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№ 

з/п 
Розділ програми 

Кількість 

годин 

З них 

кільк. К.р. 

З них – кільк. 

С.р. 

З них – кільк. 

проектів 

 
Перший курс (Вибірковий модуль) 

Навчальний варіативний модуль «Дизайн предметів інтер’єру» 

1.  Загальні відомості про дизайн 12 1 1(практика) - 

2.  Види і стилі інтер’єрів 12 1 1(практика) - 

3.  Дизайн предметів інтер’єру 12 1 1(практика) - 

4.  Декорування приміщень 12 1 1(практика) - 

5.  Проект «Виготовлення виробу» 11 - 1(теорія) 1 

 Всього годин 59 4 5 1 

 Другий  курс (Вибірковий модуль) Навчальний модуль «Комп’ютерне проектування» 

1 

Можливості та застосування 

системи автоматичного 

проектування 

6 - 2(теорія) - 

2 

2 

Графічні редактори «bCad, 

AutoCad» 
6 - 2(теорія) - 

 

 

3 

Проект  «будинок моєї мрії», 

«дизайн кухні» 7 - - 1 

 Всього годин 19 0 4 1 

 Третій  курс (Вибірковий модуль) Навчальний модуль «Основи підприємницької 

діяльності» 

1. 7 Основи підприємництва 10 1 2 - 

2. 8 Підприємницька діяльність 9 1 2 - 

3. 9 Проект «домашній бізнес в 

Україні» 

 

8 - 2 1 

 Всього годин 27 2 6 1 

РАЗОМ 105 6 15 3 

          

 

 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 



Мета та завдання навчального предмету «Технології» 

У змісті цієї  навчальної програми основною метою технологічної освіти учнів, має стати 

не сума знань про певну технологію чи наперед визначені способи діяльності для їх вивчення і 

відтворення, а формування в учнів здатності до  самостійного  конструювання цих знань і 

способів діяльності  через призму їх особистісних якостей, життєвих та професійно 

зорієнтованих намірів, самостійного набуття ними досвіду у вирішенні практичних  завдань.   

Провідною умовою для досягнення цієї мети є проектна діяльність учнів, як практика 

особистісно-орієнтованого навчання, яка дозволяє учителю організувати навчання, що 

спрямоване на розв'язання учнями життєво і професійно значущого практичного завдання 

(справи).  

Така діяльність учнів обумовлює інтерактивну,  навчально-дослідну  та інші види 

діяльності, що відбуваються у руслі проектної, як провідної, та інших навчальних технологій 

(проблемного навчання, критичного мислення, технології комбінованого навчання та ін.). 

Навчальний предмет «Технології» покликаний розв'язувати наступні  завдання: 

- індивідуальний розвиток особистості, розкриття її творчого потенціалу через  

формування  ключових та предметних  компетентностей; 

- розвиток у старшокласників критичного мислення як засобу саморозвитку, здатності до 

підприємливості, пошуку і застосування знань на практиці, які є спільними для будь-яких видів 

сучасної технологічної діяльності людини; 

- оволодіння уміннями практичного використання нових інформаційно-цифрових 

технологій; 

- розширення та систематизація знань  про технології і технологічну діяльність як 

основний засіб проектної,  дизайнерської,  творчої, підприємницької та інших видів сучасної 

діяльності людини; 

- виховання свідомої та активної життєвої позиції, готовності до співпраці в групі, 

відповідальності у досягненні поставлених завдань; 

- уміння обґрунтовано відстоювати власну позицію, що є передумовою підготовки 

майбутнього громадянина до життя в демократичному суспільстві, здатного його змінювати  і 

захищати. 

Навчальний модуль «Дизайн предметів інтер’єру» 
Очікувальні результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

Алгоритм проектної 

діяльності учнів 

Орієнтовні проекти 

Учень/учениця: 

Знаннєвий компонент 

Знає визначальні особливості стилів 

інтер’єру (античний, барокко, класицизм, 

ампір, модерн, хай-тек, мінімалізм, 

еклектика). 

Розуміє сутність принципів дизайну 

(відповідність змісту, цілісність, традиції, 

єдність форми та змісту тощо). 

Називає засоби художнього конструювання 

(пропорції, повтори, симетрія та асиметрія, 

контраст, нюанс). 

Розуміє поняття композиції. 

Має уявлення про конструкційні матеріали 

для  облаштування власного інтер’єру 

(деревина, метали та сплави, пластики, 

текстильні матеріали, рослини). 

Пояснює доцільність вибору 

конструкційних матеріалів, безпечних для  

здоров’я людини та навколишнього 

середовища. 

Визначення теми та 

завдань проекту.  

Пошук інформації,  

актуальної для 

проекту.  

Художнє 

конструювання форми 

та композиції 

оздоблення. 

Добір конструкційних 

матеріалів. 

Добір технологій для 

реалізації проекту. 

Виготовлення 

предмету інтер’єру. 

Презентація проекту 

Світильник (настільна 

лампа, торшер, бра). 

Декоративна ваза (для 

живих рослин,  

композицій з сухих 

рослин). 

Декоративне панно. 

Поличка.  

Годинник (настінний, 

настільний). 

Інсталяція (тематична, 

святкова). 

Топіарій.  

Столова білизна. 

Текстильні вироби 

інтер’єрного 

призначення (столова 

білизна, килимки, 

штори, чохли, 

декоративні подушки 

тощо). 



Розуміє роль природних матеріалів як 

важливого екологічного ресурсу у 

збереженні довкілля. 

Характеризує роль кольору в композиції 

(кольоровий тон, насиченість, світло у 

кольорі, вплив кольору на сприйняття). 

Розуміє іншомовну термінологію. 

Діяльнісний компонент 

Застосовує засоби та методи художнього 

конструювання (замальовки, клаузура, 

макетування тощо) під час розробки 

композиції предмету та його оздоблення.  

Застосовує властивості та поєднання 

кольорів у оформленні виробу.  

Виконує малюнки предметів  відповідно до 

стилю інтер’єру.  

Добирає конструкційні матеріали та 

інструменти для роботи. 

Визначає технологію виготовлення виробу. 

Розраховує орієнтовний бюджет проекту. 

Виконує технологічні операції відповідно до 

обраного виробу та технології його 

виготовлення. 

Вирізняє технології виготовлення та 

оздоблення виробів, поширені в регіоні 

проживання за характерними ознаками. 

Здійснює економічну оцінку виготовленого 

виробу. 

Дотримується правил безпечної праці при 

виконанні технологічних операцій. 

Ціннісний компонент 

Усвідомлює доцільність застосування 

принципів дизайну для створення власного 

дизайн-проекту.   

Обґрунтовує власну позицію щодо вибору 

технології обробки конструкційного 

матеріалу. 

Висловлює власну думку та пошановує 

колегіальне ухвалення рішень у роботі в 

групі. 

Усвідомлює важливість дотримання 

технологічної послідовності при 

виготовленні виробу. 

Усвідомлює доцільність вибору 

конструкційних матеріалів, безпечних для  

здоров’я людини та навколишнього 

середовища. 

Обґрунтовує взаємозв’язок між 

дотриманням технології виготовлення та 

якістю виробу. 

Сувенір. 

Сімейна фото рамка. 

Оберіг 

 

Навчальний модуль «Комп’ютерне проектування» 



Очікувальні результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

Алгоритм проектної 

діяльності учнів 

Орієнтовні проекти 

Учень/учениця: 

Знаннєвий компонент 

Знає галузь застосування та можливості 

системи автоматичного проектування 

(САПР) (Компас 3D LT, AutoCad, bCad, 

PatternsCAD, OptiTex та ін.). 

Знає алгоритм виконання кресленика 

(налаштування, використання допоміжних 

елементів, створення та редагування 

геометричних примітивів, нанесення 

розмірів). 

Знає алгоритм побудови 3D моделі у САПР 

(вибір та налаштування системи координат, 

робота з виглядами, створення та 

редагування твердотілих об’єктів, основні 

операції з 3D об’єктами, візуалізація 

тривимірних моделей). 

Називає основні поняття, що 

застосовуються в процесі комп’ютерного 

проектування 

(САПР, геометричний примітив, твердотіле 

моделювання, 3D модель або 3D об’єкт, 

візуалізація). 

Діяльнісний компонент 

Добирає об’єкт проектування. 

Визначає недоліки та переваги об’єкта 

проектування. 

Виконує художнє та технічне 

конструювання виробу. 

Добирає систему автоматичного 

проектування. 

Аналізує будову деталей. 

Виконує кресленики деталей. 

Виконує спрощені 3D моделі деталей та 

(або) виробу за креслениками. 

Дотримується правил гігієни під час роботи 

з комп’ютерами. 

Ціннісний компонент 

Обґрунтовує доцільність використання 

САПР у проектуванні. 

Обґрунтовує вибір конкретної САПР для 

виконання проекту. 

Усвідомлює переваги застосування 

автоматизованих систем проектування над 

традиційним способом проектування. 

Робить висновки про роль систем 

автоматизованого проектування у процесі 

практичної або творчої діяльності 

Визначення теми та 

завдань проекту. 

Пошук інформації,  

актуальної для 

проекту.  

Аналіз об’єкта 

проектування. 

Конструювання. 

Добір системи 

автоматичного 

проектування. 

Виконання 

креслеників. 

Виконання спрощених 

3D моделей деталей та 

виробу. 

Презентація проекту 

Вироби з деревини  

(підставки, полички, 

скриньки, годинники, 

органайзери тощо). 

Пристосування для 

ручної обробки  

конструкційних 

матеріалів  

(пристосування для 

фіксації, шліфувальні 

пристосування, 

пристосування для 

розмічання, 

пристосування для 

загострення, тощо). 

Пристосування для 

рукоділля  

(станок для плетіння 

ґердана, п’яльця тощо). 

Пристосування для 

механічної обробки 

конструкційних 

матеріалів  

(пристосування для 

точіння куль, 

шліфувальні 

пристосування, 

копіювальні 

пристосування тощо). 

Моделі механізмів.  

Конструювання та 

моделювання одягу 

 

 

Навчальний модуль «Основи підприємницької діяльності» 



Очікувальні результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

Алгоритм проектної 

діяльності учнів 

Орієнтовні проекти 

Учень/учениця: 

Знаннєвий компонент 

Розуміє  підприємництво як вид власної чи 

колективної господарської діяльності.  

Знає  основи правової бази розвитку 

підприємництва, основні функції 

підприємництва, суб'єкти та об'єкти 

підприємницької діяльності. 

Розуміє призначення та послідовність 

створення бізнес-плану. 

Розуміє основні поняття: «ринок», «запити 

споживча», «товар», «вартість», 

«собівартість», «прибуток» тощо, у 

контексті організації власної 

підприємницької справи. 

Називає  рушійні сили розвитку 

підприємництва, ключові поняття власного 

проекту. 

Розрізняє основні види підприємств та їх 

організаційні форми. 

Діяльнісний компонент 

Вибирає сфери діяльності. Здійснює пошук   

підприємницьких ідей та їх джерел 

реалізації. Добирає форми організації 

бізнесу. 

Здійснює збір та аналіз маркетингової, 

виробничої та фінансової інформації про 

майбутній бізнес. 

Визначає головне призначення, особливий 

шлях втілення власної справи (бізнес-

проект), що відрізнятиме її від конкурентів.  

Аналізує ризики майбутньої справи: 

характеризує можливості та загрози 

розвитку створюваної справи у зовнішньому 

середовищі.  

Складає та оформляє бізнес-план 

майбутньої справи. 

Ціннісний компонент 

Усвідомлює можливості підприємництва у 

створенні власного добробуту та його 

значення для суспільства. 

Обґрунтовує доцільність організації власної 

справи.  

Усвідомлює необхідність використання 

знань з основ підприємницької діяльності 

для створення прибуткової справи 

Визначення теми та 

завдань проекту. 

Інформація актуальна 

для організації 

підприємницької 

справи (основні 

поняття тощо).  

Добір засобів та 

аналіз інформації для 

реалізації проекту. 

Характеристика 

ключових понять для 

досягнення 

поставлених завдань.  

Визначення 

послідовності 

реалізації проекту. 

Виконання робіт 

відповідно до 

складеного бізнес-

плану.  

Презентація проекту 

Фінансово-кредитне 

підприємництво 

«Банк», «Страхова 

компанія», «Біржа» 

(обґрунтування та 

створення діючих 

моделей страхування, 

кредитування, біржової 

діяльності) 

 

Мале підприємництво 

«Майстер» , «Меблеві 

дрібниці» 

«Український сувенір» 

(роздрібна торгівля) 

 

 

 

 


