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ВСТУП 
  
Сучасне життєве середовище людини характеризується великою 

різноманітністю технологій, які відображають сукупність методів і засобів 
праці, кваліфікацію та рівень освіти працівників. Рівень технологічної 
оснащеності держави визначає її могутність та рівень добробуту народу. Чим 
вищий рівень технологій, тим вищий рівень і якість життя людей, розвитку 
науки, освіти, охорони здоров'я. Рівень технологічності виробництва, 
транспорту, будівництва та інших галузей господарства впливає також на 
безпеку життя людей, оборонну здатність держави, її світовий престиж. 

 Саме тому освітня галузь «Технологія» є однією з обов'язкових 
освітніх галузей, які утворюють інваріантну складову змісту шкільної освіти. 
Разом з іншими освітніми галузями вона визначає зміст заґальнокультурної, 
загальнонаукової і технологічної підготовки учнів. Предмети «Трудове 
навчання» і «Креслення» складають ядро освітньої галузі «Технологія». 

 Останнім часом у соціально-економічних умовах, освітніх процесах 
України відбулися серйозні зміни, що потребують відповідного відобра-
ження у змісті технологічної підготовки школярів. Щоб забезпечити 
життєве, соціальне і трудове становлення випускників загальноосвітньої 
школи, їх адаптацію в нових соціально-економічних умовах, необхідно 
узгодити мету і завдання трудового навчання з метою, станом і провідними 
тенденціями розвитку суспільства в науково-технічній, виробничій, 
соціальній і духовній сферах. 

 Трудове навчання охоплює весь період навчання учнів у загально-
освітній школі і включає три основні етапи: початкова школа (1-4 класи), 
основна школа (5-9 класи), старша школа (10-12 класи). 

 У початковій школі трудове навчання представлено предметами 
«Трудове навчання» та «Художня праця», в основній школі — “Трудове 
навчання”, а у старшій школі — «Технології». Цей предмет представляє на 
якісно новому рівні позитивний вітчизняний і зарубіжний досвід 
технологічного, трудового, поглибленого профільного і початкового 
професійного навчання, професійної орієнтації, прикладної художньої 
творчості та народних ремесел. 

 Принципова відмінність трудового навчання учнів в порівнянні з 
попередніми концепціями полягає у переорієнтації на проектно-
технологічну систему навчання. Трудове навчання має вчити не виконанню 
окремих операцій, (наприклад, випилюванню лобзиком, в'язанню), а 
формувати алгоритм діяльності, що містить у собі два основних компоненти: 
процес проектування і процес виготовлення. Під час виготовлення виробів 
учні опановують трудові прийоми та операції. 

 Сама по собі фізична діяльність не може дати бажаних наслідків для 
інтелектуального розвитку дитини. І коли вона набуває механічного, 
рутинного характеру, то це лише заважає розвиткові особистості. Ручна 
праця має цінність тільки у зв’язку з розвитком логічного мислення. 
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 Проектно-технологічна система характеризується творчою діяльністю, 
кінцевим результатом якої є виконання творчого проекту. Під проектом 
розуміється обгрунтована, спланована і усвідомлена діяльність, спрямована 
на формування в учнів певної системи творчо-інтелектуальних і предметно-
перетворювальних знань і вмінь. Ця діяльність включає в себе вибір об'єкта 
проектування, розробку конструкції, технології, виготовлення й оцінку 
виробу. 

 Не слід також забувати про роль вчителя. Нова система навчання є 
особистісно-оріентованою. Сутнісними ознаками такого освітнього процесу 
є навчання і виховання особистості на засадах індивідуалізації, створення 
умов для саморозвитку і самонавчання, осмисленого вивчення своїх 
можливостей і життєвих цілей. В цьому процесі вчитель має навчати 
порадами. Його роль полягає в допомозі учневі самовиразитися, визначити 
оптимальну освітню і життєву траєкторію. Для реалізації цих завдань, в 
залежності від своєї кваліфікації, регіональних умов, матеріально-технічного 
забезпечення, вчитель має певну автономність в реалізації змісту трудового 
навчання. Автономність, в свою чергу, вимагає від вчителя не тільки знання 
теорії та методики викладання предмета, а й вміння орієнтуватися в 
законодавчих актах, знання нормативної бази, інструктивних рекомендацій, 
методичних порад.  

 
 
Книга вчтеля трудового навчання: Довідково–методичне видання/ . 

Упоряд. С.М. Дятленко. Вид. 2-ге. доповн.– Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 
2006.– 464 с.( с. 5-6).  

 Упорядник:  головний спеціаліст департаменту загальної середньої та 
дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України  С.М.Дятленко  
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КЛЮЧОВІ ЖИТТЄВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ОСНОВА 

ВИХОВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 
Пашко Л.Ф., кандидат педагогічних наук,  

 доцент, в/о завідувача кафедри 
 методики змісту освітиПОІППО  

 імені М.В. Остроградського 
Конкурентоспроможність – це новий якісний стан фахівця, який можна 

віднести до сфери головних стратегічних цінностей особистості. Вона сприяє 
подоланню індивідуального психологічного бар`єру, песимізму, невизначеності 
життєвих перспектив. Конкурентоспроможність упорядковує всю систему 
життєдіяльності індивіда в умовах ринкових відносин та економічної кризи і 
допомагає успішно вийти зі складних життєвих ситуацій. 

Модернізація сучасної освіти спрямована на забезпечення умов щодо 
включення України в міжнародний освітній простір. Особистісний підхід у 
формуванні творчої особистості передбачає забезпечення успіху в діяльності 
для кожного учня. Успіх окрилює навіть дорослого, а тим більше – дитину, 
говори В.О. Сухомлинський. Профільна освіта покликана забезпечити успіх 
кожної особистості. 

Перегляд основних концепцій змісту профільної освіти передбачає 
розширення тих можливостей, які відкривають перед учнівською молоддю 
життєві компетентності. Комплекс знань, умінь і навичок є підґрунтям для 
набуття необхідних життєвих компетентностей. Набуття знань, умінь і навичок 
трансформується в компетентності і сприяє гармонійній взаємодії з 
технологічним суспільством. Уже проведене узагальнення процесу 
формування ключових життєвих компетентностей за трьома блоками: 
соціальні, мотиваційні, функціональні.  

Особистісні ціннісні орієнтації молоді спираються саме на ключові 
життєві компетентності. Життєві компетентності, що дають можливість 
особистості ефективно брати участь у багатьох соціальних сферах і роблять 
внесок у розвиток суспільства та особистісного успіху. Вони становлять 
основний набір найзагальніших понять, які включають деталізовані знання, 
уміння, навички, цінності та відносини. 

В країнах Європи склалося досить різноманітне поняття ключових 
компетенцій. В Австрії розглядаються: предметна компетенція, особистісна, 
соціальна, методологічна; в Бельгії – критерії компетентностей – 
багатовимірність, досяжність, прозорість, багатофункціональність; окремо 
виділяється компетенція з опанування бази даних інформаційно-комп’ютерних 
технологій. У Фінляндії виділяються: пізнавальна компетенція, уміння 
оперувати знаннями в умовах змін та мотивованість, творчі компетентності, 
стратегічні, уміння діяти паралельно в різних напрямах. У Німеччині – 
інтелектуальні знання, навчальна компетентність, методологічні або 
інструментальні ключові компетентності, ціннісні орієнтації. У Нідерландах – 
здатність до самонавчання, уміння діяти в різних ситуаціях, розв’язувати 
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проблеми, бути лояльним. Ключові компетентності пов’язані з життєвими 
цілями, умінням співпрацювати, з розвитком відповідальності, з підготовкою 
особистості до ринку праці.  

Реалізуючи ідею профільної особистісно-орієнтованої освіти, на уроках 
різних освітніх галузей вчитель має можливість формувати цілий ряд 
компетенцій, що складають в кінцевому результаті ключові життєві 
компетентності. 

Можна виділити сучасні підходи до формування ключових життєвих 
компетентностей. Головним при цьому є не предмет, якому навчаємо, а 
особистість, яку формуємо. Активність і самостійність проявляється в 
проблемних ситуаціях. що спонукають думати, аналізувати, робити висновки, 
самостійно вирішувати проблеми. Творчий компонент учня розвивається 
всебічним аналізом проблеми, пошуком різних шляхів її вирішення, 
використанням інноваційних форм та методів роботи; розумінням причинно-
наслідкових зв’язків. Логічне обґрунтовування своїх дій, використання 
логічних структур та зв’язків допомагають міцнішому запам’ятовуванню, ніж 
розрізнені знання. Перспективи навчання, врахування особливостей 
особистості, її життєвого досвіду, інтересів оптимізує процес формування 
інформаційно технологічних компетентностей. 

Ключові компетентності мають предметний характер, формування яких 
відбувається в комплексі, при вивченні багатьох загальноосвітніх дисциплін. 
Можна виділити основні етапи процесу формування ключових життєвих 
компетентностей майбутніх фахівців: формування базових умінь і навичок 
(початковий); розробка творчих завдань із застосовуванням знань по всіх 
аспектах трудової підготовки (основний); моделювання типових ситуацій у 
навчальній діяльності (закріплюючи); оцінка та самооцінка рівня 
сформованості ключової життєвої компетентності за визначеними 
критеріями(підсумковий)  

На останньому етапі відбувається аналіз та самоаналіз досягнень і 
недоліків, підвищення рівня мотивації навчання. На цьому етапі застосовувався 
весь методичний комплекс дослідження рівня компетентності – тести, 
різнорівневі та корекційні завдання, кореляційний аналіз та ін. При цьому на 
будь-якому етапі формування можна виділити такі загальні елементи: 
мотиваційно-цільовий, що вказує на наявність мотиву досягнення мети, інтерес 
та готовність до роботи; когнітивний як наявність відповідних знань, умінь, і 
здатності використання інформаційної техніки; операційно-діяльнісний, що 
демонструє ефективність інформаційної діяльності із застосуванням 
інформаційних технологій; рефлексивний – забезпечує готовність до пошуку 
вирішення проблем, творчого потенціалу особистості учня. 

Профільна освіта базується на особистісно-орієнтованих підходах, що 
передбачають упровадження інноваційних педагогічних технологій та 
інтерактивних методів навчання (робота в парах, „акваріум”, „вільних 
мікрофон”, „кейс-метод” та ін.). Ключові життєві компетентності тісно 
корелюють з комунікативною. Комунікативна мовленева компетентність є 
одною з ключових (відповідно до Західноєвропейських рекомендацій з мовної 
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освіти, напрацьованих Радою Європи) і розглядається як така, що складається з 
певних компонентів: лінгвістичного, соціолінгвістичного та прагматичного. В 
процесі формування цих компетентностей використовуються такі режими 
роботи: тренінговий, діалоговий, монологічний, синтезований. 

Рівень сформованості ключових компетентностей залежить від 
навчального середовища, що включає в себе матеріальну базу та психолого-
педагогічний супровід цього процесу. Навчальне середовище повинне 
задовольняти всі базові потреби професійного пізнання, а зміст, методи і засоби 
організації цього пізнання повинні бути орієнтовані на розвиток творчих 
здібностей особистості. Результатом сформованості компетентностей є досвід 
самостійної пізнавальної діяльності, що набувається спочатку під керівництвом 
вчителя, а потім самостійно.  

В процесі профільного навчання важливо підвести учня до формування 
самоосвітньої компетентності. Самоосвітня компетентність базується на 
спеціально організованій педагогом діяльності, що включає формування таких 
якостей, як самостійність, спостережливість, відповідальність, самоорганізація, 
креативність. Світосприймання та специфіка проявляється в умінні виявляти 
різні форми активності та володіння інформаційно-технологічною 
компетентністю. 

При організації навчання, орієнтованого на формування ключових 
компетентностей слід мати на увазі, що розвиток навчальних здібностей учня 
відбувається не тільки через оволодіння нормативною діяльністю, а й через 
постійне збагачення інтелекту, перетворення суб’єктивного досвіду в джерело 
власного розвитку. Основним результатом формування ключових життєвих 
компетентностей повинно стати формування пізнавальних здібностей та вмінь 
здобувати потрібну інформацію протягом всього власного життя. При 
формуванні ключових життєвих компетентностей необхідно управляти 
мотиваційними процесами. Проблема мотивації – одна із складних проблем; на 
перший план висуваються пізнавальні і соціальні (інтерес, самоповага, 
самотворення) мотиви. Необхідно враховувати, що ключові компетентності 
тісно пов’язані з самоосвітніми, як системою здібностей, що забезпечують 
особистості можливість успішно вирішувати всі життєві завдання, успішно 
здійснювати життєдіяльність на рівні життєтворчості.  

У процесі формування компетентностей необхідно враховувати також 
голографічні підходи до визначення рівнів їх сформованості . Голографічний 
метод у наукових дослідженнях передбачає розгляд будь-яких об’єктів у фокусі 
трактувань різних сумісних наук. Цей метод дає можливість фокусувати 
близькі по значимості життєві компетентності: комунікативні, самоосвітні, 
проектні, інтерактивні та інші. Деякі дослідники виділяють вітагенні технології 
компетентнісно орієнтованого навчання. Зараз актуалізується життєвий досвід 
особистості, на якому ґрунтується вітагенне навчання. Досвід життя – це 
вітагенна інформація про ті чи інші його сторони.  

Теоретико-методичні аспекти формування ключових життєвих 
компетентностей учнів включають інноваційні підходи, методологічні, 
філософські та психологічні основи сучасної освіти. Науково-методичний 
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супровід – це система професійної педагогічної й управлінської діяльності 
щодо створення соціально-педагогічних умов для досягнення бажаного 
результату.  

Аналіз елементів формули успіху, який подається у книгах відомих 
авторів дозволив встановити своєрідний «алфавіт успіху»: 

1. Аналіз ситуації. 
2. Вибір альтернатив. 
3. Визначеність мети або старт з правильними цілями. 
4. Використання сил космосу (універсальних законів). 
5. Високий загальний рівень розвитку. 
6. Відзначення змін. 
7. Віра в себе, упевненість у власних силах. 
8. Володіння розумом. 
9. Дбайливе ставлення до часу і грошей. 
10. Діяти оригінально, не копіюючи інших. 
11.  Ентузіазм. 
12. Здатність доводити справу до кінця, або дотримання вибраного шляху. 
13.  Здоровий глузд. 
14.  Знання своєї справи. 
15.  Знати, коли потрібно відступити. 
16.  Розрахований ризик. 
17.  Колективна енергія та інше. 

 Для досягнення обраної мети людина вільна обирати власний алгоритм 
діяльності відповідно до вродженого бажання реалізувати свій творчий 
потенціал [ 2, с. 95]. 

Третє тисячоліття відзначається стрімким зростанням значущості науки і 
освіти в житті людства та кожної особистості. Наука і освіта повинні 
вирішувати конкретні життєві проблеми людини, тому вони повинні 
реформуватися. Перспективним напрямком реформування сфери освіти є 
впровадження профільного навчання та компетентнісно орієнтованих підходів 
у розвитку творчої, конкурентоспроможної особистості. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ТА ТВОРЧО-АКТИВІЗУЮЧІ МОЖЛИВОСТІ 

ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ТРУДОВОГО 

НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ НА УРОКАХ ПРЕДМЕТІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ 

«ТЕХНОЛОГІЯ» 

 
Титаренко В.П., кандидат сільськогосподарських наук,  

 доцент, декан факультету Технологій 
 та дизайну ПДПУ імені В.Г.Короленка 

Освітня галузь „Технологія" побудована на засадах проектно-
технологічної системи , мета якої - розробка і виготовлення проекту, що 
розглядається як самостійно розроблений і виготовлений виріб (послуга) від 
ідеї до її втілення, характерний суб'єктивною новизною, виконаний під 
контролем і консультуванням вчителя[4]. 

Аналіз літературних джерел [1,2,3] дає змогу стверджувати, що науковці, 
здебільшого, розглядають процес, під час якого створюється і розуміти наукою 
обгрунтоване конструювання системи параметрів майбутнього об'єкта або 
якісно нового стану існуючого проекту-прототипу, прообразу передбачуваного 
або можливого об'єкта, стану чи процесу в єдності зі шляхами його досягнення. 
Основний зміст проектування полягає в конструюванні сукупності дій та 
засобів, що дають змогу розв'язати поставлені завдання й проблеми, досягти 
визначених цілей. Ці дії та засоби фіксуються у двох формах: як система 
параметрів проектованого об'єкта та їх кількісних показників; як сукупність 
конкретних заходів, що забезпечують реалізацію запроектованих показників та 
якісних характеристик майбутнього об'єкта. 

Успішність проектування забезпечується за умови здійснення таких 
взаємопов'язаних його цілей: соціально-економічна ефективність; соціальна 
інтегрованість; соціально - організаційна керованість; суспільна активність. 
Важливим чинником є також правильна й послідовнаорганізаційно спланована 
робота вчителя та учня, тобто правильна логічна послідовність дотримання 
етапів виконання творчих проектів. 

Щодо структури і послідовності, то проектно-технологічна діяльність 
учнів включає в себе організаційно-підготовчий, конструкторський, 
технологічний та заключний етапи [1]. На кожному етапі учні здійснюють 
відповідну систему послідовних дій у виконанні проекту, а вчитель при цьому 
стає організатором. Його завдання - визначити цікаві й посильні об'єкти 
проектування; допомогти южному учневіу вирішенні тієї чи іншоїпроблеми в 
цілому, зокрема, у виборі раціональної ідеї, оптимального варіанту технології 
виготовленняданого об'єкта. 

Проектування як елемент проектно-технологічної діяльності має свої 
етапи та стадії його виконання. Перший етап - організаційно-підготовчий, під 
час якого учні мають вибрати і поставити перед собою проблему,усвідомити й 
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визначній значення майбутнього виробу як для учня самою, гак для 
суспільства в цілому. На даному етапі школярі формують та пропонують 
різноманітні варіанти й параметри конструкцій, усвідомлюють та 
обговорюють оптимальний варіант запропонованої конструкції. 
Усвідомлюють значимість і необхідність даної конструкції для самих себе та 
суспільства, її конкурентоспроможність на ринку. Даний етап нами 
розділяється па дна ііщегшлт: розробка технічного завдання і технічна 
пропозиція. Технічне завдання розробляється замовником і погоджується з 
розробником. Па цтму сталі визначається назва і призначення виробу, мета і 
підстави для ЙОГО розробки, показники якості і техніго-економічної вимоги 
які висуваються замовником до виробу, терміни виготовлення виробу та 
договірна ціна. Технічним завданням встановлюється виконання необхідних 
етапів розробки копирукаїрської документації і її склад. Тому розробка 
учнівського творчою проекту по виготовленню виробів на уроках трудового 
навчання повинна включати в розділ і „Розробка технічного завдання": 

1. Призначення виробу; експлуатаційні показники застосування виробу 
(виду роботи) на практиці; вплив виробу на якість і ефективність реалізації 
ним експлуатаційних показників; вимоги до виробів (видів робіт) даного 
признач ення. 

2. Вимоги до конструкції виробу у вигляді обгрунтування конструкції 
виробу з точки зору його призначення і експлуатаційних показників, вибору 
відповідної конфігурації виробу, вимог до основних частин виробу, інших 
елементів, які фахову вати муть експлуатаційні показники. 

З.Вимоги до матеріалів; техніко-економічні чиники, придатності 
матеріалів для виготовлення виробу; санітарно-гігієнічніі вимоги до виробу; 
вимоги до матеріалів для основних частин виробу. 

На етапі технічної пропозиції розробки проекту здійснюється техніко-
економічне обгрунтування доцільності розробки документації виробу на 
підставі аналізу технічного завдання замовника і різних варіантів можливих 
рішень конструкції виробів. Технічна пропозиція розробляється 
конструктором разом з дизайнером, а потім погоджується з замовником. 
Після погодження і затвердження технічна пропозиція є підставою для 
розробки скізного проекту. 

Розробка технічної пропозиції в учнівському проекті повинна містити 
аналіз зразків- аналогів з точки зору їх форми та габаритних розмірів; аналіз 
за вимогами до конструкції будови зразків- аналогій; визначення параметрів 
базової конструкції виробу за обраними зразками; аналіз методів 
технологічної обробки деталей та їх з'єднань в зразках- аналогах; висновок 
за технічною пропозицією. 

Наступним етапом проектно-технологічної діяльностіІ учнів  є 
конструкторський етап, на якому юні винахідники складають ескіз, здійснюють 
добір матеріалів та інструментів, визначають найбільш доцільну технологію 
виготовлення обраної конструкції; виконують економічні, екологічні та 
мінімаркетингове дослідження . Цей етап ділиться на три підетапи: ескізне 
проектування, розробка технічного проекту та розробка технічної 
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документації. Ескізне проектування містить опис зовнішнього вигляду виробу, 
визначення видів і асортименту матеріалів для виготовлення деталей, їх 
кількості, форми, розмірів, видів з'єднань у виробі та види обробки деталей і 
їх рекомендовані габаритні розмірів. Розробка технічного проекту 
складається з визначення вихідних даних для побудови креслень деталей 
виробу та розмірних характеристик. Розробка робочої документації включає 
побудову креслення конструкції деталей виробу в масштабі; виконання 
креслення або схеми елементів деталей та вузлів виробу в масштабі. 
Технологічний етап проектування учнями виробу передбачає розробку 
технологічної документації для виконання трудових операцій, передбачених 
технологічним процесом, самоконтроль своєї діяльності, дотримання 
технології, трудової дисципліни. Складовими цього етапу в учнівському 
проекті є визначення витрат матеріалів на зразок виробу; складання 
технологічної карти на виготовлення виробу. Заключний етап проектної 
учнівської діяльності передбачає коригування виконаного виробу порівняно 
з запланованим; випробування проекту; його оформлення; економічну та 
екологічну оцінку проекту; аналіз підсумків і захист проекту.  

Педагогічним завданням учнівської проектно-технологічної діяльності 
на всіх її етапах є не репродуктивне дотримання стадій та етапів взагалі, а 
формування в школярів елементів технологічної культури, розвиток 
здатності до генерації ідей, їх аналізу, самостійного ухвалення рішення, 
формування своєї думки, позиції, взаємодії і діалогу у процесі вирішення 
спільних завдань. 

Успішна реалізація сучасних програм з трудового навчання вимагає 
від учителя високої спеціальної та методичної підготовки, постійного 
удосконалення своєї педагогічної фахової майстерності. Без цього він не 
зможе допомогти учневі розвинути свій творчий потенціал у процесі 
проектно-тех нологічної діяльності. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА 

КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ РИНКУ 

ПРАЦІ 

 
 Чемшит В.Г., методист вищої категорії  

 трудового навчання, креслення та  
 профорієнтаційної роботи ПОІППО ім. М.В.  

 Остроградського, Відмінник освітиУкраїни 
 

 Найважливіше питання життя  
 полягає в умінні жити  

 Дж. Лебок 
Початок ХХІ ст., третього тисячоліття має свій смисл, свою філософію. 

Час визначення стратегічних орієнтирів, народження нової якості життя, 
інноваційної культури. Змінюється все: змінюється самий характер праці, 
яка дедалі більше стає інтелектуальною; змінюється економічна діяльність, 
техніка, база й організаційні форми, її структура, умови й вимоги, які вона 
ставить до рівня знань і кваліфікації свого головного учасника – людини, яка 
працює в умовах неперервних змін і нововведень. 

 Вперше в історії людства покоління ідей і покоління речей 
змінюються у часі швидше ніж покоління людей. 

 Реалії сьогодення–це ринкова економіка з її невід’ємними 
мегатрендами: глобалізацією, технологіями та конкуренцією, які знаходяться 
у складній залежності й обумовлюють динаміку кожного з них. При цьому, 
«..технології породжують конкуренцію та прискорюють глобалізацію, яка, в 
свою чергу, стимулює посилення конкуренції» (6,с.46) і сприяє появі 
безробіття взагалі та серед дипломованих фахівців у тому числі. 

Зміни вимагають конкурентноспрпоможності, професійної й 
соціальної мобільності, неперервної освіти й професійного, духовного, 
самовдосконалення. 

Певним чином можна окреслити параметри, що обумовлюють 
конкурентноспроможність майбутнього фахівця – це технічні та 
технологічні; економічні; соціально-організаційні. Для 
конкурентноспроможної особистості домінуючим є наявність більш 
високого рівня творчого мислення, відомого як латеральне мислення ( 
здатність відмовитись від стереотипів, здатність поглянути на проблему з 
іншого боку, здатність прийняти неочевидне рішення. 

Конкурентноспроможність – це новий якісний стан фахівця, який 
можна віднести до числа стратегічних ціностей, що поряд з орієнтацією на 
власні сили і наполегливістю, сприяють подоланню індивідуального 
психологічного бар’єру, пригніченості, песимізму, невизначеності в 
життєвій перспективі, упорядковують всю систему життєдіяльності в умовах 
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переходу до нових ринкових відносин і в результаті допомагають соціуму 
вийти з тупікової ситуації. 

Поняття конкурентноспроможності особистості фахівця призводить до 
найбільш складної проблеми: які здібності, характеристики, якості, знання та 
вміння гарантуватимуть конкурентноздатність випускника на ринку праці в 
умовах нестабільності бізнес-середовища. 

 Конкурентноспроможність учня – це вміння постійно навчатися, 
орієнтуватися в світі інформаціїі ефективно її використовувати, прагненя до 
саморозвитку. А такий підхід може використовуватися в загальноосвітніх 
навчальних закладах за умови, коли учень відчуває себе суб’єктом 
діяльності. Основне кожному чітко з’ясувати і усвідомити це поняття для 
себе. 

 Конкурентноспроможність формується так як і будь-яке інше вміння.  
 Динамічні зміни, які відбуваються в світі визначили основні напрямки 

розвитку освіти, що спрямовані на реалізацію дитиноцентриської розвивальної 
парадигми. Нова парадигма має забезпечувати формування в учнів готовності й 
здатності активно творити нові реалії життя, гідно репрезентувати свою націю, 
безперервно оновлювати власний досвід, проектувати подальший освітній та 
життєвий шлях. 

Перехід школи до дванадцятирічної освіти об’єктивно вимагає 
переведення освітнього процесу на технологічний рівень: вибір  
індивідуального процесу на технологічний рівень. 

Школа покликана виконувати життєво важливу функцію– функцію 
стимуляції, допомоги і підтримки при входженні молодого покоління у світ 
життєвого досвіду. 

Гостра суперечність між новою системою вимог і можливостей 
особистості породжує необхідність формування у молодого покоління 
життєдіяльності.  

Завдання життєздатної особистості – бути компетентною, 
конкурентноспроможною особистістю, сформувати свої смисложиттєві 
установки. 

О.Є. Лебедєв виділяє чотири рівні освіченості, які можуть бути 
досягнуті в процесі середньої освіти, а саме: грамотність; функціональну 
грамотність; інформованість; компетентність. 

 Освіта–це не підготовка до життя, це передусім саме життя дитини, це 
світ людини, і він має бути гідним її, щоб, перебуваючи в ньому, людина 
могла поліпшити і світ, і саму себе.  

 Індивідуальна життєва і освітня траєкторія– це персональний шлях 
реалізації особистісного потенціалу кожного учня. 

 Дванадцятирічна школа – школа життєвої компетентності 
(компоненти: знання, уміння та навички, життєтворчі здібності, життєвий 
досвід, життєві досягнення особистості, які об’єктивізують міру її життєвої 
компетентності). 

Кожна людина – проект буття і смислу… І несе в особі особливу місію 
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Проектуючи творчо своє життя, розробляючи і здійснюючи 
індивідуальний життєвий сценарій, особистість оволодіває не лише 
необхідними знаннями, а й компетентністю, і зрештою, можливо, 
найвищим мистецтвом – мистецтвом жити.  

 Молоді люди, котрі вступають сьогодні в життя, відчувають на собі 
всі складнощі формування чітких життєвих орієнтирів, які спираються на 
внутрішньоузгоджену і структуровану систему ціностей. Вони відчувають 
себе особистістю і прагнуть максимальної самореалізації. Найгостріша 
проблема сьогодення в тому, що молодь далеко не завжди пов’язує своє 
майбутнє з життям в Україні. Відчуваючи в собі значний внутрішній 
потенціал, молоді люди водночас низько оцінюють суспільні можливості, які 
сприяли б їхній самореалізації.  

 Тому місія нової школи полягає в тому, щоб допомогти кожній 
людині усвідомити сенс свого життя, визначити свій «образ буття», 
«зустрітися зі своєю сутністю» (М.Хайдеггер), оволодіти універсальними 
константами життєвого світу, постійно шукаючи відповіді на «останні 
питання буття» (В.Біблер), що визначають орієнтири в її розвитку, систему 
смисложиттєвих координат, у яких вона може існувати (1, с.6, 20). 

Випереджувальна, компетентнісно спрямова освіта базується на 
засадах самоорганізації, саморозвивальної системи. 

 Сучасне високотехнологічне виробництво характеризується 
різноманітністю технічних засобів і технологій, котрі за своєю сутністю і 
призначенням дозволяють забезпечити гарантоване отримання необхідного 
продукту праці відповідно до заданих цілей діяльності. 

 Характер технічної оснащеності виробництва і наявних технологій у 
їх сукупності відображають рівень інтелектуального, духовного потенціалу 
суспільства, можливості самореалізації кожної людини.  

Отже, підростаючому поколінню потрібно оволодіти знаннями про 
сутність технологічних перетворень навколишньої діяльності. У кожного 
школяра повинні бути сформовані чіткі уявлення про способи перетворюючої 
діяльності людини, її еволюцію й тенденції розвитку, результати і наслідки 
впливу виробничої діяльності на особистість, суспільство і природу. 
Необхідною умовою усвідомлення проблем і процесів техногенного розвитку 
суспільства слід вважати наявність знань і вмінь виконувати різні 
перетворюючі процедури, прогнозувати і проектувати власну діяльність у 
технологічному середовищі, що безперервно змінюється і удосконалюється. 

Колись освіта виходила з потреб держави. Сьогодні акценти 
розставлені інакше – маємо зробити людину такою, щоб вона могла 
вирішувати державні завдання за своїм покликанням, бути 
високоморальною, духовно-розвиненою, мобільною в своєму розвитку.  

Зміст освітньої галузі «Технологія» забезпечує розвиток системи 
технологічної підготовки школярів, яка передбачає створення умов для 
реалізації потенціалу творчої діяльності кожного учня з метою його 
самореалізації та самовизначення; структурування змісту предмета за 
культуродоцільним, інтегративним, синергетичним, концентричним 
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принципами; формування культури перетворювальної діяльності, що 
спрямована на створення матеріальних і духовних цінностей в різних сферах 
діяльності і є необхідною будь-якому спеціалісту; виконання соціально і 
особистісно значущих проектів (індивідуальних, колективних, 
міждисциплінарних); профорієнтацію учнів на роботу в різних сферах 
виробництва, задоволення їх професійно-пізнавальних потреб; підготовку учнів 
до ведення домашнього господарства, організації простору своєї 
життєдіяльності за законами краси та гармонії тощо. 

Але центральною проблемою залишається якість технологічної освіти, 
яка залежить не від об'єму засвоєних знань, умінь і навичок учня, а від 
оволодіння ключовими компетентностями, що складають основу соціалізації 
особистості та формування конкурентноспроможності на ринку праці. 

Саме це повинно бути метою, основою процесу та кінцевим результатом 
освітньої галузі «Технологія». 

 «Технологія» як соціально-економічна й психолого-педагогічна 
категорія є одним з ключових понять у назві проектно-технологічної системи 
трудового навчання, де основними пізнавальними одиницями є проектна й 
технологічна діяльність, тобто процес проектування (з використанням 
наукових знань) якісних і оригінальних виробів, що мають практичне 
застосування. Проектно-технологічна система характеризується творчою 
діяльністю, кінцевим результатом якої є розробка й виготовлення творчого 
проекту. 

Саме проектно-технологічна система трудового навчання створює 
можливості у формуванні економічних, екологічних, маркетингових, 
технологічних компетентностей. 

Кредом проектної діяльності для учнів є твердження «Все, що я пізнаю 
– я розумію, для чого це мені потрібно, де і як можу ці знаня застосувати». 
Для педагога – це прагнення знайти розумний баланс між академічними і 
прагматичними знаннями та навичками. 

Очевидно, що оволодіння технологіями перетворювальної діяльності, 
формування життєвих компетентностей учнів, навчання їх проектно-
технологічної діяльності потребує цілеспрямованої систематичної роботи 
педагогів щодо засвоєння глибоких знань з педагогіки, психології, змісту 
предмета, а також відповідного науково-методичного забезпечення.  

 Дін Равен у своїй книзі «Компетентність у сучасному суспільстві: 
виявлення, розвиток і реалізація» включив у список 37 видів 
«компетентностей», серед яких: «готовність і здатність навчатися 
самостійно», «персональна відповідальність», «розуміння плюралістичної 
політики», «самоконтроль», «готовність використовувати нові ідеї і інновації 
для досягнення мети», «знання того, як використовувати інновації», «здатність 
слухати інших людей і брати до уваги те, що вони говорять» та інше(5,150- 
155, 275-298, 337-342).  

 Компетентність - це інтегрована характеристика якості особистості, яка 
включає знання, уміння, ставлення та досвід, що усвідомлені (рефлексивно) і 
застосовуються в практичній діяльності особистості. 
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Компетентність – це загальна здатність, що базується на знаннях, 
досвіді, цінностях, здібностях, що набуті завдяки навчанню. 

У системі загальної середньої освіти основними групами 
компетентностей, яких потребує сучасне життя, є: соціальні; полікультурні; 
комунікативні; інформаційні; саморозвитку та самоосвіти; компетентності, 
що реалізуються у прагненні і здатностиі до раціональної, продуктивної 
творчої діяльності. 

Трудова компетентність є інтегрованим результатом навчально-
трудової діяльності учнів і формує передусім на основі опанування змісту 
програми трудового навчання. Компетентна людина не тільки повинна 
розуміти сутність проблеми, а й вміти роз’язувати практично. 

Крім того, формування компетентностей в галузі сучасного виробництва 
(здатність одержувати техніко-технологічні знання, знання з природничих наук, 
економіки; соціальні та підприємницькі навички, а також загальнокультурні 
цінності) значною мірою впливає на розвиток конкурентноспроможної 
особистості. 

В першу чергу вчителю потрібно добре знати зміст програми, щоб 
структурувати її відповідно до тих компетенцій, тобто знань, способів 
діяльності, які є особистісно значущими для дитини. Конструювання ситуацій 
вибору, наближення різних варіантів побудови навчально-виховного процесу 
до конкретної дитини значною мірою визначає професійну культуру вчителя, 
характер його щоденної діяльності. 

 Нині головним завданням методичних об'єднань вчителів трудового 
навчання є поетапне вивчення змісту програми та технологій її структурування 
з метою максимального врахування внутрішніх умов діяльності школи та 
освітніх потреб і можливостей її учнів. Технології структурування змісту 
розроблені на концептуально-методологічному рівні, але, на жаль, не 
використовуються в педагогічній практиці. Важливим є усвідомлення 
взаємообумовленості процесів проектно-технологічної діяльності та 
структурування змісту. Існують різноманітні технології структурування змісту 
традиційної системи навчання: проектні, інформаційно-комунікаційні, 
модульні, інтерактивні тощо. 

 Відомо, що в умовах науково-технічного прогресу змінюється зміст 
освіти. Нині школярі мають бути ознайомленими з такими поняттями, як 
гнучка технологія, багатоопераційний верстат з числовим програмним 
управліням, промислові роботи, автоматичні лінії, системи автоматичного 
проектування, мікропроцесори та мікропроцесорна техніка. 

 За допомогою ПК можна підвищити рівень техніко-технологічного 
забезпечення операцій, що виконуються учнями. Під техніко-тетехгічним 
забезпеченням трудової діяльності школярів розуміємо механізми, верстати, 
пристрої, технологічну документацію, що використовуються для підвищення 
якості кінцевого результату(продукту) цієї діяльності. Для виконання 
операцій на якісно високому рівні школярі мають засвоїти елементи 
графічної грамоти, технологічні процеси виготовлення виробів, навчитись 
організації праці та способам і прийомам контролю якості виробів. 
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 Заувжимо, що те поколіня, яке буде працювати в технічно 
оснащеному й комп’ютеризованому виробництві, нині ще вчиться в школі. 
Тому дуже  важливо поглибити в школі технічну підготовку молоді. Один із 
шляхів – на базі чинних програм трудового навчання знайомити школярів із 
застосуванням ПК на виробництві, вчити їх «інформаційній культурі», 
готувати до трудової діяльності, в якій електронно-обчислювальна техніка 
буде основним засобом виробництва (2,с-140). 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ У НАВЧАННІ 

 
Іщенко Л.М., методист центру 

 педагогічних інновацій та інформації 
 ПОІППО ім. М.В.Остроградського 

Професійне вдосконалення вчителів є найважливішою частиною процесу 
поліпшення освіти. Проте воно стане результативним лише за умови, якщо 
буде спрямоване на досягнення конкретних змін у поведінці вчителя в класі і, 
зокрема, тоді, коли професійне зростання стане безперервним процесом, що 
відбувається в унісон з рештою компонентів системи освіти. 

Нові технології змінюють і роль вчителя, викликають необхідність в 
створенні нових педагогічних прийомів і нових підходів до підготовки 
вчителів. Успіх впровадження нових інформаційних технологій в освітній 
процес залежатиме від здатності вчителів створювати нетрадиційну атмосферу 
занять, нову педагогіку, що спирається на застосування нових технологій, 
розвивати соціально активну робочу обстановку в класі, засновану на 
колективній роботі, освоєнні знань у співпраці з іншими, груповій роботі. 
Принципово важливими для майбутнього є такі якості, як здатність розробляти 
інноваційні методи використання техніки з метою активізації пізнавальної 
діяльності, заохочувати підвищення рівня технологічної грамотності, 
поглиблення знань а також їх створення. 

На жаль, для української школи на практичному рівні так і залишилось 
непізнаним поняття «компетентність», на якому побудована сучасна зарубіжна 
школа. 

Перехід до зорієнтованої на компетенції освіти відбувся у США в 70-х 
роках минулого століття. У праці Дж. Равена «Компетентність у сучасному 
суспільстві», яка вперше була надрукована в Лондоні (1984 рік), подано 
розгорнуте тлумачення компетентності як явища, яке «складається з великої 
кількості компонентів», але основними глобальними компетенціями, “чотирма 
наріжними каменями”, на яких ґрунтується сучасна освіта є наступні: 
навчитися пізнавати, навчитися робити, навчитися жити разом, навчитися 
жити». 

Відповідно цьому зміст понять «трудове навчання», «трудові навички» 
повинен набути сучасних рис, які формуються у руслі соціальної компетенції 
(здатність брати на себе відповідальність, брати участь у процесах 
колективного прийняття рішень, тощо), ІКТ- компетенції, компетенції до 
самоосвіти продовж усього життя в контексті як особистого, професійного, так 
і соціального. 

Увага до компетентісного підходу пояснюється як посиленням нашого 
бажання долучитись до процесів гармонізації європейської системи освіти, так 
і прагненням знайти адекватну відповідь на запити виробництва. Раніше 
поняття компетентність пов’язували виключно з професійною освітою, тепер 
компетентністний підхід використовується для посилення практичної 
спрямованості шкільної освіти як засіб уникнення паралельного існування 
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«світу освіти» і «світу праці». Адже, як вважає О.Я Савченко: «Компетентнісна 
освіта орієнтована на одержання особистістю конкретних навчальних 
результатів – знань, умінь, навичок, ставлень, досвіду, рівень засвоєння яких 
дозволяє їй діяти адекватно».  

Для вчителя трудового навчання також важливо використовувати 
діяльнісний підхід апелює до внутрішньої активності дитини, яка 
пробуджується не примусом, а особливим чином організованим змістом і 
методами навчання. Суть діяльнісного підходу у тому, що спільна навчальна 
діяльність дитини і дорослого будується таким чином, щоб учні усвідомлювали 
особистісну значимість навчання. Цей підхід є відповіддю на існуючу практику 
включення учнів у діяльність, як правило, під тиском вчителя, на відсутність 
можливості вибору форми діяльності як у процесі навчання, так і в процесі 
позаурочної активності, яка теж жорстко регламентується дорослими 
(обов’язкові виховні заходи, добровільно-примусові факультативи чи гуртки 
тощо). 

Сьогодні можна констатувати, що замість традиційної школи створено 
принципово нову модель організації освітнього середовища, меташколу, 
знаковими рисами якої є: 

• поширення Інтернету як глобального освітнього середовища; 
• свобода вибору учнем індивідуальної освітньої траєкторії; 
• утвердження погляду на школу як відкриту систему, здатну до 

ефективної взаємодії з іншими соціальними системами, які працюють на освіту 
(наприклад з містом чи телебаченням як розвиваючими освітніми 
середовищами); 

• фокусування, починаючи з 90-х років минулого століття, на 
розвитку емоційного інтелекту (EQ) тощо. 

Чому сьогодні мова йде про меташколу і про метапідходи до освіти?  
Тому що в інформаційну епоху змінилось уявлення про те, що є освітою. 
Системи освіти, які використовують метазнання для організації 

навчального процесу, орієнтованого на індивіда, є формою «матеріалізації» 
метазнань. Частковими прикладами такої організації є навчання з урахуванням 
множинності інтелекту у поєднанні з методом занурення; модульна система 
навчання. Учителеві нового тисячоліття вкрай необхідне глибинне розуміння 
будь-якого явища шляхом розвитку метазнання про процеси, які лежать у його 
основі, саме для того, щоб мати можливість допомогти його пізнати дітям.  

Звичайно це буде можливим якщо на місце педагога-ремісника прийде 
педагог-творець, спроможний здобувати метазнання, спроможний творити 
метаметодики «викладання». 

Література: 
1. IСТ Сompetency Standards for Teachers. // http://cst.unesco-

ci.org/sites/projects/cst/default.aspx 
2. Громовий В.В. Компетентістний підхід: реальність сучасної 

української освіти чи запізніле відлуння чергової педагогічної моди // 
http://experts.in.ua/ua/baza/analitic/index.php?SECTION_ID=150  
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ЕКОНОМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА МАРКЕТИНГОВЕ 

ОБГРУНТУВАННЯ УЧНЯМИ ОБ’ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ ЯК 

ФАКТОР ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ. 

Цина А.Ю., кандидат педагогічних наук, 
                                                          доцент кафедри теорії та методики 

трудового навчання та професійного  
навчання факультету  Технологій та 

                                                         дизайну ПДПУ імені  В.Г.Короленка 
 
 МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ УЧНЯМИ ОБ’ЄКТІВ  
 ПРОЕКТУВАННЯ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 
 
 Сучасна освітня галузь “Технологія” спрямована на формування в учнів 

життєво важливих основ технологічних знань і вмінь, залучення їх до різних 
видів практичної діяльності з урахуванням економічної доцільності, 
забезпечення оволодіння політехнічними і загально трудовими знаннями в 
галузі економіки сучасного виробництва. 

Проектування і виготовлення виробу сприяє засвоєнню учнями не тільки 
технологічних умінь і навичок, а й виконання економічних операцій. В учнів 
повинна виробитись і закріпитись звичка до аналізу споживчих, економічних 
ситуацій, здатність оцінювати ідеї, виходячи з реальних потреб, матеріальних 
можливостей і умінь вибирати найбільш вдалий економічний спосіб виконання 
об’єкту проектної діяльності. Тому однією з умов досягнення мети 
проектування є його соціально-економічна ефективність. 

 В ході конструкторського етапу учні крім конструкторсько-
технологічних дій здійснюють економічне обґрунтування об’єкту 
проектування. При цьому визначається доцільність реалізації проекту з точки 
зору економії коштів, матеріалів, енергоресурсів при виготовленні виробу. 
Перед тим, як виготовити спроектований виріб, треба зважити, у що обійдеться 
пропонована робота. Якими будуть прибуток чи збиток, рентабельність 
виробництва? Відповіді на ці запитання дають економічні розрахунки. Таким 
чином, необхідно вчити школярів знаходити раціональні варіанти 
виготовлення корисної речі з мінімальними затратами, з недорогих матеріалів 
(чи навіть з їхніх відходів) і, разом з тим, наділивши її цілим рядом переваг 

У проспекті творчого проекту на конструкторському етапі необхідно 
дати: обґрунтування витрат необхідних матеріалів, засобів енергії, грошових 
коштів на оплату праці при виготовленні виробу; визначення собівартості 
виробу, що виготовляється; величини запланованого прибутку і договірної ціни 
виробу; визначення рівня рентабельності виготовленого виробу; планування 
випуску виробу; кошторис доходів і витрат. Учні повинні засвоїти істину, що 
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найпершою умовою успішності реалізації проекту є всебічність обґрунтування 
(в тому числі й економічне) плану проектно-технологічної діяльності.  

 Виходячи з задач проектно-технологічної діяльності загальний зміст 
економічної освіти школярів можна визначити в такий спосіб. По-перше, це 
проектно-технологічні знання: економічні критерії оцінки проекту, сутність 
основних економічних понять. Ці знання носять системний інтегрований і 
цілісний характер. Вони здобуваються в процесі вивчення різних шкільних 
предметів, а також у ході безпосередньої проектно-технологічної діяльності на 
уроках трудового навчання учнів 5-9 класів. По-друге – проектно-технологічні 
уміння у змісті економічної освіти учнів, які включають: вибір найбільш 
економічних варіантів проекту; розрахунок витрат матеріалів і часу на 
реалізацію проекту; проведення економічної експертизи проекту; здійснення 
економічного обґрунтування проекту. Серед основних якостей особистості, які 
мають бути сформовані в процесі проектно-технологічної діяльності повинно 
бути сучасне економічне мислення. 

При визначенні змісту навчання проектуванню принципово важливим і 
складним питанням є економічно обґрунтований виріб об’єктів проектування, 
які б відповідали можливостям навчально-матеріальної бази шкільних 
майстерень для їх виготовлення. Тому, однією з основних вимог до 
проектованого виробу є його економічність. Економічність вимагає 
виготовлення виробу з мінімальними витратами та з одержанням найбільшого 
прибутку при реалізації або експлуатації виробу. 

Методика формування в учнів економічних знань і умінь в ході 
конструкторського етапу проектування виробу включає визначення вчителем 
та колективне обговорення з учнями основних витрат, які необхідно здійснити 
в процесі виготовлення виробу, а саме матеріалів, затрат часу, затрат на оплату 
праці, витрат енергетичних ресурсів, собівартості виробу та ін. Економічна 
оцінка спроектованого виробу здійснюється на підставі його порівняння з 
відомими зразками-аналогами і включає оцінку наявності недорогих 
матеріалів, можливості використання відходів 

 МЕТОДИКА ЕКОЛОГІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ УЧНЯМИ ОБ’ЄКТІВ  
 ПРОЕКТУВАННЯ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 
Характерною особливістю оновленого змісту трудового навчання є 

спрямування учнів на створюючу діяльність за новим замкненим циклом від 
розробки технічного завдання до кінцевого результату – одержання готового 
виробу, утилізації відходів виробництва та оцінювання реалізованого проекту. 
Зміст навчального матеріалу орієнтує на розвиток допитливості і технічної 
творчості, комплексне застосування набутих знань під час роботи та реалізації 
проекту. Така проектно-технологічна діяльність націлює також на проведення 
екологічних заходів. 

Навчальні програми сприяють розширеному ознайомленню учнів 8 
класів з відомостями про ресурсозбереження, екологічність, замкнутість, 
безвідходність виробництва та основні етапи методик їх розрахунків, 
вторинного використання відходів обробки матеріалів в шкільних майстернях. 
Уся система проектних завдань повинна бути спрямованою на виховання в 
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учнів почуття відповідальності за раціональне використання сировини і 
матеріалів, утримання в чистоті оточуючого середовища, запобігання його 
забрудненню. 

На доступному і науково достовірному рівні вчителю треба сформувати в 
учнів поняття про основи проектної діяльності, нові технології, напрями 
науково-технічного прогресу і його наслідки. Слід розкрити взаємозалежність 
між розвитком сучасного виробництва та охороною навколишнього 
середовища. Необхідно щоб учні навчаючись проектно-технологічній 
діяльності, оволодівали вміннями економного витрачення енергетичних і 
матеріальних ресурсів. Вони повинні засвоїти на практиці принцип роботи 
основних видів матеріалообробного обладнання і інструментів, і при цьому 
виконувати заходи щодо охорони оточуючого середовища і захисту його від 
можливих негативних наслідків виробничої діяльності.  

З метою підсилення екологічної спрямованості трудового навчання, 
побудованого за проектно-технологічною системою, нами були визначені 
наступні напрямки його екологізації: 

- екологічно обґрунтоване поєднання виробничих технологій, яке 
передбачає не тільки прагнення як до найшвидшого й якісного виготовлення 
виробів, але також і екологічне відтворення використаних для цього природних 
ресурсів, забезпечення чистоти і безпеки виробленої продукції для споживачів; 

- розкриття екологічного змісту спеціальних техніко-технологічних знань 
у вивчаємих видах праці. 

Для реалізації цих напрямків виробничо-технологічної діяльності учнів 
можуть бути застосовані задачі з виробничим змістом, які передбачають 
екологічне обґрунтування процесу виготовлення та наслідків діяльності із 
об’єктами проектування [5]. Для розв’язання цих завдань учні повинні в ході 
конструкторського етапу проектно – технологічної діяльності [1] здійснити 
екологічну експертизу, дати повну характеристику з точки зору екологічної 
безпеки виготовленню виробу, що проектується. В учнів повинна виробитись і 
закріпитись звичка до аналізу екологічних аспектів обґрунтування об’єктів 
проектування, здатність оцінювати ідеї, виходячи з умінь вибирати найбільш 
безвідходний, екологічно чистий спосіб виготовлення об’єкта, визначити 
екологічні обмеження проекту, проводити його екологічну експертизу і 
обґрунтування. В екологічному обґрунтуванні потрібно вказати, чи відповідає 
екологічним стандартам виріб, а також зазначити екологічні умови роботи під 
час обробки деталей. 

Використання вчителями трудового навчання в практиці проектної 
діяльності учнів комплексного підходу до відбору об’єктів проектування 
передбачає врахування поруч із віковими та індивідуальними особливостями 
школярів, навчально матеріальною базою шкільних майстерень, дидактичними 
принципами, специфічними для трудової діяльності в шкільних майстернях, 
організаційно – педагогічними, технологічними також і екологічних вимог. 
Тому екологічність є однією з основних вимог до проектованого виробу , яка 
полягає в тому, що виготовлення і експлуатація виробів не спричинять істотних 
змін в навколишньому середовищі, порушень у життєдіяльності людини, 
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тваринного і рослинного світу. Вчителю слід визначити, колективно 
обговорити з класом, а кожному учню висловитись щодо проведення 
нескладного екологічного аналізу виробу та процесу праці, їх впливу на 
здоров’я людини та оточуюче середовище. Учень повинен вміти точно 
визначати кількість утворених відходів, можливість їx повторного 
використання в майстерні та розраховувати екологічність технологічного 
процесу й економічність виробництва. 

Досить цікаву методику розрахунку екологічних параметрів виробництва 
запропонував Ю. В.Склянкін, яка може бути використана на заняттях під час 
проектування i виготовлення виробів [13]. Застосування цієї методики 
розширить політехнічні знання учнів i дасть змогу ознайомитися з 
технологічними процесами використання відходів. Адже вторинне їх 
використання для виготовлення інших деталей веде до підвищення коефіцієнта 
безвідходності виробництва, який за умови повного використання відходів 
буде дорівнювати одиниці. При коефіцієнті безвідходності Кб від 0,9 до 1 
виробництво називають безвідходним, при Кб від 0,9 до 0,8 — маловідходним, 
при Кб меншим 0.7 — відходним. Так, коефіцієнт екологічності виробництва 
визначають за формулою: Kе = 1 — Кв, де Кв — коефіцієнт відходоємності 
виробництва. Отже, вчитель на заняттях з технічної праці під час проектування 
i виготовлення виробів має змогу дати учням поняття про коефіцієнт 
безвідходності Кб, коефіцієнт замкнутостi Кз, коефіцієнт відходоємності 
виробництва Кв та коефіцієнт екологічності виробництва Ке. Знаючи методику 
та формули розрахунку цих коефіцієнтів, учні мають змогу розрахувати 
коефіцієнти екологічності будь-якого виробництва, зокрема, виробництва 
деталей та об'єктів проектування у шкільній майстерні. 

Коефіцієнт екологічності виробництва Ке, залежить від коефіцєнта 
відходоємності виробництва Кв: Ке = 1 — Кв. Отже, зменшуючи Кв, тобто 
зменшуючи викиди у зовнішнє середовище, ми покращуємо екологічність 
виробництва. Вторинна переробка відходів сприяє замкнутості, безвіходності, 
екологічності виробництва, що покращує його економічну ефективність. 
Упровадження таких технологій у шкільних майстернях дасть змогу не тільки 
вивчати основи екологічності виробництва, а й економити матеріали та час на 
виготовлення інших деталей. 

Можна порівняти виробництво у шкільних майстернях з промисловим 
виробництвом. Для визначення коефіцієнта безвідходності виробництва як у 
шкільній майстерні, так i в промисловості використовують таку формулу: 

Кб= 2
зе КК + , де Кз = (Нт–Онз)/Нт, де Онз — об'єм (маса) неперероблених 

відходів; Нт–фактичне споживання природних ресурсів на одиницю 
виготовленої продукції. 

Знаючи все це, можна визначити Кв — коефіцієнт відходоємнocтi за 
формулою: 

Кв = Онз * Рч/Нт , де Рч- показник небезпечності відходів. Отже, можна 
визначити коефіцієнт екологічності за формулою; Ке = I – Кв. 
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Застосовуючи цю методику, учень може самостийно розраховувати 
екологічність виробництва технічного об'єкта в майстерні, його замкнутість, 
безвідходність. Саме це вказує на великий потенціал для екологічної освіти. 
Набуті в практичній діяльності екологічні знання стають основою переконань, 
ціннісних орієнтацій та емоційних переживань учнів, що є складовими 
формування екологічної культури як кінцевої мети екологічної освіти.  

 
МЕТА ТА ЗМІСТ МАРКЕТИНГОВОГО ОБҐРУНТУВАННЯ УЧНЯМИ 

ОБ’ЄКТІВ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В УСПІШНОСТІ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ 

Сучасна освітня галузь “Технологія” спрямована на формування в учнів 
життєво важливих основ технологічних знань і вмінь, залучення їх до різних 
видів практичної діяльності з урахуванням економічної доцільності, 
забезпечення оволодіння політехнічними і загальнотрудовими знаннями в 
галузі економіки сучасного виробництва. 

Поняття “Технологія” охоплює універсальні способи перетворювальної 
діяльності, розкриває алгоритми цієї діяльності, що містить у собі два основних 
компоненти: процес проектування і процес виконання. В свою чергу ці 
компоненти перетворювальної діяльності складаються з етапів: виявлення 
потреби, формування задачі, дослідження досвіду накопиченого в цій галузі, 
вироблення ідеї, планування, організація, виготовлення, а також економічне та 
екологічне обґрунтування і маркетинг. 

Проектування і виготовлення виробу сприяє засвоєнню учнями не тільки 
технологічних умінь і навичок, а й навчанню гнучкому і постійному 
реагуванню на ринок збуту проектованих виробів. В учнів повинна виробитись 
і закріпитись звичка до вивчення споживачів, конкурентів, кон’юнктури ринку, 
характеристики товару, тобто комплексу заходів, що називається маркетингом. 
Тому однією з умов досягнення мети проектування є формування у молоді 
широких уявлень про становлення, сутність, організацію, а також сучасну 
практику маркетингу як концепцію ефективного управління підприємством в 
умовах ринкової економіки. 

 Зміст виконання проектно-технологічної діяльності складається з таких 
етапів (стадій), які взаємо пов’язані між собою і найефективніше розкривають 
послідовність розробки та реалізації проекту: організаційно-підготовчий, 
конструкторський, технологічний, заключний [1]. На кожному етапі учнями 
виконується відповідна послідовність дій у виконанні проекту, а вчитель при 
цьому стає дійсно організатором навчально-трудової діяльності. 

 В ході заключного етапу учні, крім економічного, екологічного аналізу, 
здійснюють мінімаркетингове обґрунтування об’єкту проектування. При цьому 
визначається доцільність реалізації проекту з точки зору реагування на бажання 
людей, спрямованість на проектування та виготовлення найкращих і 
різноманітних товарів та послуг по цінах, за які споживачі готові платити. 
Перед тим, як вийти зі спроектованим виробом на ринок, треба зважити на 
смаки і бажання споживачів («споживач—король»), на випуск товарів, що 
відповідають попиту («виробляти те, що продається, а не продавати те, що 
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виробляється»), вплив на ринок, формування попиту, та стимулювання збуту 
(«створюючи товар, створювати й споживача»). Якими будуть товари та 
послуги, яким буде їх розподіл і збут, як буде просуватися продукція на ринок, 
якими будуть ціни? Відповіді на ці запитання дають мінімаркетингові 
дослідження. Таким чином, необхідно вчити школярів знаходити раціональні 
варіанти ув’язування всіх цих елементів між собою в гармонійну і добре 
інтегровану цілісність і, разом з тим, наділивши її цілим рядом переваг. 

 У проспекті творчого проекту на заключному етапі необхідно дати 
обґрунтування рівня якості спроектованого виробу, об’єму збуту, виду 
упаковки, умов та гарантій, умов припинення збуту; вибору способів продажу, 
каналів збуту, способів співпраці з ними, вивчення конкурентів; реклами, 
стимулювання збуту, вимірювання ефективності, рівня обслуговування 
споживачів; рівня цін, взаємозв’язку ціни і якості, реакції на ціни конкурентів, 
часу рекламування і розрахунку ціни, умов оплати[2]. Учні повинні засвоїти 
істину, що найпершою умовою успішності реалізації проекту є всебічність 
обґрунтування (в тому числі й маркетингового) плану проектно-технологічної 
діяльності .  

Виходячи з задач проектно-технологічної діяльності, загальний зміст 
маркетигової освіти школярів можна визначити в такий спосіб. По-перше, це 
проектно-технологічні знання: маркетингові критерії оцінки проекту, сутність 
основних маркетингових понять. Ці знання носять системний інтегрований і 
цілісний характер. Вони здобуваються в процесі вивчення різних шкільних 
предметів, а також у ході безпосередньої проектно-технологічної діяльності на 
уроках трудового навчання учнів 5-9 класів. По-друге – проектно-технологічні 
уміння у змісті маркетингової освіти учнів, які включають: вибір найбільш 
ринково-привабливих варіантів проекту; розрахунок витрат матеріалів і часу на 
реалізацію проекту; проведення маркетингової експертизи проекту; здійснення 
маркетингового обґрунтування проекту. Серед основних якостей особистості, 
які мають бути сформовані в процесі проектно-технологічної діяльності 
повинно бути сучасне маркетингове мислення. 

 При визначенні змісту навчання проектуванню принципово важливим і 
складним питанням є маркетингово-обґрунтований вибір об’єктів 
проектування, які б відповідали можливостям навчально-матеріальної бази 
шкільних майстерень для їх виготовлення. Тому, однією з основних вимог до 
проектованого виробу є його збут. Збут вимагає просування виробу на ринку з 
мінімальними витратами та одержання найбільшого прибутку при реалізації 
або експлуатації виробу. 

Методика формування в учнів маркетингових знань і умінь в ході 
заключного етапу проектування виробу включає визначення вчителем та 
колективне обговорення з учнями основних властивостей проектованого 
виробу як товару або послуги, способів розподілу та збуту виготовленого 
виробу, особливостей його просування на ринку та утворення ціни. 
Маркетингова оцінка спроектованого виробу здійснюється на підставі його 
порівняння з відомими зразками-аналогами підприємств-конкурентів.  
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Мінімаркетингове обгрунтування, наприклад, під час розробки проекту 
декоративно-ужиткового виробу «Таріль» може включати наступні стадії. 

 
 Маркетингове обґрунтування об’єкту проектування 
1. Характеристика товарних властивостей виробу 
Можливість просування проектованої декоративної тарілі на цільовий 

ринок виробів декоративно-ужиткового призначення передбачає необхідність 
внесення до її конструкції змін, доопрацювань або модифікацій: 

• Виконання сюжетного і орнаментального зображення різними 
технологіями: різьблення геометричне, декоративний розпис, контурне 
різьблення, випалювання та їх поєднання. 

• Діаметр тарілі може варіювати у межах від 100 до500 мм. 
Тому можливо створити декілька із вказаних варіантів дослідних зразків 

тарілей з метою перевірки реакції покупців. Після цього будуть прийняті 
кінцеві рішення відносно конструкції на оформлення декоративної тарілі, ціни, 
умов поставки і продажу. 

Вихід на ринок з новим видом декоративно-ужиткового виробу визначає 
стратегічну (на 1-5 років) мету маркетингу. Збільшення на ринку долі 
спроектованого нами виробу можна досягти декількома шляхами: 

• створити більш сприятливий образ товару через інтенсивну рекламу; 
• представити нові модифікації товару;  
• зробити доступною ціну виробу. 
З метою реалізації обраної нами маркетингової стратегії необхідно 

визначитися із ринковою тактикою на найближчі місяці року:  
– в разі зниження проектованого об’єму продажу виробів будемо 

застосувати наступні тактичні маркетингові прийоми: форсування рекламної 
діяльності, стимулювання збуту за допомогою зниження цін, перевірка якостей 
тарілей, їх споживчих властивостей з наступними рекомендаціями 
виробництву; 

– у випадку, якщо об’єм виробництва тарілей не встигатиме за 
зростанням попиту, можливими є наступні варіанти тактичних маркетингових 
заходів: збільшення масштабів виробництва, підняття цін, скорочення витрат 
на рекламу. 

 

2. Розподіл і збут спроектованої тарілі 
Спочатку виявляємо можливості освоєння ринку спроектованою 

таріллю. Для цього здійснимо сегментацію ринку, визначивши географію, 
загальну кількість і категорію потенційних покупців, які можуть придбати 
виріб. 

За географічним (регіональним) критерієм сегментації ринку, 
потенційними споживачами декоративних тарілей можуть стати туристи, 
шанувальники національних традицій у прикладному мистецтві, а також люди 
орієнтовані на споживання певного типу (шанувальники природи, 
декоративно-ужиткового мистецтва, мисливці). При плануванні рекламної 
компанії слід врахувати цільові групи людей, які є читачами журналів, 
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слухачами радіо і телебачення з мисливства, природи, декоративно-ужиткового 
мистецтва. 

Види і характеристики варіантів декоративних тарілей пропонованих для 
реалізації зазначені у пункті 8.1. На підставі наявного переліку пропозиції 
тарілей і можливих сегментів ринку їх реалізації складемо ринкову сітку 
можливостей його освоєння. 

Виходячи з сітки прикидки цільового ринку, збут спроектованої тарілі 
можна здійснити за всіма шістьма обраними сегментами ринку.  

Можливості конкуруючих підприємств стосовно довгострокового 
освоєння ринку виробами аналогічного призначення реалізується у художніх 
салонах, магазинах дарів природи, сувенірної продукції в м. Полтаві. 

 
 Таблиця 1Сітка прикидки цільового ринку 

 

Види характеристики тарілей  
 

Характеристика 
сегментації ринку 

Таріль з 
геомет-
ричним 
різьбленням 

Таріль з 
декора-
тивним 
розпи-
сом 

Таріль з 
рельєфним 
різьбленням 

Таріль з 
різьблен-
ням та 
інкруста-
цією 

Таріль 
декорова-
на випа-
люванням 

Таріль з 
комбіно-
ваним 
декоруван-
ням 

1. Туристи 
2. Шанувальники 
мистецтва 
3. Шанувальники 
природи 
4. Мисливці 
5. Читачі газет і 
журналів про 
природу, 
мисливство 
6. Читачі газет і 
журналів з 
мистецтва 
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Виходячи з сітки прикидки цільового ринку, збут спроектованої тарілі 

можна здійснити за всіма шістьма обраними сегментами ринку.  
Можливості конкуруючих підприємств стосовно довгострокового 

освоєння ринку виробами аналогічного призначення реалізується у художніх 
салонах, магазинах дарів природи, сувенірної продукції в м. Полтаві. 
Стратегічною метою конкурентів є підтримка їх переваги в асортименті, якості 
в умовах зростаючої конкуренції. Місце і доля декоративних тарі лей в 
загальній виробничій структурі конкурентів складає 5%. 

Можливими способами продажу декоративних тарілей можуть бути 
ярмарки, виставки-продажі та інші. 
                      3. Просування продукції на ринку 

Метою рекламування декоративних тарілей є досягнення об’єму продаж 
1 таріль за тиждень, а також розширити долю споживачів, які б мали стійке 
уявлення про нашу продукцію. 
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Рекламний бюджет на одну реалізовану таріль складатиме вартість 
одного рекламного оголошення в рекламній щотижневій газеті і складатиме 1,5 
грн. 

Приймаючи рішення про купівлю декоративної тарілі споживачі можуть 
керуватися такими мотивами емоційного характеру:  

– почуття переваги: багато споживачів здійснюють купівлю з метою 
здаватися кращими за інших; 

– бажання відрізнятися від інших, яке виражається в прагненні купувати 
оригінальні речі; 

– розваги , що побуджують споживачів робити покупку внаслідок 
бажання звільнитися від одноманітного монотонного життя; 

– імітація або наслідування: багато споживачів бажають відрізнятися від 
інших, імітувати стиль життя відомих людей, людей цікавих захоплень і 
інтересів; 

– бажання, потреби „поторгуватися”: такі прийоми залучення клієнтів, як 
скидки на товар, або ж обіцянки дати щось безкоштовне, якщо покупець 
придбає товар на певну суму і т. ін.; 

– бажання витрачати гроші: частину покупок, наприклад, туристи, 
здійснюють лише тому, що „гроші пропалюють кишені”. 

Купівля декоративної тарілі може бути викликана мотивацією покупців 
раціонального характеру, які ґрунтуються на прагненні споживачів зекономити 
на чомусь, купити щось високоякісне і практично-корисне: 

– економія: скидки на виріб, виходячи з бажань покупця зекономити; 
– корисність: цілеспрямоване використання виробу може грати основну 

роль у прийнятті рішення про купівлю. 
Враховуючи споживчі мотиви визначених ринкових сегментів вибираємо 

тему, яка сприятиме досягненню цілей рекламної програми. Оскільки 
виробництво декоративних тарілей є не великим і потребує швидкого ефекту в 
тему реклами включаємо такі мотиви як економічність (висока якість при 
низькій вартості), а також емоційні мотиви (оригінальність, символічність 
виробів, стильність, надання яскравості інтер’єрам). 

Розробляючи рекламний текст ми визначаємо візуальний спосіб його 
відтворення. Акцент рівною мірою робитемем як на словесну рекламу, так і на 
рекламну картинку. 

Виходячи з визначених споживчих мотивів найбільш яскравими і 
дієвими словами і фразами можуть бути: 

– найкраща прикраса для інтер’єру; 
– оригінальність, стильність, композиції; 
– доступна ціна; 
– символіка зображень: птах-символ легкості, швидкості, повітря; 

горобина з листям-символ захисту і підтримки дерева життя;зігнуті гілки дубу-
символ сили і мужності. 

Картинкою, що супроводжує текст реклами може бути зразок 
зображення декоративної тарелі. 



 

 30

Доступність текстових реклам в частині оригінальності та символічності 
зображень композиції-для туристів, прикраса для інтер’єрів та стильність-для 
мисливців, шанувальників мистецтва і природи; доступність ціни-для масових 
читачів газет і журналів. 

Текстовка матиме вигляд коротких прямих повідомлень у місцевих 
газетах, оскільки це передбачає мінімальні витрати на один рекламний контакт 
із споживачами. Частота охвату споживачів рекламою в газеті 1-2 рази на 
тиждень. 

 4.Здійснення ціноутворення проектованої тарілі 
Рівень цін на декоративні тарелі у конкуруючих підприємств складає 

100-150 грн. 
Невисока ціна нашого виробу пояснюється обмеженістю використаних 

технік виконання композицій: токарство і рельєфне різьблення. В разі 
доповнення композиції розписом, випалюванням, лакуванням, інкрустацією 
якість виробу зростатиме, а разом з цим зростатиме і його ціна. 

Тому першою реакцією на ціни конкурентів буде постачання для збуту 
тарілей, що мають нижчу ніж у конкурентів ціну. 

Набуті учнями в ході маркетингового обґрунтування об’єктів 
проектування економічні знання, уміння сприяють формуванню їх економічної 
культури, яка виступає кінцевою метою економічної освіти школярів. 

 
Якщо Ви бажаєте звільнитися від буденності оточення, прагнете 

естетично оздобити інтер’єр, відчути справжню насолоду від оригінальних, 
неповторних творів декоративно-прикладної творчості, то тільки у нас Ви 
придбаєте декоративну таріль високої якості за доступною ціною. Ви відчуєте 
справжню реалістичну красу природи і не зможете відмовити собі у цьому 
задоволенні. 
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Тож не гайте марно час – завітайте Ви до нас ! 
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ЕКОНОМІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ЯК СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ 

КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 
                                                       Заєць Г.М., методист вищої категорії 

 ПОІППО ім. М.В.Остроградського, 
 тренер Української ради з економічної освіти 

 
Економічна освіта на сучасному етапі розвитку України визначається 

завданнями переходу до демократичної і правової держави, ринкової 
економіки, необхідності наближення до світових тенденцій економічного і 
суспільного розвитку. Розвиток освіти відбувається в контексті загального 
процесу трансформації різних сторін суспільного життя, у тісному 
взаємозв'язку з перебудовою в інших сферах, одночасно виступаючи для них 
джерелом забезпечення необхідним кадровим ресурсом. 

 Концепція розвитку економічної освіти є методологічною базою 
освітянської діяльності в умовах формування суспільства знань і соціально 
орієнтованої економіки та визначає шляхи розв'язання нагальних проблем у 
сфері економічної освіти через розуміння її мети, завдань, змісту і технологій.  

 Головними компонентами економічної освіти є її зміст і організаційно-
освітні технології забезпечення. Вони мають свої особливості у різних 
складових економічної освіти: загальноекономічній та професійно-
економічній. 

 Загальноекономічна освіта охоплює комплекс соціально-економічних 
знань, умінь і навичок для забезпечення розвитку економічної культури і 
свідомості як особи, так і суспільства загалом. 

 Особливості змісту професійно-економічної освіти обумовлюються 
вимогами до її кінцевого результату - формування гармонійної, різнобічно 
розвиненої особистості, для якої професійні знання, уміння, навички і їх 
постійне оновлення становлять основу самореалізації в економічній сфері 
суспільства.  

Економічна освіта сприяє розвитку економічного мислення на основі 
глибокого розуміння економічних процесів, що дає змогу аналізувати факти і 
явища економічного життя, фактори та способи вирішення економічних 
завдань, установлювати зв’язки й відношення між ними. Саме вона 
уможливлює створення та функціонування ефективного ринкового простору, 
який є важливою складовою суспільного життя країни. Середня 
загальноосвітня школа покликана в межах базової освіти формувати в молодих 
людей економічне мислення на основі глибокого розуміння явищ, процесів, 
відношень в економічній системі суспільства, а також факторів, способів і 
засобів вирішення економічних проблем. Економіка є живою системою, 
особливим простором, у якому постійно перебуває кожен із нас. Саме це й 
зумовлює необхідність формування економічного мислення й культури, що 
досягається в процесі здобування економічної освіти. Людина, яка є носієм 
економічної культури, виявляє її через вчинки. Вивчення економічних 
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концепцій сприяє розвитку вмінь осмислювати й систематизувати безліч 
економічних процесів, відношень, подій, фактів, явищ, спостережень 
економічного життя, а також приймати відповідні рішення. 

Незалежно від профілю освіти кожна доросла людина протягом життя 
вирішує безліч економічних питань. Наслідки цих рішень відображаються в її 
повсякденному житті, роботі, участі в громадських організаціях, у соціальному 
аспекті, на її діяльності як суб’єкта економічних відносин. Вдумливе й 
осмислене ставлення до явищ економічного середовища передбачає не лише 
розуміння основних концепцій у даній економічній системі, а й здатність до 
самовираження й оволодіння соціальними ролями за розв’язання економічних 
завдань, уміння застосовувати в різних поєднаннях елементи економічних 
знань до конкретних життєвих ситуацій, розуміти економічний зміст власної 
праці, бачити своє місце в економічному середовищі. 

На даному етапі розвитку українського суспільства економічна освіта 
сприяє формуванню особистості, яка свої дії може коригувати відповідно до 
існуючих ринкових законів. Учні набувають необхідного досвіду планування 
свого подальшого життя: освіти, праці, кар’єри, наукової діяльності тощо. 
Перевага проектно-технологічної системи трудового навчання, в порівнянні з 
попередніми, насамперед полягає в тому, що учні під час цієї діяльності більш 
активно залучаються до самостійної, практичної, планової та систематичної 
роботи, в них виховується прагнення до пошуку шляхів створення нового або 
більш якісного вдосконалення існуючого виробу (матеріального об’єкта), 
формується уявлення про його майбутнє застосування; розвиваються моральні 
та трудові якості учня, мотиви вибору професії. 

Вивчення економіки може стати потужним каталізатором для 
опанування й іншими предметами шкільного курсу. Адже не секрет, що деякі 
учні (і, відповідно, сім’ї) вважають, що в майбутньому на молоду людину чекає 
кар’єра успішного підприємця, якому зовсім не потрібні всі ті “нудні” речі, 
яким навчають в школі. Інтегроване вивчення економіки дозволяє спростувати 
таку точку зору, сприяє підвищенню авторитету середньої освіти в цілому. 
Існуючий досвід вітчизняних вчителів свідчить про те, що елементи 
економічних знань можна давати учням при вивченні практично всіх шкільних 
предметів. Так, криві попиту, пропозиції, рівноважну ціну можна вивчати на 
уроках математики; економічну термінологію, загальноприйняту в усьому світі 
– на уроках англійської мови; історичні типи економічних систем та вплив 
економічного розвитку на політику – на уроках історії; раціональне 
використання природних, капітальних та людських ресурсів – на уроках 
географії; вплив економічних умов функціонування суспільства на свідомість 
та свободу особистості – на уроках літератури; проблему обмеженості ресурсів 
та визначення продуктивності праці, складання бізнес-плану… – на уроках 
трудового навчання. Не можна сформувати у дітей економічне мислення, 
виховати їх раціональними споживачами і підприємливими виробниками лише 
за одну годину економіки у 10 класі. 

Найбільш яскравий вираз інтегроване викладання економіки знаходить 
саме у трудовому навчанні, протягом всього періоду вивчення курсу. 
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Дванадцять економічних концепцій із двадцяти п’яти, що вивчаються у 
шкільному курсі економіки, знаходять себе в курсі трудового навчання: 
безмежність потреб і обмеженість ресурсів; проблема вибору та 
альтернативна вартість; виробництво та продуктивність; основні 
питання економіки та економічні системи; дійові особи економіки та їх 
взаємодія; раціональне економічне мислення; економічна поведінка 
споживача; попит; витрати виробництва та прибуток; пропозиція; 
взаємодія попиту і пропозиції; підприємництво та організаційні форми 
бізнесу. 

 Так, при вивченні теми виробництво і продуктивність, учні зрозуміють, 
що споживачі завжди виграють, коли економіка є високо конкурентною і фірми 
спроможні продавати товари та послуги за низькими цінами завдяки 
підвищення рівня продуктивності праці. Як майбутні працівники і роботодавці, 
учні усвідомлять, що інвестиції у технології та людський капітал роблять 
працівників більш продуктивними впродовж працездатного періоду життя, що 
врешті решт призводить до більш високого рівня життя. 

Ринкова економіка передбачає, що кожна людина, дбаючи про свій 
добробут та добробут своєї родини, щоденно протягом усього життя робить 
економічний вибір, приймає економічні рішення (надаючи перевагу лише 
одному з можливих варіантів (альтернатив) і фактично втрачаючи можливість 
отримати щось інше) і відповідає за їхні наслідки. Починаючи підприємницьку 
діяльність, підприємець повинен розумітись у показниках своєї праці, 
прогнозувати прибуток, володіти податковим законодавством. Саме на 
вітчизняних ринкових теренах найважче доводиться тим, хто прагне створити 
свою “справу”, самостійно годувати себе і давати змогу прогодуватися іншим, 
хто виробляє і продає товари, надає послуги, хто мусить робити це не тільки 
завдяки підтримці держави, а з власного бажання рухатися вперед, 
використовуючи впертість і завзяття. Саме тому для громадян України 
економічні знання стають нагальною потребою, а економіка перетворюється на 
одну з найпопулярніших наук.  

 Приклад впровадження концепції «Виробництво та його 
ефективність»: Виробництво. Головні чинники зростання ефективності 
виробництва. 

 Щоб зрозуміти суть ефективності виробництва і показати, що 
продуктивність праці – це один із показників ефективності, необхідно провести 
наступну економічну гру “Виробництво в шкільній майстерні”. 

Економічна гра: «Виробництво в шкільній майстерні» 
− Робота в групах по два учасники в кожній. Нехай у кожній групі 

один учасник зробить яку-небудь іграшку з аркушу паперу (кораблик, літачок, 
жабенятко), а інший – визначить час, необхідний для цього виробництва. (Замір 
часу можна зробити на уроках праці, коли учні реально виробляють якісь речі. 
Далі провести розрахунки на уроці економіки). 

–Зробіть розрахунок: скільки можна зробити іграшок за 1 годину, за 8 
год. 
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− Проаналізуйте можливі реальні відхилення від розрахованих 
показників. Діють дві тенденції: 1) протягом 8 годин продуктивність може 
зростати внаслідок здобуття вмінь та навичок; 2) з часом продуктивність може 
падати внаслідок втоми робітників. 

− Покажіть, що різні іграшки виробляються за різний час 
(складність). 

– Виберіть дві іграшки, нехай усі зроблять їх і замірять час. Витрати часу 
будуть відрізнятися (уміння, навички). 

Тепер поділіть клас на команди по три учасники. Нехай кожна команда 
по раніше записаним даним побудує криву виробничих можливостей 
команди за 1 годину роботи. 

Умовний приклад: Павленко робить 1 кораблик за 1 хвилину й одне 
жабенятко за 5 хвилин. Петренко – 1 кораблик за 0,8 хвилини і 1 жабенятко за 4 
хвилини. Сидоренко – 1 кораблик за 1,2 хвилини і 1 жабенятко за 4,2 хвилини. 
За цими даними розрахуємо продуктивність праці кожного з робітників по 
кожному товару. Павленко робить за 1 годину або 60 корабликів, або 12 
жабеняток. Петренко робить за 1 годину або 75 корабликів, або 15 жабеняток. 
Сидоренко – або 50 корабликів, або 14 жабеняток. За даними можна 
побудувати криву виробничих можливостей і визначити ефективні і 
неефективні альтернативи виробництва. Звернить увагу, що КВМ має опуклий 
вигляд, тому треба з’єднати точки А, B, E, N, бо саме вони характеризують 
максимально можливі (за даних умов) обсяги виробництва. 

 
Таблиця 3.1 – Шкала виробничих можливостей (вихідні дані до 

економічної гри) 
Альтернативи Товар А 

(кораблики) 
Товар Б (жаби) 

А. (Павленко + Петренко + 
Сидоренко) - Кораблики  60+75+50=185 0 

В. (Павленко + Петренко) - 
Кораблики 
 Сидоренко - Жабенятка  

60+75=135 14 

С. (Павленко + Сидоренко) – К. 
Петренко – Ж. 60+50=110 15 

D. (Петренко + Сидоренко) – К. 
Павленко – Ж.. 75+50=125 12 

Е. Павленко – К. 
 (Петренко + Сидоренко) – Ж. 60 15+14=29 

К. Петренко – К. 
(Павленко + Сидоренко) – Ж. 75 12+14=26 

М. Сидоренко – К. 
(Павленко + Петренко) – Ж. 50 15+12=27 

N. (Павленко + Петренко + 
Сидоренко) – Ж. 0 15+14+12=41 
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Висновок: У нашому прикладі трудові ресурси обмежені як абсолютно 

(три чоловіки), так і відносно (уміння, навички). Це проявляється в різній 
продуктивності праці. На даний момент ефективними є альтернативи А, В, 
Е, N (точки лежать на КВМ). Інші альтернативи характеризують 
неефективне виробництво. Однак, така ситуація не жорстко фіксована.  

Можна запропонувати одній з команд вивчити досвід виробництва 
іграшок інших команд, дати їм можливість потренуватися, а потім ще раз 
виміряти трудомісткість виробництва. Результати можуть бути поліпшені. 
При зростанні продуктивності праці крива виробничих можливостей 
зміститься праворуч. 

Продуктивність праці – це один із факторів економічного зростання, 
тому дуже важливо аналізувати зміни цього показника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3.2 – Крива виробничих можливостей 
 
Продуктивність праці та основні методи її розрахунку 
Зміни продуктивності праці розраховуємо індексним методом. 
 Задача 1 
Маслозавод випускав 60 тис. кг масла на місяць за ціною 4 грн за 

кілограм. Після підвищення ціни до 6 грн за 1 кг завод став виробляти 80 
тис. кг масла на місяць. На скільки відсотків збільшилась або зменшилась 
продуктивність праці, якщо чисельність працюючих на заводі не змінилась? 

Рішення: у даній задачі не враховуються ціни, тому що їхня зміна не 
впливає на продуктивність праці. 
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Задача 2 
Обсяг виробництва певного товару збільшився з 20 тис. штук до 35 

тис. штук. За цей період кількість зайнятих робітників зросла на 5%, а рівень 
інфляції склав 50%. Як змінилась продуктивність праці? 

Рішення: необхідно звернути увагу, що рівень інфляції не 
враховується, тому що обсяг виробництва дається в штуках. Задача 
розв'язується аналогічно попередньої. 

IQ = 75,1
20
35

= . IL – зайнятих робітників = 05,1
100

5100
=

+ , інфляція не 

враховується. 
I продуктивності = 66,1

05,1
75,1

= . Продуктивність праці зросла на 66%. 

 Задача 3 
Вартість товарів та послуг, що виробляються компанією за день, 

зросла наприкінці року в 3 рази. Ціни за рік зросли в 2 рази, а чисельність 
працюючих збільшилась в 1,5 рази. Як змінилась продуктивність праці 
наприкінці року? 

Рішення: необхідно врахувати інфляцію, тому що зміна обсягу 
виробництва дасться у вартісному вираженні.  

Індекс продуктивності = 
робітників ічисельност Індекс

авиробництвобсягу  Індекс . 

Індекс обсягу виробництва у вартісному вираженні = 3. 
Індекс чисельності робітників = 1,5. 
Індекс цін = 2. 
Індекс продуктивності = 

5,12
3
×

 = 1. 

Відповідь: продуктивність праці не змінилася. 
 
Література: 
1. Постанова Кабінету Міністрів України № 24 від 14.01.2004 

„Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти” 

2. Концепція розвитку економічної освіти вУкраїні. 
http://www.uazakon.com/documents/date_1q/pg_ibcowi.htm 

3. Матеріали семінару за програмою “Підготовка тренерів” 
Національна Рада з Економічної освіти США. – 2003/2004 роки. 

4. http://nbuv.gov.ua/e-journals/NarOsv/2009-1/09lgsspn.htm 
5. http:/www.ucee.com.ua  
6. http://osvita-ua.net/school/technol/349  
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 
 Лук’яненко Н.О., методист центру практичної  

 психології і соціальної роботи ПОІППО 
 ім.  М.В.Остроградського 

 
На сучасному етапі розвитку суспільства становлення особистості 

відбувається в умовах постійних змін. Важливою якістю випускника є 
мобільність, готовність до постійного навчання та самовдосконалення в 
умовах високотехнологічного інформаційного суспільства.  

Наприклад, щоденний випуск газети «Нью-Йорк Таймс» містить 
більше інформації, ніж всього надруковано в Англії три століття назад. За 
останні тридцять років видавництва випустили з друку більше інформації, 
ніж за попередні п’ять століть. У світі виходить одна тисяча книг щоденно 
[1]. Звичайно, у такому потоці інформації, в умовах інформаційного буму 
з’являється проблема орієнтації в інформаційному просторі. В тому числі ця 
проблема стосується учнів загальноосвітніх навчальних закладів, адже мати 
сталі знання на сучасному етапі недостатньо. Потрібно не просто 
орієнтуватися а й ефективно використовувати інформаційні ресурси в 
навчальній діяльності. Прагнення до саморозвитку, вміння навчатися 
протягом всього життя – це і є ознака конкурентоспроможної особистості. 

"Сoncurro" [лат.] можна перекласти як «збігаюсь», «зіштовхуюсь». 
Це зіткнення відбувається як раз в тому місці, де лежать кошти.  

Конкурент-той, хто конкурує з ким-небудь.//Те, що конкурує з чим 
небудь.//Товаровиробник, розширення обсягів діяльності якого призводить 
до зменшенн6я ринкової частки іншого товаровиробника. 

 Згідно тлумачного словника КОНКУРЕНЦІЯ, - 1. Суперництво в 
якій-небудь галузі, боротьба за досягнення кращих наслідків; змагання. 2. 
Боротьба між товаровиробниками за вигідніші умови виробництва й збуту 
товарів за товарного виробництва. ** Міжгалузева конкуренція – один із 
видів конкурентної боротьби між підприємствами. Монополістична 
конкуренція – конкуренція за існування кількох фірм, кожна з яких 
пропонує різну структуру маркетингу і неоднорідну продукцію. Нечесна 
конкуренція – нецивілізована форма боротьби з конкурентами, 
перешкоджання їхньому вступові у галузь. Чиста конкуренція – 
конкуренція між великою кількістю дрібних та середніх підприємств, які 
виробляють однорідну продукцію. 3. У комп'ютерних мережах – стан, за 
якого декілька станцій передачі даних намагаються одночасно здійснити 
передачу даних по одному й тому ж каналу [2].  

Поняття «конкурентність» в освіті часто застосовується щодо 
навчального закладу, і стосується його статусу в освітньому середовищі 
(наприклад, якість викладання), або щодо випускників вищих навчальних 
закладів та їх спроможності влаштуватися на роботу після завершення 



 

 39

навчання. У соціологічній науці конкуренція розглядається як якість, або, 
навіть, стиль міжособистісних стосунків поруч із таким стилем як співпраця, 
уникання, пристосування. Що стосується учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів, то це поняття використовується вкрай рідко і часто в негативному 
контексті. Чи готові педагогічні працівники та і самі учні до виховання 
(формування) цієї якості, і яку сутність кожен учасник навчально-виховного 
процесу вкладає в це слово. 

Конкурентноспрпоможність- здатність до конкуренрції 
 «Конкурентоспроможність учня» – це вміння постійно навчатися, 

орієнтуватися в світі інформації і ефективно її використовувати, прагнути до 
саморозвитку. Слід зазначити, що конкурентність як внутрішньоособистісна 
якість в психології досліджена мало, хоча в сучасних умовах 
конкурентноспроможність є необхідною умовою успішної життєдіяльності 
кожної особистості.  

 Конкурентоспроможність формується так як і будь-яке інше вміння. 
Формувати конкурентноспроможність особистості можливо за умови, коли 
учень відчуває себе суб’єктом діяльності. Таким чином, 
конкурентнопроможність важливе внутрішньоособистісне утворення, яке 
сприяє успішній життєдіяльності сучасного випускника. 

Отже, головне завдання педагогів при формуванні 
конкурентоспроможності учнів: 

1. Поширювати знання щодо поняття «конкурентність – як 
особистісна якість» серед усіх учасників навчально – виховного процесу; 

2. Сприяти самопізнанню дитини, виявленню та розвитку 
особистісних задатків і здібностей; 

3. Формувати активну життєву позицію, вміння працювати 
самостійно, прагнення до самовдосконалення; 

4. Підтримувати творчість і нестандартність мислення учнів; 
5. Створювати умови для формування конкурентоспроможної 

особистості 
 
Використані джерела: 
1. www.experts.net.ua 
2. www.slovnyk.net 
3. www.1september.ru 
4. Бизнес//№ 20. – 2004г. 
5. Бизнес//№ 32. – 2004г. 
6. Гамидов Г.М. Банковское и кредитное дело / Г.М. Гамидов. — Москва : 

Просвещение, 1994г. — 264с. 
7. Коробов Ю.Н. Среда банковской конкуренции - от торговых домов до 

брокерских контор / Ю.Н. Коробов. – Москва : Банковское дело, 1996г. — 60с. 
Рекомендована література: 
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Частина ІІ  
Творчі напрацювання учасників Полтавської обласної спеціальної 

дослідницької групи «Проектування як метод пізнання в освітній галузі 
«Технологія», наукові керівники: Пашко Л.Ф., Титаренко В.П., 

Цина А.Ю., Чемшит В.Г. 
 

АЛГОРИТМ ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ 

ОБ’ЄКТАПРОЕКТУВАННЯ 

 
Бірук В.П., вчитель-методист Красногорівської  

ЗОШ І-ІІІ ст. Великобагачанського району, 
Відмінник освіти України; 

 Дзюба Р.Д., вчитель-методист обласного  
                                                     ліцею-інтернату для обдарованих дітей  

із сільської місцевості імені А.С.Макаренка, 
магістр педагогічної освіти  

 Державний стандарт освітньої галузі «Технологія» одним із головних 
завдань підготовки підростаючого покоління до життя визначає формування 
в учнів культури праці, вироблення в них навичок творчої діяльності, 
виховання відповідальності за результати власної діяльності, комплексу 
особистих якостей, необхідних людині як суб’єкту сучасного виробництва і 
культурного розвитку суспільства. 

 В основу реалізації даних завдань покладено проектно-технологічну 
діяльність, яка інтегрує всі види діяльності сучасної людини: від появи 
творчого задуму до реалізації готового продукту. 

 Існує декілька варіантів послідовності виконання творчих проектів. 
Зокрема, С.М.Ящук запропонував чотири етапи проектно-технологічної 
діяльності учнів: організаційно-підготовчий, конструкторський, 
технологічний та заключний.  

 Одним із пунктів конструкторського етапу є економічне 
обгрунтування проекту. На цьому етапі учням необхідно: 

обгрунтувати необхідні для виготовлення виробу витрати матеріалів та 
інших засобів, а також енергії; визначити вартість оплати праці, податків та 
амортизаційних відрахувань; визначити собівартість виробу; визначити ціну 
виробу; визначити прибуток. 

 Згідно Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Трудове 
навчання» 5-12 класи школярі повинні навчитись виконувати такі роботи: 

5клас: 
Тема 1.1(хлопці),Тема 1.2.(дівчата)–Поняття про показники якості 

виробу. 
Тема 1.4 (дівчата,хлопці)–(Розрахунок необхідної кількості матеріалів 

для виготовлення виробу;  
 Тема 2.1 (дівчата) – Економія сировими під час розкроювання 

тканини. 
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Тема 2.5(дівчата,хлопці)- Визначення витрат на виготовлення виробу. 
Практична робота.Оцінювання виготовлених виробів.Розрахунок 

основних витрат на виготовлення виробу:матеріалів (тканина,нитки, 
оздоблення, фанера) та затрат часу. 

Тема 3.1.(дівчата)–Економне використання електроенергії й газу під 
час приготування їжі. 

Тема 4.3.(дівчата, хлопці) –Умови ефективного використання у 
насадженнях різних видів(теплолюбові й холодостійкі, низькорослі й 
високорослі), раціональний добір. 

6 клас: 
Тема1.1(дівчата,хлопці) –Виявлення найкращих ознак у кожній 

моделі.Процес створення нової моделі із використанням найкращих ознак 
розглянутих моделей; 

Тема 1.4 (дівчата)– Розрахунок необхідної кількості тканини;  
Тема 2.1(дівчата)–Практична робота.Економна розкладка лекал на 

тканині.Контроль якості крою. 
Тема 2.2(хлопці)–Раціональна послідовність виготовлення виробів із 

дроту. 
Тема 2.3(хлопці)– Практична робота.Визначеня раціональної 

послідовності з’єднання окремих деталей із тонколистового металу. 
Тема 2.5(дівчата)–Практична робота.Контроль геометричних 

розмірів деталей та якостей виготовленого виробу. 
Тема 3.1(хлопці)–Економія електроенергії у побуті. Практична 

робота. Розрахунок вартості спожитої електроенергії. Планування заходів 
щодо економного використання електроенергії. 

Тема 3.2(дівчата)-Практична робота.Підрахування енергетичної 
цінності продуктів. 

Тема 2.5 (хлопці)– Визначення витрат матеріалів (листовий метал, 
дріт) на виготовлення виробу;  

Тема 3.1 (хлопці) – Розрахунок вартості спожитої електроенергії 
7 клас: 

Тема1.1(дівчата) Промисловість і сільське господарство як галузі 
 матеріального виробництва. 
Тема 1.3 (хлопці) - Розрахунок необхідної кількості матеріалів для 

виготовлення виробу; 
Тема1.3(хлопці)–Практична робот. Розрахунковий метод 

конструювання. 
 Розрахунок витрат матеріалів на виготовлення виробу. 
 Тема 1.4.(дівчата)– Розрахунок необхідної кількості тканини. 
Тема 2.1(дівчата)– Практична робота.Настилання тканини.Виконання 

економної розкладки.Контроль якості крою. 
Тема 2.2(дівчата,хлопці)–Економне використання електроенергії в 

процесі обробки тканини. 
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Тема 2.4 (хлопці)– Поняття про технічну і економічну оцінку виробу. 
Собівартість виробу. Практична робота.Оцінка виготовленя виробів. 
Контроль якості готових виробів і процесу праці. 

 Визначення собівартості виробу, порівняння її з ціною у торгівельній 
мережі  

Тема 2.5 (дівчата) – Поняття про економічну оцінку обєкта і процесу 
праці. Собівартість виробу.Практична робота. Контроль якості готових 
виробів. 

Аналіз допущених помилок. Розрахунок собівартості виробу, порівння 
її з ціною у торгівельній мережі.  

Тема 3.1– (дівчата). Виконання розрахунків для в’язання. 
Тема 3.2–(дівчата)Порівняння енергетичної цінності складових 

харчових пробїдуктів. 
Тема 3.2 – Паспортні дані електроприладів. 
Тема 4.4(хлопці)–Енергетичні засоби у сільському господарстві. 

Економіка.Види енергоощадних технологій у сільському господарстві. 
8 клас 

Тема 3.1 (дівчата)–Бюджет сім’ї. Витрати сім’ї. Доходи 
сім’ї.Декларація про доходи. Бюджет сім’ї, шляхи збільшення його доходної 
частини. 

Тема 5.1(дівчата, хлопці)– Шляхи підвищення продуктивності галузі 
птахівництва. 

9 клас 
 Тема 2.4 (хлопці), Тема 2.5(дівчата)–Використання комп’ютерної 

техніки для контролю і оцінки об’єктів.Практична робота.Контроль і 
оцінка якості виготовленого виробу. 

Тема 4.1(хлопці)–Вибір матеріалів, економічне й екологічне 
обґрунтування. Практична робота Визначення потреби основних матеріалів 
для спорудження будинку власного проекту. 

Тема 5.1(дівчата,хлопці)–Основи господарської діяльності в умовах 
ринкової економіки. 

Тема 5.2(дівчата,хлопці)– Основи планування виробництва і реалізації 
продукції. Практична робота.Ознайомленя з методикою складання бізнес-
плану.Участь у плануванні роботи місцевого господарства на ближню і 
подальшу перспективу. 

Тема 5.3 (дівчата,хлопці)–Принципи (основи) визначення собівартості 
продукції та витрат на виробництво. Практична робота.Ознайомлення з 
рівнем рентабельності місцевого виробництва(за обраним профілем) і 
чинниками їх підвищення.  

Тема 5.4 (дівчата,хлопці)–Основи підприємництва. 
Практична робот.Розрахунок собівартості виробу. Визначення 

рентабельності підприємства(розрахунок доходу, витрат і прибутку 
підприємства, розрахунок собівартості товару(за конкретними даними). 

 Для успішної реалізації економічного обґрунтування об’єкта 
проектування учні повинні вміти: 



 

 44

 а) економно розміщувати деталі виробу на заготовці. Наприклад, 
скільки трикутників заданої форми можна виготовити із даної заготовки? 
При раціональному розміщенні трикутників на одній і тій же заготовці їх 
кількість майже подвоїлась:  

 
 

 
 б) визначати кількість деталей у виробі та розміри заготовки для 

окремо взятої деталі і всього виробу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 На заготовці спочатку розкладають великі деталі, а потім дрібні. При 

виготовленні виробу з тканини слід пам’ятати, що витрати тканини залежать 
від особливостей виробу, від ширини тканини, від напрямку і розміру 
малюнка 

 
 в) складати таблицю «Визначення витрат матеріалів на виріб» 

№ 
п/п 

Найменування  
деталі 

Кількість Матеріал Розміри, мм 

     
 
г) складати таблицю «Розрахунок витрат матеріалів на виріб» 

№ 
п/п 

Назва 
матеріалів 

Ціна одиниці 
вимірювання(грн)

Витрати 
матеріалів 

Вартість 
витрат 
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д) розраховувати витрати на електроенергію при роботі на верстатному 
обладнанні: тривалість роботи на кожному обладнанні, що споживає 
електричну енергію; потужність кожного верстатного обладнання; ціна 
однієї квт/год.;вартість витрат на електроенергію 

 е) розраховувати оплату праці робітника, враховуючи, що оплата 
некваліфікованої праці робітника 3 розряду складає 1-3 гривні за годину. 

 з) розраховувати податки на заробітну плату. Податок становить 13% 
від заробітної плати робітника. 

 ж) сладати таблицю амортизаційних відрахувань на інструменти та 
обладнання 

 
№ 
п/п 

Назва 
Інструмен 

ту 
обладна 
ння 

Вартість 
Обладна 
ння 

(грн.) 

Час зносу 
Обладна 
ння 

(роки) 

Амортиза 
ційні 

відрахування за 
рік(грн.) 

Амортиза 
ційні 

відрахува 
ння за час 
використання 

      
 
 к) визначати собівартість виробу. Собівартість виробу – це сума всіх 

затрат на виробництво одиниці продукції, тобто сума витрат за пунктами  
г) – ж) 
 
л) розраховувати прибуток. Прибуток внаслідок реалізації виробу 

складатиме 10 – 25% від суми всіх затрат, тобто від собівартості виробу 
 
м) визначати договірну ціну виробу для реалізації. Договірна ціна 

виробу 
 складатиметься із суми собівартості і величини прибутку 
 
 Набуті в практичній діяльності уміння виконувати економічні 

розрахунки проекту стають основою переконань, ціннісних орієнтацій та 
емоційних переживань учнів, що є складовими формування економічної 
культури як кінцевої мети їх трудової підготовки. 
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МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

(Д і л о в а г р а) 
 

Бірук В.П., вчитель-методист Красногорівської  
ЗОШ І-ІІІ ст. Великобагачанського району, 

Відміник освіти України 
 Дзюба Р.Д., вчитель-методист обласного  

ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської  
місцевості імені А.С.Макаренка,  

магістр педагогічної освіти  
Мета ділової гри – закріпити отримані знання з основ маркетингу на 

прикладі роботи конкретного малого підприємства. 
 Умови проведення: гра розрахована на учнів 10-11 класів. В грі може 

брати участь увесь клас. Час відведений на гру – 45 хвилин. 
Процедура гри: Проводиться гра після підготовчого етапу. Лекційний 

матеріал обов’язково подається перед грою. Окремі елементи його 
використовуються в процесі гри і при обговоренні результатів. Перед грою учні 
класу розподіляють між собою ролі: обирають директора малого підприємства, 
начальника відділу маркетингу, завідуючих секторами відділу маркетингу і осіб, 
що відповідатимуть за кожен елемент роботи секторів, отримують завдання. 

 Презентація малого підприємства проводиться на базі шкільної майстерні. 
 Слово надається директору малого підприємства «Комфорт» 
 На початку року ми отримали пропозицію відомої фірми «Меблі» 

створити на базі нашої шкільної майстерні мале підприємство. Нам 
пропонується виготовляти табурети самих різних модифікацій.  

 Ми знаємо, табурети – наймасовіші меблеві вироби, які експлуатуються в 
жорстких умовах. Конструкція табурета повинна забезпечувати підтримку 
раціональної пози при виконанні основних виробничих операцій, створювати 
умови для зміни пози з метою зниження статичного напруження м’язів шийно-
плечової області і спини та попередження втоми. Отже, постає питання, які саме 
конструкції табуретів нам вибрати і чи будуть користуватись вони попитом в 
нашому регіоні? Відповідь на це запитання ми отримаємо в відділі маркетингу 
нашого малого підприємства «Комфорт», на виробничу нараду якого нас 
запросили. 

 Слово надається начальнику відділу маркетингу 
 Як ми всі знаємо, маркетинг – це наука про особливості руху товарів та 

послуг від виробника до споживача з метою її реалізації. У широкому розумінні 
маркетинг – це система управління виробничою і реалізаційною діяльністю 
підприємства, яка спрямована на виявлення потреб споживачів та на організацію 
виробництва товарів і послуг відповідно до цих потреб, на забезпечення 
просування товарів до споживачів і одержання на цій основі прибутку. 

 Основними цілями маркетингу є: вивчення потреб ринку, створення у 
споживача найкращого іміджу виробника товару, визначення конкурентних 
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переваг і фокусування на них уваги споживачів, реалізація товару, отримання 
прибутку. 

 Знаючи, що елементами маркетингової діяльності є вивчення ринку, 
вивчення споживача, товарна політика, вивчення конкурентів та рекламна 
політика я завчасно розділив наш відділ на окремі сектори, які б і вивчили кожен 
елемент цієї діяльності окремо. 

 Тож до слова запрошується завідуючий сектором, який займався 
вивченням ринку 

 Наш сектор займався вивчення ринку за групами споживачів, тобто 
сегментацією ринку. Тісно  співпрацюючи з відділом статистики, провівши 
анкетування опитування та тестування населення ми поділили споживчий ринок 
нашого району на частини (сегменти) з урахуванням певних особливостей. Які ж 
фактори бралися до уваги? 

 Учень 1. (демографічні фактори). У нашому районі проживає 28266 
чоловік , 12949 чоловіків та 15317 жінок в містах – 8409 осіб, в селах 19857 осіб 
За віковим цензом 0-6 років -1364 осіб, 7-15 років-2847, 16-30 років-5214, 31-
50років -6847, вище 50років -11994 

1364
2847

5214
6847

11994
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кількість 
населення

0-6 7-15 16-30 31-50 вище 50

вік населення

Залежність кількості населення від віку

 
Учень 2. (економічні фактори). Рівень доходів громадян нашого району 

такий: низький - 91,4%, середній - 8,4%, високий - 0,2% 
Діаграма доходів громадян району

91,40%

8,40% 0,20%

Низький
Середній
Високий

 
 Учень 3. Соціальний та сімейний стан: 
 Працівників сільського господарства – 8420 чол. 
 Робітників – 2217 чол. 
 Інтелігенції – 690 чол. 
 Учні і студенти – 5648 чол. 
 Безробітні – 1209 чол. 
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 Учень 4. В районі в особистих господарствах утримується 3267 корів, 

займається бджільництвом 629 осіб, рибальством 5682 особи 
 Учень 5. Тенденції розвитку населення : Район сільський, міграція висока, 

особливо серед молоді У цьому році народилося 132 особи, а померло 375 осіб, 
тобто приріст населення негативний 

 Учень 6. Орієнтація на засоби масової інформації. В районі головними 
джерелами інформації можна назвати газети «Рідний край», «Зоря 
Полтавщини», «Сільські вісті», радіо провідне та студії FM, телепередачі студії 
«Інтер» та «1+1» 

Зав. сектором Виходячи з вище зазначеного наш сектор розробив сітку 
прикидки цільового ринку 

населення  міста + + - + + + - + +
населення села + + + + + + + + +
       до 30 років + + + + + + - + +
       до 50 років + + + + + + - + +
старше 50 років + + + + + + - + +
рибалки - - + - + + - - -
пастухи - - + - + + - - -
пасічники - - - - - - + - -

Характер ринку

Варіанти конструкції
прикидки цільового ринку

Сітка 

 
 

Начальник відділу: А тепер заслухаємо звіт завідуючого сектором по 
вивченню споживача. 

 Ми, як маркетологи, повинні вивчити який товар, хто, як, коли, де і чому 
купує. Чим керується людина, задовольняючи свої потреби? Якщо виходити з 
власного досвіду, то кожен скаже, що люди у своєму виборі товарів і послуг 
керуються сумою наявних грошей, цінами і власними вподобаннями. 

 Зупинимось детальніше на вивченні мотивації. Є декілька видів мотивів, 
спираючись на які, людина здійснює покупку.  

Учень 1. Емоційні мотиви: 
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–підвищення власного комфорту та добробуту (хоча кожна людина 
розуміє комфорт і добробут по своєму): якщо запропонований нами табурет 
співпаде з баченням добробуту і комфорту даної людини, то вона його придбає; 

–ерганоміка виробу: Запропоновані нами табурети повинні відповідати 
запитам людей, які вибирають виріб для конкретної роботи. Так, наприклад, при 
роботі на комп’ютері, доцільно вибрати такий стілець, що дозволяв би 
змінювати кут нахилу поверхні сидіння від 15º вперед до 5º назад; 

 –мотив наслідування: Велика категорія людей робить покупку 
наслідуючи  

 когось (побачили в друзів, побачили по телевізору у любимому серіалі) 
–до емоційних мотивів відносяться також мотиви жагу, мотиви розваги 

та деякі інші мотиви, які ми повинні враховувати, пропонуючи товар на ринок 
 Учень 2. Мотиви, які ґрунтуються на прагненні людини зекономити: 
–мотив якості :Покупець надасть перевагу у виборі тому товару, на який 

буде гарантія і сервісне обслуговування; 
–мотив корисності:Ніхто не купить товар, який йому не потрібний; 
–економія на основі знижок та деякі інші мотиви. 
Зав. сектором Виходячи з вище сказаного, наш сектор пропонує відкрити 

фірмову крамницю нашого малого підприємства «Чарівний табурет» , зайшовши 
в яку, покупець міг би: 

–ознайомитись з усіма видами нашої продукції через рекламні проспекти, 
відео ролики, готові зразки 

–отримати знижки деяким категоріям покупців (ветерани, пенсіонери, 
постійні клієнти) 

–отримати знижки за покупку гуртовими партіями 
–отримати талон якості продукції 
–отримати гарантійний талон 
–посидіти на наших виробах ,відпочити ,подивитись телевізор, випити 

кави. 
 Роботу сектора по вивченню конкурентів представить завідуючий 

сектором. 
 Робота нашого сектору складалась з трьох етапів: 
1. Вибір товару – зразка конкурента для порівняння з нашим аналогічним. 
2. Вибір параметрів, за якими будемо проводити порівняння і виставляти 

бали 
3. Обчислення конкурентноспроможності нашого товару. 
 Учень 1. Сьогодні наш ринок пропонує табурети Н-ської меблевої 

фабрики. 
 Пропоную вашій увазі порівняльну характеристику (за п’ятибальною 

шкалою) табуретів-аналогів малого підприємства «Комфорт» та конкурента (Н-
ської меблевої фабрики) за такими параметрами:  

 
Параметри «Комфорт» Н-ська ф-ка 
Надійність 5 5 
Стійкість 5 4 



 

 50

Естетичність 5 4 
Комфортність 5 5 
Органоміка 5 5 
Загальна кількість балів 25 23 

Ціна 40 грн. 45грн. 
 

Обрахуємо конкурентоспроможність нашого табурета.  
 Загальна кількість балів табурета Н-ської ф-ки – 23. Загальна кількість 

балів табурета підприємства «Комфорт»–25. Ціна табурета Н-ської ф-ки- 45 грн 
,ціна табурета підприємства «Комфорт»–40 грн. 

  
 23 : 25 
 45 40 К= 0,5 : 0,6 = 0,8 
 Зав.сектором: Коефіцієнт конкурентоспроможності К=0,8 (К<1), тому 

табурет, виготовлений на малому підприємстві «Комфорт», є 
 конкурентоспроможним на ринку. 
 Про рекламну політику підприємства «Комфорт» доповідає завідуючий 

сектором реклами. 
 Рекламна політика – це комерційна пропаганда споживчих властивостей 

товару і послуг. Реклама має бути адресною, цікавою, заохочувальною. 
 При складанні бюджету реклами наш сектор навів справки про вартість 

реклами.  
 В газетах : 
 –«Рідний край»– 1-50 грн. за один квадратний сантиметр; 
 –«Зоря Полтавщини»– 2-87грн.; 
 –«Сільські вісті»– 5-56 грн. 
 Районне радіо – 0-75 грн. за слово, але існує ряд знижок: 
 студія FM – 2-23 грн., обласне радіо – 5-54 грн.  
 Після проведення досліджень наш сектор прийшов до висновку, що 

найефективнішою є реклама на телебаченні, оскільки 80% сприйняття 
інформації сприймається зором, а найдешевшою - розклеювання листівок, афіш, 
виготовлення візиток. 

 Отже, наш сектор пропонує використати такі види реклами 
Учень 1 Оголошення в газеті «Рідний край» такого змісту: 
«Мале підприємство «Комфорт» по виготовленню табуретів пропонує 

якість, надійність, широкий асортимент, низькі ціни: 
 Міцність та надійність ми вам гарантуємо,  
 Широким асортиментом приємно здивуємо, 
 Пригощаєм у кав’ярні кавою чи чаєм. 
 Та крім цього ще багато цікавого маєм. 
 От, наприклад, захотіли життя полегшити 
 В господарстві все настойки важко так робити 
 Замовляйте у «Комфорті» стільчики найкращі 
 Працювати в господарстві буде не так важко. 
 І дитячі, і рибальські табурети маєм 
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 Всіх клієнтів без розбору радо ми приймаєм. 
 Наша адреса: Вул.. Гоголя,17, М.П. «Комфорт» 
 Учень 2. Звукова реклама на районному радіо: 
 Якщо ви купили хату, збудували дім. 
 Купіть наші табурети,бо на чім сидіти в нім? 
 До «Комфорту» завітайте, табурети вибирайте. 
 Ціни й якість просто клас, ми давно чекаєм вас. 
 Наша адреса: Вул.. Гоголя,17, М.П. «Комфот» 
 Учень 3. Виготовлення кольорових листівок, буклетів, календарів.  
 

Фірма “Комфорт”
виготовлення табуреток

Відпочиваючи на НАШОМУ табуреті, Ви будете
почуватися вільно і комфортно!

•• ������������������������ ��������������������������--����������������������������, , 
�������������� ����������������������

Працювати і не втомлюватися Ви зможете
тільки на НАШОМУ табуреті!

•• ��������������������������������--����������������������������������������--
��������������������

НАШ табурет допоможе Вам розслабитися, 
забути про втому !

•• ��������������������������������������������������������������������������
��������������������

Маючи НАШ табурет, Ви забудете про біль в
області шиї та спини!

•• ������������������������ ������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

 
 
Крім цього, на наступному тижні пропонуємо провести День відкритих 

дверей та підготувати інтерв’ю директора малого підприємства для   районній 
газеті. 

 Для проведення Дня відкритих дверей необхідно розклеїти листівки-
запрошення з інформацією про товар.В цей день планується провести виставку 
нових моделей табуретів та запропонувати знижки постійним клієнтам. 

 Інтерв’ю з директором «Комфорту» провести в редакції районної газети і 
опублікувати у суботньому номері. 

 Незабаром у нашому районі відбудеться концерт відомого співака Віталія 
Козловського. Доцільно було б залучити його до нашої рекламної компанії, 
наприклад, сфотографувати співака на нашому табуреті. 

Директор підприємства: Дякуючи роботі відділу маркетингу малого 
підприємва чітко можна визначити – табурети якої конструкції і в якій кількості 
нам потрібно виготовляти. 
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ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ НА ВИГОТОВЛЕННЯ САРАФАНУ 

 
 Максименко Л.М.,Заслужений учительУкраїни,  

 вчитель-методист Полтавської гімназії №30. 
 
1. Розробка технічного завдання 
 Сарафан призначений для літньї пори року. 
 Він повинен бути зручним, красивим, елегантним та сприяти 

позитивному настрою його господині. 
 Сарафан призначений для повсякденного одягання, повинен гарно 

сидіти по фігурі та відповідати особливостям фігури. А за кольоровим 
забарвленням відповідати вподобанням власниці сарафану.  

 1.2. Вимоги до конструкції виробу 
 1.2.1 Обґрунтування конструкції виробу з точки зору його 

призначення і експлуатаційних показників. Покрій сарафану повинен бути 
простим та оригінальним. Він може бути оздоблений стрічками, бісером, 
ґудзиками, аплікацією, мереживом, традиційною полтавською вишивкою та 
іншими аксесуарами. 

 1.2.2 Вибір відповідної конфігурації виробу. Для пошиття сарафану 
вибираємо відповідний фасон та підбираємо оздоблення. Родзинкою даного 
виробу повинно бути оздоблення. 

1.2.3 Вимоги до основних частин виробу, інших елементів, які 
враховуватимуть експлуатаційні показники. Метраж тканини,фурнітуру та 
нитки підбираємо в залежності від кольору та фасону даної моделі. 
Оздоблення виробу має бути не громіздким, щоб не втратити витонченості. 

 1.3. Вимоги до матеріалів 
 1.3.1 Техніко-економічні чинники, які визначають вимоги до 

матеріалів, придатних для виготовлення виробу. Сарафан виготовляємо з 
лляної тканини, яка практична у використанні, приємна на дотик та відносно  
недорога. 

1.3.2 Санітарно-гігієнічні вимоги до виробу. Матеріали для вироб 
підібрані натуральні.Властивості лляної тканини:міцна до 
розриву,тертя,нагрівання, світлостійка, гігроскопічна, має природний блиск, 
на дотик прохолодна або має високу теплопровідність. 

1.3.3 Експлуатаційні вимоги до виробу. Матерія стійка проти води, 
миючих засобів, зносостійка. Тканина легко преться та прасується. 

1.3.4 Вимоги до матеріалів для основних частин виробу. Основними 
вимогами при виборі тканини для сарафану є міцність до розриву,  
світлостійкість, здатність опиратися розтягуванню, зносостійкість.  

 Недоліком тканини є: вона дуже зминається, так як у повному 
видовжені переважають пластичні видовження, в швейній обробці не 
складна. 

2. Розробка технічної пропозиції 
2.1 Аналіз зразків-аналогів 
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Аналіз форми та габаритних розмірів зразків-аналогів: 
  
 
 

 
 
 

 
Рис.1 Зразки-аналоги для аналізу: з варіантами зміни конфігурації 

частин виробу. 
-призначення виробу: сарафан призначений для одягання в літню пору 

року. 
-види матеріалів для виготовлення деталей: для виготовлення виробу 

використана сіра лляна тканина, сірі нитки та біле мереживо. 
-вид конфігурації: сарафан приталений, а до низу розширений, низ 

сарафану оздоблений мереживом і аплікацією. 



 

 54

-вид конструкції частин та способів їх з’єднання між собою: сарафан 
зшитий по боковим зрізам. 

Таблиця 1 Аналіз конструкції зразків-аналогів. 
Характеристика ступеня втілення вимог в зразках  

Вимоги до конструкцій 
 

Зразок 
№1 

Зразок 
№2 

Зразок 
№3 

Зразок 
№4 

Зразок 
№5 

1. Кількість деталей у 
виробі 

4 5 3 9 2 

2. Призначення 
деталей 

+ + + + + 

3. Матеріал деталей льон льон ситець ситець ситець 
4. Габаритні розміри 
виробу 

25  45  25 45 23 44 25 45 23 44 

5. Складність 
конструкції деталей 

+ - + - - 

6. Надійність роботи у 
виробі 

+ + + + + 

7. Відповідати вимогам 
пропорційності форми і 
ліній (вимога дизайну) 

+ + + + + 

8. Естетичний і 
оригінальний вигляд 

+ + + + + 

9. Технологічність 
виготовлення деталей 

+ + + + + 

10. Простота і 
надійність з’єднань 
деталей 

+ - - + - 

Таблиця 2.Визначення майбутньої конструкції виробу 
1. Кількість деталей у виробі  Зразок № 4 

2. Призначення деталей  Зразок № 1,2,3,4,5 
3. Матеріал деталей  Зразок № 1,2,3,4,5 
4. Габаритні розміри виробу   Зразок № 1,3,4 
5. Складність конструкції деталей  Зразок № 1,3 
6. Надійність роботи у виробі  Зразок № 1,2,3,4,5 
7. Відповідати вимогам пропорційності  Зразок № 1,2,3,4,5 
8. Естетичність і оригінальний вигляд  Зразок № 1,2,3,4 
9. Технологічність виготовлення деталей  Зразок № 1,4 
10. Простота і надійність з’єднань деталей  Зразок № 5 

2.1.4.1 Оцінка якості зразків 
 К п  = К .ід - К ..махвідх , де 

К п  - коефіцієнт якості питомого виробу;  
К .ід  - коефіцієнт виробу (теоретичний) = 1; 
К ..махвідх =1/в, де в - кількість врахованих позитивних вимог; 
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Коефіцієнт максимально можливий (К мах  ) розраховується: 
К мах =К ід -1/С, де С - загальна кількість вимог; 
Результати фіксуються у таблиці 3 та порівнюються. 
 
Оцінка якості зразків аналогів і спроектованого виробу Таблиця 3 

Вид виробу Коефіцієнт якості 
Зразок № 1 0,8 
Зразок № 2 0,7 
Зразок № 3 0,6 
Зразок № 4 0,7 
Зразок № 5 0,8 
Спроектований виріб 0,8 
Максимально можливий коефіцієнт 0,9 

2.1.4.2. Спроектований сарафан має декілька переваг у пошитті. Він 
напівприлеглого силуету, завдяки правильним поміткам дає змогу кравцю 
швидко і правильно зшити деталі сарафану. 

2.1.4.3 Недоліки спроектованого виробу: складний процес обшивання 
горловини і пройми руликом.  

 
Аналіз технології виготовлення виробу Таблиця 4 

Назва оброблюваних 
деталей 

Ескізне зображення 
конструкції деталей та 

їх з’єднань 

В яких зразках-
аналогах 

використовуються 
Розстрочування 
середнього шва переда 
і спинки 

 

 

Зразки № 2 

Застрочування бокових 
швів  

Зразки № 1,2,3,4,5 

Оздоблювальна строчка 
  

Зразки № 1,2,3,4,5 

Шов з кантом 
  

Зразки № 3 

 
2.1 Висновок за технічною пропозицією: 
- відповідність зразків-аналогів своєму призначенню: 
 найкраще своєму призначенню вироби відповідають для одягання в 

літню пору року( віс зразки №1,2,3,4,5) 
- технологічність запропонованих зразків: 
 найдоцільніша технологічність у запропонованих зразків № 1,3. 
- вигляд, якого надають виробам використані в зразках кількість, 

форма і  розміри деталей та ін.: 
 використані елементи оздоблення виробу (куліска, бретельки, рюші)  

надають зразки № 1,2,3,4. 
- зразок, який ви обираєте в якості зразка-прототипу для подальшого  
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 проектування: 
 Для подальшого проектування ми із запропонованих зразків обираємо  

зразок № 1. 
 
3. Ескізне проектування 
Опис зовнішнього вигляду: 
- назва виробу: сарафан призначений для одягання в літню пору року; 
- види і сортимент матеріалів для виготовлення деталей: сарафан 

виготовляємо з лляної тканини білого і сірого кольорів та білих ниток; 
- співвідношення ужитковості (корисності) і краси у виробі на 

підставі  
 коефіцієнтів їх ваги, за умови, що в сумі вони повинні складати 1,0: 
 сарафан – це корисна, красива та необхідна річ в дитячому одязі,він  

повинен бути з натуральної легкої тканини; 
- висновок щодо головного підходу в проектуванні 

виробу:функціональність чи слідування стилю й моді: сарафан просторий, не 
заважає рухатись та відповідає новим тенденціям моди; 

- врахування у виробі вимог ергономіки, щодо створення умов для  
високопродуктивної праці і зручності для людини-користувача: як  
антропометричні виміри тіла людини впливають на функціональні розміри і 
форми виробу: покрій сарафану обираємо такий, щоб він не заважав дитині 
вільно рухатися; 

- стиль виробу: характерні спільні ознаки внутрішнього його змісту,  
відповідність конкретному виду виробі, історичному періоду його розвитку: 
класичний дизайн, декоративні стібки, вишукане оздоблення країв; 

- особливості кольорового рішення, форми виробу, які відповідають 
моді –  загальним тенденціям часу створення виробу: колір сарафану 
ніжний, приємний для очей, сарафан має вільний покрій і відповідає 
сучасній моді; 

- аналіз здорового сприйняття різних за насиченістю тонів у виробі: 
для даного виробу були використані ніжні тони приємні для зорового  
сприйняття; 

- вплив кольорового оформлення виробу на психіку людини(збудження,  
заспокоєння, підняття настрою ,пригнічення: 

 кольорова гамма заспокоює та піднімає настрій; 
- аналіз якості композиції виробу з точки зору його об’ємно-

просторової структури( ступінь відкритості моделі, щільність матеріалу): 
 фасон сарафану відкритий, тканина щільна, міцна, на дотик 

прохолодна, що добре підходить для літньої пори року; 
- кількість, форма, розміри деталей, інші елементи і деталі 

конструкції: 
 4 деталі напівприталеної форми. 
- види з’єднань деталей у виробі: зшиваємо деталі по боковим швам – 

швом з розпрасуванням, окантовуємо горловину та пройми обкантувальним 
швом з закритим зрізом, і підгинаємо низ шва в підгін з відкритим зрізом; 
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- види обробки деталей: бокові шви та низ виробу обробляємо на 
машині 51 класу, яка призначена для обметування зрізів трьохнитковою 
ланцюговою обшивною строчкою, окантовуємо горловину та пройми 
використовуючи швейну машину «Чайку» 135 Мкл, яка призначена для 
зшивання деталей прямою строчкою; 

- вимоги до матеріалів( тканина для дитячих виробів повинна бути): 
натуральна, легка, теплопровідна, ніжних, яскравих кольорів; 

- рекомендовані габаритні розміри виробу: виріб повинен бути в міру 
просторим, з відповідною довжиною, щоб не заважати рухам дитини. 

 

 
Рис.2 Варіант зміни габаритних розмірів деталей виробу. 

 
4. Розробка технічного проекту 
4.1 Визначити вхідні дані для побудови креслень деталей виробу та 

розмірні характеристики. 
 Сукня для дітей дошкільного віку (мірки): 
–довжина спини до талії - 26 см 
–довжина сукні - 50 см 
–довжина плеча - 9 см 
–півобхват шиї - 13,5см 
–півобхват грудей - 30 см 
 Побудова креслення 
1.Креслимо прямокутник ABCD 
2.Довжина сукні. Лінії прямокутника AD i BC = 50 см (по мірці)  
3.Ширина сукні. Лінія прямокутника AB I DC = 38 см (пів обхват 

грудей по мірці + 8 см для всіх розмірів): 30+8=38 
4.Глибина пройми. Від точки А вниз відкладають 16 см і ставлять 

точку Г (1/3 півобхвату грудей по мірці + 6 см для всіх розмірів) 30:3+6=16 
Від точки Г праворуч проводять пряму лінію до перетину з лінією BC та 
позначають літерою Г1. 
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5.Лінія талії. Від точки А вниз відкладають 26 см позначають літерою 
Т (довжина спини до талії по мірці). Від точки Т праворуч прокладають 
пряму лінію до перетину з лінією ВС і позначають літерою Т1 

6.Ширина спини. Від точки Г праворуч відкладають 14 см, 
позначають літерою Г2 (1/3 півобхвату грудей по мірці + 4 см для всіх 
розмірів): 30:3+4=14 Від точки Г2 вверх прокладають пряму лінію до 
перетину з лінією АВ і точку перетину позначають літерою П. 

7.Ширина пройми. Від точки Г2 праворуч відкладають 9,5 см і 
позначають літерою Г3 (1/4 півобхвату грудей по мірці + 2 см для всіх 
розмірів) 30:4+2=9,5 Від точки Г3 вверх прокладають пряму лінію до 
перетину з лінією АВ і точку перетину позначають літерою П1 

8.Підйом пілочки. Від точки В і П1 відкладають вверх по 2 см та 
позначають літерами П2 і П3. Налічені точки П2 і П3 з’єднують. 

9.Бокова лінія. Відрізок Г2 і Г3 ділять навпіл і одержують точку Г4. 
Від точки Г4 проводять вниз лінію до перетину з лінією DC і позначають 
літерою Н, а перетин з лінією ТТ1 позначають літерою Т2. 

10.Допоміжні лінії плеча та пройми. Лінію П2 ділять на чотири рівні 
частини, а лінію П1Г3 – на три частини. 

 Побудова спинки. 
1.Виріз горловини. Від точки А праворуч відкладають 5 см (1/3 

півобхвата шиї по мірці + 0,5 см для всіх розмірів). 13,5:3+0,5=5 Від точки 5 
вверх відкладають 1,5 см та з’єднують з точкою А злегка ввігнутою лінією. 

2.Нахил плеча. Від точки П вниз відкладають 1,5 см. 
3.Лінія плеча. Від точки 1,5 через точку 1,5 (нахил плеча) проводять 

лінію плеча довжиною 10 см (довжина плеча по мірці + 1 см для всіх 
розмірів): 9+1=10 

4.Лінія пройми. Від точки Г2, ділимо кут навпіл, відкладаємо 2,5 см. 
Лінію пройми проводять від точки 10 через середню точку лінії ПГ2, через 
точку 2,5 до точки Г4. 

5.Лінія бічного шва. Від точки Т2 праворуч відкладають 1 см. Лінію 
бічного шва проводять від точки Г4 через точку 1 до лінії DC, не доходячи 
до неї на 1 см. 

6.Лінія низу сукні. Відстань DH ділять навпіл і точку ділення 
з’єднують з точкою 1. 

 Побудова переду 
1.Виріз горловини. Від точки П3 вниз відкладають 5,5 см (1/3 

півобхвату шиї по мірці + 1 см для всіх розмірів): 13,5:3+1=5,5 Від точки П3 
вліво відкладають 5 см (1/3 півобхвату шиї по мірці + 0,5 см для всіх 
розмірів): 13,5:3+0,5=5 Точки 5 і 5,5 з’єднують ввігнутою лінією. 

2.Нахил плеча. Від точки П2 вниз відкладають 3 см. 
 
3.Лінія плеча. Від точки 5 (горловина) по напряму до точки (нахил 

плеча) проводять лінію плеча довжиною 9 см. 
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4.Лінія пройми. Від точки Г3 ділять куб навпіл, відкладають 2 см. 
Лінію пройми проводять від точки 9 через нижню точку лінії П1Г3, через 
точку 2, до точки Г4. 

5.Лінія бічного шва. Від точки Т2 вліво відкладають 1 см. Лінію 
бічного шва проводять від точки Г4 через точку 1 до лінії DC, не доходячи 
до неї на 1 см. 

6.Лінія талії. Від точки Т1 вниз відкладають 2 см і з’єднують з точкою 
1 по лінії бокового шва. 

7.Лінія низу сукні. Від точки С лінію ВС подовжують вниз на 2 см. 
Точку 2 з’єднують з точкою 1 по низу лінії бічного шва. 

 Моделювання сукні 
1.Спинка. Від точки А вниз відкладають 6,5 см, а від точки 10 вниз 

відкладають 2 см. Від точки 2 вліво відкладають 1 см. Вимальовують 
горловину, ввігнутою лінією від точки 6,5 до точки 1. А від точки 1 до 2,5 і 
до точки Г4 вимальовують пройму. 

2.Низ спинки. Від точки 5,5 вниз відкладають 3 см, а від точки 9 вниз 
відкладають 2 см. Від точки 2 праворуч відкладають 1 см. Вимальовують 
горловину ввігнутою лінією від точки 3 до точки 1, а від точки 1 до точок 2 і 
Г4 вимальовують пройму. 

3.Перед. Від точки 5,5 вниз відкладають 3 см, а від точки 9 вниз 
відкладають 2 см. Від точки 2 праворуч відкладають 1 см. Вимальовують 
горловину ввігнутою лінією від точки 3 до точки 1, а від точки 1 до точок 2 і 
Г4 вимальовують пройму. 

4.Низ переду. Від точки 2 вгору відкладають 4 см і від точки 1 
відкладають 4 см та вимальовують низ сукні. 

 
4.2 Розробити і побудувати креслення конструкції деталей виробу в 

масштабі 
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4.3 Виконати креслення або схеми елементів з’єднання деталей та 
вузлів виробу в масштабі. 

 
Обкантувальний шов із закритим зрізом (схема а): обкантувальну 

смужку складають вдвоє, з основною деталлю, зрізи рівняють зшивають 
швом шириною 5-7 мм. Смужкою огинають шов, виметують, пропрасовують 
прокладають оздоблювальну строчку на 1 мм від шва. 

 Шов з розпрасуванням (схема б): відстань від зрізів деталей до 
строчки 1,5-2см. Зшивають бічні та плечові шви. 

Шов упідгин з відкритим зрізом (схема в): відстань від зрізу до 
строчки 0,5 – 1 см. Застосовують при застрочуванні низу виробу. 

 
 5. Розробка робочої документації 
5.1 Визначення витрат матеріалів на зразок виробу  
 Специфікація виробу. Таблиця 5 

№ п/п Найменування 
деталей 

Рамка розкладання у см 

1 
2 

Тканина: льон 
сірого кольору 

140 60 

3 
4 

Тканина: льон 
білого кольору 

140 60 

5.2 Технологічна карта виготовлення виробу. Таблиця 6 
№  
п/п 

Назва операції Технічні умови на виконання Графічне 
зображення 

1 Підготовка до 
роботи 

Викроюємо всі деталі сукні 
 

2 Зшиваємо пілочку 
і спинку 

На сарафані виконують 
правий боковий шов. 
Припуски шва 
розпрасовують. Потім 
виконують лівий боковий 
шов. Припуски шва 
розпрасовують та 
настрочують з обох сторін 
від шва по наміткам 
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3 Підвертаємо низ Припуски на підгін низу 
запрасовують на виворітну 
сторону, та підвертаємо на 
ширину 1 см та настрочують 

 
4 Виготовляємо 

куліску 
Від косої стрічки відрізають 
2 відрізка довжиною 40 см 
(зав’язки). Краї зав’язок 
запрасовують на виворітну 
сторону на ширину 1 см. 
Потім складають зав’язки 
навпіл і зшивають на 1 см. 
Зав’язки вдівають в ліві 
бокові куліски з низу, верхні 
кінці зав’язок пришивають 
по поперечних міток, а на 
нижніх кінцях зав’язують на 
вузлик 

 
 

 

5. Зшиваємо пілочки 
та спинку 
нижнього 
сарафану 

На нижньому сарафані 
виконують бокові шви, 
розпрасовують  
 

 

6 Підвертаємо низ Припуски на підгін низу 
запрасовують на виворітну 
сторону, підвернути та 
приметати. Від косої стрічки 
відрізати відрізок довжиною 
113 см та розрізати його 
навпіл. Зрізи стрічки 
запрасувати на виворітну 
сторону на ширину 5мм. 
Стрічку приколоти до 
нижнього сарафану по 
нижньому краю та 
настрочити підвернувши 
підгін низу 

 

7 Зшиваємо верхній 
та нижній сарафан 

Сарафан надівають 
виворітною стороною на 
лицьову сторону нижнього 
сарафану та зметуть зрізи 
горловини і пройми, 
прокладаючи зметувальні 
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стіжки по деталям. 
Обрізають припуск по зрізам 
горловини та пройм 

8 Окантовуємо 
горловину та 
пройми 

Косу стрічку складають 
навпіл та пропрасовують. 
Краї стрічки запрасовують до 
згину. Окантовують 
стрічкою зрізи горловини 
переда та спинки, 
настрочують в край. Стрічку 
що залишилася розрізати 
навпіл та окантувати зрізи 
пройми, залишивши кінці 
стрічки виступаючими за 
кути переда та спинки на 
однакову довжину (бретелі). 
Зшити краї  

 

  бретелів та не закінчуючи 
строчку настрочити 
окантовку в край 

 

9 Кінцева ВТО Виконуємо заключне 
оздоблення сарафану на 
кінцях стрічок зав’язуємо 
вузлики, прасуємо виріб та 
підтягуємо куліску на 
верхньому сарафані  

 

 
6.Розрахунок собівартості і договірної ціни виробу 

Розрахунок витрат матеріалів Таблиця 7 
Назва матеріалів Ціна одиниці 

вимірювання,(грн.)
Витрати 
матеріалів 

Вартість 
витрат,(грн.) 

Льон сірого 
кольору 

40 60 см 24 

Льон білого 
кольору 

40 60 24 

Нитки поліестер 1,50 2 котушки 3 
Тасьма  2 3м 6 
Разом: 57,00 

Вартість витрат на електроенергію під час роботи 
При виготовленні сарафану було використано в рівній мірі природне 

світло і штучне. Час витрачений на прасування та пошиття 5 годин. 
Отже, Е=Р*t, де 
Е – спожита електроенергія (кВт*год), 
Р – потужність спожитої електроенергії (лВт), 
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T – тривалість роботи споживача електроенергії (год), 
 Е=1кВт*5год= 5кВт/год), 
 Ц=0,25*5кВт/год =1,25 (грн.), де Ц – вартість спожитої електроенергії 

(грн.) 
0,25грн – величина тарифу на електроенергію 
Розрахунок оплати праці: Р=t*p, де 
t – тривалість виконання робіт по виготовленню виробу (5год) 
p – погодинна оплата праці робітника 3 розряду – 3,7грн/год 
Р=5*3,7=18,5(грн.) 
Розрахунок податку на заробітну плату: 
Податок на заробітну плату складає 15% від заробітної плати. Отже, 
О=0,15Р =0,15*18,5=2,77(грн.) 
6.1.5 Визначення амортизаційних відрахувань на інструменти і 

обладнання: 
 

№ п/п Інструменти та 
обладнання 

Вартість (грн.) Час зносу 
обладнання 

Амортизаційні 
відрахування 

1 Голки 3 грн 1рік, 240днів 0,125 коп 
2 Ножиці 19 грн 2 роки, 480 днів 0,375 коп 
3 Праска 100 грн 5років,1200днів 0,66 коп 
Усього: 1,16грн 

 
 А= деN

В ,1.0  А= 1920
122*1,0 =0,00635417 (грн.). 

А – величина амортизаційних відрахувань на одну робочу зміну (6 
год); 

0,1 – коефіцієнт, що враховує 10% від вартості обладнання; 
В – вартість обладнання (грн.); 
N – час зносу обладнання в днях. 
6.1.6 Визначення загальної собівартості виготовлення за пунктами– 

6.1.5 С=М+Р+Ц+Рон+А =57,00+18,5+1,25+2,77+1,16=80,68(грн.). 
 6.1.7 Визначення величини прибутку внаслідок реалізації виробу, який  

складає 10-25% від собівартості С=79,18 грн. 
 П=С*20%= 15,80(грн.) 
 6.1.8 Визначити договірну ціну реалізації виробу як суму за пунктами 
 6.1.6 – 6.1.7 Цп=С+П=79,18+15,80=94,98(грн.). 
 
7.Розрахунок екологічних параметрів виробництва виробу  
Визначити коефіцієнт замкненості виробництва виробу (К 3 ) з 

врахуванням вторинної переробки відходів 
 К 3 =

тН
нзОтН −* , де О нз  - об’єм (маса) не перероблених відходів (кг); Н т  - 

фактичне споживання природних ресурсів на одиницю виготовленої 
продукції (кг) 

  К 3 =0,5кг-0,005/0,5кг=0,99(грн.) 
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Визначити коефіцієнт відходоємності виробництва виробу (К в ). 

 К в= тН
чРнзО * , де Р ч  - 19 – довідниковий коефіцієнт для деревинних і 

текстильних відходів. 
 К в =0,005*0,19/0,5=0,19(грн.) 
 Визначити коефіцієнт екологічності виробництва (К е ), за умови, що 

відходи будуть перероблені. К е=1-К в  
 К е =1-0,19=0,81 
Визначити коефіцієнт безвідходності виробництва (К б ) з врахуванням 

вторинного використання відходів. К б = 2
3КеК +  

 К б =0,81+0,99/2=0,9 
 За одержаною величиною коефіцієнту безвідходності виробництва 

(К б ) визначити екологічність виробництва виробу. За умови повного  
використання відходів К б =1. При К б =0,9…1 – виробництво є  безвідходним 
і екологічно чистим. При К б =0,8…0,9 – виробництво є маловідходним. При 
К б менше 0,7 – виробництво є відхідним. 

 
8. Маркетингове обґрунтування об’єкту проектування. 
 Характеристика товарних властивостей виробу. 
–Аналіз можливостей просування проектованого виробу на цільовий 

ринок із визначенням необхідності внесення до його конструкції змін, 
доопрацювання або модифікації: Дитячий сарафан має сучасний модний 
вигляд. Така модель сарафану підходить всім дівчаткам дошкільного віку. 

–Можливість створення декількох варіантів дослідного зразка виробу 
з метою перевірки реакції покупців. Для перевірки реакції покупців можна 
створити такі варіанти дослідного зразка виробу: зміна кольору, рожевий – 
білий, жовтий – світло зелений, також можна оздобити вишивкою, 
аплікацією, стрічками, мереживом, зміна розмірів. 

–Стратегічна мета маркетингу виробу стосовно термінів 
виробництва виробу і його місця на ринку: Проаналізувавши даний цільовий 
ринок, ми дійшли висновку, що у цій ринковій ніші існує певна конкуренція. 
Конкуруючі підприємства виготовляють товар гідної якості й дешевше. 
Тому наш товар все-таки знайде свого покупця, бо зовнішній вигляд і якість 
вища, значно краще ніж у конкурентів. 

–Розробка ринкової тактики (тактичні маркетингові прийоми 
оперативного реагування на зниження або зростання попиту):Якщо даний 
виріб користуватиметься попитом, то наша ринкова тактика буде спрямована 
на збільшення обсягів виробництва і навпаки зменшення попиту призведе до 
зменшення обсягів виробництва даного виробу та його модифікації і 
удосконалення нових вимог споживача. 

 Розподіл і збут проектованих виробів. 
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–Виявити можливості освоєння ринку проектованим 
виробом.Здійснити сегментацію ринку, визначивши географію, загальну 
кількість і категорію потенціальних покупців, які можуть придбати виріб: 
Провівши сегментацію ринку за основними принципами (географічними, 
демографічними психофізичними, поведінковими)ми визначили цільову 
групу споживачів, яка відповідає такимвимогам: жителі міста Полтави, діти 
та їх батьки. Такий одяг підходить для дитячого садочка, прогулянки по 
місту та для відпочинку на дитячих майданчиках. 

–Види і характеристики проектованого виробу: Сарафан призначений 
для одягання в літню пору року як на кожен день, так і на свята. Оздоблений 
куліскою та стрічкою. 

 
Сітка прикидки цільового ринку . Таблиця 8 
Види і характеристики виробу 
 

Характеристики 
сегментації ринку 

Виріб 
модель А 

Виріб 
модель Б 

Виріб 
модель В 

Виріб 
модель Г 

Виріб 
модель Д

Жителі міста 
Полтави до 8 
років 

+ + + + + 

Гості міста та 
країн 

+ + + + + 

Студентки - - - - - 
 
–За заповненою таблицею 8 визначити цільові ринки збуту виробів: 

Діти міста до 8 років та гості міста цього ж віку. 
–Визначення можливостей конкуруючих підприємств стосовно 

довгострокового освоєння ринку виробами аналогічного призначення: 
Конкуруючі підприємства займають вибрану нами ринкову нішу, 
довготривалий час і мають свого споживача. Отже, ми робимо висновок, що 
конкуренти можуть довгостроково існувати на ринковому просторі. 

–Визначення стратегічної мети конкуруючих підприємств: Провівши 
дослідження цільового ринку, ми визначимо, що стратегічна мета 
конкуруючих підприємств полягає у тривалому та успішному 
функціонуванні в даній ринковій ніші. 

–Визначення місця і долі виробів даного виду в загальній виробничій 
структурі конкурентів: У загальній виробничій структурі конкуруючих 
фірм виробництво і продаж сарафанів даного виду займає 10-12% 

–Визначити можливі способи продажу виробів: Серед можливих 
способів продажу виробу найдоцільніші такі: у дитячих магазинах, салонах 
модного дитячого одягу, на лотках речового ринку. 

–Вивчити перспективні канали збуту продукції: Найперспективнішим 
каналом збуту продукції буде реалізація сарафанів через мережу дитячих 
магазинів інших міст України. 
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Просування продукції на ринку. 
–Визначення мети рекламування виробу: Основною метою 

рекламування виробу є його збут. Це досягається інформуванням покупців 
про наявність такого товару, досягнення позитивного відображення об’єкту 
у свідомості споживача, переконування, що саме цей товар відповідає 
вимогам якнайкраще. 

–Визначити рекламний бюджет (суму з розрахунку на кожну продану 
одиницю виробу): На кону продану одиницю виробу рекламний бюджет 
складає 7,65 грн. 

–Визначити доцільні емоційні мотиви покупців на які слід спиратися 
під час рекламування виробу: Сарафан – це практичний і красивий одяг для 
літньої пори року. 

–Оцінити можливу мотивацію покупців раціонального характеру: 
Комфортність, клас, вишуканість, краса даного виробу. 

–Визначити спосіб відтворення рекламного тексту: Друкована 
реклама – стендова, пряма, потова. 

–Вивчити можливість залучення відомих, цікавих людей: Залучити до 
рекламних акцій дітей дошкільного віку. 

–Визначити в рекламі співвідношення аудіо – та відео акцентів: Аудіо 
– 30%, відео -70% 

–Підібрати яскраві, доступні, переконливі слова, фрази або 
зображення: висока технологічна можливість, дизайнерське рішення, 
сучасна спрямованість, оздоблення. 

–Визначити естетичні аспекти реклами: використання різних 
шрифтів та кольорового оформлення, блокове розташування тексту. 

–Оцінити доступність тексту реклами для визначення сегментів 
цільового ринку: для визначення сегменті ринку (жителі міста, гості) даний 
рекламний текст є цілком доступний. 

–Вибрати рекламні засоби за ознаками місця рекламування, широти і 
частоти охоплення нею споживачів: стендові плакати, реклама на радіо, 
телекомпаніях. 

–Визначити доцільні засоби стимулювання збуту виробу: Знижки 10% 
оптовим покупцям. 

 Здійснити ціноутворення проектованого виробу. 
–Визначити рівень цін на аналогічні товари у конкуруючих 

підприємств: Ціна на товар у конкурентів нижча, але якість гірша. 
–Оцінити взаємозв’язок вартості і якості проектованого виробу: 

Ціна спроектованого виробу 94,98 грн. Сарафан після візуальної оцінки усіх 
показників якості отримав високий бал. Отже, ціна відповідає якості. 

–Визначити взаємозв’язок «ціна-упаковка» в проектованому виробі: 
Спроектований сарафан упаковують у прозорий поліетиленовий пакет з 
лейбою підприємства і закріпляють отвір клейовою стрічкою. 

–Спланувати можливі реакції на ціни конкурентів: У випадку 
зниження цін конкурентами варто дещо скоротити виробництво, знизити 
ціну. У разі підвищення ціни, зберегти існуючу ціну. 
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ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ НА ВИГОТУВАННЯ СТРАВ З РИБИ – РИБА 

ЗАЛИВНА 

 
 Ляшенко С. В., учитель-методист  

 Сагайдацької ЗОШ І-ІІІ ступенів  
 Шишацького р-ну 

1. Розробка технічного завдання 
Призначення проектованої страви 
1.1.1. Страва призначена для споживання в їжу. 
1.1.2 Споживається у смаженому, вареному, тушкованому вигляді під 

різноманітними соусами 
1.1.3 Для успішної реалізації потрібні високі естетичні та смакові 

якості виробу. 
1.1.4 Страви повинні бути зі свіжих морепродуктів та овочів, духмяних 

приправ, мати гарний естетичний, апетитний вигляд, високі смакові якості. 
1.2.Вимоги до рецептури страв з риби 
1.2.1 Вибрані страви призначені для повсякденного вживання та 

можуть бути присутні на святковому столі, тому вони повинні бути 
якісними, вміло приготованими, включати поживні речовини, мінерали, 
вітаміни тощо. 

1.2.2 Вибір відповідної конфігурації виробу– Шматочками. 
1.2.3 Усі компоненти повинні бути свіжими, якісними, екологічно 

чистими. 
Вимоги до продуктів 
1.3.1 Страви є економічно вигідними і можуть бути виготовлені у 

шкільних майстернях. 
1.3.2 Навчання відбувається в чистій охайній майстерні. Виріб 

готується у чистому посуді з попередньо вимитих та очищених інгредієнтів. 
1.3.3 Для успішної експлуатації страви необхідно надати їй високі 

смакових, ароматичних та естетичних якостей. 
1.3.4 Перевірити якість, свіжість риби та овочів на придатність 

приготування страв з них. 
Розробка технічної пропозиції 
2.1.1 Аналіз зразків – аналогів. 

  
Зразок-аналог №1 Зразок-аналог№2 
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Зразок-аналог№ 3 Зразок-аналог№4 

Аналіз сировини для при готування страв зразків-аналогів: 
Зразок-аналог №1 
1) Заливна риба «Пікантна» 
1. риба (хек) – 1кг; 
2. цибуля – 50г; 
3. морква – 1-2шт.; 
4. желатин – 1-2ч.л.; 
5. лимон – 1шт.; 
6. оцет – 1/4ст.; 
7. корінь петрушки і сельдерея – 
по 1 шт.; 
8. лавровий лист, гвоздика; 
9. горошини духмяного перцю – 
4-6шт.; 
10. цукор та сіль – за смаком. 

Зразок-аналог №2 
2) Заливна риба «Оригінальна» 
1. риба (форель) – 1кг; 
2. цибуля – 50г; 
3. морква – 0,5кг; 
4. желатин – 1-2ч.л.; 
5. лимон – 1шт.; 
6. лавровий лист, перець – 1-2шт.;
7. сіль за смаком 

  
Зразок-аналог №3 
3) Заливна риба «Угорська» 
1. риба (карп) – 1кг; 
2. цибуля – 50г; 
3. морква – 1-2шт.; 
4. желатин – 1-2ч.л.; 
5. огірок маринований – 1шт.; 
6. солодкий перець – 1шт.; 
7. яйця – 3шт.; 
8. лавровий лист, зелень; 
9. сіль за смаком. 
Горіховий соус: 
1. ядро волоського горіху – 0,1кг; 
2. часник – 2 зубка; 
3. зелена цибуля – 30г; 
4. зелень – 50г; 
5. червоний перець – за смаком; 
6. оцет – ¼ стакана; 

Зразок-аналог №4 
4) Заливна риба «Царська» 
1. риба (судак, або стерлядь, 
севрюга, осетрина, сазан, щука, сом, 
тріска) – 1кг; 
2. цибуля – 70г; 
3. морква – 1 шт.; 
4. желатин – 30г на 1літр води; 
5. духмяний чорний перець 
горошини – 3шт.; 
6. білий молотий перець, сіль за 
смаком. 
Для оздоблення: 
1. лимон – 1шт.; 
2. огірок солоний – 2шт.; 
3. зелений горошок – 50г; 
4. перепелині яйця – 5шт.; 
5. солодкий перець – 1/2шт.; 
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або 
Сметанний соус: 
1. корінь хріна – 1шт.; 
2. сметана – 1 стакан; 
3. цукор, сіль – за смаком. 

6. петрушка – 30г. 

Призначення страв з риби: страви призначені для споживання в їжу, 
бажано відразу після її приготування. 

Види продуктів для виготовлення страв: риба, цибуля, морква, 
желатин, духмяний перець, лавровий лист, білий молотий перець, сіль. 

Вид конфігурації: для даної страви риба порізана невеличкими 
шматочками. 

Вид конструкції частин та способів їх з’єднання між собою: 
шматочки з’єднуються охолодженим желе. 

2.1.2 Аналіз зразків-аналогів страв з риби. Таблиця 1. 
Характеристика ступеня втілення вимог в 
зразках Вимоги до конструкції 
Зразок №1 Зразок №2 Зразок №3 Зразок №4

1. Кількість компонентів 
у страві 

10 7 15 12 

2. Призначення страви Призначений 
для 

споживання в 
їжу 

Призначений 
для 

споживання в 
їжу 

Призначений 
для 

споживання в 
їжу 

Призначений 
для 

споживання в 
їжу 

3.Продукти Продукти 
харчування 

Продукти 
харчування 

Продукти 
харчування 

Продукти 
харчування 

4. Габаритні розміри 
страви 

Відповідно 
до розмірів 
блюда 

Відповідно 
до розмірів 
блюда 

Відповідно 
до розмірів 
блюда 

Відповідно 
до розмірів 
блюда 

5. Складність рецептури і 
приготування 

Приготування 
просте 

Дещо 
складніше 

Приготування 
просте 

Дещо 
складніше 

6. Поживність страви Багато білків, 
фосфору 

Багато білків, 
фосфору 

Багато білків, 
фосфору 

Багато білків, 
фосфору 

7. Відповідність вимогам 
художнього оформлення 
страви 

Прикрашена 
шматочками 
лимону 

Прикрашена 
шматочками 
лимону і 
зеленню 
петрушки 

Прикрашена 
петрушкою, 
укропом, 
зеленою 
цибулею 

Прикрашена 
зеленим 
горошком, 
яйцями, 
солодким 
перцем, 
солоним 
огірком, 
лимоном, 
зеленню 
петрушки 

8. Естетичний і 
оригінальний вигляд 

Невибагли-
вий 

Оригіналь-
ний 

Невибагли-
вий 

Оригінально, 
яскраво, 
творчо 

9. Технологічність 
приготування страви 

Легко 
готується в 
домашніх 

Легко 
готується в 
домашніх 

Легко 
готується в 
домашніх 

Легко 
готується в 
домашніх 
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умовах умовах умовах умовах, але 
потрібен 
певний 

досвід або 
косультація 
вчителя 

Таблиця 2.Визначення майбутньої конструкції виробу 

Вимоги до конструкціі Зразок, в якому вимогу 
реалізовано найкращим чином 

1. Кількість компонентів у страві Зразок №1, 2, 3, 4 
2. Призначення страви Зразок №1, 2, 3, 4 
3.Продукти  Зразок №1, 2, 3, 4 
4. Маса даної страви Зразок №4 
5. Складність приготування Зразок №4 
6. Поживність Зразок №1, 2, 3, 4 
7. Відповідність вимогам художнього 
оформленння виробу Зразок №2, 4 

8. Естетичний і оригінальний вигляд Зразок №4 
9. Технологічність приготування Зразок №4 

2.1.4 Оцінка якості спроектованого виробу та відомих зразків-аналогів. 
2.1.4.1 Оцінка якості зразків 

Кп. = Кід. – Квідх.мах., де 
Кп. – коефіцієнт якості питомого виробу; 
Кід. – ідеальний коефіцієнт виробу (теоретичний) = 1; 
Квідх.мах. = 1/в, де в – кількість врахованих позитивних вимог; 
Коефіцієнт максимально можливий (Кмах) розраховується: 
Кмах = Кід. – 1/С, де С – загальна кількість вимог. 
Результати фіксуються у таблиці 3 та порівнюються. 

Таблиця 3. Оцінка якості зразків аналогів і спроектованого 
виробу. 

Вид виробу Коефіцієнт якості 
Зразок №1 0,7 
Зразок №2 0,8 
Зразок №3 0,6 
Спроектований виріб 0,875 
Максимально можливий коефіцієнт 
якості 0,9 

2.1.4.2 Аналіз переваг якостей спроектованої страви в порівнянні із 
якостями трьох відомих зразків-аналогів:Страва поєднала найкращі 
показники зразків-аналогів. Має гарний естетичний вигляд. 

2.1.4.3 Недоліки спроектованого виробу:Під дією тепла желатин 
розпливається 

2.1.5 Аналіз методів технологічної обробки продуктів в зразках – 
аналогах. 

Таблиця 4 
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Назва оброблюваних 
деталей Опис дії 

В яких зразках-
аналогах 

використовуються 
Риба, цибуля, морква Чистять, нарізають 

шматками у 
відповідності до 

технології 

Зразки №1, 2, 3, 4 

Желатин Заливають холодною 
водою, чекають 
розбухання і 
розчиняють 

Зразки №1, 2, 3, 4 

Лимон Ріжуть на шматки та 
прикрашають страву 

Зразки №1, 2, 4 

Солоний огірок, яйця, 
солодкий перець 

Ріжуть маленькими 
шматочками, 

прикрашають страву 

Зразки №4 

Зелений горошок Прикрашають страву Зразки №4 
Висновок за технічною пропозицією: 
– відповідність зразків-аналогів своєму призначенню:Усі зразки-

аналоги призначені для вживання в їжу. Рекомендовано вживати як другі 
страви. 

–технологічність запропонованих зразків:Зразки-аналоги можна 
приготувати в шкільних майстернях(учні 8 класу) 

– вигляд, якого надають виробам використані в зразках кількість, 
форма і розміри деталей та ін.:Зразки оформлені за допомогою 
різноманітних соусів. Мають привабливий вигляд. Форма конфігурації – 
шматочки, порізані приблизно одного розміру. 

–зразок, який ви обираєте в якості зразка-прототипу для подальшого 
проектування:В якості зразка-прототипу мною було обрано зразок №2, бо 
він поєднує більшість компонентів проектованого виробу. 

3.Ескізне проектування 
Опис зовнішнього вигляду: 
-назва страви: заливна риба 
-здійснити проектування виробу методом ідеалізації розв’язку задач 

(8 кл.):у 8 класі запропонувати ідеалізоване приготування страви з початком 
опису зовнішнього вигляду страви. 

-інгредієнти, використані при приготуванні страви: риба, овочі, 
фрукти. 

-співвідношення поживності (корисності) і краси у страві на підставі 
коефіцієнтів їх ваги, за умови, що в сумі вони повинні складати 1,0: 0,7:0,3 

-висновок щодо головного підходу в приготуванні страви – 
поживність чи привабливий зовнішній вигляд: заливна риба може бути як на 
святковому столі, так і повсякденною стравою. Оригінально прикрашена 
заливна риба може бути центром композиції святкового столу. 
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-особливості кольорового рішення, які відповідають правилам 
кулінарії: 

кольорове оздоблення – натуральні кольори використаних продуктів. 
-вплив виду освітлення (сонячне, сутінкове, штучне) на вигляд страви: 
вид освітлення не впливає на вигляд страви. При будь-якому 

освітленні желе буде мати блискучий прозорий вигляд. 
-вплив кольорового оформлення виробу на психіку людини: збудження 

апетиту чи його пригнічення: трава повинна виглядати привабливо і 
збуджувати апетит. 

-форма, розміри шматочків риби, овочів та фруктів: маточки риби 
повинні бути розмірами приблизно 60х70мм, цибулю ріжуть кільцями, 
лимон невеликими шматочками. 

-види поєднань складових у страві: риба заливається розчином 
бульйону з желатином. 

-види обробки страви: рибу обсмажують (гарячий спосіб 
приготування), а охолоджену рибу заливають желатином (холодний спосіб 
приготування). 

вимоги до інгредієнтів: риба і овочі повинні бути свіжими. 
-рекомендовані габаритні розміри складових: шматки риби мають бути 

порізані однакового розміру, мати естетичний вигляд. Морква, перець, 
цибуля, огірок і лимон ріжуться тоненькими кільцями. 
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.2. 

3. Розробка технічного проекту 
4.1. Розробити і побудувати креслення складових страви в масштабі: 
 

 
 
 

риба 

 

 
морква 

 

 

 
 

огірок 
 

 

 
 
 

перець 
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цибуля 

 

 

 
 
 

лимон 

 
4. Розробка робочої документації 
 5.1 Визначення витрат матеріалів на зразок виробу  
                   Специфікація виробу                          Таблиця 5   

№ п/п Найменування деталей Кількість 
1. Риба 100г 
2. Желатин 5г 
3. Бульон 40г 
4. Цибуля 15г 
5. Морква 15г 
6. Лимон 15г 
7. Огірок 15г 
8. Яйце 20г 
9. Солодкий перець 20г 

10. Сіль 2г 
 Всього: 247г 
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5.2 Скласти технологічну карту на виготовлення страви Таблиця 6 
№ 
п/п  

Назва 
операції 

Послідовність 
виконання робіт 

Поопераційні 
ескізи 

Інструменти 
і 

обладнання 
1. Очистити 

рибу. 
Очистити рибу, 

починаючи з хвоста. 
Розрізати черево та 
вичистити нутрощі. 
Видалити зябра. 
Вирізати спинний 

плавник. 
 

 

Ніж, 
дерев’яна 
дошка. 

2. Відокремити 
голову. 

Відокремити голову, а 
також вирізати хребет з 
реберними кістками 

 Ніж, 
дерев’яна 
дошка. 

3. Приготування 
бульону. 

Залити холодною водою 
рибні кістки та голову. 
Очистити моркву та 

цибулину та опустити в 
каструлю. Відварюючи, 

додати перець та 
лавровий лист. Варити 

бульон 1 годину. 
 

Каструля, 
ніж. 

4. Приготування 
желейного 
розчину. 

Одночасно з 
попередньою операцією 

желатин залити 1 
стаканом холодної 
кип’яченої води. 

 

Миска, 
стакан. 

5. Приготування 
ланспика. 

Готовий гарячий бульон 
проціжують крізь сито і 

4 шари марлі в 
каструлю. У гарячий 
проціжений бульон 
ввести набряклий 

желатин та перемішати.  

Сито, 
каструля, 
марля. 
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6. Охолодження 
ланспика 

Додати 1 ч.л. солі, 
перемішати. Налити в 
миску 0,25л ланспика і 

поставити в 
холодильник. Частину, 

що залишилася, 
охолодити до 

температури 160С. Для 
прискорення процесу 
можна поставити 
каструлю на лід. 

 

Чайна 
ложка, 
миска, 

каструля, 
холодиль-

ник. 

7. Приготування 
рибного філе. 

Філе покласти на блюдо, 
на харчову плівку, 

шкірою вниз. Ледь-ледь 
посолити, приправити 
білим молотим перцем. 
Накрити плівкою зверху. 

Поставити блюдо в 
розігріту духовку та 

припустити рибне філе у 
власному соку при 
температурі 1000С на 

протязі 1 год. 

 

 

Харчова 
плівка, 
блюдо, 
духовка. 

8. Підготовка 
філе до 
заливки. 

Залити перший шар 
ланспика, біля 5мм, на 

дно блюда для 
заливного. Блюдо 

прибрати в холодильник. 
Готове філе, що в плівці, 
остудити після духовки. 
Поставити на довгий час 
в холодильник, краще 
всього на ніч. Щоб риба 

відстоялася і при 
нарізуванні на 

кришилася. Після цього 
акуратно зняти плівку з 
філе. Нарізати філе на 
порціонні шматочки. 

 

 

Блюдо, 
холодиль-
ник, блюдо 

до 
заливного. 

9. Заливка риби. Викласти рибу з ножа на 
блюдо з вже застиглим 

желе. В цьому 
положенні рибу 

фіксують, заливши 
шматочки філе зверху  

Ніж, 
половник, 
холодиль-

ник. 
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трьома половниками 
ланспика. Блюдо з 
рибою прибирають в 
холодильник для 

фіксації до моменту 
прикрашання. 

10. Прикрашання 
заливної 
риби. 

За допомогою ножа 
зробити поглиблення на 
шкірці лимона, нарізати 

його тонкими 
полукільцями, видалити 
кісточки. За допомогою 

виїмок для 
кондитерських виробів 
вирізати з солодкого 
перцю фігурки. 

Шматочки солоних 
огірків використати як 

постамент для 
половинок варених 
перепелиних яєць. 

Кожну деталь малюнку 
спочатку змочити в 
ланспику, потім 

викласти на блюдо з 
рибою. 

 

 
 

Ніж, 
дерев’яна 
дошка, 

виїмки для 
кондитерсь-
ких виробів.

11. Заключна 
обробка 
страви. 

Залити усе ланспіком. 
Він повинен покрити 
рибу тонким шаром. 
Поставити блюдо в 

холодильник.замерзле 
желе з міски мілко 
порубати. Зробити 

кульок з пергаментного 
паперу, покласти 

всередину рублене желе. 
Загорнути кульок і 

відрізати гострий кінець. 
Дістати блюдо з 

застигшим заливним. 
Прикрасити перепелині 
яйця горками желе. 

 

 

Кульок з 
пергамент-

ного 
паперу, 

холодиль-
ник, ножиці.

 6. Розрахунок собівартості і договірної ціни страви 
6.1. Визначення собівартості страви, для виробництва якої потрібні 

наступні витрати 
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6.1.1. Розрахунок витрат сировини Таблиця 7 
 

Назва сировини 
Ціна одиниці 
вимірювання, 

грн. 

Витрати 
сировини, кг 

Вартість витрат, 
грн. 

Риба 25 0,1 2,5 
Морква 10 0,015 0,15 
Цибуля 6 0,015 0,09 
Желатин 33 0,005 0,165 
Лимон 16 0,015 0,24 

Солоні огірки 15 0,015 0,225 
Зелений горошок 10 0,015 0,15 
Перепелині яйця 0,5 1 шт. 0,5 
Солодкий перець 15 0,02 0,3 

  Разом: 4,32 
6.1.2 Вартість витрат на електроенергію при роботі на обладнані: 
 E=P*t, де 
Е – спожита електроенергія (кВт*год.); 
Р – потужність споживача електроенергії (кВт); 
t– тривалість роботи споживача електроенергії (год.). 
 Ц=0,25 грн.*Е, де 
Ц – вартість спожитої електроенергії (грн.); 
0,25 грн. – величина тарифу на електроенергію. 
При виготовленні страви було використано електроенергії 

Е=0,046*8=0,368 кВт, Ц=0,25*0,368=0,092 грн., витрати на природний газ 
склали 3 грн. Разом витрати склали 3,092 грн. 

6.1.3 Розрахунок оплати праці: 
 P=t*p, де 
t – тривалість виконання робіт по виготовленню виробу (год.); 
р – погодинна оплата праці робітника 3 розряду 
 P=4*5=20 грн. 
6.1.4 Розрахунок податку на заробітну плату: О=0,15*Р О=0,15*20=3 

грн. 
6.1.5 Визначення амортизаційних відрахувань на інструменти і 

обладнання: 



 

 79

Таблиця 8 
Інструменти та 
обладнання 

Вартість (грн.) Час зносу 
обладнання 

Амортизаційні 
відрахування 

Холодильник 3000 20 0,058 
Газова плита 3000 20 0,058 

Ніж 10 2 0,002 
Дерев’яна дошка 30 2 0,006 

Каструля 60 10 0,002 
Блюдо 40 5 0,003 

Половник 10 5 0,001 
  Всього: 0,129 

 0,1 ,BA
N
⋅

=  де 

А – величина амортизаційних відрахувань на одну робочу зміну (6 год.); 
0,1 – коефіцієнт, що враховує 10% від вартості обладнання; 
В – вартість обладнання (грн.); 
N – час зносу обладнання (днів). 
6.1.6 Визначення загальної собівартості приготування страви за 

пунктами 6.1.1 – 6.1.5: 
С=4,32+3,092+20+3+0,129=30,54 грн. 
6.1.7 Визначення величини прибутку внаслідок реалізації страви, який 

складає 10-25 % від собівартості: 
Р=30,54*0,25=7,635 
6.1.8. Визначити договірну ціну реалізації страви як суму за пунктами  
6.1.6.-6.1.7 
G=30,54+7,635=38,175 грн. 
7. Розрахунок екологічних параметрів приготування страви 
7.1 Визначити коефіцієнт замкненості виробництва виробу (Кз) з 

врахуванням вторинної переробки відходів 
Кз=Нт -Онз , де 

Нт 

Онз - об’єм (маса) не перероблених відходів (кг); 
Нт – матеріали спожиті на одну порцію (кг): 

Кз=(1-0,1)/1=0,9 
7.2 Визначити коефіцієнт відходоємності виробництва страви (Кв) 

Кв=Онз*Рч , де 
Нт 
Рх =1,9 – довідниковий коефіцієнт для харчових відходів: 

Кв=0,1*1,9/1=0,19 
7.3 Визначити коефіцієнт екологічності виробництва (Ке), за умови, 

що відходи будуть перероблені: 
Ке = 1-Кв 

Ке=1-0,19=0,81 
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7.4 Визначити коефіцієнт безвідходності виробництва (Кб) з 
врахуванням вторинного використання відходів: 

Кб =Ке+Кз  
2 

Кб=(0,81+0,9)/2=0,85 
7.5 За одержаною величиною коефіцієнту безвідходності виробництва 

(Кб) визначити екологічність виробництва виробу. За умови повного 
використання відходів Кб=1. При Кб =0,9…1 – виробництво є безвідходним і 
екологічно чистим. При Кб = 0,8…0,9 – виробництво є маловідходним. При 
Кб менше 0,7 – виробництво є відходним: Отже, можна зробити висновок, що 
приготування страви є маловідходним. 

8. Маркетингове обґрунтування об’єкту проектування 
8.1 Характеристика товарних властивостей страви: Страва повинна 

мати товарний вигляд, що залучатиме до її споживання широкий спектр 
споживачів. 

8.1.1 Аналіз можливостей просування проектованої страви на 
цільовий ринок із визначенням необхідності внесення до технології її 
приготування змін, доопрацювання або модифікації:Знання ринку, всебічне 
вивчення споживачів, їх смаків і бажань. Пристосування до ринку 
проектування, імпровізація страв, що відповідають попиту. 

8.1.2 Можливість створення декількох варіантів дослідного зразка 
страви з метою перевірки реакції покупців: Перспективними можуть бути 
страви з додаванням нових спецій. 

8.1.3 Стратегічна мета маркетингу виробу стосовно термінів 
виробництва страви і її місця на ринку: Передбачає прийняття і оцінювання 
проектно-технологічних рішень. 

8.1.4 Розробка ринкової тактики (тактичні маркетингові прийоми 
оперативного реагування на зниження або зростання попиту): Конкретні дії 
з метою реалізації виробу, а саме реклама в спеціалізованих журналах, 
впровадження страви в меню ресторанів 

8.2 Розподіл і збут проектованої страви 
8.2.1 Виявити можливості освоєння ринку проектованою стравою 
8.2.1.1 Здійснити сегментацію ринку, визначивши географію, загальну 

кількість і категорію потенціальних покупців, які можуть стати 
споживачами страви. 

Сегментація по віковим групам, за ознакою рівня доходів – немає 
різниці. 

8.2.1.2 Види і характеристики проектованої страви: Види і 
характеристики фіксуються у вигляді системи параметрів проектованого 
об’єкта та їх кількісних показників. 

8.2.2 Вивчення можливостей конкуруючих підприємств стосовно 
довгострокового освоєння ринку стравами аналогічного призначення: 
Конкуруючі підприємства займають вибрану ринкову нішу довготривалий 
час і мають свого споживача. Отже, можна зробити висновок, що 
конкуренти можуть довгостроково існувати на ринковому просторі. 
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8.2.3. Визначення стратегічної мети конкуруючих підприємств: 
Провівши дослідження цільового ринку, визначили, що стратегічна мета 
конкуруючих підприємств полягає у тривалому і успішному функціонуванні 
в даній ринковій ніші. 

8.2.4. Визначення місця і долі страв даного виду в загальній виробничій 
структурі конкурентів: У загальній виробничій структурі конкуруючих 
фірм виробництво та продаж заливної риби займає 10-12%. 

8.2.5. Визначити можливі способи продажу страви: Серед можливих 
способів продажу страви найдоцільніші такі: продаж у ресторанах, 
виробничих столових, супермаркетах. 

8.2.6. Вивчити перспективні канали збуту 
продукції:Найперспективнішим каналом збуту продукції буде реалізація 
заливної риби через ресторани міста. 

8.3. Просування продукції на ринку 
8.3.1. Визначення мети рекламування страви: Основною метою 

рекламування страви є її збут. Це досягається інформуванням покупців про 
наявність такого товару, досягнення позитивного відображення об’єкту у 
свідомості споживача, переконування, що саме цей товар відповідає вимогам 
якнайкраще. 

8.3.2. Визначити рекламний бюджет (суму з розрахунку на кожну 
продану одиницю страви): На кожну продану одиницю виробу рекламний 
бюджет складає 7,65 грн. 

8.3.3. Визначити доцільні емоційні мотиви покупців, на які слід 
спиратися під час рекламування виробу: Заливна риба – це корисна, з 
чудовим смаком, екологічно чиста страва. 

8.3.4. Оцінити можливу мотивацію покупців раціонального характеру: 
Заливна риба – це прикраса будь-якого святкового столу. 

8.3.5. Враховуючи споживчі мотиви визначених ринкових сегментів 
вибрати тему, яка сприятиме досягненню цілей рекламної програми: При 
рекламуванні даного товару доцільно було б застосовувати ілюстрації з 
кулінарних журналів, кулінарні передачі на телебаченні. 

8.3.6. Розробити рекламний текст 
8.3.6.1. Визначити спосіб відтворення рекламного тексту: Друкована 

реклама у ЗМІ та на місцевому телебаченні, рекламні буклети.  
8.3.6.3. Визначити в рекламі співвідношення аудіо- та відео акцентів: 
Аудіо- 30%, відео- 70%. 
8.3.6.4. Підібрати яскраві, доступні, переконливі слова, фрази або 

зображення: Смачненька риба –ситі малята,сита родина,мама й тато. 
8.3.6.5. Визначити естетичні аспекти реклами: Використання різних 

шрифтів та кольорового оформлення, блокове розташування тексту. 
8.3.6.6. Оцінити доступність тексту реклами для визначення 

сегментів цільового ринку: Для визначених сегментів ринку (гості та 
мешканці міста) даний рекламний текст є цілком доступний. 
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8.3.6.7. Вибрати рекламні засоби за ознаками місця рекламування, 
широти і частоти охоплення нею споживачів: Меню та рекламні буклети 
ресторанів. 

8.4. Здійснити ціноутворення проектованого виробу. 
8.4.1. Визначити рівень цін на аналогічні товари у конкуруючих 

підприємств: У деяких конкурентів ціни вищі, у деяких – нижчі. 
8.4.2. Оцінити взаємозв’язок вартості і якості проектованої страви: 

Ціна спроектованої страви складає 38,18 грн. Заливна риба після візуальної 
оцінки та дегустації по усіх показниках якості отримала високий бал. Отже, 
ціна відповідає якості. 

8.4.3. Спланувати можливі реакції на ціни конкурентів: У випадку 
зниження цін конкурентами варто змінити вид риби, додати нові соуси. У 
крайньому випадку знизити ціну також. У разі підвищення ціни 
конкурентами зберігати існуючу цінову політику. 

 
 
 
РОЗРОБКА ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ НА ВИГОТОВЛЕННЯ 

СТОЛУ КОМП’ЮТЕРНОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО 

 
Москвич М.П., заступник директора  

з наукової роботи, учитель-методист Великопавлівської 
спеціалізованої ЗОШІ-ІІІ ст. Зіньківського району. 

 
1. Розробка технічного завдання 
Призначення проектованого виробу 
1.Виріб призначений для повсякденної роботи за персональним 

комп’ютером вдома та в офісі. 
1.1.2. Виріб повинен відповідати санітарно-гігієнічним, ергономічним 

вимогам, нормам техніки безпеки.Стіл повинен мати підставку для 
системного блоку, підставку для монітора, висувну дошку для клавіатури, 
повинен мати гарний естетичний вигляд. Ефективність роботи працівника в 
великій мірі залежатиме від висоти, ширини столу та його функціональності. 

Вимоги до конструкції виробу 
1.2.1 Конструкція столу, відповідно до його призначення, має бути 

простою, але водночас мати оригінальну форму, відмінну функціональність. 
Колір не повинен бути занадто яскравим , але в той же час повинен 
позитивно впливати на емоційний стан працюючого. 

1.2.2. Досить важливо при виборі відповідної конфігурації столу 
враховувати ергонометричні фактори працівника, наявність додаткової 
площі для праці.  
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1.2.3. Розбираючи вимоги до основних частин виробу, слід зазначити, 
що у виробі доречно зробити дві кришки з заокругленнями та бокові ніжки 
криволінійної форми (це забезпечить гарний естетичний вигляд виробу). 

Вимоги до матеріалів 
1.3.1 ДСП та плівка повинна мати гарну гладку поверхню і розміри 

відповідно до розмірів ескізів (креслення). Окрім цього плівка повинна мати 
високу властивість приклеюватися та витиратися від бруду та пилі.  

1.3.2. Враховуючи призначення виробу поверхня повинна бути 
гладкою, приємною на дотик, не створювати дискомфорту для людини, яка 
працює за столом (висота столу має відповідати зросту) 

1.3.3 Враховуючи призначення виробу, велика увага повинна 
приділятися з’єднанням деталей та частин. Надійність конструкції столу, 
дизайн забезпечить зручність та комфорт під час роботи 

1.3.4 ДСП повинна мати високу міцність, повинна добре піддаватися 
обробці інструментами, метал повинен мати гарну пластичність, плівка 
добре приклеюватися до ДСП, полоска надійно закріплюватися до торців 
ДСП, деревина для точіння повинна бути сухою, без вадів. 

 
2.Розробка технічної пропозиції 
 
2.1 Аналіз зразків-аналогів 
 Аналіз форми та габаритних розмірів зразків-аналогів: 

а)  
 

 б)  
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 в)  
Рис. 1. Зразки-аналоги для аналізу : з варіантами зміни конфігурації 

частин виробу. 
-вироби призначені для роботи за персональним комп’ютером та 

приготування уроків 
- при виготовленні столів використовувалось ДСП, покрите плівкою 

або ламінатом 
- столи, які аналізувалися, мають просту геометричну форму  
- всі частини столів мають прямокутну форму та просте з’єднання між 

собою( в даному випадку різьбове та на нагелях).Третій стіл має більш 
відповідну форму до роботи за комп’ютером  

2.1.2. Аналіз конструкції зразків-аналогів.  
Назви деталей Вимоги до конструкції 
Зразок № 1 Зразок № 2 Зразок № 3 

1. Кількість деталей у виробі 4 10 11 

2. Призначення виробу Для будь –якої 
роботи 

Для будь –якої 
роботи 

Для роботи за 
комп'ютером 

3. Матеріал деталей ДСП, деревина ДСП, деревина  ДСП, деревина , 
метал 

4. Габаритні розміри виробу 1200х800х700 1200х600х700 1500х1500х700 
5. Складність конструкції 
деталей 

Проста Середня Складна 

6. Надійність виробу у роботі  Висока Висока Середня 
7. Відповідність вимогам 
пропорційності форм і ліній 
(вимогам дизайну) 

Відповідає Відповідає Відповідає 

8. Естетичний і оригінальний 
вигляд 

Простий Звичайний Оригінальний 

9. Технологічність виготовлення 
деталей 

Проста Проста Середня 

10. Простота і надійність з’єднань 
деталей  

Проста, 
надійна 

Проста, досить 
надійна 

Проста, не 
надійна 

2.1.3. Визначення майбутньої конструкції виробу 
Вимоги до конструкції Назви деталей 

1. Кількість деталей у виробі Зразок № 3 
2. Призначення деталей Зразок № 3 

3. Матеріал деталей Зразок № 1-3 
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4. Габаритні розміри виробу Зразок № 3 
5. Складність конструкції деталей Зразок № 2, 3  
6. Надійність роботи у виробі Зразок № 2 
7. Відповідати вимогам пропорційності форми і 
ліній (вимогам дизайну) 

Зразок № № 1-3 

8. Естетичний і оригінальний вигляд Зразок № 3 
9. Технологічність виготовлення деталей Зразок № № 1-3 
10. Простота і надійність з’єднань деталей  Зразок № 2 

2.1.4. Аналіз технології виготовлення виробу 
Назва оброблюваних 
деталей 

Ескізне зображення 
конструкції деталей та їх 
з’єднань 

В яких зразках-аналогах 
використовуються 

 
Кришка столу 

 

 

Зразки № 1-3 

 
Боковини 

  

Зразки № 1-3 

 
Полиця під клавіатуру 

 

Зразок № 3 

Ніша під системний блок 
 

 

Зразок №2 

 
Висновок за технічною пропозицією: 
–не всі столи призначені для роботи з комп’ютером, хоча вони 

використовуються, як в домашніх умовах так і в офісах :  
-зразок №1, стіл, який використовується в комп’ютерному класі, хоча 

він не призначений для роботи за ним ; 
-зразхок №2, стіл може використовуватися , як письмовий стіл; 
-зразок №3, стіл відповідає зазначеним вимогам, і призначений лише 

для роботи з комп’ютером , хоча він має ряд недоліків. 
 Технологічність запропонованих зразкі : 
 – третій зразок-аналог, в певній мірі, відповідає призначенню та 

технологічності до даного виду роботи 
 Висновок: в якості прототипу я вибираю стіл під №3 ( на основі 

аналізу прототипів) 
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3.Ескізне проектування 
а) Опис зовнішнього вигляду: 

 
–стіл комп’ютерний персональний 
– лист ДСП (1.75м х 1.75 м),, профіль товщиною 1 мм, саморізи, 

пластмасова заготовка (ǿ 12 мм), деревина ǿ50 мм  
–даний виріб складається з деталей, які в більшості мають 

криволінійну форму( окрім полиці під системний блок). 
– кутові з’єднання з використанням нагелів та металевих кутників 
– випилювання електролобзиком заготовок з ДСП, ручний обробіток 

ДСП, деревини та пластмаси, токарний обробіток металів та деревини. 
– ДСП повинна мати високу міцність, повинна добре піддаватися 

обробці інструментами, металевий профіль повинен мати гарну 
пластичність. 

- 1040 х 600 х 850 
.24.Розробка технічного проекту 
4.1 Визначаю вихідні дані для побудови креслень деталей виробу та 

розмірні характеристики 
Назва Розміри (мм) Кількість  Матеріал   
Кришка столу 1040 х 600  1 ДСП  
Кришка столу 1040 х 300(200) 1 ДСП  
Ніжки 850 х 500 3 ДСП  
Полиця під клавіатуру 500 х 580 1 ДСП  
Полиця під системний блок 210 х 500 1 ДСП  
Проніжка  250 х 640 1 ДСП  
Стойка  130 х ǿ 50 1 Деревина   
 Направляючі рейки 500 х 20 х 20 2  Метал   
Ролики  ǿ 20 х 5  6 Пластмаса   
Кріплення полиці клавіатури 500 х 80 1 ДСП  

4.2. Розробляю і будую креслення конструкції деталей виробу в 
масштабі  

4.3 Виконую креслення або схему елементів з’єднання деталей та 
вузлів виробу в масштабі. 

5. Розробка робочої документації 
5.1 Визначаю витрати матеріалів на зразок виробу 
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Специфікація виробу  
№ 
п/п 

Найменування 
деталей 

Кількість ( шт.) Матеріал  Розміри ,мм 

1 Кришка  1 ДСП 1000 х 600 
2 Боковини 3 ДСП 700 х 500 
3 Полиця під 

клавіатуру 
1 ДСП 500 х 580 

4 Проніжка 1 ДСП 250 х 750 
5 Полиця під 

системний блок 
1 ДСП 210 х 580 

6 Направляючі 
рейки 

2 метал 500 х 20 х 20 

7 Ролики 6 метал ǿ 20 х 5 
8 Стійка  1 деревина 130 х ǿ 50  
9 Кришка  1 ДСП 1000 х 300 (200) 
10 Нагелі 18 Деревина  ǿ 30 х 8 
11 Кутники  2 метал 30 х 60 

5.2 Складаю технологічну карту на виготовлення виробу 
Позиція 
деталі за 
специфікаці
єю 

№ 
п/п 

Послідовність 
виконання робіт 

Поопераційні ескізи Інструменти 
і  
обладнання 

1-5,9 1 Розмічання  
а) прямих ліній  
б) кривих ліній 

 
 
 
 

  
 
 
 

  

Лінійка, 
олівець, 
циркуль, 
лекала 

1-5,9 2 Випилювання 
заготовок 

Електролобз
ик 

1-5,9 3 Шліфування Шліфувальн
ий папір, 
брусок 
дерева 

1-5,9 4 Розмічання 
отворів 

Лінійка, 
олівець 

1-5,9 5 Свердління 
отворів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Електродри
ль , свердло 
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ǿ 8 мм 

1-5,9 6 Лакування 
поверхонь ДСП   

Щітка, лак 
НЦ 

10 6 Виготовлення 
нагелів 
ǿ 8 мм 

 ТВ-4,різець 
відрізний, 
прохідний 

6 7 Виготовлення 
направляючих 
рейок, l = 500 

Ножівка по 
металу,  

6 8 Свердління 
отворів  
ǿ 4 мм у металевих 
рейках  

Електродри
ль , свердло 
ǿ 4 мм 

11 9 Виготовлення 
кутників 

 

 

7 9 Виготовлення 
роликів 

  

ТВ-4, 
свердло  
ǿ 4 мм 

1-5,9 10 Облицювання 
торців заготовок 
полоскою 

Паяльник  
клей 

1-5,9 11 Обклеювання 
пластей  
плівкою  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Плівка , 
вода, тряпка 
, ніж, 
шліфувальн
ий папір 

8 12 Виготовлення 
стійки 

 

ТСД-120, 
рейєр, 
мейсель 
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1-5 13 З’єднання 
заготовок 

 

 

 
 
6. Розрахунок собівартості і ціни виробу 
6.1.1. Розрахунок матеріальних витрат 
 

Назва матеріалів Ціна одиниці 
вимірювання, (грн) 

Витрати 
матеріалів 

Вартість витрат, 
(грн) 

ДСП 19 грн /м2 3 м2 57 грн 
Плівка 67 cм 8.50 грн /п.м. 7 м2 59.50 грн 
Плівка 50 см 5.50 грн/п.м. 4 м2 22 грн 
Торцева полоска 2 грн /м. 5.5 п.м. 11 грн 
Нагелі  0.05 грн/шт  0.60 грн 
Ролики 
пластмасові 

0.15 грн/шт  0.90 грн 

Стійка  15 грн/м3  3 грн 
Листовий метал 35грн/м2  2 грн 
Металевий 
профіль 

5 грн /м. 1м 5 грн 

Клей  3 грн /тюбик 1 шт 3 грн 
Лак  16 грн / літр 1 л 16 грн 
  Разом:  180 грн 

 
6.1.2.Двигун електролобзика має потужність Ре= 0.85 кВт, якщо він 

працюватиме 1 годину, то витратить електроенергії Ее= 0.85 кВт х год. 
Враховуючи, що тариф на електроенергію 0.177 грн./кВт х год. ціна 
спожитої електроенергії складає Це= 0.15 грн 

6.1.3.Оскільки робота триває 6 годин , то оплата праці складатиме 
Ро=6грн. 

( оплата працівника 3 розряду складає 1 грн. за годину) 
6.1.4. Податок на заробітну плату становить 37 %, оскільки зарплата -6 

грн , то податок дорівнює 2.22 грн 
6.1.5.Оскільки амортизація обладнання становить 10 % від вартості 

обладнання ,то сума складається з таких величин: 
–амортизація електролобзика- (150 грн х 10%)/100%=15 грн. 
–амортизація електродрилі - (70грн х 10 %))/100%= 7 грн. 
–амортизація паяльника - (4 грн х 10%))/100% = 0.40 грн. 
–амортизація Т.С.Д. - (600 грн х 10 %))/100%= 60 грн.  
–амортизація тисків - (17 грн х 10 %)/100% = 1.70 грн. 
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Всього: 84.10 грн.  
6.1.6. Визначаю загальну собівартіть виготовлення виробу за пунктами 

6.1.1 – 6.1.5.–загальна собівартість виробу становить-267,47 грн 
6.1.7. Визначаю величину прибутку внаслідок реалізації виробу, який 

складає 10-25 % від собівартості:(20 %), або це становить- 53.49 грн 
6.1.8. Визначаю договірну ціну реалізації виробу як суму за пунктами  
6.1.6.-6.1.7 договірна ціна столу становить -326 грн 
7. Розрахунок екологічних параметрів виробництва виробу. 
7.1Визначаю коефіцієнт замкненості виробництва виробу (К3) з 

врахуванням вторинної переробки відходів 
К3= (Нт Ак -Онз)/ Нт Ак = 1 –Онз/ Нт Ак ,, де Ак–маса спожитих 

матеріально-сировинних ресурсів з відходів (кг); Онз- масса неперероблених 
відходів (кг); 

Нт - фактичне споживання природних ресурсів на одиницю 
виготовленої продукції (кг); 

Ак = Нсв/Нв,  
де Нсв- маса спожитих відходів на одиницю продукції, 
 Нв- маса відходів отриманих з виготовлення продукції. 
 
Ак=4.64/5.0=0.928 
Підставивши дані в формулу отримую: Кз=1-0.36/35.0*4.64=0.9977 
7.2 Визначаю коефіцієнт відходоємності виробництва виробу (Кв). 
7.3 Кв= (ОнзРн/ Нт) Ак ,  
де Рн =19 - довідниковий коефіцієнт для деревних і текстильних 

відходів. 
Кв=(0.36*19/35.0)0.928=0.1814 
7.2.Визначаю коефіцієнт екологічності виробництва (Ке), за умови, 

що відходи будуть перероблені. 
7.3.Ке=1-Кв, Ке=1-0,1814=0,8186 
7.4.Визначаю коефіцієнт безвідходності виробництва (Кб) з 

врахуванням 
вторинного використання відходів. 

Кб=(Ке+Кз)/2, 
Кб=(0,8186+0,9977)/2=0.9082 
7.5 За одержаною величиною коефіцієнта безвідходності 

виробництва (Кб) визначаю екологічність виробництва виробу. За умови 
повного використання відходів Кб=1. При Кб =0,9... 1 - виробництво є 
безвідходним іекологічно чистим. При Кб = 0,8...0,9 - виробництво є 
маловідходним. При Кб менше 0,7 - виробництво є відходним. 

 В нашому випадку, виробництво є безвідходним і екологічно 
чистим(Кб= 0,9082). 
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ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ НА ВИГОТОВЛЕННЯ МАКЕТА 

 „ПОБУТОВА ОСВІТЛЮВАЛЬНА МЕРЕЖА" 

 
Рашин І.А.,учитель-методист НВК 

 імені Л.І.Бугаєвської м.Комсомольська  
 

1. Розробка технічного завдання 
Виріб призначений для вивчення побутової освітлювальної мережі. 
Побудова освітлювальна мережа, має відповідати всім нормам: 

гігієнічним, електротехнічним, технологічним, а також відповідати 
вимогам техніки безпеки. 

В зв'язку з тим, що виріб призначений в основному для 
освітлювальної побутової мережі, тому щоб отримати добру якість та 
ефективність експлуатаційних показників, потрібно треба вибирати якісно 
виготовлені деталі. 

Роботи по монтажу побутової освітлювальної мережі вимагають 
суворого дотримання правил техніки безпеки, та санітарно-гігієнічних норм. 

Виріб даної конструкції з точки зору її призначення і 
експлуатаційних показників відповідає таким вимогам: 

а) максимальна напруга 220в + 5%. 
б) максимальна сила струму 6А + 0,001%. 
в) надійність монтажних з'єднань висока. 
 В зв'язку з тим, що виріб виготовляється на основі стандартних 

виробів, конфігурація його може варіюватися в межах вибраних зразків. 
Основні частини виробу є деталі серійного виробництва тому вимоги 

до них передбачені державними стандартами наша задача правильно 
підібрати варіант виробу. 

 Виходячи з техніко-економічних чинників ми визначаємо декілька 
основних вимог, а саме доступність матеріалів, їхня помірна ціна, також 
вони мають бути абсолютно безпечними. 

Всі деталі не мають шкідливого випромінювання, не являються 
джерелами шуму, не мають шкідливих запахів. 

 Виріб призначений для побутової освітлювальної мережі, він має 
відповідати всім нормам: гігієнічним, електротехнічним, технологічним, а 
також відповідати вимогам техніки безпеки. 

 Основні частини виробу є деталі серійного виробництва тому вимоги 
до них передбачені державними стандартами наша задача правильно 
підібрати варіант виробу. 
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2. Розробка технічної пропозиції 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Рис. 4 
 
 
 
 
 

Рис. 2 
 

 
Рис. 1 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 3 
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Електрична схема будинку 

 Виріб призначений для вивчення побутової освітлювальної мережі. 
Основні частини виробу є деталі серійного виробництва. 
В зв'язку з тим, що виріб виготовляється на основі стандартних 

виробів, конфігурація його може варіюватися в межах вибраних зразків. 
 Елементи електроарматура (ламповий патрон, розетка, вимикач, 

коробка для відгалужень проводів) з'єднані між собою проводами. 
 
Таблиця 1. Аналіз конструкції зразків-аналогів. 
 

Назви деталей Вимоги до конструкції 
Зразок 
№1

Зразок 
№2

Зразок 
№3

Зразок 
№4 

Зразок 
№5

1. Кількість деталей у виробі 4 6 5 8 5 

2. Призначення деталей Навчаль-
ний 
посібник. 

Навчаль-
ний 
посібник.

Навчаль-
ний 
посібник. 

Навчаль-
ний 
посібник. 

Навчаль-
ний 
посібник. 

3. Матеріал деталей 
 
 
 
 
 
 
 
 

Патрон, 
вимикач, 
запобіж-
ник. 
 
 
 
 
 

Патрон, 
вимикач, 
запобіж-
ник, 
розетка. 
 
 
 

Патрон, 
вимикач, 
запобіж-
ник, 
розетка, 
вилка. 
 
 

Патрон, 
вимикач, 
запобіж-
ник, 
розетка, 
вилка, 
лічиль- 
ник. 

Патрон, 
вимикач, 
запобіж-
ник. 
 
 
 
 
 

4. Габаритні розміри виробу 
 

500х 
300 

550х 
400 

400х 
400 

600х 
500 

350х 
300 

5. Складність конструкції 
деталей 

Серед-ня Складна Складна Висока 
 

Середня 
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6. Надійність роботи у виробі Висока Висока Висока Висока Висока 

7. Відповідати вимогам 
пропорційності форми і ліній 
(вимогам дизайну) 

Середня 
 

Середня 
 

Середня 
 

Середня 
 

Середня 
 

8. Естетичний і оригінальний 
вигляд 

Добрий Середній Середній Середній Добрий 

9. Технологічність виготовлення 
деталей 

Середня Середня Середня Добра 
 

Добра 
 

10. Простота і надійність з'єднань 
деталей 

Висока Висока Висока Висока 
 

Висока 

 
Таблиця 2. Визначення майбутньої конструкції виробу 
 

Вимоги до конструкції Назви деталей 

1. Кількість деталей у виробі Зразок №5 

2. Призначення деталей Зразок №5 

3. Матеріал деталей Зразок №5 

4. Габаритні розміри виробу Зразок №5 

5. Складність конструкції деталей Зразок №5 

6. Надійність роботи у виробі Зразок №5 

7. Відповідати вимогам пропорційності форми і 
ліній (вимогам дизайну) 

Зразок №5 

8. Естетичний і оригінальний вигляд Зразок №5 

9. Технологічність виготовлення деталей Зразок №5 

10. Простота і надійність з'єднань деталей Зразок №5 

 
Таблиця 3. Аналіз будови виробу 
 

Назва 
оброблюваних 
деталей 

Ескізне зображення конструкції 
деталей та їх з'єднань 

В яких зразках-
аналогах 
використовуються 

станина 

 

Зразки №5 
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патрон 

 

Зразки №5 

Запобіжник 

 

Зразки №5 

Вимикач 

 

Зразок №5 

коробка для 
відгалужень 
проводів 

 

Зразок №5 

розетка 

 

Зразок №5 
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провідники 

 

Зразок №5 

 
2.2 Висновок за технічною пропозицією: 
- відповідність зразків-аналогів своєму призначенню: 
зразки аналоги за своїм призначенням не мають відмінностей, але 

їхня основна відмінність в кількості ламп розжарювання, способу їх 
приєднання до електричної мережі. 

- вигляд, якого надають виробам використані в зразках 
кількість, форма і розміри деталей та ін.: 

зразки відповідають усим вимогам наочності, надійності, акуратності. 
- зразок, якийобирається в якості зразка-прототипу для 

подальшого проектування: для подальшої роботи ми обираємо зразок 5 
тому, що більшість наших учнів мало знайома з основами електротехніки. 

 
3. Ескізне проектування 
3.1 Опис зовнішнього вигляду: 
- назва виробу:„Побутова освітлювальна мережа". 
- види і сортамент матеріалів для виготовлення деталей : 

елементи електроарматура ( ламповий патрон, розетка, вимикач, коробка для 
відгалужень проводів) з'єднані між собою проводами. 

- кількість, форма, розміри деталей, інші елементи і деталі 
конструкції: 

виріб складається з лампового патрона, розетки, вимикача, коробки 
для відгалужень проводів, які з'єднані між собою проводами та закріплені 
на дерев'яній станині. 

- види з'єднань деталей у виробі:деталі з'єднуються між собою 
проводами . 

- види обробки деталей: для виготовлення станини беремо заготівку з 
ДСП, обрізаємо її ножівкою до заданих розмірів краї обпилюємо 
напилком; всі елементи електроарматури беремо стандартний ; 
провідники нарізаємо з провода АПВ;. 

- вимоги до матеріалів: 
всі матеріали повинні відповідати санітарно-гігієнічним нормам. 
- рекомендовані габаритні розміри деталей:у зв'язку з тим, що 

наш виріб в основному складається з елементів стандартних, 
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вироблених на виробництві, розміри можна змінювати в незначній мірі, а 
саме станину можна змінювати на декілька міліметрів також можна 
змінювати матеріал станини, але щоб він відповідав санітарно-гігієнічним 
нормам. 

 
4. Розробка технічного проекту 
4.1 Визначити вихідні дані для побудови креслень деталей виробу та 

розмірні характеристики 

 
4.2 Виконати креслення або схеми елементів з'єднання деталей 

та вузлів виробу в масштабі. 
 

 
Види з’єднань проводів, які використовуються 

 

 
Електрична схема розміщення вузлів на макеті 

 
 

 
З’єднання електроарматури до дерев’яної основи  

 



 

 98

5. Розробка робочої документації 
 
5.1 Визначення витрат матеріалів на зразок виробу 
 

Таблиця 4. 
Специфікація виробу 
 
 

№ 
п/п 

Найменування 
деталей 

Кількість Матеріал Розміри ,мм 

1 Станина 1 ДСП 350x300x18
2 патрон 1 Стандартний Стандартний 
3 запобіжник 1 Стандартний Стандартний 
4 вимикач 1 Стандартний Стандартний
5 коробка 1 Стандартний Стандартний 
6 розетка 1 Стандартний Стандартний 
7 провід  АПВ 1500 

 
5.2 Скласти технологічну карту на виготовлення виробу 
 

Таблиця 5.  
Технологічна карта виготовлення виробу 

 
 

Позиція 
деталі за 
специфі-
каціє ю 

№ 
п/ п 

Послідовність 
виконання 

робіт 

Поопераційні ескізи Інструменти
і 

обладнання 

1 Дібрати 
заготівку для 
основи. 
обпиляти по 
контуру за 
розмірами. 

 Кутник, 
лінійка, 
олівець, 
пилка, 
напилок. 
 

2 Розмітити 
місця 
розташування 
елементів 
електроарма-
тури . 

 Кутник, 
лінійка, 
олівець. 
 
 
 

1 

3 Просвердлит и 
отвори, за 
чистити 
поверхню. 

 Дриль ручна, 
свердла, 
наждачний 
папір. 
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5 
 
 

4 
 
 

Закріпляємо 
коробку. 
 
 

 
 

викрутка 
 
 

4 5 Закріплюємо 
вимикач 

викрутка 

6 6 Закріплюємо 
розетку. 

 

викрутка 

2 7 Закріплюємо 
патрон. 

 

викрутка 
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3 8 Закріплюємо 
запобіжник. 

викрутка 
 

9 Відрізаємо 
проводи 
необхідної 
довжини.  

Кусачки або 
пасатижі. 

10 Зняти 
ІЗОЛЯЦІЮ 3 
проводів. 

 

Кусачки або 
пасатижі. 

7 

11 Виготовити 
кільця. 

 

Круглогубці
 

 12 Приєднуємо 
провідники. 

 

викрутка 
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6. Розрахунок собівартості і ціни виробу 

 Розрахунок витрат матеріалів Таблиця 6 
 
 

Назва матеріалів Ціна одиниці 
вимірювання, (грн)

Витрати матеріалів Вартість витрат, 
(грн) 

станина 45гр/м2 350x300 4,15 
патрон 2,5 1 шт. 2,5 
лампочка 1,8 1 шт. 1,8 
запобіжник 3,6 2 шт. 7,2 
вимикач 2,5 1 шт. 2,5 
коробка 0,9 1 шт. 0,9 
розетка 2 1 шт. 2 
провід 0,87гр/м 1500мм 1,31 
 Разом: 22,36 

6.1.2 Вартість витрат на електроенергію при роботі на 
верстатному обладнанні: електрифікована робота відсутня. 

6.1.3 Розрахунок оплати праці на підставі, що оплата працівника 3 
розряду складає 1 грн. за годину. Прирівнюємо працю учня до праці 
працівника 3 розряду. Практична робота триває 65 хв. Виходячи з 
цього робота учня оцінюється в 1 грн. 8 коп. 

6.1.4 Розрахунок податку на заробітну плату: податок на заробітну 
плати складає 13%. Виходячи з цього податок на заробітну плату 
становить 0,144грн. 

6.1.5Визначення амортизаційних відрахувань на інструменти і 
обладнання: амортизаційні відрахування за 65 хв. роботи становить 0,057 
грн. 

6.1.6. Визначення загальної собівартості виготовлення виробу за 
пунктами 6.1.1-6.1.5. з враховуванням вищезазначених витрат: 
Собівартість виробу складає 23 грн. 44 коп. 

6.1.7 Визначення величини прибутку: внаслідок реалізації виробу, 
який складає 10-25 % від собівартості. Для визначення прибутку беремо 20 
% від собівартості, і він складає 3 грн. 26коп.  

6.1.8. Визначити договірну ціну реалізації виробу як суму за пунктами  



 

 102

6.1.6.-6.1.7: в наслідок підрахунків договірна ціна складає не менше 
26 грн. 70 коп. 

7. Розрахунок екологічних параметрів виробництва 
виробу 

7.1 Визначити коефіцієнт замкненості виробництва виробу ( ЗK ) з 
врахуванням вторинної переробки відходів 

96,0
15,1

05,015,1
=

⋅
−⋅

=
⋅
−⋅

=
KT

НЗKT
З AH

OAHK , 

де: 
KA – об’єм (маса) спожитих матеріально-сировинних ресурсів з 

відходів (кг); 
НЗO – об’єм (маса) неперероблених відходів (кг);  
TH – фактичне споживання природних ресурсів на одиницю 

виготовленої продукції (кг). 
 
7.2 Визначити коефіцієнт відходоємності виробництва виробу ( BK ) . 

63,0
5,1

11905,0
=

⋅⋅
=

⋅⋅
=

Т

КЧНЗ
B Н

АРOK . 

 
7.3 Визначити коефіцієнт екологічності виробництва ( еK ), за умови, 

що відходи будуть перероблені. 
37,063,011 =−=−= Ве КK . 

 
7.4 Визначити коефіцієнт безвідходності виробництва ( БK ) з 

врахуванням вторинного використання відходів. 

67,0
2

37,096,0
2

=
+

=
+

= еЗ
Б

ККK . 

7.5 Виробництво є маловідходним. 
 
8. Маркетингове обґрунтування об’єкту проектування. 
8.1. Характеристика товарних властивостей виробу. 
Виріб-макет, на якому закріплена справжня електроарматура, 
 використовується для навчання електротехнічним роботам у 5 класі.  
8.1.1 Аналіз можливостей просування проектованого виробу на 

цільовий ринок із визначенням необхідності внесення до його конструкції 
змін, доопрацювання або модифікації. 

Проектований виріб буде добре просуватися на цільовий ринок, має 
багато переваг над виробами даного призначення. Основна перевага – мала 
ціна. 

8.1.2. Можливість створення декількох варіантів дослідного зразка 
виробу з метою перевірки реакції покупців. 
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Проектований виріб може бути створений в декількох варіантах, за 
допомогою яких можна перевірити реакцію покупців. 

8.1.3 Стратегічна мета маркетингу виробу стосовно термінів 
виробництва і його місця на ринку. 

Час не має значення, пропонується ідея виготовлення саме такого 
макету. 

8.2.1.1 Здійснити сегментацію ринку, визначивши географію, загальну 
кількість і категорію потенціальних покупців, які можуть придбати виріб: 
пропозиція може зацікавити вчителів трудового навчання шкіл міста та 
області. 

8.2.1.2 Види і характеристики проектованого виробу: 
Проектований виріб може бути кількох видів, але змінюватись може 

тільки розміщення складальних одиниць та їх кількість. 
8.2.2 Визначення можливостей конкуруючих підприємств стосовно 

довгострокового освоєння ринку виробами аналогічного призначення: у 
конкуруючих підприємств рівні можливості. 

8.2.3 Визначення стратегічної мети конкуруючих підприємств:  
Стратегічною метою конкуруючих підприємств є завоювання 

найбільшої частину ринку надання освітніх послуг. 
8.2.5 Визначити можливі способи продажу виробів: 
Проектований виріб призначений для продажу через мережу 

торгівельних закладів з постачання шкіл. 
8.2.6 Вивчити перспективні канали збуту продукції: 
Перспективними каналами збуту продукції можуть бути школи. 
8.3.1 Визначення мети рекламування виробу. 
Мета рекламування виробу полягає у здобутті більшої кількості 

покупців. 
8.3.2 Визначити доцільні емоційні мотиви покупців на які слід 

спиратися під час рекламування виробу. 
Дешевизна виробу та надійність знань, яка досягається за рахунок 

застосування цього макету. 
8.3.3 Оцінити можливу мотивацію покупців раціонального характеру. 
Економія, якість, корисність. 
8.3.4 Враховуючи споживчі мотиви визначених ринкових сегментів 

вибрати тему, яка сприятиме досягненню цілей рекламної програми. 
Наочність, економія, якість. 
8.3.5 Розробка рекламного тексту: Найкращий спосіб навчитися, це 

спробувати щось зробити самому. Тому доцільно використовувати на уроці 
макети з електротехнічною арматурою, які збирають самі учні. За 
допомогою цього способу подання теми уроку: «Квартирна електромережа», 
здійснюється зв’язок з реальним життям. На цьому уроці легко можна 
провести профорієнтаційну роботу. Ще це дуже недорого та надійно з точки 
зору якості знань, які здобувають учні. 

8.3.5.1 Визначити спосіб відтворення рекламного тексту. За 
допомогою програми Microsoft Office PowerPoint та статті. 
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8.3.5.2 Вивчити можливість залучення відомих, цікавих людей. 
Залучення відомих цікавих людей є доцільним. 
8.3.5.3 Визначити у рекламі співвідношення аудіо - та відео акцентів. 
Відео та аудіо реклама застосовуватись не буде. 
8.3.5.5 Визначити естетичні аспекти реклами. 
Макет оформлений естетично, яскраво, доступно. 
8.3.5.6 Оцінити доступність тексту для визначених сегментів 

цільового ринку. 
Рекламний текст буде доступний для цільового ринку. 
8.3.5.7 Вибрати рекламні засоби за ознаками місця рекламування, 

широти і частоти охоплення нею споживачів. 
Статті в газетах і журналах. 
 
 
 
РОЗРОБКА ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ НА ВИГОТОВЛЕННЯ 

СЛЮСАРНОГО МОЛОТКА 

  
 Крупицький С.І. учитель-методист Диканської 

                                                              гімназії імені В. М. Гоголя, 
                                                          Відмінник освіти України  

1. Розробка технічного завдання 
 МОЛОТОК – це металевий виріб призначений для забивання цвяхів та 

інших механічних операцій. 
 Молоток повинен відповідати експлуатаційним нормам. А саме молоток 

повинен витримувати навантаження передбачені для нього.  
 Від якості виконання робіт, добору матеріалів залежність ефективність 

реалізації виробом експлуатаційних показників. Якщо ми не правильно 
підберемо матеріал для виробу , зробимо великі отвори, то наш молоток може 
злетіти з ручки.  

 Молоток повинен витримувати навантаження передбачені для нього. 
А також краї повинні бути обпиляні , щоб об них не можна було поранитися.  

 1.2. Вимоги до конструкції виробу 
Молоток - це металевий виріб призначений для забивання цвяхів та 

інших механічних операцій. Виріб повинен витримувати експлуатаційні 
норми. Молоток повинен витримувати навантаження передбачені для нього. 
А також краї повинні бути обпиляні , щоб об них не можна було поранитися. 
Для нашої роботи ми вибираємо молоток з плоскими сторонами. 

 Виріб повинен відповідати експлуатаційним нормам. Також , виріб 
повинен витримувати навантаження передбачені для нього.  

 1.3. Вимоги до матеріалів 
Виходячи з техніко-економічних чинників ми визначаємо декілька 

основних вимог, а саме доступність матеріалів, їхня помірна ціна, також 
вони мають бути абсолютно безпечними. 
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Молоток не повинен мати шкідливого випромінювання, хімічного 
забруднення,алергенних подразників, краї зразків не повинні завдавати 
ушкоджень. 

Молоток повинен відповідати експлуатаційним нормам, а також, краї 
зразків не повинні завдавати ушкоджень . 

Молоток виготовляють з металопрокату. 
 2. Розробка технічної пропозиції 
2.1 Аналіз зразків-аналогів 
2.1.1. Аналіз форми та габаритні розміри зразків-аналогів. 

 
 а) Молоток слюсарний (зразок №1) 

 
  
б) Кувалда(зразок №2)                              в) Кирка(зразок №3)  
 
Рис. 1. Зразки-аналоги для аналізу варіантів зміни конфігурації частин 

виробу. 
- призначення виробу:Молоток - це металевий виріб призначений для 

забивання цвяхів та інших механічних операцій.  
 Види матеріалів для виготовлення деталей:Молоток виготовлений з 

металічного прокату, руча з дерев’яного бруска 
 Вид конфігурації: Молоток з дерев’яною ручкою 
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Вид конструкції частин та способів їх з'єднання між собою:Виріб має 
з'єднання молоток з ручкою кріпиться за допомогою залізка. 

 
Таблиця 1 Аналіз конструктивної побудови зразків-аналогів. 

 
Назви деталей Вимоги до конструкції 
Зразок № 1 Зразок № 2 Зразок№ 3 

1. Кількість деталей у виробі 3 3 3 
2. Призначення деталей Забивання 

цвяхів 
Для грубих 
робіт 

Для биття 
цегли 

3. Матеріал деталей Ст..У7 Ст..У7 Ст..У7 
4.Габаритні розміри виробу 82*17*17 150*60*60 130*40*20 
5.Складність конструкції 
деталей 

низька низька середня 

6.Надійність роботи у виробі висока висока висока 
7.Відповідати вимогам 
пропорційності форми і 
ліній (вимогам дизайну) 

Відповідність в 
нормі 

Добра 
відповідність 

Добра 
відповідність 

8.Естетичний і 
оригінальний вигляд 

добрий висока низький 

9. Технологічність 
виготовлення деталей 

висока висока висока 

10. Простота і надійність 
з'єднань деталей 

Добра  Добра  Добра  

 
 
2.1.3 Визначення майбутньої конструкції виробу Таблиця2 

Вимоги до конструкції Назви деталей 
1. Кількість деталей у виробі 3 шт. 
2. Призначення деталей Забивання цвяхів 
3. Матеріал деталей Ст..У7 
4. Габаритні розміри виробу 82*17*17 
5. Складність конструкції деталей Низька 
6. Надійність роботи у виробі Середня 
7. Відповідати вимогам пропорційності 
форми і ліній (вимогам дизайну) 

Відповідае нормам 

8. Естетичний і оригінальний вигляд Добрий 
9. Технологічність виготовлення деталей Висока 
10. Простота і надійність з'єднань деталей Добра  

 
2.1.4.1.Оцінка якості зразків: 
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Кп. = Кід. – К відх.мах,, де 
Кп – коефіцієнт якості питомого виробу; 
Кід – ідеальний коефіцієнт виробу (теоретичний) = 1; 
Квідх.мах = 1/в, де в – кількість врахованих позитивних вимог; 
Коефіцієнт максимально можливий розраховується: 
Кмах = Кід – 1 / С, де С – загальна кількість вимог; 
 
Ознака якості зразків аналогів і спроектованого виробу Таблиця 3. 

2.1.4.2. Аналіз переваг якостей спроектованого виробу в порівнянні із 
якостями трьох відомих зразків-аналогів. 

Молоток – необхідна і потрібна річ у кожному домі та на виробництві, 
легкий у виготовленні та конструкції. 

2.1.5.Аналіз методів технологічної обробки деталей та їх з’єднань в 
зразках аналогах. 

Аналіз технологи виготовлення виробу Таблиця 4. 
Назва 
оброблюваних 
деталей 

Ескізне зображення конструкції деталей та 
їх з'єднань 

В яких зразках-
аналогах 
використовуються

Молоток   

 

Зразок №1 

Ручка 
дерев’яна   

Зразок №1 

Клин 
залізний 

 

Зразок №1 

Вид виробу Коефіцієнт якості 

Зразок №1 0,89 

Зразок №2 

Зразок №3 

Зразок №4 

Зразок №5 

Спроектований вироб 

0,88 

0,85 

 

 

0,89 

Максимально можливий 
коефіцієнт якості 

0,9 
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2.2. Висновок за технічною пропозицією: 
–відповідність зразків-аналогів своєму призначенню:зразки - аналоги за 

своїм призначенням мають відмінності, але їхня основна відмінність в 
способі їх виготовлення 

- технологічність запропонованих зразків: зразки відповідають всім 
вимогам наочності, надійності, акуратності. 

-вигляд, якого надають виробам використані в зразках кількість, 
форма і розміри деталей та ін.: розміри надають виробу: дерев’яна ручка, 
залізний молоток . 

-зразок, який ви обираєте в якості зразка-прототипу для подальшого 
проектування: звичайний молоток з дерев’яною ручкою. 

 3. Ескізне проектування 
3.1. Опис зовнішнього вигляду: 
- назва виробу:молоток металевий виріб , призначений для 

забивання цвяхів та інших механічних операцій. 
- види і асортимент матеріалів для виготовлення деталей: вид дерева 

«клен» та Ст.. У7; 
- кількість, форма, розміри деталей, інші елементи і деталі 

конструкції: молоток один з розмірами 80*15*15; 
- види з'єднань: з’єднується за допомогою залізного клина; 
- - види обробки деталей: при виготовленні молотка ми виконуємо 

такі види обробки деталей , як свердління отворів , пиляння металу ножівкою, 
фрезерування, обпилювання напилком. 

-  рекомендовані габаритні розміри молотка: 80*15*15 
 

  
 Рис. 2 Варіанти зміни габаритних розмірів деталей виробу. 

 

4. Розробка технічного проекту 
4.1 Визначити вихідні дані для побудови креслень деталей виробу та 

розмірні характеристики. 
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4.2. Розробити і побудувати креслення конструкції деталей виробу 

 



 

 110

4.3 Виконати креслення або схеми елементів з'єднання деталей та 

вузлів виробу.  
5. Розробка робочої документації 
5.1 Визначення витрат матеріалів на зразок виробу 
Специфікація виробу Таблиця 4 
 

№ Найменування Кількість Матеріал Розміри ,мм
п/п деталей    
1 Молоток 1 Ст..У7 80*15*15 
 2 Ручка  1 Клен 175*20 
 3 Клин 1 Ст.3 16*5 

5.2 Скласти технологічну карту на виготовлення виробу Таблиця 5 
 

№ 
п/п 

Послідовність 
виконання робіт 

Поопераційні ескізи Інструменти і 
обладнання 

1 Дібрати заготівки 

 

 Лінійка.  

2 Розмітити контур 
молотка та місця 
свердління отворів, 
накренити місця 
свердління отворів.  

Лінійка, 
рисувалка, 
кернер, 

розмічальна 
плита, молоток. 
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3 Просвердлити 
наскрізні отвори 

 

Свердло 8 мм. 
Свердлильний 
верстат, лещата. 

4 Спеціальним 
пробоєм вирубати 
перетинку між 
отворами ,обробити 
отвір напилком. 

 

Напилок, 
лещата, 

молоток, пробій.

6. Розрахунок і ціни виробу собівартості 
6.1. Визначення собівартості виробу, для виробництва якого потрібні 
наступні витрати . 
 
6.1.1. Розрахунок витрат матеріалів Таблиця 7. 
 

Назва матеріалів Ціна одиниці 
вимірювання, (грн) 

Витрати 
матеріалів 

Вартість витрат, 
(грн) 

Квадратний 
металопрокат 

8 грн. /м  82 мм. 0,65 грн 

Клен 300 грн/м 3  175*20 мм 3,20 грн 
Залізо  80 грн./м 10*16*5мм 0,5 грн

  Разом: 8,25грн 
 
6.1.2. Вартість витрат на електроенергію при роботі на 

верстатному 
обладнанні: 5 хв.*1,2кВт., використано 100 Вт ел. енергії на суму 0,15 грн 

6.1.3. Розрахунок оплати праці на підставі, що оплата працівника 3 
розряду 
складає 1 грн. за годину: робота учнів оцінюється в 1грн/год. 5 год.=5 грн. 

6.1.4 Розрахунок податку на заробітну плату: податок на заробітну 
плати складає 13%. Виходячи з цього податок на заробітну плату становить 
0,1грн. 

5 грн.*0,13=0,65 грн 
6.1.5. Визначення амортизаційних відрахувань на інструменти і 

обладнання: становить 1 грн.  
6.1.6. Визначення загальної собівартості виготовлення виробу за 

пунктами 
6.1.1-6.1.5, для визначення загальної собівартості враховуємо всі вище 
зазначені витрат:. Собівартість виробу складає 10,55 грн. 
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6.1.7. Визначення величини прибутку внаслідок реалізації виробу, який 
складає 10-25 % від собівартості:для визначення прибутку беремо 20% від 
собівартості, і він складає 54 коп.  

6.1.8. Визначити договірну ціну реалізації виробу за пунктами 6.1.6-
6.1.7:  
внаслідок всіх цих підрахунків договірна ціна складає не менше 12,8 грн. 

 
7. Розрахунок екологічних параметрів виробництва виробу. 
7.1 Визначити коефіцієнт замкненості виробництва вироб) (Кз) з 

врахуванням вторинної переробки відходів 
 

96,0
5,1
45,1..

3 ==
−

=
тН

знОтНК , 

де Он.з. - об’єм (маса) не перероблених відходів (кг); 
Нт – фактичне споживання природних ресурсів на одиницю 

виготовленої продукції (кг). 
 
7.2. Визначити коефіцієнт відходоємності виробництва виробу (Кв). 

 

21,0
9,0
1901,0. =
⋅

=
⋅

=
ТН
чРзнО

вК  ,  

де Рч=19 – довідниковий коефіцієнт для деревних і текстильних 
відходів. 

 
7.3.Визначити коефіцієнт екологічності виробництва (Ке), за умови, 

що відходи будуть перероблені. 
 

Ке=1-Кв=1-0,158=0,842 
 

7.4.Визначити коефіцієнт безвідходності виробництва (Кб) з 
врахуванням вторинного використання відходів. 

 
9,0

2
96,0847,0

2
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+
=

+
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бК  

 
7.5. за одержаною величиною коефіцієнту безвідходності 

виробництва (Кб) визначити екологічність виробництва виробу. За умови 
повного використання відходів Кб=1. При Кб=0,9…1 – виробництво є 
безвідходним і екологічно чистим. Кб=0,8…0,9 – виробництво є 
маловідходним. При Кб менше 0,7 – виробництво є відхідним. 

 
8.Маркетингове обґрунтування об’єкту проектування. 
8.1 Характеристика товарних властивостей виробу 
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Можливість просування проектованої моделі молотка на цільовий 
ринок виробів передбачає необхідність внесення до його конструкції змін, 
доопрацювання або модифікації: 

• Оздоблення лаком, фарбою; 
• Розмір моделі може варіюватися в межах від мінімуму до 

максимуму. 
Тому можливо створити декілька із вказаних варіантів дослідних 

зразків моделей молотка з метою перевірки реакції покупців. Після цього 
будуть прийняті кінцеві рішення відносно конструкції та оформлення 
моделі, ціни, умов поставки і продажу. 

 Вихід на ринок з новим видом виробу визначає стратегічну мету 
маркетингу. збільшення на ринку долі спроектованого нами виробу можна 
досягти декількома шляхами: 

• Створити більш сприятливий образ товару через інтенсивну 
рекламу; 

• Представити нові модифікації; 
• Зробити доступну ціну. 
 З метою реалізації обраної маркетингової стратегії необхідно 

визначити із ринковою тактикою на найближчі місяці року: 
• В разі зниження продажу будемо використовувати такі 

маркетингові прийоми: формування рекламної діяльності, стимулювання 
збуту за допомогою знижених цін, перевірка якості. У випадку якщо попит 
буде великий є наступні варіанти рекламних заходів: збільшення масштабів 
виробництва, підняття цін, скорочення витрат на рекламу. 

 
8.2 Розподіл і збут спроектованої моделі. 
Спочатку виявляємо освоєння ринку нашою моделлю. Визначивши 

географію, загальну кількість покупців, які можуть придбати модель. 
 

Сітка цільового ринку 
Види характеристики моделей Характеристика 

сегментів Молоток 
слюсарний  

Кирка  кувалда 

Трудове навчання +   
Виробництво   + + + 
Домашні умови  + + + 

Можливості конкуруючих підприємств стосовно довгострокового 
освоєння ринку виробами аналогічного призначення реалізується в 
магазинах електротехніки, а також в сувенірних магазинах. 

Стратегічною метою конкурентів – є підтримка їх переваги в 
асортименті якості. 

Можливі способи продажу моделей молотків є ярмарки, виставки-
продажі. 
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 8.3 Просування продукції на ринку. 
Метою рекламування моделей молотка є досягнення продажу 15 штук 

за тиждень. Рекламний бюджет на 1 модель молотка складатиме вартість 
одного рекламного оголошення в рекламній щотижневій газеті і 
дорівнюватиме 1,5 грн. Приймаючи рішення про купівлю споживачі 
керуються мотивами емоційного характеру: 

• Почуття переваги: хочуть купувати з метою бути кращими за 
інших; 

• Прагнення купувати оригінальні речі; 
• Розваги, що пробуджують споживачів робити покупку; 
• Бажають відрізнятися від інших, цікаві захоплення, інтерес; 
• Бажання витрачати гроші. 
Оскільки виробництво моделей молотків є невеликим і потребує 

реклами, то включаємо такі мотиви: 
• Оригінальність; 
• Стильність; 
• Надання яскравості. 
8.4 Здійснення цінеутворення проектованого виробу. 
Рівень цін складає від 10 до 30 грн.  
Невисока ціна нашого виробу пояснюється тим, що виріб виготовляє 

учень, у якого оплата праці менша, ніж у кваліфікованого працівника. Тому 
будемо орієнтуватися на нижчу ціну, ніж ціна у наших конкурентів. 

 
 
 
 
 
ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ НА ВИРОЩУВАННЯ ПЛОДОВОГО  

ДЕРЕВА–ЯБЛУНІ 

 Світличний Г.І., учитель Великобузівської 
 ЗОШ І-ІІІ ступенів Шишацького району  

 
1. Розробка технічного завдання 
1.1.1. Призначення виду роботи: для отримання плодів та для 

озеленення навколишнього середовища. 
1.1.2. Загальні вимоги: вирощування не повинно бути складним, 

дерево повинно характеризуватися високою продуктивністю і довговічністю, 
фрукти повинні мати чудові смакові якості; гармонічне співвідношення 
органічних та мінеральних речовин, потрібних організму людини. 

1.2. Вимоги до рослин. 
1.2.1. Оптимальні характеристики посадкового матеріалу: 

коренева частина добре розвинена, не пошкоджена; наземна частина (крона) 
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– не уражена шкідниками, розгалужена, не високоросла, зимостійкого, 
високоврожайного сорту, стійкою до хвороб. 

1.3. Вимоги до вирощування. 
1.3.1. Техніко-економічні чинники що впливають на вирощування 

дерева: доступність закупівлі, помірна ціна; характеристики грунту, якість та 
кількість добрив та пестицидів, які використовуються для підживлення та 
захисту садженця. 

1.3.2. Санітарно-гігієнічні вимоги до вирощування дерева: 
застосовувані матеріали не повинні мати шкідливого впливу на організм 
людини, та навколишнє середовище. 

 
2. Розробка технічної пропозиції 
2.1. Аналіз зразків – аналогів 
Аналіз зразків – аналогів плодових дерев: 
А) Яблуня лісова  
Б) Яблуня Джонатан  
В) Яблуня Китайська  
Г) Яблуня Дусен 
- призначення: плодове дерево призначене для озеленення 

навколишнього середовища і отримання з нього продуктів харчування 
(фруктів). 

- види інвентарю для вирощування: лопати, сапи, граблі, 
розпушувачі, відра. 

- вид конфігурації: саджанець. 
- опис зовнішнього вигляду: саджанець не пошкоджений, висота не 

більше 1,5 метри. 
2.1.2.Аналіз конструктивної будови зразків – аналогів 

 Таблиця 1 
Аналіз зразків – аналогів 
Характеристика ступеня втілення вимог у 

зразках 
Вимоги 

Зразок 
 1 (А) 

Зразок 
 2 (Б) 

Зразок  
3 (В) 

Зразок  
4 (Г) 

1. Напрямок 
використання 

Столо 
вий  

Столовий Столовий  Столовий  

2. Матеріал деталей Саджа 
нець  

Саджа 
нець  

Саджанець  Саджанець  

3. Розміри, м.   1,2 1 1,2 1,5 
4. Районування (обл.) Півд. 

 р-ни 
Півн. та 
центр.  
р-ни 

Півн. та  
східні  
р-ни 

Півд. 
 та центр.  
р-ни 

5. Група стиглості Ранньо- 
стигла  

Пізньо-
стигла  

Рання  Середньо-
стигла  

6. Особливості Прості Прості Складні  Складні  
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агротехніки  
7. Стійкість до хвороб  Висока  Висока  Середня  Середня  

8. Лежкість плодів  Середня Висока  Середня  Висока  

 
2.1.3 Визначення найкращого зразка-аналога  

Таблиця 2 
Визначення найкращого зразка-аналога 

Вимоги  Зразок, в якому вимогу реалізовано 
найкращим чином 

1. Напрямок використання Зразок №1,2,3,4 
2. Матеріал деталей Зразок №1,2,3,4 
3. Габаритні розміри Зразок № 1,2,3 
4. Районування, обл.. Зразок №2 
5. Група стиглості Зразок №2,4 
6. Особливості агротехніки Зразок №1,2,3,4 
7. Стійкість до хвороб Зразок №2 
8. Лежкість плодів Зразок №2,4 

 
2.1.4. Оцінка якості спроектованого виробу та відомих зразків 

аналогів. 
2.1.4.1. Оцінка якості зразків 

Кп.=Кід.-Квідх.мах, де 
Кп, - коефіцієнт якості питомого виробу; 
Кід. – ідеальний коефіцієнт виробу (теоретичний) = 1; 
Квідх.мах.= 1/в, де в – кількість врахованих позитивних вимог; 
Коефіцієнт максимально можливий (Кмах.) розраховується: 
Кмах.=Кід.-1/С, де С – загальна кількість вимог; 
Результати фіксуються в таблиці 3 та порівнюються. 
Оцінка якості зразків - аналогів і спроектованого виробу Таблиця 

3 
Вид зразка Коефіцієнт якості 

Зразок №1 0,75 
Зразок №2 0,9 
Зразок №3 0,75 
Зразок №4 0,8 
Спроектований виріб 0,9 
Максимально можливий коефіцієнт якості 0,9 

 
2.1.4.2. Аналіз переваг якостей спроектованого виробу в порівнянні 

із якостями чотирьох відомих зразків – аналогів. 
Аналіз зразків – аналогів показав переваги сорту Джонатан.  
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Перевага саджанця яблуні Джонатан в тому, що він є доступним, 
стійкий до хвороб, не складний у догляді, а плоди довгий час зберігаються 
(до наступної весни). 

2.1.4.3 Недоліки спроектованого об’єкту: трудоємність і тривалість 
розвитку саджанця. 

2.1.5 Аналіз методів технології вирощування 
Таблиця 4 

Аналіз технології вирощування 
Назва виду роботи В яких зразках – аналогах 

використовується 
1. Розправлення та огляд кореня Зразки №1,2,3,4 
2. Обрізка центрального 
стовбура 

Зразки №1,2,3,4 

3. Підживлення ґрунту Зразки №1,2,3,4 
4. Розпушування землі Зразки №1,2,3,4 

 

2.2 Висновок за технічною пропозицією: 
- відповідність зразків – аналогів своєму призначенню: зразки – 

аналоги за своїм призначенням не мають відмінностей, їх основна 
відмінність полягає в розмірах, районуванні і лежкісті плодів. 

- зразок, який ви обираєте в якості зразка-прототипу для 
подальшого проектування: для подальшого проектування я обираю зразок 
під №2. 

 

3. Проект виконання завдання: 
- назва виду роботи: вирощування плодового дерева; 
- види і сортамент матеріалів для вирощування плодового дерева: 

різні види добрив (гній, перегній, курячий послід, торф, вапняк, селітра), 
ручний інвентар – лопати, сапи, граблі, секатор, відра. 

- вплив виду освітлення (сонячне, сутінкове, штучне) на його 
розвиток: для нормального розвитку і укорінення потрібні сприятливі 
кліматичні умови і природне освітлення. 

- вимоги до саджанця: саджанець стійкий до хвороб, не пошкоджений 
і добре розвинутий корінь. 

- рекомендовані габаритні розміри: висота до 1,5м. 
 

4. Розробка робочої документації 
4.1 Визначення витрат матеріалів на зразок виробу 

Таблиця 5 
Специфікація виду робіт 

Найменування  Кількість  Матеріал  Розміри, м. 

1. Саджанець 1 Дерево  1,0 – 1,5 
2. Добрива 0,3 відра Перегній   
3. Ручний інвентар 4 Залізо, дерево  
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4.2 Скласти технологічну карту на виготовлення виробу 
Таблиця 6 

Технологічна карта вирощування плодового дерева 
Послідовність виконання робіт Інструменти та обладнання

1. Підживлення ґрунту органічними 
речовинами 

Лопата, вручну 

2. Підживлення ґрунту мінеральними 
добривами 

Лопата, вручну 

3. Висаджування Лопата, відро, граблі 
4. Розпушування Сапа, граблі 
5. Обрізка крони Секатор  

 
 
5. Розрахунок собівартості і договірної ціни  
5.1 Визначення собівартості виробу, для виробництва якого потрібні 

наступні витрати. 
5.1.1 Розрахунок матеріальних витрат 

  
 Розрахунок витрат матеріалів Таблиця 7 

Назва 
матеріалів 

Ціна одиниці 
вимірювання, 
(грн.) 

Витрати 
матеріалів 

Вартість витрат, 
(грн..) 

1. Саджанець 15 1 15 
2. Добрива 8 0,25 кг. 2 

Разом: 17 
 
5.1.2 Вартість витрат на електроенергію при роботі на верстатному 

обладнанні: електрична робота відсутня. 
5.1.3 Розрахунок оплати праці: 
Р=t*p, де  
t – тривалість виконання робіт по висаджуванню дерева (год.); 
р – погодинна оплата праці робітника 3-го розряду. 
Оплата працівника 3-го розряду складає 1 гривню. Практична робота 

триває 60хв.. Виходячи з цього робота учня оцінюється в 1грн. 
Р=1грн/год. 
5.1.4 Розрахунок податку на заробітну плату: 
О=0,2Р 
О=0,2*1=0,2грн. 
5.1.5Визначення амортизаційних відрахувань на інструменти та 

обладнання 
А=0,1В/N, де 
А – величина амортизаційних відрахувань на одну робочу зміну (6год); 
0,1 – коефіцієнт, що враховує 10% від вартості обладнання; 
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В – вартість обладнання (грн..); 
N – час зносу обладнання в днях. 
А=3,2грн. 
5.1.6 Визначення загальної собівартості виготовлення виробу за п. 

5.1.1 – 5.1.5 
С= М+Роп.+О+А=17+1+0,2+3,2=21,4грн. 
5.1.7 Визначення величини прибутку внаслідок реалізації виробу, який 

складає 10-25% від собівартості: 
П=С*20%=21,4*0,2=4,28грн. 
5.1.8 Визначити договірну ціну реалізації виробу як суму за п.5.1.6 -

5.1.7 
Ц=С+П= 21,4+4,28=25,68грн. 
 
6. Маркетингове обґрунтування об’єкту проектування 
6.1 Характеристика товарних властивостей об’єкту проектування. 
6.1.1 Аналіз можливостей просування проектованого виробу на 

цільовий ринок із визначенням необхідності внесення до його конструкції 
змін, доопрацювання або модифікації: об’єкт проектування є одним із видів 
ручної праці, характерної для Полтавщини – вирощування плодових дерев. 
Отже, цільові ринки варто шукати саме тут. 

6.1.2 Можливості створення декількох варіантів дослідного зразка 
виробу з метою перевірки реакції покупців: можна створити такі варіації 
дослідного зразка – зміна сорту, схрещування. 

6.1.3 Стратегічна мета маркетингу виробу стосовно термінів 
виробництва виробу і його місця на ринку: в даному ринку існує 
конкуренція. Конкуруючі підприємства вирощують саджанці аналогічної 
якості. Отже, продукт може задовольнити покупця середнього і нижче 
середнього рівня доходів. 

6.1.4 Розробка ринкової тактики (тактичні маркетингові прийоми 
оперативного реагування на зниження або зростання попиту): якщо товар 
користується попитом – то збільшити обсяг виробництва, і навпаки. 

6.2 Розподіл і збут проектованих виробів. 
6.2.1 Виявити можливості освоєння ринку проектованим виробом. 
6.2.1.1 Здійснити сегментацію ринку, визначивши географію, загальну 

кількість і категорію потенціальних покупців, які можуть придбати виріб: 
продукт може транспортуватися по всій території країни, а також за кордон. 
Вживають всі вікові категорії, що збільшує його конкурентоспроможність на 
ринку. 

6.2.1.2 Види і характеристики проектованого продукту: яблука мають 
різне призначення, як харчове так і промислове, широко застосовується в 
побуті розрізняють їх за степенем дозрівання – ранньостиглі, середньостиглі, 
пізньостиглі і по сортах. 

6.2.1.3 Цільові ринки збуту продукції: всі райони України, краще 
південні, центральні. 



 

 120

6.2.2 Визначення можливостей конкуруючих підприємств стосовно 
довгострокового освоєння ринку аналогічною продукцією: конкуруючі 
підприємства мають великі можливості на сучасному ринку, але після 
правильної маркетингової тактики, реклами ми знайдемо своє місце на ринку 
збуту. 

6.2.3 Визначення стратегічної мети конкуруючих підприємств: метою 
кожного підприємства є отримання прибутку від реалізації і закріплення 
свого імені на ринку збуту, як безперечного лідера. 

6.2.4 Визначення місця і долі виробів даного виду в загальній 
виробничій структурі конкурентів: даний продукт має постійне місце на 
ринку збуту при виконанні рішучих кроків до цього. 

6.2.5 Визначити можливі способи продажу продукції: в магазинах, на 
ринку, ярмарках. 

6.3 Просування продукції на ринку. 
6.3.1 Визначення мети рекламування: основна мета – збут. Досягається 

інформуванням покупців про наявність такого товару, переконати, що саме 
цей товар відповідає вимогам як найкраще. 

6.3.2 Визначити рекламний бюджет: рекламний бюджет складає суму 
на рекламу по телебаченню, рекламні стенди, листівки. 

6.3.3 Визначити доцільні емоційні мотиви покупців на які слід 
спиратися під час рекламування: яблука, як продукт харчування, має 
товарний вигляд, хороший смак, вміст всіх необхідних поживних речовин, 
хімічно не забруднені. 

6.3.4 Оцінити можливу мотивацію покупців раціонального характеру: 
доступний споживачам, як з середнім так і низьким рівнем достатку, має 
багато призначень, якість на першому плані. 

6.3.5 Враховуючи споживчі мотиви визначених ринкових сегментів 
вибрати тему, яка сприятиме досягненню цілей рекламної програми: темою 
рекламної програми має бути: доступність, висока якість, харчоваа цінність. 

6.3.6 Розробити рекламний текст: «Купуючи нашу продукцію – завжди 
будеш мати гроші, здоров'я та міцну конструкцію.» 

6.3.6.1 Визначити спосіб відтворення рекламного тексту: рекламний 
текст відтворюється за допомогою реклами на телебаченні, в пресі. 

6.3.6.2 Визначити можливість залучення відомих, цікавих людей: це 
буде дорогою рекламною акцією, тому це єнедоцільним. 

6.3.6.3 Визначити в рекламі співвідношення аудіо та відео акцентів: 
співвідношення аудіо та відео повинно бути в користь відео (реклама на 
телебаченні). 

6.3.6.4 Підібрати яскраві, доступні, переконливі слова, фрази або 
зображення: наш товар самий смачний, не калорійний, містить багато 
вітамінів та має невисоку ціну. 

6.3.6.5 Визначити естетичні аспекти реклами: реклама на телебаченні 
повинна бути переконливою, щоб споживач хотів придбати саме цей товар. 

6.3.6.6 Оцінити доступність тексту реклами для визначених сегментів 
цільового ринку: текст є повністю доступний. 
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6.3.6.7 Вибрати рекламні засоби за ознаками місця рекламування, 

широти і частоти охоплення нею споживачів: ринки, магазини, кіоски є тим 
місцем, де можна зібрати найбільшу кількість споживачів. 

6.3.7 Визначити доцільні засоби стимулювання збуту продукту: 
засобом стимулювання є реклама, гарантія якості, можливість обміну, 
широкий вибір, асортимент. 

6.4 Здійснити ціноутворення проектованого виду робіт: ціна є 
доступною. 

6.4.1 Визначити рівень цін на аналогічні товари у конкуруючих 
підприємств: конкуруючі підприємства завищують свою ціну, а якість гірша. 

6.4.2 Оцінити взаємозв’язок «ціна-упаковка» в проектованому виробі: 
упаковка в даному випадку має символічний характер, отже ціна 
збільшиться на 5коп. 

6.4.3 Спланувати можливі реакції ціни конкурентів: реакція на ціну 
конкурентів буде обурливою, адже виробництво не потребує особливих 
технологій, значних витрат. 

 
Порівняння практики навчання предметів освітньої галузі «Технологія» у 

школах сучасних і майбутніх 

Критерії 
порівняння 

Сучасні школи Школи майбутнього 

 сучасна майбутня 
Мета Формування технічно, технологічно 

освіченої особистості, підготовленої до 
життя та активної трудової діяльності в 
умовах сучасного високотехнологічного 
інформаційного суспільства, життєво 
необхідних знань, умінь і навичок ведення 
домашнього господарства і сімейної 
економіки, основних компонентів 
інформаційної культури учнів, забезпеченні 
умов для їх професійного самовизначення, 
виробленні в них навичок творчої діяльності, 
виховання культури праці, здійсненні 
допрофесійної та професійної підготовки за 
їх бажанням і з урахуванням індивідуальних 
можливостей 

Предмет трудове навчання 
залишається в інваріантній 
складовій навчального плану і 
є рівноправним з іншими 
загальноосвітніми 
предметами.  

Вимоги до 
знань учнів 

Структурування змістового наповнення 
галузі відбувається на основі шести 
змістових ліній: людина в технічному 
середовищі; технологічна діяльність людини; 
соціально-професійне орієнтування людини 
на ринку праці; графічна культура людини; 
людина та інформаційна діяльність; 
проектна діяльність людини у сфері 
матеріальної та інтелектуальної культури, 
основою реалізації яких є проектно-
технологічна та інформаційна діяльність. 
Чітко визначені державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів  

Визначаються вимогами 
Дерстандарту та міжнародних 
стандартів. 
 
Уміння мислити творчо, 
ініціативно, самостійно діяти 
у нестандартних ситуаціях, 
бути конкурентоспроможними 
на ринку праці, зростання 
національної сомосвідомості в 
учнів, потягу до 
національного самопізнання, 
володіння технологіями, 
компетентностями в галузі 
сучасного виробництва.  
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Технології Проектні,модульні,інтерактивні,іформаційно-
комунікаційні  
 

Технології навчання 
відповідають вимогам часу, а 
учень вибирає сам ( 
предметно-орієнтована 
(продуктивна), особистісно–
орієнтована (поблажлива), 
партнерська (технологія 
співпраці), тощо )  

Відповідність 
потребам учнів 

15% вчителів забезпечують потреби учнів.  
Профільне навчання – воно нав´язується 
адмістрацією шкіл учням всього класу без 
врахування їх запитів та індивідуальних 
можливостей.  

Варіативність навчання, курси 
за вибором , за інтересами та 
потребами дітей. 

Відповідність 
потребам 
суспільства 

Програми, навчально-тематичні плани 
віджповідають вимогам суспільства, але 
відношення керівництва шкіл до предмета в 
більшості випадків негативне. 

Забезпечення вимог 
Держстандарту та 
міжнародних стандартів 

Навчальне 
середовище 

Матеріальна база понад 30 років 
централізовано не поповнювалася і не 
поновлювалася, 45% вчителів не фахівці  

Забезпеченість навчального 
процесу інформаційно-
комунікативним технологіями, 
кваліфікованими 
кадрами.Створення 
навчального середовища для 
дизайн-освіти.  
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