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Блок 3. Технологія виготовлення  
виробів інтер’єрного призначення

Номер 
уроку Дата Тема уроку та її зміст Кількість 

годин

Розділ 1. Основи матеріалознавства 1

Конструкційні матеріали та їхні 
властивості
Лабораторно-практична робота. 
Дослідження властивостей матеріалів 

1

Розділ 2. Дизайн предметного середовища 11

Предметне середовище
Лабораторно-практична робота. Аналіз 
предметів інтер’єру

1

Засоби художнього конструювання
Практична робота. Складання 
контрастної композиції із геометричних 
фігур

1

Основні принципи дизайну
Практична робота. Виконання 
графічного проекту за уявою

1

Виготовлення виробів інтер’єрного призначення

Художнє та технічне конструювання 
виробу
Практична робота. Розробка ескізних 
малюнків та креслень виробу, що 
виготовляється

1

Матеріали для виготовлення виробів 
інтер’єрного призначення
Практичні роботи.
1. Добір матеріалів для виготовлення 
виробів інтер’єрного призначення.
2. Складання плану роботи 
з послідовності виготовлення виробу

1
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Номер 
уроку Дата Тема уроку та її зміст Кількість 

годин

Практична робота. 
Виготовлення виробу

1

Практична робота. 
Виготовлення виробу

1

Практична робота. 
Виготовлення виробу

1

Практична робота. 
Виготовлення виробу

1

Декорування виробу
Практична робота. Декорування та оз-
доблення виробу

1

Технологія остаточної обробки виробу
Практична робота. Остаточна обробка 
виробу

1

Розділ 3. Основи техніки, 
технологій і проектування

2

Сучасні методи обробки металу
Лабораторно-практична робота.
Ознайомлення з прийомами  
та методами обробки металів

1

Основи проектної діяльності
Практична робота. 1. Виконання  
ескізів виробу із застосуванням 
комбінаторики

1
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Розділ 4. Технологія побутової діяльності 2

Технології вибору одягу та догляду 
за ним
Практична робота. Визначення розміру 
одягу.
Лабораторно-практична робота. 
Добір засобів догляду за одягом

1

Технології вибору взуття та догляду 
за ним
Практична робота. Визначення розміру 
взуття.
Лабораторно-практична робота. 
Добір засобів догляду за взуттям

1
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Номер 
уроку Дата Тема уроку та її зміст Кількість 

годин

Технологія розкроювання швейного 
виробу
Практичні роботи.
1. Підготовка тканини до розкроювання.
2. Підготовка викрійки до розкроювання.
3. Розкроювання виробу

1

Робота на швейній машині
Практичні роботи.
1. Підготовка швейної машини до роботи.
2. Виконання зразків машинних швів.
3. Визначення послідовності пошиття 
швейного виробу

1

Технологія підготовки виробу до першо-
го примірювання
Практична робота. Підготовка виробу до 
першого примірювання

1

Технологія проведення першого 
примірювання
Практична робота. Проведення першого 
примірювання й усунення виявлених 
недоліків

1

Технологія обробки швів
Практична робота. Обробка швів

1

Технологія обробки застібки
Практична робота. Обробка застібки 
тасьмою «блискавка»

1

Технологія обробки та пришивання по-
яса
Практична робота. Обробка та приши-
вання пояса

1

Технологія обробки нижнього зрізу
Практичні роботи.
1. Проведення другого примірювання.
2. Обробка нижнього зрізу виробу

1
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уроку Дата Тема уроку та її зміст Кількість 

годин

Оздоблення швейного виробу
Практичні роботи.
1. Оздоблення швейного виробу.
2. Остаточна обробка виробу

1

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування 2

Комп’ютерне конструювання одягу
Лабораторно-практична робота.
Ознайомлення із комп’ютерними про-
грамами для побудови креслень швей-
них виробів

1

Основи проектної діяльності
Практична робота. Виконання ескізів 
виробу із застосуванням комбінаторики

1

Розділ 4. Технологія побутової діяльності 2

Технології вибору одягу і взуття та до-
гляду за ними
Лабораторно-практичні роботи.
1. Визначення розміру одягу.
2. Визначення розміру взуття.
Практична робота.
Добір засобів догляду за одягом

1

Мистецтво вибору зачіски
Лабораторно-практичні роботи.
Визначення типу обличчя та добір 
відповідної зачіски

1


