
Індивідуальний план. Трудове навчання на 2 семестр. 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми проєкта та назви використаних технологій, теми занять  

К
-с

т
ь

 г
о

д
 

Дата проведення 

8 кл.  

Розділ 1. Основи проєктування, матеріалознавства та технології обробки 

 Об’єкт проектної діяльності №3: Кошик з паперових трубочок.  

Основна технологія: Технологія виготовлення плетених виробів з паперової 

лози.  

Додаткова технологія: -  

Очікувані результати: Учень знає етапи проєктування. Розуміє сутність етапів 

проєктування. Розрізняє моделі-аналоги стосовно об’єкта проєктування. Називає 

конструкційні матеріали, необхідні для виготовлення запланованого виробу. 
Визначає необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу. Добираючи 

конструкційні матеріали, враховує їхні переваги та недоліки. Дотримується 

безпечних прийомів роботи з інструментами та пристосуваннями. Виконує 
технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його 

виготовлення. Розраховує та планує орієнтовну вартість витрачених матеріалів. 

Оздоблює виріб за готовою композицією. Дотримується правил безпечної праці 
під час виконання технологічних операцій. 

8  

17 

- 

24 

Інструктаж із безпеки праці. Вибір. об'єкта проєктування. Планування 

роботи з виконання проєкта. Моделі - аналоги. Порівняння. 

Графічне зображення, ескіз виробу. Добір конструкційних матеріалів та 

інструментів.  

Оздоблення виробу (за власною уявою) Т.Б. Остаточна обробка виробу.  
Захист проєкта.  

 09.01 –  03.03 

 Тематична. Тестове завдання. Зробити до 03.03.   

 Об’єкт проєктної діяльності №4: Декоративна ваза.  

Основна технологія: Оздоблення виробу у техніці Пейп-арт.  

Додаткова технологія: -  

Очікувані результати: Учень знає етапи проєктування. Розуміє сутність етапів 

проєктування. Розрізняє моделі-аналоги стосовно об’єкта проєктування. Називає 
конструкційні матеріали, необхідні для виготовлення запланованого виробу. 

Визначає необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу. Добираючи 

конструкційні матеріали, враховує їхні переваги та недоліки. Дотримується 
безпечних прийомів роботи з інструментами та пристосуваннями. Виконує 

технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його 

виготовлення. Розраховує та планує орієнтовну вартість витрачених матеріалів. 

Оздоблює виріб за готовою композицією. Дотримується правил безпечної праці 

під час виконання технологічних операцій. 

8  

25 

- 

32 

Вибір. об'єкта проєктування. Планування роботи з виконання проєкта. 

Моделі – аналоги. Порівняння.  

Ескіз, схема, графічне зображення виробу. Інструменти, пристосування та 

обладнання для виготовлення спроєктованого виробу. 
Технологічний процес виготовлення обраного об’єкта проєктування. Т.Б.  

Самоконтроль якості виконання технологічних операцій. 
Оздоблення виробу.  Т.Б. Остаточна обробка виробу. Т.Б.  
Захист проєкта.  

 04.03 – 05.05 

  

 Тестове завдання. Зробити до 05.05   

Розділ 2.  Технологія побутової діяльності та самообслуговування 

 Міні-проєкт 1: Мій одяг – мій імідж. 

Технологія: технологія добору одягу та взуття і догляду за ними. 

1  



33 Види одягу та взуття. Догляд за одягом та взуттям.  06.05 – 12.05 

 Тестове завдання. Зробити до 12.05.   

 Міні-проєкт 2: Моя зачіска. 

Технологія: технологія добору зачіски 
1  

34 Мистецтво вибору зачіски  13.05 - 19.05 

 Тематична. Практичне завдання (презентація). Зробити до 19.05.   

35 Повторення Розділу 2. 1  

36 Підсумки за 2 семестр 1  

 


