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Програма
для загальНоосвітНіх НавчальНих закладів*

1-4 класи

Пояснювальна записка

освітня галузь “технології” в молодших класах реалізується через зміст навчальних предметів 
“трудове навчання” та “інформаційно-комунікативна грамотність”, які є початковою ланкою загаль-
ної системи трудового навчання та виховання учнів. трудове навчання  в початковій школі є однією 
з ланок неперервної технологічної освіти, що логічно продовжує дошкільну освіту, створює áазу для 
успішного опанування учнями технологій основної школи та здоáуття професійної освіти. трудове 
навчання в початкових класах є першою сходинкою до виáору майáутньої професії.

Метою “трудового навчання” в початковій школі є формування і розвиток у межах вікових 
можливостей предметно-перетворювальної компетентності учнів, яка дає можливість їм самостійно 
вирішувати предметно-практичні та поáутові завдання. Для досягнення зазначеної мети передáача-
ється виконання таких вимог:
 формування в межах вікових можливостей узагальнених спосоáів (алгоритмів) предметно-пере-

творювальної діяльності з дотримання áезпечних прийомів ручної праці та економного використання 
матеріалів;
 розвиток творчих здіáностей, елементів графічної грамоти, вмінь працювати в команді та на-

вичок виконання операцій із ручних технік оáроáки матеріалів;
 наáуття досвіду предметно-перетворювальної та поáутової практичної діяльності, алгоритмів і 

спосоáів предметно-практичних дій ручними техніками для оволодіння в основній школі основами 
технологій;
 виховання в учнів ціннісного ставлення до сеáе як суá’єкта предметно-перетворювальної ді-

яльності, шаноáливого ставлення до людей праці та їхньої професії, трудових традицій українського 
народу та інших народів світу.

Зміст “трудового навчання” визначається за такими змістовими лініями:
 ручні техніки оáроáки матеріалів;
 технічна творчість;
 декоративно-ужиткове мистецтво та самооáслуговування. 
Результатом реалізації згаданих змістовних ліній áуде сформована в учнів предметно-перетво-

рювальна компетентність, яка в межах вільних можливостей дасть змогу їм самостійно вирішувати 
предметно-практичні та поáутові  проáлеми.

Навчальну програму побудовано згідно з такими положеннями:

 навчальний матеріал диференціюється за видами діяльності (згинання, складання, різання, 
ліплення тощо) та конструкційними матеріалами (папір, картон, пластилін, природні і штучні мате-
ріали та ін.), які ускладнюються в кожному класі залежно від просторово-предметних характеристик 
виготовлення вироáів (за шаáлоном на площині, за шаáлоном на площині з елементами творчості, 
оá’ємні, оá’ємні з елементами творчості);
 види практичної діяльності диференціюються упродовж навчального року залежно від кален-

дарних свят (державних і релігійних), регіональних традицій і звичаїв, які ускладнюються в кожному 
класі через доáір оá’єктів праці з урахуванням вікових осоáливостей учнів.

* Програма “трудового навчання” запроваджується у 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням 
українською мовою, а також російською та іншими мовами національних меншин.



окремі елементи загальних тем навчальної програми (організація роáочого місця на уроці, áез-
пека життя, користування інструментами та матеріалами, áережливе ставлення до використання 
матеріалів, самооáслуговування та ін.) є наскрізними. отримані учнями знання, сформовані вміння 
та навички розвиваються на кожному уроці в школі, у позаурочній діяльності, зокрема на заняттях 
у групі продовженого дня та вдома.

теми уроків із розділів “Декоративно-ужиткове мистецтво”, “конструювання з використанням 
ігрових наáорів і конструкторів та (аáо) їх електронних версій” зазвичай оáирає вчитель самостійно 
залежно від регіональної специфіки та матеріально-технічної áази школи з кількості годин відведених 
на резерв (4 години).



орієНтовНий калеНдарНий ПлаН
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1.  Урок-подорож. Роáота з природними матеріалами. виготов-
лення композицій із природних матеріалів. Послідовність дій 
та áезпека праці під час виготовлення вироáів із природних 
матеріалів. 

2.  Роáота з природними матеріалами. виготовлення композицій 
із природних матеріалів (листочки). 

3.  Роáота з природними матеріалами. виготовлення композицій 
із природних матеріалів (квіти, листочки, травинки). 

4.  Роáота із природними матеріалами. виготовлення композицій 
із природних матеріалів (насіння, крупи). 

5.  аплікація з використанням ниток. Застосування ниток. види 
ниток. Послідовність дій під час виготовлення аплікацій з ни-
ток. інструменти для роáоти та прийоми їхнього застосування.

6.  аплікація з використанням ниток. виготовлення аплікацій 
шляхом засипання малюнка різаними нитками та їх приклею-
вання. 

7.  Урок-екскурсія. ідемо на екскурсію до майстринь-вишиваль-
ниць.

8.  Згинання і складання паперу. види і застосування картону та 
паперу. виготовлення сюжетних аплікацій.

9.  Згинання і складання паперу. Послідовність дій під час ви-
готовлення аплікацій із паперу і картону за шаáлоном. виго-
товлення з деталей геометричної форми елементів лицарських 
оáладунків.

10.  Згинання і складання паперу. виготовлення прикрас з деталей 
геометричної форми.

11.  Згинання і складання паперу. аплікація з паперу і картону. 
виготовлення декоративної листівки.

12.  Згинання і складання паперу. аплікації з паперу і картону. 
виготовлення конверта.

13.  Паперові оá’ємні фігури. елементи графічної грамоти. виго-
товлення ялинкових прикрас оá’ємної форми.

14.  Паперові оá’ємні фігури. Розгортки прямокутних форм. ви-
готовлення подарункових пакунків.

15.  Паперові оá’ємні фігури. Послідовність дій під час виготов-
лення паперових оá’ємних фігур. 

16.  орнамент. види орнаменту. Декоративно-ужиткове мисте-
цтво. Послідовність дій під час виготовлення орнаментів. ви-
готовлення орнаментів у смужці. 

17.  орнамент. виготовлення орнаменту на круглій основі.
18.  оригамі. Пластика паперу. Послідовність дій під час виготов-

лення оригамі. Створення за схемою човника.
19.  оригамі. Пластика паперу. Створення за схемою фігури риáки.
20.  оригамі. Пластика паперу. Створення квітів у техніці оригамі.
21.  витинанка. витинанка як вид народних ремесел України. По-

слідовність дій під час виготовлення витинанок. Безпека праці 
з інструментом. виготовлення мережок технікою витинанки.

22.  витинанка. виготовлення серветок технікою витинанки.
23.  витинанка. виготовлення витинанок.
24.  Роáота з пластиліном на площині з елементами творчості. 

Пластилін і його застосування. Послідовність виготовлення 
вироáів на площині з пластиліну.
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку

Урок 1

тема. Урок-подорож. Роáота з природними матеріалами. виготовлення ком-
позицій із природних матеріалів. Послідовність дій та áезпека праці під 
час виготовлення вироáів із природних матеріалів.

мета. ознайомити учнів з новим підручником “трудове навчання”, його роз-
ділами; послідовністю дій та áезпекою праці під час виготовлення ви-
роáів із природних матеріалів; властивостями природних  матеріалів.

матеріали та інструменти. Підручник “трудове навчання. 2 клас” (с. 4–8), 
таáлиці, альáом.

хід уроку

і. організаційний момент.
Нумо, чемні малюки,
ви сідайте залюáки.
Дружно всі ми вирушаєм
до країни, яку знаєм.
в ній вже кожен з вас зустрів
чудернацьких тих майстрів,
що уміють дивувати
й красу людям дарувати.

іі. Повідомлення теми і мети уроку.
1. Слово вчителя.
— Малята, сьогодні ми вирушаємо у подорож до країни Майстрів. вона 

триватиме цілий рік. Ще áільше таємниць допоможуть вам розкрити ваші до-
áрі знайомі майстри і майстрині: Папірчик, Глинчик, Шишечка та Голочка. 

2. Роáота з підручником (4–6).
— як ви вважаєте, чи можна  виготовити виріá із áудь-яких матеріалів?
— від чого залежить виáір матеріалу?
— З яких матеріалів виготовлено вироáи, зоáражені на малюнках (с. 4)? 
— якими інструментами ви працювали минулого року?
— Назвіть інструменти, зоáражені на малюнку (с. 5).  Для чого ви їх ви-

користовували?
— виконувати роáоту треáа крок за кроком. Ці кроки називають етапами. 

ось які етапи роáоти визначили для вас майстри:
1) оáдумайте майáутні дії, складіть план;
2) виконайте дії за планом;
3) перевірте і внесіть поправки у виконану роáоту.
— Є низка правил, яких потріáно дотримуватися під час виконання дій:
1) усі деталі для вироáу слід розмітити;
2) розмічені деталі вирізати;
3) із вирізаних  деталей скласти виріá.
— Розгляньте виріá на с. 6. За якими правилами ви виготовили á його?
3. Роáота над прислів’ями (с. 6).
— Прочитайте та поясніть прислів’я. які ще прислів’я про працю ви знаєте?
4. Розповідь вчителя.
— Під час подорожі ми потрапимо до різних міст.
а де áуде перша зупинка, ви дізнаєтесь, розгадавши загадки і кросворд.

л

і

с

1. Що тут сталося за нічку?
Де áула раніше річка,
від санчаток видно слід.
все скував довкола … (лід).

1

2

3
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку

Урок 18

тема. оригамі. Пластика паперу. Послідовність дій під час виготовлення ори-
гамі. Створення за схемою човника.

об’єкт праці. оригамі “човник на морі”.
мета. Розширити та поглиáити знання дітей про пластику паперу й оригамі. 

Розкрити послідовність дій під час виготовлення оригамі. Навчити ство-
рювати за зразком найпростіші оригамі. Зáагачувати словниковий запас. 
виховувати áажання майструвати, люáов до прекрасного.

матеріали та інструменти. картон-основа, кольоровий папір, ножиці, клей, 
пензлик, зразок вироáу, підручник “трудове навчання. 2 клас”  
(с. 70–73), таáлиці, альáом.

хід уроку
і. Підготовка робочих місць.

іі. організаційний момент.
Доáрий день вам, другий клас!
кличу знову в мандри вас — 
майстровитих і завзятих,
роáотящих малюків.
Приготуйтеся, Папірчик
запросив мене із вами
на незвичну й таємничу
нову вулицю оригамі.

ііі. Повідомлення теми і мети уроку.
1. Розповідь вчителя.
— Сьогодні ми потрапимо разом із  майстром Папірчиком на вулицю оригамі.
Оригамі — давнє мистецтво складання паперових фігурок. виготовляти з 

паперу квадратної форми різні предмети, фігури тварин люди навчилися дуже 
давно. Мистецтво складання, що народилось в японії, розійшлося по всьому 
світу.

Запам’ятати порядок складання áагатьох іграшок  áуло важко, тому намага-
лися його записувати. так з’явилася нова мова — мова позначок. З їх допомогою 
люди на малюнках-схемах записували шлях аркуша від паперового квадратика 
до готової  фігурки.

Складання áагатьох фігурок в оригамі розпочинають з нескладних  конструк-
цій, які називають áазовими формами. Їх можна легко виготовити з квадратного 
аркуша паперу.

2. Роáота з підручником (с. 71).
— Розгляньте áазові форми оригамі. Назвіть їх.
— ознайомтеся з умовними позначками.

увігнути й натиснути

лінія згину на сеáе

лінія згину від сеáе

зігнути на сеáе

перевернути на інший áік

розкрити

повернути
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Дата ____________
Клас ____________
___________________
Додатковий
матеріал до уроку

Урок 34
тема. Макетування. Розмічання розгорток на аркуші в клітинку. виготовлення 

макетів áудинку.
об’єм праці. казковий áудинок.
мета. Закріпити вміння дітей креслити розгортку. Навчити виготовляти макет 

áудинку на основі розгортки. вдосконалити навички розмічання роз-
гортки. вчити оздоáлювати оá’ємні вироáи. Розвивати уяву. виховувати 
точність, акуратність при виконанні креслень. Дати уявлення про різно-
манітність архітектурних споруд.

матеріали та інструменти. картон, кольоровий папір, аркуш у клітинку, ліній-
ка, олівець, ножиці, клей, пензлик, мультимедійна презентація, аудіо-
запис казки С. Михалкова “троє поросят”, зразок вироáу, підручник 
“трудове навчання. 2 клас” (с. 122–124), таáлиці, альáом.

хід уроку

і. Підготовка робочих місць.

іі. організаційний момент.

ііі. Повідомлення теми і мети уроку.
1. вступна áесіда.
— ось підходить до завершення наша цікава мандрівка країною Майстрів. 

Сьогодні остання подорож. Послухайте і скажіть, у якій казці ви опинилися?
(Вчитель вмикає аудіозапис казки “Троє поросят”, починаючи зі слів: “… І тіль-

ки тоді, коли велика калюжа біля дороги стала щоранку покриватися тоненькою 
кіркою льоду, ледачі брати взялися, нарешті, за роботу”.)

— Про яких áратів йдеться? (Про трьох поросят.)
— Що вирішили áудувати áрати? (Будиночки.)
— як називається ця казка? (“Троє поросят”.)
(Вчитель демонструє ілюстрації до казки.)
— Пригадайте, з чого хотіли поросятка áудувати соáі áудиночки? (Із соломи, 

гілок, каміння.)
— який áудиночок виявився найміцнішим? (Із каміння.)
— так, найміцніші — кам’яні áудинки. Недаремно у наш час áудинки áудують 

в основному з каменю чи цегли. а от у давні часи в Україні найулюáленішим 
матеріалом для áудівництва áуло дерево. З соломи наші предки роáили дахи.

(Вчитель демонструє зображення давніх будинків з дерева із солом’яною  
стріхою.)

Спочатку люди навчилися áудувати землянки, потім хатини, а пізніше і цілі 
тереми з колод дерева. Це тому, що колись навколо росли густі ліси. Сьогодні 
ви спроáуєте сеáе в ролі майстрів-архітекторів і навчитеся виготовляти макет 
одноповерхового áудиночка на основі  розгортки. 

— Пригадайте і скажіть, що таке розгортка?
(Вчитель уточнює і доповнює відповіді дітей.)
2. Роáота з таáлицею.

іV. розгляд зразка виробу.

V. технологія виготовлення виробу (с. 122–124). 
1. На аркуші в клітинку виконайте розмітку розгортки стін áудинку. ви-

ріжте її.
2. оáведіть розгортку як шаáлон на цупкому папері. Розмітьте лінії згину.
3. Накресліть клапани для склеювання. виріжте розгортку по контуру.
4. Розмітьте дах за кресленням. Прямокутник зі сторонами 6 см та 11 см 

виріжте по контуру.
5. Зігніть стіни і дах áудинку, змастіть клеєм, склейте.
6. Прикрасьте áудинок. Доклейте вікна, двері. Наклейте áудинок на осно-

ву-картон.
Vі. Планування наступних трудових дій. відбір матеріалів та інструментів.



90

Vіі. Правила техніки безпеки та гігієни праці.
(Інструктор з техніки безпеки зачитує, діти доповнюють речення.)

Правила користування ножицями
1. користуйтесь ножицями з …. (заокругленими кінцями).
2. Під час роáоти уважно стежте за… (лінією розрізу).
3. Не залишайте ножиці … (відкритими).
4. Передавайте ножиці … (кільцями вперед).
5. Зáерігайте ножиці… (у відведеному для них місці).

Правила роботи з клеєм
1. Працюйте з клеєм … (акуратно).
2. використовуйте … (підкладний аркуш паперу).
3. Під час роáоти використовуйте … (серветку).
4. Після закінчення роáоти клей … (щільно закрийте), пензлик … (вимийте).

Vііі. самостійна робота учнів (альбом).
Під час самостійної роáоти вчитель стежить за виконанням розмітки, допо-

магає порадою окремим учням, виправляє помилки.
Фізкультхвилинка 
Пальчикові вправи. (На вибір вчителя.)

іх. Продовження самостійної роботи.

х. оцінювання виробів. Презентація.
(Діти презентують свої вироби, розповідають, для кого з казкових героїв вони 

створювали будиночок.)
хі. Підсумок уроку.

Гра “Закінчіть речення”.
 У давнину áудинки споруджували з ... .
  Зараз найпоширенішим áудівельним матеріалом є … .
— чи сподоáалося вам виготовляти макети áудинків?
— У вільний час розроáіть макет сільської хати. оáклейте дах соломинками, 

а навколо створіть подвір’я з квітами.
хіі. Прибирання робочих місць.

Урок 35

тема. Підсумковий урок.
виставка кращих роáіт “в країні Майстрів”.
Бесіда “коли я виросту”.
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