
Використання матеріалів з підприємництва 

при вивченні трудового навчання (5-9 кл.) у загальноосвітніх навчальних закладах 

 
Кла

с 

Тема розділу, уроку Цінності /ставлення уміння Навчальні ресурси 

5 Розділ 1.  Основи матеріалознавства 

5 Тема 1.1. Види конструкційних 

деревинних матеріалів 

Усвідомлює важливість визначення у співпраці з 

учителем та іншими учнями алгоритму  взаємодії в 

майстерні 

Уроки з підприємницьким тлом  
 

5 Тема 1.2. Властивості фанери та 

ДВП 

 

Має уявлення про сучасні технології виготовлення 

конструкційних деревинних матеріалів. 

Розуміє роль деревини, як важливого екологічного 

ресурсу у збереженні довкілля. 

Обґрунтовує добір конструкційних деревинних 

матеріалів для виготовлення виробу 

Ділова активність 2.  
 

5 Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП 

5 Тема 2.1. Розмічання  деталей 

на заготовці 

Тема 2.2.  Пиляння фанери та 

ДВП 

Тема 2.3. Свердління фанери та 

ДВП 

Тема 2.4.  Обпилювання та 

шліфування деталей виробу 

Тема 2.5. Способи з’єднання 

деталей із фанери та ДВП 

Тема 2.6.  Опорядження та 

оздоблення виробів із фанери та 

ДВП 

 

Обґрунтовує послідовність виготовлення виробу. 

Усвідомлює важливість дотримання технологічної 

послідовності при виготовленні виробу. 

Ділова активність 2. 
 

5 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування 

5  

Тема 3.1.  Знаряддя праці, які 

Добирає та використовує знаряддя праці при 

розв’язанні практичних завдань.  
Ділова активність 2. 
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використовують у побуті Усвідомлює розвиток техніки 

5 Тема 3.3. Основи проектної 

діяльності 

 

Дотримується послідовності етапів проектної 

діяльності. 

Проводить міні-маркетингові дослідження для 

обґрунтування вибору виробу та його конструкційних 

особливостей. 

Пояснює необхідність проведення міні-

маркетингових досліджень 

Уроки з підприємницьким тлом 
 

5 Розділ 4. Технологія побутової діяльності 

5 Тема 4.2. Культура споживання 

їжі. Етикет за столом 

Усвідомлює важливість дотримання етикету для 

створення власного позитивного іміджу 
Ділова активність 3. 
 

5 Тема 4.3. Елементи грамоти 

споживача 

Розрізняє групи товарів, які реалізуються в 

торговельній мережі. 

Критично ставиться до інформації  про товари для 

збереження здоров’я 

Ділова активність 3. С. 88 - 90. 

 

Основи споживчих знань 7 кл.  
C. 12 – 18. C. 44 -50. 

5 Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із тонкого листового металу та дроту 

6 Тема 2.1. Розмічання заготовок 

на листовому металі. 

Тема 2.3. Гнуття тонколистового 

металу. З’єднання деталей 

Тема 2.4. Вирівнювання, 

розмічання, різання дроту 

Тема 2.5. Оздоблення та 

опорядження виробів із 

тонколистового металу та дроту 

Визначає орієнтовну вартість виготовленого виробу. 

Обґрунтовує послідовність виготовлення виробу, 

добирає інструменти та матеріали для цього 

 

Ділова активність 1. 

 

6 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування 

6 Тема 3.1.  Машини і механізми. 

Свердлильний верстат 

Усвідомлює значення машин і механізмів у житті 

людини та принципи їх дій 
Ділова активність 2. 

6 Тема 3.2. Основи проектної 

діяльності 

 

Дотримується послідовності етапів проектної 

діяльності. 

Використовує метод комбінування при проектуванні 

виробу. 

Уміло користується  джерелами інформації  

Уроки з підприємницьким тлом 
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6 Розділ 4. Технологія побутової діяльності 

6 Тема 4.1. Технологія збереження 

поживних речовин у продуктах 

харчування 

Усвідомлює важливість правильного вибору  способу 

обробки харчових продуктів для збереження 

поживних речовин 

Ділова активність 3. С. 87 - 92. 

 

Основи споживчих знань 7 кл. 
C. 12 – 18. C. 44 -50. 

6 Тема 4.2. Технологія догляду за 

житлом 

 

Обговорює та висловлює власну думку щодо 

важливості гігієни житла в житті людини. 

Усвідомлює важливість вибору миючих засобів та їх 

впливу на довкілля 

Ділова активність 2. С.75 

 

Зелений пакет  
 

Зелений пакет. Посібник для вчителя. 
С. 29-33. 

7 Розділ 1. Основи матеріалознавства 

7 Тема 1.1. Деревина як 

конструкційний матеріал 

Тема 1.2. Властивості деревини 

Усвідомлює роль лісових насаджень для збереження  

рівноваги в екосистемі. 

Робить висновки  про необхідність економного використання 

деревини 

Ділова активність 2. С.75 

 

Зелений пакет 
 

Зелений пакет. Посібник для вчителя. 
С. 29-33. 

7 Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із деревини 

7 Тема 2.1. Елементи графічної 

грамоти 

Тема 2.2.  Технологія розмічання 

заготовки 

Тема 2.3. Технологія пиляння 

деревини  

Тема 2.7. Технологія 

оздоблення та опорядження 

виробу 

Усвідомлює важливість дотримання правил та 

послідовності виконання технологічних операцій для 

якості виробу.   

Аргументує доцільність вибору інструментів та 

матеріалів та технології виготовлення. 

Обговорює та висловлює судження про вплив 

точності знімання мірок на якість виготовленого 

виробу. 

Розкроює та економно використовує тканину із 

дотриманням безпечних прийомів праці.   

Оцінює виконання технологічних операцій та усуває 

недоліки. Усвідомлює вплив якості розкроювання на 

кінцевий результат. 

Оцінює результати власної діяльності. 

Ділова активність 2. 
 

Уроки з підприємницьким тлом 
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Робить висновки щодо важливості вміння 

виготовляти швейний виріб власноруч. 

Оцінює виконання технологічних операцій та усуває 

недоліки 

7 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування 

7 Тема 3.1. Сучасні методи 

обробки деревини  

Розуміє ефективність використання комп’ютерних 

програм. Усвідомлює важливість безвідходного 

виробництва 

Ділова активність 2. 

7 Розділ 4. Технологія побутової діяльності 

7 Тема 4.1. Основи технології 

малярних робіт 

 

Знає про шкідливий вплив фарбових матеріалів на 

здоров’я людини та способи запобігання від їхньої дії. 

Обгрунтовує доцільність підбору кольорової гами для 

естетичного оформлення приміщень. 

Ділова активність 2. С.75 

 

Зелений пакет 
 

Зелений пакет. Посібник для вчителя. 

8 Розділ 1.  Основи матеріалознавства 

8 Тема 1.1. Сортовий прокат та 

листовий метал як 

конструкційний матеріал 

Обґрунтовує власні судження щодо галузей 

застосування металів та сплавів 
Ділова активність 2. 

8 Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із сортового прокату та листового металу 

 Тема 2.1. Елементи графічної 

грамоти 

Тема 2.2 Контрольно-

вимірювальний інструмент 

Тема 2.3. Прийоми розмічання 

заготовки з сортового прокату 

та листового металу 

Тема 2.4. Різання та рубання 

листового металу та сортового 

прокату  

Тема 2.5. Обпилювання 

заготовок із сортового прокату 

та листового металу  

Тема 2.6.  Технологія свердління 

Усвідомлює важливість дотримання правил та 

послідовності виконання технологічних операцій для 

якості виробу.   

Обгрунтовує послідовність виготовлення виробу, 

добирає інструменти та матеріали для цього. 

Ділова активність 2. 
 

Уроки з підприємницьким тлом 
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отворів 

Тема 2.7. Технологія нарізання 

різьби  

8 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування 

8 Тема 3.1. Сучасні методи 

обробки металу   

Усвідомлює важливість безвідходного виробництва Ділова активність 2. С.75 

 

Зелений пакет 
 

Зелений пакет. Посібник для вчителя. 

8 Розділ 4. Технологія побутової діяльності 

8 Тема 4.1.Технології вибору одягу 

і взуття та догляду за ними 

 

Усвідомлює важливість догляду за одягом та взуттям. 

Критично ставиться до використання одягу та взуття 

в залежності від санітарно-гігієнічних вимог 

Основи споживчих знань 5-6 кл. C.15 

– 20. 

9 Розділ 1. Основи матеріалознавства 

9  

Тема 1.1. Матеріали хімічного 

походження. Композиційні 

матеріали 

 

Усвідомлює шкідливий вплив штучних матеріалів на 

навколишнє середовище. 

Обгрунтовує значення штучних матеріалів для 

збереження природніх ресурсів 

Ділова активність 2. С.75 

 

Зелений пакет 
 

Зелений пакет. Посібник для вчителя. 

9 Розділ 2. Технологія виготовлення комплексних виробів 

9 Тема 2.1. Вибір комплексного 

виробу для виготовлення 

Обґрунтовує вибір комплексного виробу на основі 

його призначення та добору матеріалів тощо  
Ділова активність 1. 

9 Тема 2.2. Особливості 

розмічання заготовок із 

сучасних матеріалів 

Усвідомлює важливість правильного розмічання для 

виготовлення запланованого виробу 
Уроки з підприємницьким тлом 
 

Зелений пакет  
 

 Тема 2.4. Способи з’єднання 

деталей  

Обґрунтовує вибір способу з'єднання деталей 

хімічного походження 
Ділова активність 1. 
 

9 Розділ 3. Проектування, виготовлення та оздоблення виробу 

9 Тема 3.1. Проектування, 

виготовлення та оздоблення 

виробу 

Бере активну участь у визначенні та обґрунтуванні 

завдань проекту; 

прогнозує та критично оцінює можливий  результат 

етапів проектування та виробу в цілому; 

Ділова активність 1. С. 15. 
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у співпраці з учителем та іншими учасниками проекту 

планує роботу над проектом  

9 Тема 3.2. Презентація 

виготовлених виробів 

Гідно представляє результат власної(колективної) 

проектної діяльності 

Ділова активність 2. С.72. 

 

9 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування 

9 Тема 3.1. Автоматизація, 

комп’ютеризація та роботизація 

сучасних  технологічних 

процесів  

Усвідомлює важливість автоматики у побуті та 

виробництві 
Уроки з підприємницьким тлом 
 

Зелений пакет 

9 Тема 3.3. Проектування 

майбутньої професійної 

діяльності 

Називає основні професії у різних галузях людської 

діяльності.  

Пояснює основні чинники, що впливають на вдалий 

вибір професії.  

Усвідомлює власний вибір майбутньої професії. 

Критично ставиться до власного вибору 

Зелений пакет -  

 

9 Розділ 4. Технологія побутової діяльності 

9 Тема 4.1.  Технологія 

проектування власного стилю 

Усвідомлює важливість створення власного стилю 

для вираження індивідуальності 
Зелений пакет  
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