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Îñâіòíÿ ãàëóçü «Òåõíîëîãії» â ìîëîäøèõ êëàñàõ ðåàëіçóєòüñÿ ÷åðåç çìіñò íà-
â÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ «Òðóäîâå íàâ÷àííÿ» òà «Іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàòèâíà 
ãðàìîòíіñòü», ÿêі є ïî÷àòêîâîþ ëàíêîþ çàãàëüíîї ñèñòåìè òðóäîâîãî íà-

â÷àííÿ òà âèõîâàííÿ ó÷íіâ. Òðóäîâå íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâіé øêîëі є îäíієþ ç 
ëàíîê íåïåðåðâíîї òåõíîëîãі÷íîї îñâіòè, ùî ëîãі÷íî ïðîäîâæóє äîøêіëüíó îñâіòó, 
ñòâîðþє áàçó äëÿ óñïіøíîãî îïàíóâàííÿ ó÷íÿìè òåõíîëîãіé îñíîâíîї øêîëè òà 
çäîáóòòÿ ïðîôåñіéíîї îñâіòè. Òðóäîâå íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ є ïåðøîþ 
ñõîäèíêîþ äî âèáîðó ìàéáóòíüîї ïðîôåñії.

Ìåòîþ «Òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ» â ïî÷àòêîâіé øêîëі є ôîðìóâàííÿ і ðîçâèòîê ó 
ìåæàõ âіêîâèõ ìîæëèâîñòåé ïðåäìåòíî-ïåðåòâîðþâàëüíîї êîìïåòåíòíîñòі ó÷íіâ, 
ÿêà äàє ìîæëèâіñòü їì ñàìîñòіéíî âèðіøóâàòè ïðåäìåòíî-ïðàêòè÷íі òà ïîáóòîâі 
çàâäàííÿ. Äëÿ äîñÿãíåííÿ çàçíà÷åíîї ìåòè ïåðåäáà÷àєòüñÿ âèêîíàííÿ òàêèõ âè-
ìîã:

  ôîðìóâàííÿ â ìåæàõ âіêîâèõ ìîæëèâîñòåé óçàãàëüíåíèõ ñïîñîáіâ (àëãîðèòìіâ) 
ïðåäìåòíî-ïåðåòâîðþâàëüíîї äіÿëüíîñòі ç äîòðèìàííÿ áåçïå÷íèõ ïðèéîìіâ ðó÷-
íîї ïðàöі òà åêîíîìíîãî âèêîðèñòàííÿ ìàòåðіàëіâ;

  ðîçâèòîê òâîð÷èõ çäіáíîñòåé, åëåìåíòіâ ãðàôі÷íîї ãðàìîòè, âìіíü ïðàöþâàòè â 
êîìàíäі òà íàâè÷îê âèêîíàííÿ îïåðàöіé іç ðó÷íèõ òåõíіê îáðîáêè ìàòåðіàëіâ;

  íàáóòòÿ äîñâіäó ïðåäìåòíî-ïåðåòâîðþâàëüíîї òà ïîáóòîâîї ïðàêòè÷íîї äіÿëü-
íîñòі, àëãîðèòìіâ і ñïîñîáіâ ïðåäìåòíî-ïðàêòè÷íèõ äіé ðó÷íèìè òåõíіêàìè äëÿ 
îâîëîäіííÿ â îñíîâíіé øêîëè îñíîâàìè òåõíîëîãіé;

  âèõîâàííÿ â ó÷íіâ öіííіñíîãî ñòàâëåííÿ äî ñåáå ÿê ñóá’єêòà ïðåäìåòíî-ïåðå-
òâîðþâàëüíîї äіÿëüíîñòі, øàíîáëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ëþäåé ïðàöі òà їõíüîї ïðî-
ôåñії, òðóäîâèõ òðàäèöіé óêðàїíñüêîãî íàðîäó òà іíøèõ íàðîäіâ ñâіòó.

* Програма «Трудове навчання» запроваджується у 1–4 класах загальноосвітніх навчальних закладів 
із навчанням українською мовою, а також російською та іншими мовами національних меншин.



Çìіñò «Òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ» âèçíà÷àєòüñÿ çà òàêèìè çìіñòîâèìè ëіíіÿìè: 
  ðó÷íі òåõíіêè îáðîáêè ìàòåðіàëіâ;
  òåõíі÷íà òâîð÷іñòü;
  äåêîðàòèâíî-óæèòêîâå ìèñòåöòâî òà ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ.
Ðåçóëüòàòîì ðåàëіçàöії çãàäàíèõ çìіñòîâíèõ ëіíіé áóäå ñôîðìîâàíà â ó÷íіâ 
ïðåäìåòíî-ïåðåòâîðþâàëüíà êîìïåòåíòíіñòü, ÿêà â ìåæàõ âіëüíèõ ìîæëèâîñ-
òåé äàñòü çìîãó їì ñàìîñòіéíî ðîçâ’ÿçóâàòè ïðåäìåòíî-ïðàêòè÷íі òà ïîáóòîâі 
ïðîáëåìè.

Навчальну програму побудовано згідно з такими положеннями:

  íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë äèôåðåíöіþєòüñÿ çà âèäàìè äіÿëüíîñòі (çãèíàííÿ, ñêëà-
äàííÿ, ðіçàííÿ, ëіïëåííÿ òîùî) òà êîíñòðóêöіéíèìè ìàòåðіàëàìè (ïàïіð, êàð-
òîí, ïëàñòèëіí, ïðèðîäíі і øòó÷íі ìàòåðіàëè òà іí.), ÿêі óñêëàäíþþòüñÿ â êîæ-
íîìó êëàñі çàëåæíî âіä ïðîñòîðîâî-ïðåäìåòíèõ õàðàêòåðèñòèê âèãîòîâëåííÿ 
âèðîáіâ (çà øàáëîíîì íà ïëîùèíі, çà øàáëîíîì íà ïëîùèíі ç åëåìåíòàìè òâîð-
÷îñòі, îá’єìíі, îá’єìíі ç åëåìåíòàìè òâîð÷îñòі);

  âèäè ïðàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі äèôåðåíöіþþòüñÿ óïðîäîâæ íàâ÷àëüíîãî ðîêó çà-
ëåæíî âіä êàëåíäàðíèõ ñâÿò (äåðæàâíèõ і ðåëіãіéíèõ), ðåãіîíàëüíèõ òðàäèöіé 
і çâè÷àїâ, ÿêі óñêëàäíþþòüñÿ â êîæíîìó êëàñі ÷åðåç äîáіð îá’єêòіâ ïðàöі ç 
óðàõóâàííÿì âіêîâèõ îñîáëèâîñòåé ó÷íіâ.

Îêðåìі åëåìåíòè çàãàëüíèõ òåì íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè (îðãàíіçàöіÿ ðîáî÷îãî 
ìіñöÿ íà óðîöі, áåçïåêà æèòòÿ, êîðèñòóâàííÿ іíñòðóìåíòàìè òà ìàòåðіàëàìè, áå-
ðåæëèâå ñòàâëåííÿ äî âèêîðèñòàííÿ ìàòåðіàëіâ, ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ òà іí.) є íà-
ñêðіçíèìè. Îòðèìàíі ó÷íÿìè çíàííÿ, ñôîðìîâàíі âìіííÿ òà íàâè÷êè ðîçâèâàþòü-
ñÿ íà êîæíîìó óðîöі â øêîëі, ó ïîçàóðî÷íіé äіÿëüíîñòі, çîêðåìà íà çàíÿòòÿõ ó 
ãðóïі ïðîäîâæåíîãî äíÿ òà âäîìà.

Òåìè óðîêіâ іç ðîçäіëіâ «Äåêîðàòèâíî-óæèòêîâå ìèñòåöòâî», «Êîíñòðóþâàííÿ 
ç âèêîðèñòàííÿì іãðîâèõ íàáîðіâ і êîíñòðóêòîðіâ òà (àáî) їõ åëåêòðîííèõ âåðñіé» 
çàçâè÷àé îáèðàєòüñÿ â÷èòåëåì ñàìîñòіéíî çàëåæíî âіä ðåãіîíàëüíîї ñïåöèôіêè òà 
ìàòåðіàëüíî-òåõíі÷íîї áàçè øêîëè ç êіëüêîñòі ãîäèí âіäâåäåíèõ íà ðåçåðâ (4 ãîäè-
íè).



1 КЛАС

Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин 
за темами програмового матеріалу

№
пор. Зміст навчального матеріалу Кількість 

годин

1 Вступ 1

2 Папір. Види і властивості паперу 1

3 Рвання паперу 1

4 Різання паперу 2

5 Симетричні форми 1

6 Згинання і складання паперу 2

7 Аплікація з паперу 4

8 Робота із природними матеріалами 3

9 Прикраси з паперу 3

10 Робота із пластиліном 4

11 Самообслуговування 2

12 Комбіновані роботи 5

13 Екскурсії 2

14 Резерв 4

Усього: 35

Учень/учениця:
розуміє важливість праці та професії в жит-
ті людини;
пояснює правила організації робочого міс-
ця на уроці;
характеризує загальні правила безпеки 
життя на уроках;
володіє найпростішими вміннями безпечної 
роботи з інструментами та пристосування-
ми;

має загальні уявлення про папір, його ви-
робництво та призначення;
розуміє важливість бережливого ставлен-
ня до матеріалів та економного їх викорис-
тання;
називає види і властивості паперу;
характеризує послідовність дій під час ви-
готовлення виробів із паперу;

знає властивості та способи рвання;
пояснює особливості з’єднання відірваних 
частин паперу за допомогою склеювання;
називає послідовність дій під час виготов-
лення аплікації з рваних частин паперу;

Вступ. Місце праці та професії в житті лю-
дини. Правила організації робочого місця 
на уроці. Ознайомлення з необхідними для 
роботи матеріалами, інструментами та при-
стосуваннями. Загальні правила безпеки 
життя на уроках. Демонстрація виробів, ви-
готовлених учнями у попередні роки.
Практична робота. Практичне ознайом-
лення з інструментами, прийомами безпеч-
ної роботи, правилами поведінки з ними.

Папір. Види і властивості паперу. Папір і 
його призначення. Загальне уявлення про 
виробництво паперу. Бережливе ставлення 
до паперу, економне використання матеріа-
лів. Послідовність дій під час виготовлення 
виробів із паперу.
Практична робота. Виготовлення апліка-
ції з рваних частин паперу.

Рвання паперу. Властивості паперу. Рван-
ня паперу. З’єднання відірваних частин па-
перу за допомогою склеювання. Аплікація. 
Послідовність дій під час виготовлення 
аплікації із рваних частин паперу. Охай-

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів



ність та акуратність під час виконання прак-
тичних робіт.

Практична робота. Виготовлення апліка-
ції із рваних частин паперу.

Різання паперу. Різання паперу ножиця-
ми. Різання по прямій лінії і по лінії згину. 
Нанесення зображення на папір за допо-
могою шаблону, лінійки, кутника. Поняття 
«шаблон». Копіювання зображення за до-
помогою шаблону.
Практична робота. Різання паперу і 
картону по згину, вирізання найпростіших 
форм, розмічених за допомогою шаблону. 
Створення аплікацій із вирізаних форм.

Симетричні форми. Симетрія у приро-
ді. Послідовність дій під час виготовлення 
простих симетричних форм із паперу. 
Практична робота. Вирізання деталей 
виробів симетричної форми. Створення 
аплікацій із вирізаних простих симетричних 
форм.

Згинання і складання паперу. Раціональ-
не використання паперу. Послідовність дій 
під час згинання паперу. Ознайомлення з 
технікою оригамі (загальні поняття).
Практична робота. Створення найпро-
стіших виробів у техніці оригамі.

Аплікація з паперу. Види аплікацій. 
Ескіз виробу. Послідовність дій під час 
створення аплікацій.
Практична робота. Виготовлення натюр-
морту.
Виготовлення пейзажу.
Виготовлення сюжетних казкових компози-
цій.
Виготовлення комбінованих аплікацій.

Робота із природними матеріалами. При-
родні матеріали (сухі квіти та листя, плоди, 
кора, гілки, мох, камінці та ін.) та їх вико-
ристання для виготовлення виробів. Під-
готовка природних матеріалів до роботи. 
Інструменти для роботи. Послідовність дій 
під час виготовлення виробів із природних 
матеріалів.

вміє виготовляти аплікації із рваних частин 
паперу;

характеризує специфіку різання паперу 
ножицями по прямій лінії та по лінії згину;
знає способи нанесення зображення на па-
пір;
вміє копіювати зображення за допомогою 
шаблону;
володіє навичками копіювання найпрості-
ших форм за допомогою шаблону та ство-
рення з вирізаних форм аплікацій;
називає сорти паперу;

має уявлення про симетричні форми виро-
бів;
наводить приклади симетрії у природі;
розуміє послідовність дій під час виготов-
лення простих симетричних форм;
володіє навичками вирізання деталей ви-
робів простої симетричної форми;
вміє створювати аплікації з простих симе-
тричних форм;
розкриває значущість раціонального вико-
ристання паперу;
знає способи згинання паперу;
має загальне уявлення про техніку оригамі;
називає послідовність дій під час згинання 
паперу;
вміє створювати найпростіші оригамі;

має загальне уявлення про аплікації з па-
перу;
називає види аплікацій;
розкриває послідовність дій під час ство-
рення аплікацій;
володіє навичками виготовлення натюр-
морту, пейзажу, сюжетних казкових компо-
зицій і комбінованих аплікацій;

називає природні матеріали, які можна ви-
користати для виготовлення виробів;
має уявлення про підготовку природних ма-
теріалів до роботи;
розкриває призначення інструментів для 
роботи;

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів



Практична робота. Виготовлення апліка-
цій із природних матеріалів з використан-
ням клеєного способу з’єднання.
Виготовлення персонажів казок та мульт-
фільмів із природних матеріалів на площи-
ні.
Виготовлення композицій за мотивами ка-
зок.

Прикраси із паперу. Оздоблення виробів із 
паперу. Послідовність дій під час виготов-
лення прикрас із паперу. Способи з’єднання 
окремих частин виробів.
Практична робота. Виготовлення при-
крас, валентинок, простих ялинкових ігра-
шок із паперу (грибочки, зірочки, рибки, 
ланцюжки, гірлянди, дощик тощо).

Робота із пластиліном. Пластилін як мате-
ріал для ліплення. Властивості пластиліну. 
Іструменти та пристосування для обробки 
пластиліну. Безпека праці. Послідовність 
дій під час виготовлення виробів із пласти-
ліну на площині за зразком.
Практична робота. Виготовлення із плас-
тиліну плоских зображень фруктів, овочів, 
квітів, казкових героїв.
Виготовлення виробів із пластиліну на пло-
щині за власним задумом.

Самообслуговування. Одяг і взуття. При-
значення одягу та взуття. Ознайомлення 
з основними матеріалами, які використо-
вуються для виготовлення одягу і взуття. 
Поділ одягу та взуття відповідно до сезону. 
Основні відомості про правила догляду за 
одягом і взуттям.

Практична робота. Відпрацьовування 
прийомів зав’язування шнурків на одязі та 
взутті.

знає послідовність дій під час виготовлення 
виробів із природних матеріалів;
уміє виготовляти аплікації із природних ма-
теріалів на площині з використанням клею;
володіє навичками виготовлення компози-
цій за мотивами казок;

пояснює значущість оздоблення виробів із 
паперу;
знає послідовність дій під час виготовлення 
прикрас із паперу;
називає способи з’єднання окремих частин 
прикрас із паперу;
вміє виготовляти прикраси, валентинки, 
прості ялинкові іграшки з паперу;

характеризує пластилін як матеріал для 
ліплення;
знає властивості пластиліну;
називає інструменти та пристосування для 
обробки пластиліну;
розкриває послідовність дій під час виго-
товлення виробів із пластиліну на площині 
за зразком;
вміє виготовляти із пластиліну за заданим 
зразком вироби на площині;
володіє навичками виготовлення виробів 
із пластиліну на площині за власним заду-
мом;

розуміє призначення одягу та взуття;
пояснює необхідність систематичного до-
гляду за одягом та взуттям;
має уявлення про основні матеріали, які 
використовуються для виготовлення одя-
гу і взуття;
називає асортимент одягу та взуття відпо-
відно до сезону;
характеризує основні правила догляду за 
одягом і взуттям;
уміє зав’язувати шнурки на одязі та взутті;
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володіє навичками конструювання найпро-
стіших виробів;

уміє конструювати і виготовляти аплікації 
календарно-обрядових свят;
володіє навичками співпраці в парі, групі та 
колективі;
має загальні уявлення про організацію пра-
ці в шкільній бібліотеці та ідальні;
називає виготовлені учнями вироби;
характеризує види діяльності та результа-
ти праці старшокласників;
уміє проаналізувати й узагальнити резуль-
тати екскурсії

Комбіновані роботи. Конструювання най-
простіших виробів, іграшок за допомогою 
засвоєних раніше технологій аплікації.

Практична робота. Конструювання і ви-
готовлення (індивідуальних, парних, групо-
вих, колективних) аплікацій до свят.

Екскурсії. Екскурсія до шкільної бібліоте-
ки та їдальні. Ознайомлення із загальними 
правилами безпеки життя, обладнанням, 
організацією в бібліотеці та їдальні. Обго-
ворення результатів екскурсії.

Теми бесід:
  «Бджола мала, та й та працює»;

  «Землю сонце прикрашає, а людину — 
праця»;

  «Праця годує, а лінь — марнує»;

  «Цінуймо працю інших»;

  «Праця та професія в житті людини»;

  «Кращий мамин помічник» тощо

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів



2 КЛАС

Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин 
за темами програмового матеріалу

№
пор. Зміст навчального матеріалу Кількість 

годин

1 Робота із природними матеріалами 4

2 Аплікація з використанням ниток 2

3 Згинання і складання паперу 4

4 Паперові об’ємні фігури 2

5 Орнамент 2

6 Оригамі 3

7 Витинанка 3

8 Робота із пластиліном на площині з елементами творчості 4

9 Самообслуговування. Культура харчування 1

10 Самообслуговування. Одяг і взуття 1

11 Макетування 3

12 Екскурсії 2

13 Резерв 4

Усього 35

Учень/учениця:
називає композиції із природних матеріа-
лів;
має уявлення про виготовлення композицій 
із природних матеріалів;
розкриває послідовність дій під час виго-
товлення виробів із природних матеріалів 
на площині;
вміє виготовляти предметні й сюжетні аплі-
кації з паперу і природних матеріалів у парі 
та групі;
володіє навичками створення нескладних 
сюжетних композицій з елементами твор-
чості;

має загальні уявлення про застосування 
ниток;
називає види ниток;
розкриває послідовність дій під час виго-
товлення аплікацій із ниток;
називає інструменти для виготовлення 
аплікацій із ниток і правила безпечної ро-
боти з ними;

Робота із природними матеріалами. Ви-
готовлення композицій із природних ма-
теріалів (насіння, плоди, крупи). Послідов-
ність дій та безпека праці під час виготов-
лення виробів із природних матеріалів на 
площині.

Практична робота. 
Виготовлення із природних матеріалів 
предметних і сюжетних аплікацій, компо-
зицій (букетів, пейзажів, казкових героїв 
тощо).
Створення сюжетних композицій з елемен-
тами творчості (парна, групова робота).

Аплікація з використанням ниток. Засто-
сування ниток. Види ниток. Послідовність 
дій під час виготовлення аплікацій із ниток. 
Інструменти для роботи та прийоми їхнього 
застосування.
Практична робота. Виготовлення апліка-
ції з використанням ниток.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
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Виготовлення аплікацій із засипанням 
ма люнка різаними нитками та їх прикле-
ювання.

Згинання і складання паперу. Аплікації 
з паперу і картону. Види паперу і картону. 
Властивості картону. Галузі застосування 
паперу і картону. Послідовність дій під час 
виготовлення аплікацій із паперу і картону 
за шаблоном.
Практична робота. Виготовлення сюжет-
них аплікацій із паперу і картону.
Виготовлення з деталей геометричної фор-
ми паперових макетів килимів, прикрас, 
елементів лицарських обладунків.
Виготовлення декоративної листівки, кон-
верта тощо.

Паперові об’ємні фігури. Елементи гра-
фічної грамоти. Правила розмічання на па-
пері і картоні. Лінії. Розгортки прямокутних 
форм. Послідовність дій під час виготов-
лення паперових об’ємних фігур.
Практична робота. Виготовлення ялин-
кових прикрас об’ємної форми, подарунко-
вих коробочок тощо.

Орнамент. Види орнаменту. Декоративно-
ужиткове мистецтво. Послідовність дій під 
час виготовлення орнаментів.
Практична робота. Виготовлення орна-
ментів у смужці.
Виготовлення орнаментів на прямокутній 
та круглій основах.

Оригамі. Пластика паперу. Послідовність 
дій під час виготовлення оригамі. 
Практична робота. Створення за схемою 
фігур літачка, човника, котика, песика тощо.
Створення квітів у техніці оригамі.

Витинанка. Витинанка як вид народних 
ремесел України. Послідовність дій під час 
виготовлення витинанок. Безпека праці з 
інструментом.
Практична робота. Виготовлення сніжи-
нок, серветок, мережок технікою витинанки.

вміє виготовляти аплікації з використанням 
ниток;

має уявлення про галузі застосування па-
перу і картону;
називає види паперу і картону;
виділяє властивості картону;
знає послідовність дій під час виготовлення 
аплікацій із паперу і картону;
вміє виготовляти сюжетні аплікації з паперу 
і картону за шаблоном;
володіє навичками виготовлення декора-
тивних виробів із деталей геометричної 
форми;

має загальні уявлення про графічні еле-
менти;
знає правила розмічання на папері і карто-
ні;
вміє креслити лінії і розгортки прямокутної 
форми;
розкриває послідовність дій під час виго-
товлення паперових об’ємних фігур;
володіє навичками виготовлення прикрас 
об’ємної форми;

має загальні уявлення про орнамент;
називає види орнаменту;
знає, що таке декоративно-ужиткове мис-
тецтво;
розкриває послідовність дій під час виго-
товлення орнаментів;
уміє виготовляти орнаменти на прямокут-
ній та круглій основах;

має загальні уявлення про пластику папе-
ру й оригамі;
розкриває послідовність дій під час виго-
товлення оригамі;
володіє навичками створення за зразком 
найпростіших оригамі;

має загальні уявлення про техніку витинан-
ки;
розкриває послідовність дій під час виго-
товлення витинанок;
уміє виготовляти сніжинки, серветки, ме-
режки технікою витинанки;
має загальні уявлення про пластилін та 
його застосування;
розкриває послідовність виготовлення ви-
робів на площині з пластиліну;
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Робота із пластиліном на площині з еле-
ментами творчості. Пластилін і його за-
стосування. Послідовність виготовлення 
виробів на площині з пластиліну.
Практична робота. Виготовлення виро-
бів із пластиліну за завданням учителя.
Ліплення сюжетних композицій (парно, гру-
пами) на задану вчителем тему.

Самообслуговування. Культура харчуван-
ня. Правила поведінки за столом. Столовий 
посуд різного призначення. Сервірування 
столу.
Практична робота. Сервірування столу.

Самообслуговування. Одяг. Правила до-
гляду за одягом. Шиття. Інструменти й ма-
теріали для шиття. Послідовність дій під 
час шиття.
Практична робота. Пришивання ґудзиків.

Макетування. Виготовлення і оздоблення 
об’ємних виробів. Розмічання розгорток на 
аркуші в клітинку. Послідовність дій під час 
виготовлення й оздоблення об’ємних виро-
бів.

Практична робота. Виготовлення маке-
тів (сільської хати, багатоповерхового бу-
динку тощо).

Екскурсії. Ознайомлення з традиційними 
народними ремеслами в Україні. Екскурсія 
до майстерні із традиційними народними 
ремеслами, на підприємство (до майстер-
ні) з обробки глини, тканини. Обговорення 
екскурсії — яку продукцію випускають, яке 
обладнання застосовують, які професії 
тамтешніх працівників та ін.

Теми бесід на уроці: 

  «Ознайомлюємося із професіями»; 

  «Навіщо людина працює»;

  «Діло майстра хвалить»; 

  «Професії моїх батьків»; 

  «Коли я виросту...» тощо

вміє виготовляти вироби з пластиліну за за-
вданням учителя;
володіє навичками ліплення сюжетних ком-
позицій (у парі, у групі) на задану вчителем 
тему; 

має загальні уявлення про культуру харчу-
вання;
знає правила поведінки за столом;
розуміє призначення столового посуду;
володіє початковими навичками сервіру-
вання столу;
має загальні уявлення про правила догля-
ду за одягом;
називає інструменти й матеріали для шит-
тя;
знає послідовність дій під час шиття;
вміє пришивати ґудзики;

має загальні уявлення про виготовлення і 
оздоблення об’ємних виробів;
знає, що таке розгортка виробу;
володіє навичками розмічання розгорток;
розкриває послідовність дій під час виго-
товлення й оздоблення об’ємних виробів;
уміє виготовляти макети виробів;

називає традиційні народні ремесла в 
Україні;
має загальні уявлення про виготовлення 
виробів на підприємствах та в майстернях 
з традиційними народними ремеслами;
характеризує професії людей, які працю-
ють на підприємствах з обробки глини, тка-
нини;
знає продукцію, яку виготовляють на під-
приємствах та в майстернях із традиційни-
ми народними ремеслами;
пояснює призначення обладнання та ін-
струментів, які використовують фахівці;
вміє проаналізувати й узагальнити резуль-
тати екскурсії

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
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3 КЛАС
Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин 

за темами програмового матеріалу

№
пор. Зміст навчального матеріалу Кількість 

годин

1 Витинанка 3

2 Мозаїка 2

3 Квілінг 2

4 Оригамі 3

5 Робота із пластиліном 2

6 Комбінування природних і пластичних матеріалів 2

7 Робота з волокнами та нитками 1

8 Аплікація із тканини 2

9 Виготовлення об’ємних фігур із дроту 2

10 Бісероплетіння 2

11 Мозаїка із природних та штучних матеріалів 2

12 Декорування виробів 2

13 Самообслуговування. Культура харчування 1

14 Самообслуговування. Одяг і взуття 1

15 Виготовлення й оздоблення виробів об’ємної форми 2

16 Екскурсії 2

17 Резерв 4

Усього 35

Учень/учениця:
має загальні уявлення про техніку виготов-
лення витинанок;
розкриває послідовність дій під час виго-
товлення виробів технікою витинанки;
володіє прийомами роботи інструментом;
уміє виготовляти листівки й серветки техні-
кою витинанки;
володіє початковими навичками виготов-
лення виробів технікою витинанки на зада-
ну вчителем тему;

має загальні уявлення про виготовлення 
мозаїки технікою торцювання;
пояснює сутність контурного торцювання 
під час виготовлення мозаїки;
знає основні прийоми роботи й послідов-
ність виконання мозаїки;
володіє початковими навичками виготов-
лення контурної мозаїки технікою торцю-
вання;

Витинанка. Загальні відомості про техніку 
виготовлення витинанок. Послідовність ро-
біт під час виготовлення виробів технікою 
витинанки. Прийоми роботи інструментом.

Практична робота. 
Виготовлення листівок, серветок технікою 
витинанок.

Мозаїка. Торцювання (контурне). Загальні 
відомості про виготовлення мозаїки техні-
кою торцювання. Основні прийоми роботи 
та послідовність виконання мозаїки техні-
кою торцювання.

Практична робота. Виготовлення мозаї-
ки технікою торцювання.
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Квілінг. Загальні відомості про техніку кві-
лінг. Основні прийоми роботи та послідов-
ність виготовлення виробів технікою квілінг.

Практична робота. Виготовлення виро-
бів вільної тематики технікою квілінг.

Оригамі. Виготовлення об’ємних виробів 
технікою оригамі. Інструменти і пристосу-
вання для роботи в техніці оригамі.

Практична робота. Створення об’ємних 
виробів технікою оригамі (квіти, фігурки зві-
рів, птахів та ін.). 

Робота із пластиліном. Вироби об’ємної 
форми. Рельєф. Барельєф. Об’ємна фігу-
ра. Послідовність виготовлення об’ємних 
виробів із пластиліну.

Практична робота. Виготовлення із плас-
тиліну барельєфних форм.
Виготовлення із пластиліну об’ємних сю-
жетних композицій за вибором учителя. 

Комбінування природних і пластичних 
матеріалів. Послідовність дій під час виго-
товлення виробів із природних матеріалів і 
пластиліну.

Практична робота. Виготовлення виро-
бів із природних матеріалів та пластиліну. 

Робота з текстильними волокнами та 
нитками. Властивості текстильних волокон 
та ниток. Особливості з’єднання та правила 
різання текстильних ниток і волокон.

Практична робота. Виготовлення ігра-
шок з ниток.

Аплікація з тканини. Види та властивості 
тканин. Використання тканин. Прийоми рі-
зання тканини та особливості її з’єднання з 
папером. Безпека праці.

Практична робота. Виготовлення апліка-
цій з використанням тканини.

має загальні уявлення про виготовлення 
аплікацій технікою квілінг;
розкриває загальні відомості про техніку 
квілінг;
знає основні прийоми роботи й послідов-
ність виготовлення виробів технікою квілінг;
володіє початковими навичками виготов-
лення виробів технікою квілінг;

має загальні уявлення про виготовлення 
об’ємних виробів технікою оригамі;
називає інструменти і пристосування для 
роботи в техніці оригамі;
вміє створювати об’ємні вироби технікою 
оригамі;

має загальні уявлення про вироби об’ємної 
форми;
пояснює, що таке рельєф і барельєф;
розкриває послідовність виготовлення 
об’ємних виробів із пластиліну;
вміє виготовляти з пластиліну барельєфні 
форми;
володіє початковими навичками виготов-
лення із пластиліну об’ємних сюжетних 
композицій за вибором учителя;

має загальні уявлення про комбінування 
природних і пластичних матеріалів у виро-
бах;
розкриває послідовність дій під час виго-
товлення виробів із природних матеріалів і 
пластиліну;
вміє виготовляти вироби із природних ма-
теріалів та пластиліну;

має загальні уявлення про роботу з тек-
стильними волокнами та нитками;
знає властивості текстильних волокон та 
ниток;
розкриває особливості з’єднання та прави-
ла різання текстильних ниток і волокон;
уміє виготовляти аплікації з ниток на пло-
щині;

знає види та властивості тканин;
має загальні уявлення про використання 
тканин;
розкриває особливості різання тканини та її 
з’єднання з папером;
вміє виготовляти аплікації з використанням 
тканини;

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
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Виготовлення об’ємних фігур із дроту. 
Прийоми роботи з м’яким дротом (одно-
жильний дріт), його загинання при констру-
юванні виробів. Вимірювання заготовок не-
обхідної довжини та різання. Скручування 
дроту.
Практична робота. Виготовлення із дроту 
виробів технікою вигинання та скручуван ня 
(силуетів тварин, людей, птахів та ін.).

Бісероплетіння. Особливості виготовлен-
ня виробів із бісеру. Матеріали для бісеро-
плетіння. Послідовність виконання опера-
цій нанизування бісеру на основу.

Практична робота. Виготовлення плос-
ких виробів (намиста, ланцюжки тощо) тех-
нікою нанизування бісеру.

Мозаїка із природних і штучних матеріа-
лів. Основні прийоми та послідовність ви-
готовлення мозаїки із природних та штуч-
них матеріалів.

Практична робота. Створення мозаїки із 
природних і штучних матеріалів.

Декорування виробів. Способи декору-
вання виробів. Орнамент. Писанка як один 
із символів України. Декорування писанок. 

Практична робота. Виготовлення апліка-
цій писанки відомими техніками.
Декорування писанки.

Самообслуговування. Культура харчуван-
ня. Правила поведінки за столом. Сервіру-
вання святкового столу. Складання серве-
ток.

Практична робота. Складання серветок 
для сервірування святкового столу (свічка, 
парус тощо).

має загальні уявлення про виготовлення 
об’ємних фігур із дроту;
знає прийоми роботи з м’яким одножиль-
ним мідним дротом;
володіє навичками вимірювання, загинан-
ня, скручування та різання дроту;
вміє виготовляти з дроту вироби технікою 
вигинання та скручування;

має загальні уявлення про бісероплетіння;
називає матеріали для бісероплетіння;
знає особливості виготовлення виробів із 
бісеру;
розкриває послідовність дій під час виго-
товлення виробів технікою бісероплетіння;
вміє виготовляти плоскі вироби технікою бі-
сероплетіння;

має загальні уявлення про мозаїку із при-
родних і штучних матеріалів;
знає основні прийоми та послідовність ви-
готовлення мозаїки із природних і штучних 
матеріалів;
уміє створювати мозаїку із природних і 
штучних матеріалів;

має загальні уявлення про декорування ви-
робів;
називає способи декорування виробів;
знає, що таке орнамент;
характеризує писанку як один із символів 
України;
розкриває послідовність дій під час декору-
вання писанок;
уміє виготовляти аплікації писанки відоми-
ми техніками;
володіє початковими навичками декоруван-
ня писанки;

має загальні уявлення про культуру харчу-
вання;
знає правила поведінки за столом;
розуміє специфіку сервірування святково-
го столу;
розкриває послідовність складання серве-
ток;
вміє складати серветки для святкового сто-
лу;
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має загальні уявлення про оздоблення одя-
гу та взуття;
знає, що таке вишивка;
називає інструменти й матеріали для ви-
шивки;
розкриває послідовність оздоблення виро-
бів вишивкою;
вміє виготовляти мережки;

має загальні уявлення про виготовлення й 
оздоблення виробів об’ємної форми;
знає специфіку виготовлення виробів 
об’ємної форми з коробок, упаковок та са-
мостійно виготовлених об’ємних деталей;
розкриває послідовність дій під час виго-
товлення та оздоблення виробів відомими 
техніками та матеріалами;
вміє виготовляти й оздоблювати вироби 
об’ємної форми;

має загальні уявлення про діяльність стар-
шокласників у майстерні й на присадибній 
ділянці, людини на виробництві у держав-
ному або ж у приватному секторі;
називає зміст, умови, засоби та результати 
праці професії батьків;
уміє проаналізувати й узагальнити резуль-
тати екскурсії

Самообслуговування. Одяг і взуття. 
Оздоблення одягу та взуття. Вишивка. Ін-
струменти та матеріали для вишивки. По-
слідовність оздоблення виробів вишивкою.

Практична робота. Виготовлення най-
простішого виду мережки.

Виготовлення й оздоблення виробів 
об’ємної форми. Виготовлення об’ємних 
виробів з коробок, упаковок та самостійно 
виготовлених об’ємних деталей. Оздоблен-
ня виготовлених виробів відомими техніка-
ми та матеріалами.

Практична робота. Виготовлення й оздо-
блення виробів об’ємної форми (транспорт-
них засобів, будинків та інших іграшок).

Екскурсії. Екскурсії до шкільної майстер-
ні, присадибної ділянки, на виробництво, в 
державну або приватну організацію. Озна-
йомлення (без входу до небезпечної зони) 
та фіксація засобами відео- та фототехніки 
виробничої діяльності працівників підпри-
ємства, спостереження на відстані, дозво-
леній правилами безпеки життя, за дією 
транспортних засобів і механізмів. Обгово-
рення результатів екскурсії
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Учень/учениця:
має загальні уявлення про конструювання 
рухомих моделей із картону та паперу;
знає способи виготовлення рухомих моде-
лей із паперу та картону.
вміє обирати та виготовляти вироби відо-
мими техніками;
володіє початковими навичками виготов-
лення паперових моделей із рухомими де-
талями;

знає, що таке сюжетна витинанка;
має загальні уявлення про особливості сю-
жетних витинанок різних регіонів України;
розкриває послідовність виготовлення ви-
робів технікою витинанки;
вміє виготовляти вироби технікою витинан-
ки;

Конструювання рухомих моделей із кар-
тону та паперу. Загальні відомості про 
способи виготовлення рухомих моделей із 
паперу і картону.
Практична робота. Виготовлення виро-
бів відомими техніками на вибір учнів. 

Виготовлення паперових моделей із ру-
хомими деталями.

Сюжетна витинанка. Уявлення про осо-
бливості сюжетних витинанок різних регі-
онів України. Послідовність виготовлення 
виробів технікою витинанки.
Практична робота. Виготовлення ком-
позицій силуетів героїв казок технікою ви-
тинанки.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

4 КЛАС

Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин 
за темами програмового матеріалу

№
пор. Зміст навчального матеріалу Кількість 

годин

1 Конструювання рухомих моделей із картону та паперу 2

2 Сюжетна витинанка 2

3 Оригамі 2

4 Виготовлення штучних квітів об’ємної форми 1

5 Колаж 2

6 Робота із пластиліном 3

7 Бісероплетіння 1

8 Робота із сучасними штучними матеріалами 2

9 Плетіння 2

10 Вишивання 2

11 Об’ємна аплікація із тканини та ґудзиків 3

12 Об’ємні фігури із дроту 1

13 Декоративне панно 1

14 Художнє оздоблення та дизайн 2

15 Самообслуговування. Одяг і взуття. 1

16 Пап’є-маше 2

17 Екскурсії 2

18 Резерв 4

Усього 35



Оригамі. Створення об’ємних фігур техні-
кою оригамі за зразком. Доповнення орига-
мі додатковими елементами та оздоблення 
за власним задумом.

Практична робота. Створення об’ємних 
фігур технікою оригамі (жабка, журавлик 
тощо) з елементами творчості.

Виготовлення штучних квітів об’ємної 
форми. Послідовність виготовлення штуч-
них квітів об’ємної форми. Способи кріплен-
ня елементів.
Практична робота. Виготовлення листі-
вок, квітів об’ємної форми.

Колаж. Поняття про колаж. Комбінування 
різноманітних матеріалів для створення 
композиції-колажу.

Практична робота. Виготовлення сюжет-
ної композиції-колажу за власним задумом.

Робота з пластиліном. Послідовність ви-
готовлення виробів об’ємної форми з плас-
тиліну за власним задумом.

Практична робота.
Виготовлення з пластиліну об’ємних фігур 
тварин, казкових героїв з творчим доповне-
нням.
Створення колективних композицій із ви-
готовлених виробів запропонованої вчите-
лем тематики.

Бісероплетіння. Послідовність виготов-
лення об’ємних виробів технікою бісеро-
плетіння.

Практична робота. Виготовлення об’єм-
них виробів із бісеру (квітів, тваринок, ялин-
кових прикрас тощо).

Робота з сучасними штучними матеріа-
лами. Властивості штучних матеріалів: 
пластик, поролон, синтепон, вата. Послі-
довність виготовлення простих виробів із 
використанням пластику, поролону, синте-
пону, вати.

Практична робота. Виготовлення виро-
бів із сучасних штучних матеріалів.

знає, що таке оригамі;
розкриває послідовність виготовлення 
об’ємних фігур технікою оригамі;
вміє доповнити оригамі додатковими еле-
ментами та оздобити за власним задумом;
володіє початковими навичками створення 
об’ємних фігур технікою оригамі з елемен-
тами творчості;

має загальні уявлення про виготовлення 
штучних квітів об’ємної форми;
розкриває послідовність дій під час виго-
товлення штучних квітів об’ємної форми;
знає способи кріплення елементів виробу;
вміє виготовляти вироби об’ємної форми;

має загальні уявлення про колаж;
розкриває специфіку комбінування різно-
манітних матеріалів для створення компо-
зицій-колажів;
уміє виготовляти сюжетні композиції-кола-
жі за власним задумом;

має загальні уявлення про виготовлення 
виробів із пластиліну;
розкриває послідовність виготовлення ви-
робів об’ємної форми із пластиліну за влас-
ним задумом;
уміє виготовляти із пластиліну об’ємні фігу-
ри і творчо доповнювати їх;
володіє навичками створення колективних 
композицій із виготовлених виробів;

має загальні уявлення про бісероплетіння;
розкриває послідовність дій під час виго-
товлення об’ємних виробів технікою бісеро-
плетіння;
вміє виготовляти об’ємні вироби з бісеру;

знає властивості штучних матеріалів (плас-
тику, поролону, синтепону, вати);
має загальні уявлення про виготовлення 
виробів із сучасних штучних матеріалів;
знає послідовність виготовлення простих 
виробів із пластику, поролону, синтепону та 
вати;
вміє виготовляти вироби із сучасних штуч-
них матеріалів;
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Плетіння. Способи плетіння зі стрічок, тов-
стих ниток, шнурів. Основні прийоми робо-
ти та послідовність виготовлення виробів 
технікою плетіння.

Практична робота. Виготовлення виро-
бів (ляльки-мотанки, закладок, сувенірів 
тощо) технікою плетіння. 

Вишивання. Оздоблення виробів технікою 
вишивки. Основні прийоми роботи технікою 
вишивки. Витягування нитки з основи. Шов 
уперед голкою. Шов назад голкою. Послі-
довність виготовлення виробів технікою ви-
шивки.

Практична робота. Оздоблення виробів 
(серветки, носової хустинки) технікою ви-
шивки.

Об’ємна аплікація з тканини та ґудзиків. 
Послідовність виготовлення об’ємної аплі-
кації на тканині з використанням ґудзиків. 
Пришивання ґудзиків.

Практична робота. Виготовлення об’єм-
них виробів (картин, листівок, сюжетів укра-
їнських народних казок тощо).
Виготовлення найпростішої м’якої іграшки.

Об’ємні фігури із дроту. М’який (одно-
жильний) дріт. Властивості дроту. Згинання 
дроту. Закручування дроту на циліндрич-
ну основу. Послідовність виготовлення 
об’ємних виробів із дроту.

Практична робота. Виготовлення об’єм-
них виробів (образів людей, звірів, техніч-
них засобів тощо) із дроту.

Декоративне панно. Послідовність ви-
готовлення декоративних панно. Спосо-
би з’єднання деталей (пластилін, клей) 
об’ємних виробів.

Практична робота. Виготовлення деко-
ративного панно (парне, групове) за влас-
ним задумом.

має загальні уявлення про плетіння виробів;
називає способи плетіння зі стрічок, тов-
стих ниток, шнурів;
знає основні прийоми роботи та послідов-
ність виготовлення виробів технікою пле-
тіння;
вміє виготовляти вироби технікою плетіння; 

має загальні уявлення про оздоблення ви-
робів технікою вишивки;
називає основні прийоми роботи в техніці 
вишивки;
знає, як витягувати нитки з основи;
вміє виконувати шов уперед голкою та шов 
назад голкою;
розкриває послідовність виготовлення ви-
робів технікою вишивки;
володіє початковими навичками оздоблен-
ня виробів технікою вишивки;

має загальні уявлення про об’ємну апліка-
цію із тканини та ґудзиків;
пояснює послідовність виготовлення 
об’ємної аплікації на тканині з використан-
ням ґудзиків;
знає, як пришивати ґудзики;
вміє виготовляти об’ємні аплікації на ткани-
ні з використанням ґудзиків;
володіє навичками виготовлення найпро-
стішої м’якої іграшки;

має загальні уявлення про виготовлення 
об’ємних фігур із дроту;
характеризує властивості м’якого одно-
жильного дроту;
знає, як згинати та закручувати дріт на ци-
ліндричну основу;
розкриває послідовність виготовлення 
об’ємних виробів із дроту;
вміє виготовляти об’ємні вироби із дроту;

має загальні уявлення про декоративне 
панно;
пояснює послідовність виготовлення деко-
ративних панно;
знає способи з’єднання деталей об’ємних 
виробів;
уміє працювати в парі, у групі під час виго-
товлення декоративного панно;
володіє початковими навичками виготов-
лення декоративного панно за власним за-
думом;
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розуміє значення художнього оздоблення 
та дизайну;
має загальні уявлення про декорування ви-
робів;
називає техніки та матеріали для декору-
вання виробів;
уміє виготовляти декоративні вироби;

має загальні уявлення про одяг і взуття;
пояснює послідовність створення і декору-
вання одягу та взуття;
володіє початковими навичками створення 
і декорування моделей одягу та взуття з па-
перу та картону;

має загальні уявлення про техніку пап’є-
маше;
знає послідовність виготовлення виробів 
технікою пап’є-маше;
вміє працювати в парі та у групі під час ви-
готовлення виробів технікою пап’є-маше;
володіє початковими навичками виго-
товлення декоративних виробів технікою 
пап’є-маше;

має уявлення про професії у державному 
та приватному секторі, у сфері надання по-
слуг і в торгівлі;
називає зміст, засоби та результати праці 
людини в різних сферах професійної діяль-
ності;
вміє проаналізувати, узагальнити і пред-
ставити результати екскурсії;
володіє навичками індивідуальної, парної 
та групової роботи

Художнє оздоблення та дизайн. Декору-
вання створених виробів раніше засвоєни-
ми техніками та відомими матеріалами.

Практична робота. Виготовлення деко-
ративних виробів.

Самообслуговування. Одяг і взуття. Мо-
делювання одягу. Послідовність створення 
і декорування одягу та взуття.
Практична робота. Створення і декору-
вання моделей одягу і взуття з паперу та 
картону.

Пап’є-маше. Ознайомлення з технікою 
пап’є-маше. Послідовність виготовлення 
виробів технікою пап’є-маше.

Практична робота. Виготовлення деко-
ративної тарілочки (попарне, групове, ко-
лективне) за вибором учителя.

Екскурсії. Екскурсії до промислових під-
приємств, організацій та об’єктів торгівлі 
(без входу до небезпечної зони). Ознайом-
лення з обладнанням, організацією праці 
та продукцією. Спостереження за роботою 
спеціалістів. Обговорення результатів екс-
курсії.

Теми бесід на уроці: 

  «Калейдоскоп професій»; 

  «Підприємства нашого міста (селища)»;

  «Чи знаєш ти ціну праці?»
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