технології виготовлення 

конструкційних матеріалів. Усвідомлює вплив 

матеріалів хімічного походження на здоров’я людини 

Визначає необхідну кількість матеріалів для 

виготовлення виробу.  
Виконує технологічні операції відповідно до обраного 

виробу та технології його виготовлення. Оцінює 

виконання технологічних операцій та усуває недоліки.  
Виготовляє виріб.   
Дотримується правил безпечної праці при виконанні 

технологічних операцій.  

10.   Знімання мірок. Побудова кресленика. 

Моделювання виробу. Виготовлення 

викрійки.  

11.   Добір інструментів та обладнання. Добір 

тканини. Розкрій виробу. Підготовка виробу 

до пошиву.  

12.   Пошив виробу.  

13.   Пошив виробу.  

14.   Пошив виробу.  

15.   Пошив виробу.  

16.   Оздоблення подушки. Остаточна обробка 

виробу. Захист проєкту.  

  Захист проєкту “Декоративна подушка”  або 

«Килимок на стілець» 
Грудень   

  


