
Трудове навчання 

Трудове навчання (технології) 5-9 класи 

Відповідно до типових освітніх програм для закладів загальної середньої освіти 

на вивчення предмета у 5 - 6 класах відводиться 2 год. на тиждень, у 7 - 9 класах 

- 1 год. на тиждень. Кількість годин трудового навчання в усіх класах може 

збільшуватися за рахунок годин варіативної складової навчальних планів, 

передбачених на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та 

консультації. За рахунок таких годин також можливе впровадження курсів за 

вибором технологічного спрямування. 

Вивчення трудового навчання здійснюється за навчальною програмою, 

затвердженою наказом МОН від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на 

офіційному вебсайті міністерства за покликанням http: 

//mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html). 

Навчальна програма зорієнтована на формування в учнів ключових і предметних 

компетентностей, які покликані наблизити процес трудового навчання до 

життєвих потреб учня, його інтересів та природних здібностей. 

Провідним завданням учителя є реалізація очікуваних результатів навчально-

пізнавальної діяльності учнів, які виписані таким чином, щоб вони були 

спільними для учнів, які навчаються в класах із поділом на групи і без такого 

поділу. При цьому, шлях досягнення результатів визначає учитель відповідно до 

матеріально-технічних можливостей шкільної майстерні, інтересів і здібностей 

учнів, фахової підготовки самого учителя.  

Очікувані результати мають бути досягнуті на кінець навчального року. Вчитель 

може планувати їх досягнення чи при опрацюванні одного проєкта (наприклад: 

розрізняє деталі за способом отримання. 6 кл), чи поетапне їх досягнення при 

виконанні окремих проєктів. (Очікування «Розраховує та планує орієнтовну 

вартість витрачених матеріалів» 8 кл. можна розділити на: обраховує вартість 

затрачених матеріалів - розраховує потребу матеріалів на проєкт - розраховує та 

планує орієнтовну вартість витрачених матеріалів) чи досягнення при 

використанні різних технологій обробки (Знає будову та принцип дії 

інструментів, пристосувань та обладнання для обробки конструкційних 

матеріалів. 7 кл.) 

Орієнтовний перелік об'єктів проєктно-технологічної діяльності учнів - це 

навчальні та творчі проєкти учнів, які можна виконувати за допомогою будьякої 

технології з представлених у змісті програми, з відповідним добором 

конструкційних матеріалів, плануванням робіт, необхідних для створення 

виробу від творчого задуму до його практичної реалізації. 

Формування змісту технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання 

здійснюється саме на основі об’єктів проєктної діяльності, а не технологій. Це 

дає змогу одночасно проєктувати та виготовляти один і той самий виріб за 

допомогою різних основних та додаткових технологій, що є особливо зручним у 

класах, які не поділяються на групи. 



Перелік об’єктів проєктно-технологічної діяльності учнів є орієнтовним та може 

бути доповнений виробами (проєктами) відповідно до матеріальнотехнічної бази 

та вподобань учнів. 

Результатом проєктно-технологічної діяльності учнів має 

бути проєкт (спроєктований і виготовлений виріб чи послуга). 

Орієнтовна кількість проєктів, що освоюються в кожному класі визначається 

навчальною програмою. Важливою складовою виконання учнівських проєктів є 

їх публічний захист, на якому учні доносять інформацію про свою роботу 

(формування ідеї, процес виготовлення, апробація, удосконалення, важливість 

роботи, подальше застосування тощо) доступними для них засобами 

(презентація, графічні зображення, усне пояснення тощо). При захисті проєктів 

важливо, щоб інші учні та вчитель задавали запитання, які спонукатимуть до 

аргументації прийняття тих чи інших рішень при виконанні роботи. Це важливо 

для формування таких важливих навичок як висловлювати свою думку, 

відстоювати свою позицію, вміння вести дискусію, критичне мислення. 

Важливим критерієм вибору проєкту є його значущість для учня (можливість 

використання виробу в побуті, для хобі або реалізації виробів на шкільних 

ярмарках, аукціонах тощо). Неприпустимим є проєктування та виготовлення 

виробу тільки для опанування технології. 

У класах, що не поділяються на групи, під час вибору об'єкта проєктно-

технологічної діяльності варто планувати не менш як дві основні технології (крім 

об’єктів, виготовлення яких передбачає застосування однієї технології: писанка, 

148 гарячі напої тощо). Це потрібно для того, щоб учні мали рівні можливості у 

виборі технологій із технічних і обслуговуючих видів праці. 

При плануванні навчального процесу учитель самостійно формує теми, які 

учням необхідно засвоїти, зважаючи на обрані для виготовлення об'єкти 

проєктування, визначає і планує необхідну кількість навчальних годин, 

необхідних учням для вивчення відповідних процесів з обробки матеріалу тощо. 

Така академічна автономія учителя «обмежена» лише запланованими 

очікуваними результатами навчально-пізнавальної діяльності учнів, які 

визначають логіку його підготовки до навчального року, семестру, розділу чи 

окремого уроку. 

Для складання календарно-тематичного планування, визначення змісту 

навчального матеріалу рекомендується слідувати такому алгоритму: 

1. Обрати об’єкти проєктно-технологічної діяльності учнів (проєкти) та 

визначити їх кількість; 

2. Обрати основні та, за потреби, додаткові технології для проєктування 

й виготовлення кожного обраного виробу; 

3. Спланувати очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності 

учнів; 

4. Визначити орієнтовну кількість годин, необхідних для виконання 

кожного проєкту; 



5. Сформулювати теми та зміст уроків із проєктування та виготовлення 

кожного об’єкта проєктно-технологічної діяльності учнів; 

6. Спланувати теми та зміст уроків із технології побутової діяльності та 

самообслуговування. 

Поділ класів на групи технічних і обслуговуючих видів праці відбувається за 

бажанням учнів та здійснюється відповідно до нормативів, затверджених 

наказом МОН від 20.02.2002 № 128, а саме, за наявності в класі більше 27 учнів 

для міських шкіл та більше 25 для сільських. Якщо кількість учнів у класі не дає 

змоги здійснити поділ на групи, можна скористатись іншими варіантами 

формування груп: з паралельних чи наступних класів; поділ на групи за рахунок 

варіативної складової навчального плану. Також згідно з рішеннями місцевих 

органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть 

ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної за рахунок 

зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів. 

Під час роботи в навчальній майстерні на кожному уроці треба звертати увагу на 

дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої 

гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати із 

заходами попередження травматизму. 

Загальні критерії оцінювання 

Об’єктами оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання 

можуть бути:  

 рівень застосування знань та умінь в практичній роботі;  

 проєктно  технологічна діяльність учнів; 

  уміння користуватися різними видами конструкторсько  

технологічної документації та іншими джерелами інформації;  

 якість виконання практичних робіт;  

 рівень сформованості трудових прийомів і умінь виконувати 

технологічні операції;  

 рівень самостійності у процесі організації і виконання роботи 

(планування трудових процесів, самоконтроль і т.п.), виявлення 

елементів творчості. 

На результат оцінювання навчальних досягнень учнів впливають дотримання 

правил безпечної праці і санітарно гігієнічних вимог та уміння організовувати 

робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи. 

Вимоги оцінювання навчальних досягнень застосовуються відповідно до 

Державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, передбачених 

навчальною програмою та  з урахуванням вікових особливостей учнів.  

 



Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня 

(учениці) 

Початковий 1 Учні можуть розпізнавати деякі об’єкти вивчення 

(матеріали, інструменти, моделі тощо) та називають їх (на 

побутовому рівні) 

2 Учні описують незначну частину технологічних об’єктів; 

частково розпізнають інструменти та обладнання для 

виконання практичних робіт 

3 Учні мають фрагментарні уявлення з предмета вивчення 

(обізнані з деякими технологічними поняттями); з 

допомогою вчителя виконують елементарні практичні 

завдання; використовують за призначенням робочі 

інструменти та обладнання 

Середній 4 Учні знають окремі відомості, що стосуються 

технологічних об’єктів; застосовують елементарні 

прийоми роботи інструментом 

5 Учні відтворюють навчальний матеріал, необхідний для 

виконання практичних робіт, з допомогою вчителя; 

виконують окремі технологічні операції з недоліками; 

частково володіють прийомами роботи інструментом 

6 Учні самостійно відтворюють значну частину 

навчального матеріалу, необхідного для виконання 

практичних робіт;  виконують окремі частини 

технологічних операцій 

Достатній 7 Учні самостійно і логічно відтворюють фактичний і 

теоретичний матеріал, необхідний для виконання 

практичних робіт; виконують практичну роботу 

відповідно до інструкцій вчителя; частково контролюють 

власні навчальні дії; з допомогою учасників проекту і 

учителя виконують завдання , що стосуються окремих 

етапів проектної діяльності 

8 Учні виявляють розуміння навчального матеріалу, 

наводять приклади, намагаються аналізувати, 

встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежності між 

технологічними операціями; використовують набуті 

знання і уміння в стандартних ситуаціях 

9 Учні володіють навчальним матеріалом і реалізовують 

свої знання та вміння в практичній діяльності; можуть 



аналізувати і систематизувати інформацію в процесі 

проектної діяльності 

Високий 10 Учні володіють глибокими знаннями та уміннями і 

застосовують їх у нестандартних ситуаціях; беруть 

активну участь в розробленні та реалізації технологічного 

процесу; з допомогою учасників проекту і учителя 

проектують та виконують всі види запланованих робіт 

11 Учні володіють гнучкими знаннями і навичками в межах 

вимог навчальної програми, аргументовано 

використовують їх у нестандартних ситуаціях, знаходять і 

аналізують додаткову інформацію; самостійно 

розробляють технологічний процес виготовлення виробу 

та забезпечують його виконання; самостійно проектують 

та виконують всі види запланованих робіт 

Високий 12 Учні мають системні знання та навички з предмета, 

свідомо використовують їх, у тому числі, у проблемних 

ситуаціях; самостійно розробляють технологічний процес 

виготовлення виробу та забезпечують його якісне 

виконання; самостійно проектують та виконують, 

використовуючи відповідні технології, всі види 

запланованих робіт 

 

Оцінювання засвоєння теоретичного матеріалу 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

учнів 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

І. Початковий 1 Учень може розрізняти об'єкт вивчення і відтворити 

деякі його елементи.  

2 Учень фрагментарно відтворює незначну частину 

навчального матеріалу, має поверхові уявлення про 

об'єкт вивчення, виявляє здатність елементарно 

висловити думку.  

3 Учень відтворює менше половини навчального 

матеріалу, з допомогою вчителя виконує елементарні 

завдання.  

ІІ. Середній 4 Учень знає, близько половини навчального матеріалу, 

здатний відтворювати його не в повному обсязі 



відповідно до тексту підручника або пояснення 

вчителя.  

5 Учень розуміє основний навчальний матеріал, здатний 

дати визначення понять, але при цьому допускав 

помилки. З допомогою вчителя може відтворили 

значну частину матеріалу, частково обґрунтувати та 

проаналізувати її, зробити висновки.  

6 Учень виявляє знання і розуміння основних положень 

навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але 

недостатньо осмислена. З допомогою вчителя може 

аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та 

робити висновки, виправляти допущені помилки.  

ІІІ. Достатній 7 Учень виявляє знання і розуміння переважної 

більшості навчального матеріалу. З епізодичною 

консультацією вчителя застосовує знання для 

виконання практичних-завдань. Користується 

необхідною конструкторсько-технологічною 

документацією.  

8 Знання учня є достатньо повними, він вільно 

застосовує вивчений матеріал в стандартних ситуаціях, 

вміє аналізувати, робити висновки.. Відповідь його 

повна, логічна, обґрунтована, але з деякими 

неточностями. Самостійно використовує теоретичні 

знання для виконання практичних завдань. 

Користується необхідною конструкторсько-

технологічною документацією.  

9 Учень правильно володіє вивченим матеріалом, 

застосовує знання в дещо змінених ситуаціях, уміє 

узагальнювати і систематизувати інформацію. 

Самостійно застосовує знання для виконання 

практичних завдань. Користується всіма видами 

конструкторсько-технологічної документації, що 

передбачена програмою.  

ІV. Високий 10 Учень володіє глибокими, міцними знаннями і здатний 

використовувати їх у нестандартних ситуаціях. 

Самостійно визначає окремі цілі власної навчальної 

діяльності. Виявляє елементи творчого підходу в 

проектуванні, конструюванні, моделюванні та 

виготовленні виробів.  

11 Учень володіє узагальненими знаннями з предмета, 

виявляє творчий підхід у проектуванні, конструюванні, 

моделюванні та виготовленні виробів. Користується 



різними видами конструкторсько-технологічної-

документації, використовує додаткові джерела 

інформації.  

12 Учень має системні знання, виявляє здатність 

приймати творчі рішення у виконанні теоретичних і 

практичних завдань. Вільно володіє різними видами 

конструкторсько-технологічної документації, вміє 

самостійно розробляти окремі її види. Систематично 

користується додатковими джерелами інформації.  

 

Оцінювання проєктно-технологічної діяльності 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

учнів 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

І. Початковий 1 З постійною допомогою вчителя виконує тільки 

фрагменти практичних завдань. Виготовлений 

проєкт (виконана робота) повністю не відповідає 

якісним показникам. Учень допускає значні 

відхилення від установлених вимог при виконанні 

більшості технологічних операцій та прийомів 

роботи.  

2 Практичні завдання виконує лише з допомогою 

вчителя. Виготовлений проєкт (виконана робота) 

повністю не відповідає якісним показникам. 

Переважна частина робіт виконана з помилками в 

прийомах роботи та технологічних операціях.  

3 Виготовлений проєкт (виконана робота) містить 

велику кількість грубих відхилень від установлених 

якісних показників. Значна частина робіт виконана з 

помилками в прийомах роботи та технологічних 

операціях.  

ІІ. Середній 4 Практичні завдання виконує під керівництвом 

вчителя. Виготовлений проєкт (виконана робота) 

містить багато суттєвих відхилень від установлених 

якісних показників, проте можливе їх виправлення. 

Майже половина технологічних операцій 

виконується з помилками у прийомах і способах 

роботи.  



5 Виготовлений проєкт (виконана робота) містить 

суттєві відхилення від встановлених якісних 

показників, але виріб може бути використаний за 

призначенням. Частину технологічних операцій 

виконує з помилками у прийомах і способах роботи.  

6 Виготовлений проєкт (виконана робота) має окремі 

відхилення від якісних показників. Виконує 

практичну роботу з певною кількістю помилок у 

прийомах та технологічних операціях.  

ІІІ. Достатній 7 Виготовлений проєкт (виконана робота) достатнього 

рівня якості, але має окремі відхилення від 

установлених вимог. Правильно виконує переважну 

більшість (технологічних операцій, є несуттєві 

відхилення в прийомах і способах роботи.  

8 Виготовлений проєкт (виконана робота) хорошого 

рівня якості, але є незначні відхилення від 

встановлених норм. Правильно виконує всі прийоми 

і технологічні операції в межах визначених норм 

часу.  

9 Виготовлений проєкт (виконана робота) хорошого 

рівня якості, але є несуттєві відхилення від 

встановлених норм. Правильно виконує всі прийоми 

і технологічні операції в межах норм визначеного 

часу.  

ІV. Високий 10 Правильно виконує всі прийоми і технологічні 

операції в межах визначених норм часу: 

Виготовлений проєкт (виконана робота) високого 

рівня якості.  

11 Правильно і впевнено виконує всі прийоми і 

технологічні операції в межах визначених норм часу. 

Виготовлений проєкт (виконана робота) високого 

рівня якості.  

12 Бездоганно виконує всі прийоми і технологічні 

операції в межах визначених норм часу. 

Виготовлений проєкт (виконана робота) високого 

рівня якості.  

 

Оцінювання  організації робочого місця, дотримання правил безпечної 

праці і санітарно-гігієнічних вимог 



Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня 

(учениці) 

Початковий 1 Учні в організації робочого місця є постійні суттєві 

порушення. 

Систематично допускаються порушення правил техніки 

безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.  

2  Учні в організації робочого місця є значні відхилення 

прийнятих вимог. Систематично допускаються 

порушення правил техніки безпеки та санітарно-

гігієнічних вимог. 

3  Учні в організації робочого місця є значні відхилення 

прийнятих вимог. Періодично  допускаються порушення 

правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог. 

Середній 4  Учні в організації робочого місця є незначні недоліки. В 

окремих випадках допускаються порушення правил 

техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог. 

5  Учні в організації робочого місця є незначні порушення. 

В окремих випадках допускаються окремі порушення 

правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог. 

6  Учні в організації робочого місця є незначні порушення. 

В окремих випадках допускаються порушення правил 

техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог. 

Достатній 7  Учні в організації робочого місця відповідає вимогам. 

Дотримується правил техніки безпеки та санітарно-

гігієнічних вимог. 

8  Учні в організації робочого місця відповідає вимогам. 

Дотримується правил техніки безпеки та санітарно-

гігієнічних вимог. 

9  Учні в організації робочого місця відповідає вимогам. 

Дотримується правил техніки безпеки та санітарно-

гігієнічних вимог. 

Високий 10  Учні в організації робочого місця забезпечують 

зразково. Дотримується правил техніки безпеки та 

санітарно-гігієнічних вимог. 



11 Учні в організації робочого місця забезпечують високий 

рівень. Дотримується правил техніки безпеки та 

санітарно-гігієнічних вимог.  

12 Учні в організації робочого місця самостійно і 

систематично забезпечує зразкову організацію праці. 

Дотримується правил техніки безпеки та санітарно-

гігієнічних вимог. 

 


