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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРАЦІ 
УЧНІВ В ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ 

ВИГОТОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ВИРОБУ 
 

Титаренко В.П., к.с/г.н, доцент, декан 
факультету “Технологій та дизайну” ПДПУ  

 
У сучасному суспільстві відбуваються значні зміни, що максимально 

актуалізують роль і значення людського фактора. Перед людиною, у зв’язку з 
розвитком науки і техніки, постає ряд нових завдань та вимог до її творчого 
потенціалу. 
Серед різноманіття нових педагогічних технологій у системі освіти, придатних 
для реалізації особистісно-орієнтованого підходу, найбільш характерна 
проектна методика навчання. 
Особистісно-діяльнісний підхід орієнтує не тільки на засвоєння знань, але і на 
способи засвоєння, на зразки і способи мислення і діяльності, на розвиток 
пізнавальних сил і творчого потенціалу дитини. Цей підхід протистоїть 
вербальним методам і формам догматичної передачі готової інформації, моно 
логічності і знеособленості словесного викладання, пасивності навчання 
школярів, нарешті, марності самих знань, навичок і умінь, що не реалізуються в 
діяльності. 

Питання формування в учнів культури праці  в сучасному динамічному 
суспільстві постає особливо актуально. Якісні зміни диктують необхідність 
підготовки творчо мислячих людей, які володіють нестандартними поглядами 
на життєві проблеми, навичками дослідницької роботи, здатні ефективно 
вирішувати нові завдання. Все це вимагає розвитку в сучасних школярів 
творчого потенціалу. 

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, 
раціонального ведення домашнього господарства, 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. 
Проблемою формування культури праці в учнів на уроках трудового навчання 
займалися різні вчені. Найбільш повно до визначення і обгрунтування даного 
поняття, основних елементів культури праці в останні десятиліття у своїх 
дослідженнях підійшли С.В.Журавель, Д.М.Зембицький, С.В.Лісова, 
С.Є.Матушкін, В.П.Струманський, М.Б.Ханін та ін. 

Аналіз праць дослідників з проблеми формування культури праці 
загальноосвітніх шкіл дозволяє стверджувати, що було проведено дослідження 
по формуванню різних елементів культури праці, одній з них не зроблено 
належного висвітлення питання цілісного формування культури праці в учнів 5-
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9 класів на уроках трудового навчання (технічна праця) в контексті проектно-
технологічної діяльності. Ще одним аспектом цих досліджень є те, що всі вони 
(крім С.В.Лісової) були проведені ще в 70-х - на початку 80-х років XX 
століття. Це, звичайно не заперечує їхнього теоретичного, практичного, 
методичного значення, але вони не відображають усіх соціальних, економічних, 
політичних змін, які відбулися у сучасному суспільстві та, зокрема, в освіті і 
трудовій підготовці. 
Розглянувши поняття „культура праці" і формулювання, що дають йому різні 
дослідники, ми бачимо, що воно дуже багатоаспектне. Так, Д.М.Зембицький 
виділив 38 елементів культури праці. Тому, врахувавши соціально-економічні 
зміни, реформування освіти, зокрема трудового навчання, в поняття культура 
праці ми включили такі елементи: знання, уміння та навички; вміння 
планувати, організовувати, аналізувати результати проектно-технологічної 
діяльності. 
У даний час, коли в загальноосвітніх школах впроваджуються нові програми з 
трудового навчання, що побудовані на засадах проектно-технологічної системи, 
постають нові завдання, оскільки багато вчителів не знайомі з структурою та 
методами організації цієї діяльності. Адже успішність проектної методики 
забезпечується лише за умови правильно спланованої, організованої та 
послідовної роботи вчителя та учня. 
Включення учнів в проектно-технологічну діяльність сприяє формуванню 
навичок самостійної орієнтації в науковій, навчально-методичній і 
довідниковій літературі; формуванню творчого системного мислення, 
технологічної культури і етики; підсиленню уяви, що є потужним стимулом 
народження нових ідей; психічному розвитку дітей; успішній адаптації молоді 
до сучасних соціально-економічних умов; реалізації особистісно-орієнтовної 
парадигми трудової підготовки учнів; забезпеченню цілісності педагогічного 
процесу; підготовці школярів до професійного самовизначення; формуванню 
потреби в знаннях, високих мотивів навчання і прагнення до самоосвіти. 

Проект – це будь-який практичний задум, який реалізовується учнем. 
При цьому він самостійно визначає мету, складає план (один з головних 
елементів культури праці), практично його здійснює, оцінює та випробовує 
якість виробу. Позитивною ознакою методу проектів є те, що знання та навички 
учень здобуває не в теоретично готовому вигляді, а в ході виконання 
конкретного завдання. Увага зосереджується на тому, що при розробленні будь-
якого проекту необхідно проводити детальні розрахунки та розробляти можливі 
варіанти виконання, обмірковувати естетичний вигляд, враховувати міцність та 
безпеку, а також вартість розробки. 

Існує декілька варіантів послідовності виконання творчих проектів. 
Зокрема, С.М.Ящук запропонував чотири етапи здійснення проектів: 
організаційно-підготовчий етап; конструкторський етап; технологічний етап; 
заключний етап. 
Більшість стадій даних етапів проектно-технологічної діяльності органічно 
пов'язана з елементами культури праці. 
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На нашу думку, в умовах проектно-технологічної діяльності формування в 
учнів елементів культури праці відбувається тоді, коли, й над творчим 
проектом від ідеї до закінченого виготовлення виробу вони вчаться самостійно 
планувати, організовувати свою трудову діяльність, використовуючи при цьому 
власні знання та вміння по знаходженню, зберіганню, обробці та використанню 
інформації з різноманітних джерел; виконувати роботу творчо, на високому 
технічному і технологічному рівні; коли вони прагнуть до вдосконалення якості 
своєї продукції; контролюють весь процес роботи; розвивають загальні та 
спеціальні здібності, уміння та навички. 

Однією з умов успішного виконання творчих проектів є наявність 
необхідних знань. Мова йде не тільки про взаємопов'язане і практичне 
навчання, але і про вміння учнів застосовувати теоретичні знання в практичній 
діяльності. Відомо, що паралельне теоретичне і практичне навчання само по 
собі ще не забезпечує застосування отриманих знань для вирішення задач, які 
виникають в практичній діяльності.  

Таким чином, проектно-технологічна система на уроках трудового 
навчання має такі переваги і можливості в аспекті формування в учнів культури 
праці: 

– вдосконалення традиційної класно-урочної системи у бік гнучкості 
мобільності, що більше відповідає сучасному, постійно змінюваному 
суспільству; 

– при правильній організації сприяє формуванню в учнів таких елементів 
культури праці, як: засвоєння інтегрованих теоретичних знань, оволодіння 
системою проектно-технологічних умінь і навичок, досвіду планування та 
організації трудової діяльності; 

– дає можливість учителям реалізувати особистісно-орієнтований підхід, 
збільшити динаміку мотиваційної структури, розвивати в дитині творчу 
особистість, постійно стимулювати інтерес до трудового навчання. 

 
 
РОЛЬ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ 

5-9 КЛАСІВ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМЛИВОСТІ 
ТА ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВИЗНАЧЕННІ 

 
 Чемшит В.Г., методист трудового навчання, 
 креслення та профорієнтації відділу методики 
 виховання ПОІППО   

 
Структурування змістового наповнення освітньої галузі „ Технологія” 

відбувається на основі змістових ліній:  
1) людина в технічному середовищі; 
2) технологічна діяльність людини;  
3) соціально-професійне орієнтування людини на ринку праці;  
4) графічна культура;  
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5) людина й інформаційна діяльність;  
6) проектна діяльність людини у сфері матеріальної культури. 
 Основою реалізації всіх змістових ліній є проектно-технологічна та 

інформаційна діяльність , яка інтегрує всі види сучасної діяльності людини : від 
появи творчого задуму до реалізації готового продукту. 

  Змістове наповнення предметів освітньої галузі має чітко виражену 
прикладну спрямованість і реалізовується головним чином на основі 
практичних форм і методів організації занять ( 1,5). 

     Проектна діяльність є інтегративним видом діяльності, який уособлює 
в собі елементи ігрової, пізнавальної, ціннісно-перетворювальної, 
комунікативної, навчальної, теоретичної, трудової діяльності. Творчу проектну 
діяльність розуміють як діяльність із створення виробів та послуг, що містять 
об’єктивну або суб’єктивну новизну(2)   

    Цінність проектування в тому, що саме ця діяльність привчає дітей до 
самостійної, практичної, планомірної і систематичної роботи, прагнення до 
створення нового або існуючого, але вдосконаленого виробу, формує уявлення 
про перспективи його розвитку, виховує морально-трудові якості, загальної 
ціннісні мотиви вибору професії і працелюбність. 

   Запровадження проектно-технологічної системи навчання вимагає від 
учня засвоєння знань не лише етапів проектування майбутнього виробу та 
чіткого розуміння технології виготовлення виробу, а й суттєвого володіння 
технологічними поняттями сучасного виробництва. 

  Технологічна підготовка учнів передбачає знання з технологічної 
обробки матеріалів, використання інструментів і машин та ознайомлення з 
технологічними поняттями сучасного промислового виробництва.  

     За рахуноке переносу знань про методи прогресивного, інтенсивного, 
ресурсозберігаючого виробництва у зміст навчання вчитель має можливість 
значно розширити техніко-економічну підготовку учня .(3) 

 Пректний метод – це особливий вид пізнавальної діяльності, який 
включає співставлення відомого і невідомого, осмислення і творення нового, 
активізує пізнавальний процес. 

   Цей метод максимально наближує до реальних потреб життя, сприяє 
формуванню необхідних компетентностей та професійного самовизначення  
школярів.    
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МЕТА І ЗМІСТ МАРКЕТИНГОВОГО ОБГРУНТУВАННЯ 
УЧНЯМИ ОБ’ЄКТІВ ПРОЕКТУВАННЯ НА УРОКАХ 

ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 
 
 

  Цина А. Ю., к.п.н., доцент кафедри теорії та 
 методики  трудового та профільного навчання  
факультету “Технологій та дизайну” ПДПУ 

 
Сучасними програмами трудового навчання передбачена 

проектно-технологічна спрямованість змісту навчання учнів, додержання 
принципу доступності, а також логічної наступності у залученні їх до 
розробки проектів. Характерною особливістю оновленого змісту 
трудового навчання є, крім того, спрямування учнів на створюючу 
діяльність за новим замкненим циклом від розробки технічного завдання 
до кінцевого результату – одержання високоякісного готового виробу за 
ціною, яку споживачі готові платити та оцінюваня реалізованого 
проекту. Зміст навчального матеріалу орієнтує на розвиток 
допитливості, творчості і підприємливості школярів, комплексне 
застосування набутих знань під час роботи та реалізації проекту. Така, 
орієнтована на споживача проектно-технологічна діяльність, націлює 
учнів на суспільно-корисну продуктивну працю, реалізацію виробів, 
передбачає прийняття і оцінювання всіх проектно-технологічних рішень 
на підставі інформації про ринок, де безпосередньо реалізується товар. 
Комплекс цих заходів, що називається маркетингом, стає для сучасної 
трудової підготовки учнівської молоді актуальним предметом вивчення з 
метою його практичного використання. Сьогодні молодь повинна мати 
широкі уявлення про становлення,  сутність, організацію, а також 
сучасну практику маркетингу, як концепцію ефективного управління 
виробництвом в умовах ринкової економіки. 

 
До третини населення зайнятого в галузях економіки України бере 

участь в маркетинговій дільності. Це працівники роздрібної та оптової 
торгівлі, транспорту, складського господарства, засобів зв’язку, а також 
ті, хто пов’язаний з такою діяльністю на виробництві, фінансуванні, 
сервісі, сільському господарстві,  видобувних і інших галузях. Зайнятість 
у сфері маркетингу і в майбутньому залишатиметься значною. Знати 
маркетинг важливо й тим, хто не пов’язаний з ним безпосередньо. 
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Знання його принципів можуть бути використані всіма для розуміння і 
задоволення потреб пацієнтів, клієнтів, покупців, платників податків і ін. 
Працівники багатьох професій в теперішній час проводять маркетингові 
дослідження, займаються рекламою і ін. 

 Програми трудового навчання сприяють розширеному 
ознайомленню учнів 5 – 9 класів з економічними відомостями про 
собівартість, прибуток ціноутворення, нормування і продуктивність 
праці та основні етапи методик їх розрахунків. Уся система проектних 
завдань повинна бути спрямованою на формування в учнів уміння 
реагувати на бажання споживачів та виготовлення найкращих і 
різноманітних виробів та послуг, допомогти школярам стати більш 
інформованими, вибірковими і ефективними. Маркетингова діяльність 
впливає на світогляд учнів і образ життя.  

  
На доступному і науково – достовірному рівні вчителю треба 

сформувати у учнів поняття про основи проектної діяльності, нові 
технології, напрями науково – технічного процесу і його наслідки. Слід 
розкрити взаємозалежність між вивченням і постійним реагуванням на 
ринок збуду. Необхідно, щоб учні, навчаючись проектно – технологічній 
діяльності, усвідомили, що ринкові умови господарювання 
обумовлюють перенесення управлінських рішень з виробничих ланок 
сучасних шкільних майстерень в їх ланки збуту. Вони повинні засвоїти на 
практиці принципи роботи основних видів матеріалообробного 
обладнання і інструментів, і при цьому виконувати заходи з 
ціноутворення, зберігання, упаковування виробів, створення торгівельної 
марки, збуту, управління торгівельним персоналом, кредитування, 
транспортування готової продукції, соціальної відповідальності 
шкільного виробництва, вивчення споживачів, вибору місць для 
реалізації виробів, оптової та роздрібної торгівлі, реклами, відносин із 
громадскістю, ринкових досліджень, планування товарів і представлення 
гарантій якості виробів. 

 
З метою підсилення маркетингової спрямованості трудового 

навчання, побудованого за проектно – технологійчною системою, нами, 
на підставі аналізу принципів маркетингу [2, с.252], визначені наступні 
базові напрямки обгрунтування учнями об’єктів проектування Для 
реалізації цих напрямків проектно-технологічної діяльності учнів 
можуть бути застосовані задачі з виробничим змістом, які передбачають 
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маркетинговое обгрунтуваня процессу виготовлення та збуту об’єктів 
проектування [3]. Для розв’язання цих завдань учні повинні в ході 
організаційно-підготовчого етапу проектно-технологічної діяльності [1], 
здійснити мінімаркетингове дослідження, дати повну характеристику 
виробу, що виробляється з точки зору задоволення потреб ринку 
(споживачів). В учнів повинна виробитися і закріпитись звичка до 
аналізу маркетингових об’єктів проектування, здатність оцінювати ідеї, 
виходячи з умінь вибирати найбільш прибутковий, 
конкурентноспроможний об’єкт проектування, визначати маркетингові 
обмеження проекту, проводити його маркетингову експертизу і 
обгрунтування. В маркетинговому обрахуванні потрібно вказати, чи 
задовольняє спроектований виріб потреби ринку (споживачів), а також яких 
заходів треба вжити з метою просування збуту виробу на самому ринку і яким 
чином слід формувати попит споживачів на спроектований виріб. 
 
 
 

Схема для проведення маркетингового обґрунтування  
учнями об’єктів проектування 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- рівень якості 
товарів; 
- об’єм збуту ;  
- вид упаковки; 
- умови і гарантії 
якості; 
- момент 
припинення

- способи продажу; 
- канали збуту;  
- способи співпраці з 
ними; 
- вивчення 
конкурентів  
- вивчення 
кон’юктури ринку;

- рівень цін; 
- взаємозв’язок 
ціни і якості 
- реакції на ціни 
конкурентів; 
- час і місце 
рекламуння; 
- розрахунок ціни;

Маркетингове обгрунтування об’єктів проектування 

Задоволення 
потреб ринку 

Розподіл і 
просування товарів 

Вплив на ринок, 
ціноутворення 

Пристосування до 
ринку, випуск 
товарів, що 
вдповідають 
попиту 

(“виробляти те, 
що продається, а 

Стимулювання 
продажу 

(“створюючи 
товар, 

створювати й 
споживача”) 

Всебічне 
вивчення 

споживачів, їх 
смаків і бажань 
(“споживач – 
король”) 
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Використання вчителями трудового навчання в практиці проектної 

діяльності учнів комплексного підходу до відбору об’єктів проектування 
передбачає врахування поруч із виховними і індивідуальними особливостями 
школярів, навчально-матеріальною базою шкільних майстерень, дидактичними 
принципами, специфічними для трудової діяльності  в шкільних майстернях, 
організаційно-педагогічнимими, технологічними також і маркетингових вимог. 
Тому визначальні аспекти маркетингу є однією з основних вимог до 
проектованого виробу , яка полягає у задоволенні потреб ринку, збуті продукції 
та формуванні попиту споживачів. Вчителю слід визначити, колективно 
обговорити з класом, а кожному учневі висловитись щодо проведенння 
нескладного маркетингового аналізу виробу та процесу його реалізації, впливу 
якості, ціни на попит виробу у споживачів. Учень повинен вміти 
пристосовувати об’єкт проектування до потреб споживачів, стимулювати 
реалізацію виробу, а також вживати заходів із формування бажань і смаків 
потенційних споживачів проектованого виробу. 

Набуті в практичній діяльності знання з маркетингу 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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1. Розробка технічного завдання 
1.1. Призначення виробу, що проектується. 
Наволочка призначена для подушки, але в більшості випадків 

використовується як постільна білизна. Постільну білизну використовують, 
щоб постільні речі не бруднилися. Подушки з наволочками також слугують 
прикрасою для дивана. 

1.2. Вимоги до виробів. 
Наволочку легше прати та прасувати, а отже подушка буде чистою та 

свіжою. Таким чином забезпечуються гігієнічні та зручні умови під час сну. 
Отже, основною умовою до виробу є міцність, зручність та практичність. 
Розробляючи моделі постільної білизни,  слід враховувати особливості речей і 
приміщення, де вони будуть застосовуватися. 

1.3. Вимоги до конструкцій 
1.3.1. Обґрунтування конструкції виробу з точки його призначення і 

експлуатаційних показників, фізіологічних особливостей. 
Подушки бувають різними за формою. Вони є у вигляді квадрата, 

прямокутника, круглі, валикоподібні та інші. 
Конструкція наволочок відповідно до їх призначення має бути простою, але 

водночас оригінальною щодо крою (відповідно конструкції подушки); 
характеризуватися різноманітністю оздоблення; наволочку можна оздобити 
мереживом, вишивкою, рюшиками та іншим. 
Наволочки можуть бути на зав’язках, на ґудзиках, з клапаном. 
1.3.2. Вибір відповідної конфігурації виробу. 
При виборі відповідної конфігурації наволочки треба враховувати 

конфігурацію подушки. Наволочка з клапаном має одну деталь. Щоб наволочка 
трималася на подушці, загортають частину тканини, яку і називають клапаном.  

1.4. Вимоги до матеріалів 
1.4.1. Техніко-економічні чинники, які визначають вимоги до матеріалів, 

придатних для виготовлення виробу. 
Тканина повинна бути легкою, м’якою, міцною (мати достатній опір на 

розрив і витирання). Тканини можуть бути однотонні та різнокольорові. Для 
виготовлення наволочки використовують переважно бавовняні та льняні 
тканини. 

1.4.2. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробу. 
Враховуючи призначення виробу, тканина повинна бути легкою, мати 

достатню повітропроникність, захищати від пилу та бактерій, мати приємне 
відчуття на дотик, світлий, м’який радісний колір, позитивно впливати на 
людину. Відсутність шкідливих чинників на організм людини. 

1.4.3. Експлуатаційні вимоги до виробу. 
Бавовняні та льняні тканини довго залишаються міцними й гарними на 

вигляд після багаторазового прання, кип’ятіння та прасування, тому ці тканини 
рекомендуються для пошиття наволочок. Ці тканини добре вбирають вологу та 
пропускають повітря. Тканина повинна забезпечувати зручність та комфорт.  

 
2. Розробка технічної пропозиції. 
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2.2. Висновок за технічною пропозицією: 

 відповідність зразків-аналогів своєму призначенню: 
всі зразки-аналоги відповідають своєму призначенню завдяки використанню 

різних видів застібки (зав’язки, ґудзики, клапан); 
 технологічність запропонованих зразків:  всі моделі прості у виготовленні; 
 естетичність і краса виробів:усі зразки-аналоги мають гарний естетичний 

вигляд і можуть використовуватися як зразки для подальшого проектування; 

Модель 1. Наволочка на зав’язках. 
Використовується основна та 

оздоблювана тканина. 
Рекомендується тканина льняна та 

бавовняна. 

Модель 2. Наволочка на ґудзиках. 
 Використовується основна та 

оздоблювана тканина. 
Рекомендується тканина льняна 

та бавовняна. 

Модель 3.  Наволочка з клапаном. 
Використовується основна тканина. 
Рекомендується тканина льняна  

та бавовняна. 
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 зразок, який я  обираю  як зразок - прототип для подальшого 
проектування: модель № 3 (наволочка з клапаном) цілком відповідає вимогам 
та своєму призначенню; зручна у експлуатації.  

 
3. Ескізне проектування. 
 
3.1. Опис зовнішнього вигляду: 

 назва виробу: 
наволочка з клапаном; 

 види і асортимент матеріалів для виготовлення деталей: 
для виготовлення обраної моделі рекомендується бавовняна (ситець, сатин, 

бязь) та льняна тканина;  
 кількість, форма, розміри деталей, інші елементи і деталі конструкції: 

наволочка з клапаном являє собою одну деталь прямокутної форми, розміри і 
форма деталей конструкції залежать від розмірів і форми подушки; 

 види з’єднань деталей у виробі: 
деталі у виробі з’єднані такими машинними швами: «у підгін із закритим 

зрізом» і «подвійним»; 
 види обробки деталей: 

машинний і ручний; 
 вимоги до матеріалів: 

матеріали мають бути легкими, м’якими, мати радісний колорит, створювати  
комфорт при використанні, мають пратися і прасуватися, позитивно впливати 
на людину; 

 рекомендовані габаритні розміри деталей: 
довжина виробу – 38 см, ширина – 38 см, довжина клапана – 15 см 
 
4. Розробка технічного проекту. 
 
4.1. Визначити вихідні дані для побудови креслень деталей виробу та 

розмірні характеристики. 
 

Вихідні дані для побудови креслення 
 

 

 
Зняття мірок з подушки (мал. 1).. 
 
1. За допомогою сантиметрової 

стрічки зніми мірку довжини подушки. 

№ 
п/п 

Назва мірки Позначення 
мірки 

Величина, 
см. 

Вільне 
облягання 

1 Довжина виробу Дв 38 2 
2 Ширина виробу Шв 38 - 



 14

Запиши мірку у зошит за зразком: Д под.=38см. 
2.3німи мірку ширини подушки. Запиши отримані дані у зошит.  
Ш под.=38см. 
З.Запиши прибавку на вільне облягання П=2см. 
4.3апиши вибрану довжину клапана. Д клап.=15см.  
 
 
 
 
 
 

Мірки, до яких додають 
припуски 

Призначення 
припусків 

Числове значення в 
см. 

До довжини деталі На клапан 15 
До довжини деталі На шви 3 
До довжини деталі На зсідання тканини 2 
До ширини деталі На шви 4 
 
  

Побудова креслення наволочки з клапаном 
 

 

№ 
п/п 

Послідовність 
побудови креслення 

Відрізки на 
кресленні 

та 
розрахунко
ві формули 

Розрахунок 
для 

наволочки 
на подушку 
розміром 

3838×  см 

Графічне 
зображення 

1. 

Побудувати прямий 
кут з вершиною в 
точці А (ліворуч в 
горі). 

  

2. 

Від точки А вниз 
відкласти подвійну 
довжину подушки (з 
прибавкою на вільне 
облягання) плюс 
довжину клапана і 
позначити точку Д. 

АД=2(Дпод. 
+ 

+П)+Дклап. 

АД=2(38+2)
+15=95 

       
            А 
 
 
 
 
 
              А 
 
 
 
              Д 
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3. 

Від точки А праворуч 
відкласти половину 
ширини подушки (з 
прибавкою на вільне 
облягання). 
Позначити точку Ш. 
 

АШ=(Шпод.
+ +П):2 

АШ=(38+2):
2= =20 

4. 

Через точку Д 
провести 
горизонтальну лінію. 
 
 

  

5. 

Через точку Ш 
провести вертикальну 
лінію. На перетині 
ліній позначити точку 
Д1. 

  

 
 
                А         Ш        
 
 
 
               Д 
 
 
               А          Ш 
 
 
 
               Д 
 
               А            Ш 
 
 
 
              Д      Д1 
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Креслення, розробка  робочої документації 

№ 
п/п 

Послідовність 
побудови креслення 

Відрізки на 
кресленні та 
розрахункові 
формули 

Розрахунок 
для 

наволочки 
на подушку 
розміром 

3838×  см 

Графічне 
зображення 

6. 

Від точки Д і Д1 
відкласти вгору довжину 
клапана і позначити 
точки К і К1. 
 
 
 
 

ДК=Д1К1= 
=Дклап. 

ДК=Д1К1=15     
       А        Ш
 
 
        К       К1     
    
       Д        Д1        
 

7. 

З’єднати точки КК1 
штрихпунктирною 
лінією з двома точками – 
лінія згину клапана. 

        А        Ш
 
 
        К       К1     
    
       Д        Д1        
 

8. 

Від точки А і Ш вниз 
відкласти довжину 
подушки (додаючи 
прибавку на вільне 
облягання) і позначити 
точки З і З1 

АЗ=ШЗ=Дпод
.++П 

АЗ=ШЗ1=38
+2==40 

       А        Ш 
 
       З          З1 
      
       К        К1     
    
       Д        Д1        

9. 

З’єднати точки З і З1 
штрихпунктирною 
лінією з двома точками – 
лінія згину наволочки. 

          А        Ш 
 
 
        З        З1
        К       К1     
    
       Д        Д1        

10. 

Відрізок АД позначити 
штрих-пунктирною 
лінією – осьова лінія 
наволочки. 

         А        Ш 
 
 
       З         З1  
       К        К1     
    
       Д        Д1        

11. 

Навести контурні лінії 
наволочки суцільною 
товстою лінією. 

         А        Ш 
 
       З         З1 
       К        К1     
    
       Д        Д1        
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5.1. Розробка робочих лекал. 
 

Специфікація лекал і деталей крою з основної тканини 
№ 
п/п 

Деталь Кількість 
лекал 

Кількість 
деталей крою 

Примітка 

1 1 1 1 Прямокутник розміром 
 98 х 44 см. 

 
5.2. Карта витрат матеріалу. 

Рамка розкладання Тканина 
Ширина Довжина 

Основна 44 98 
 

5.3. Технологічна карта виготовлення виробу. 
План пошиття наволочки. 
1. Обробити поперечні зрізи. 
2. Зробити розмітку для клапана. 
3. Скласти деталь. 
4. Обробити бічні зрізи. 
5. Вивернути виріб. 
6. Відпрасувати виріб. Скласти. 

 

Розкроювання наволочки. Послідовність виконання  роботи: 
1. Підготуй робоче місце для розкроювання. 
2. Підготуй тканину до розкроювання: визнач лицьовий і виворітний 

боки, познач напрямок нитки основи, дефекти тканини. 
3. Настели тканину для розкроювання. Для цього зігни її вдвоє уздовж 

нитки основи на ширину викрійки плюс припуски на шви. 
4. Розклади деталі викрійки на тканині так, щоб відходів тканини 

було якнайменше. Осьова лінія викрійки має  збігатися з лінією згину 
тканини. 

5. Перевір правильність розкладки. 
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6. Приколи викрійки шпильками. 
7. Обведи деталі викрійки крейдою або милом. 
8. Нанеси лінію розкроювання паралельно лінії обкрейдування на 

відстані припусків на шви. 
9. Познач на тканині  всі контрольні точки. 
10. Викрій деталі наволочки, розрізаючи тканину точно по зовнішній 

лінії контурів деталей (лінії розкроювання). 
11. Зніми шпильки і викрійки з деталей наволочки. 
12. Перевір наявність усіх деталей, якість розкрою. 

 

Технологічна карта. Виготовлення наволочки з клапаном 
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6. Розрахунок собівартості договірної ціни наволочки. 
 
6.1. Розрахунок витрат матеріалів. 
 
Матеріал Ціна одиниці 

вимірювання, 
грн. 

Витрати 
матеріалу, м 

Вартість 
витрат, грн.. 

Тканина основна 1,15 0,98 1,13 
Нитки 0,60 ½ кат. 0,30 
Усього:  1,43 

 
6.2. Розрахунок оплати праці на підставі, що оплата швачки 3 розряду складає 

1,5 грн. за годину: 1,5 години потрібно для пошиття наволочки – 2,25 грн. 
 
6.3. Вартість витрат на електроенергію при роботі на швейній машині та під 

час ВТО виробу: 2% від зарплати — 0,05 грн. 
 
6.4. Розрахунок податку на заробітну плату: з/п – утримання  в пенсійний 

фонд, утримання у фонд соц. страху, утримання  у фонд безробітна - 0,02 грн. 
 
6.5. Визначення амортизаційних відрахувань на інструменти і обладнання: 

3% від зарплати — 0, 07 грн. 
 
6.6. Визначення загальної собівартості  виготовлення виробу за  пунктами 6.1. 

- 6.5: (грн.) 
1.43 + 2,25 + 0,05 + 0,02 + 0,07 = 3,82 грн. 
 
6.7 Визначення величини прибутку внаслідок реалізації наволочки, який 

складає 10% від собівартості: 
П = 3,82  х  10% = 0,38 грн. 
 
6.8. Визначити договірну ціну реалізації наволочки: 
Ц = 3,82 + 0,38 = 4,20 грн. 
 
7. Оцінка творчого проекту. 
Після пошиття виробу я залишилася задоволена своєю роботою, так як 

проектований і виготовлений мною виріб відповідав усім моїм запланованим 
функціям. Отже добре  зарекомендував себе на практиці. Я буду 
використовувати проект під час своєї роботи на практиці. 
Наволочку я сконструювала, розробила технологічну документацію, 

виконала пошив. 
Своєю роботою я задоволена і домоглася своєї мети. 
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ТВОРЧИЙ  ПРОЕКТ  “НАВОЛОЧКА ДЕКОРАТИВНА”  
 

Учасники обласної СДГ “Проектування як метод 
 пізнання в освітніїй галузі “Технологія”: 
Максименко Л.М., вчитель трудового навчання  
гімназії № 30 м.Полтави  
Дзюба Р.Д., магістр педагогічної освіти, вчитель трудового  
навчання Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. Решетилівського р-ну  
Бондар Л.І., вчитель трудового навчання гімназії 
 № 33 м.Полтави 
Науковий керівник: Титаренко В.П., к.с/г.н, доцент, 
 декан факультету “Технологій та дизайну” ПДПУ  
Керівник: Чемшит В.Г., методист ПОІППО 

 

1. Розробка технічного завдання  
1.1. Призначення проектованого виробу 
1.1.1. Визначити призначення виробу: виріб призначений для декоративного 

оформлення інтер’єру приміщення.  
1.1.2 Експлуатаційні показники застосування виробу (виду роботи) на 

практиці: наволочка має бути естетично оформлена, її колір, форма, 
оздоблення мають відповідати вимогам оформлення інтер’єру. 

1.1.3 Вплив виробу на якість і ефективність реалізації ним експлуатаційних 
показників: естетично оформлена наволочка для декоративної диванної 
подушки сприяє створенню відчуття гармонії в кімнаті, її затишності та 
комфортності. 

1.1.4 Вимоги до виробів (видів робіт) даного призначення: виріб має бути 
оформлений в тому ж стилі, що і інтер’єр кімнати; конструкція і оздоблення 
виробу мають відповідати законам пропорції та кольорового співвідношення. 

1.1. Вимоги до конструкції виробу 
1.2.1 Обґрунтування конструкції виробу з точки зору його призначення і 

експлуатаційних показників: залежно від призначення виріб може складатися з 
різних елементів, що виконують роль оздоблення(наприклад, рюші, оборки, 
вишивка, аплікація). 

1.2.2. Вибір відповідної конфігурації виробу: конфігурація виробу може бути 
будь-якою(квадратна, кругла, овальна тощо).  

1.2.3. Вимоги до основних частин виробу, інших елементів, які 
враховуватимуть експлуатаційні показники: основні частини виробу мають 
виготовлятися із матеріалу, що за кольором підходить до інтер’єру 
приміщення; оздоблення має відповідати основному матеріалу.  

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

придатних для виготовлення виробу: виріб повинен виготовлятися із цупкого, 
недорогого, однотонного (проте можливий малюнок) матеріалу відповідно до 
кольору інтер’єру. 

1.3.2. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробу: матеріал виробу має бути 
екологічно чистий, не пилоємкий,  не гігроскопічний. 
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1.3.3 Експлуатаційні вимоги до виробу: матеріал має бути щільний, таким що 
не мнеться, не обсипається, не мати ворсу, зі стійким кольором. 

1.3.4 Вимоги до матеріалів для основних частин виробу: повинен відповідати 
переліченим вище вимогам. 

2. Розробка технічної пропозиції 
2.1 Аналіз зразків-аналогів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зразки-аналоги для аналізу та ескіз спроектованого виробу 
 
2.1.1. Аналіз форми та габаритних розмірів зразків-аналогів: 
– призначення виробу: 1– наволочка для подушки (спальна білизна);  

2,3,4,5–декоративні наволочки для диванних подушок.  
– види матеріалів для виготовлення деталей: 1– ситець; 2,3,4,5– будь-яка 

тканина, що підходить за кольором та щільністю. 
– вид конфігурації: 1,2,3,5–квадратна; 4– кругла. 
– вид конструкції частин та способів їх з’єднання між собою: 1,2,3,4– 

частини виробу з’єднуються подвійним швом; 5– частини з’єднуються 
зшивним машинним швом. 

2.1.2. Аналіз конструктивної побудови зразків-аналогів.  
Таблиця 1 

Аналіз конструкції  зразків-аналогів 
 

Характеристика ступеня втілення вимог  
в зразках Вимоги до конструкції Зразо

к № 1 
Зразок № 

2 
Зразок 
№ 3 

Зразок 
№ 4 

Зразок 
№ 5 

1. Кількість деталей у 
виробі 1 9 3 3 16 

2. Призначення деталей 
основні 
деталі 
виробу 

основні 
деталі 
виробу, 
оздоблення 

основні 
деталі 
виробу, 
оздоблення 

основні 
деталі 
виробу 

основні 
деталі 
виробу 

3. Матеріал деталей ситець будь-яка 
тканина 

будь-яка 
тканина 

будь-
яка 
тканина 

будь-яка
тканина

4. Габаритні розміри 
виробу 60×70 см 30×30 см 40×40 см ∅25 см 30×40см

1 2 3 4 5
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5. Складність 
конструкції деталей мала мала мала мала висока 

6. Надійність роботи у 
виробі висока висока висока висока висока 

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

+ + + + + 

8. Естетичний і 
оригінальний вигляд – + + + + 

9. Технологічність 
виготовлення деталей + + + + + 

10. Простота і надійність 
з’єднань деталей  + + + + + 

2.1.3. Визначення конструкції виробу 
Таблиця 2 

Визначення майбутньої конструкції виробу 
 

Вимоги до конструкції 
Зразок, в якому вимогу 

реалізовано найкращим 
чином 

1. Кількість деталей у виробі Зразок № 2,3,4 

2. Призначення деталей Зразок № 2,3,4 

3. Матеріал деталей Зразок № 2,3,4,5 

4. Габаритні розміри виробу Зразок № 4 

5. Складність конструкції деталей Зразок № 2,4 

6. Надійність роботи у виробі Зразок № 1,2,3,4,5 
7. Відповідність вимогам пропорційності 
форми і ліній (вимогам дизайну) Зразок № 1,2,3,4,5 

8. Естетичний і оригінальний вигляд Зразок № 2,3,4,5 

9. Технологічність виготовлення деталей Зразок № 1,2,3,4,5 

10. Простота і надійність з’єднань деталей Зразок № 1,2,3,4,5 
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; 
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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 0,5 
Зразок № 2 0,75 
Зразок № 3 0,64 
Зразок № 4 0,7 
Зразок № 5 0,6 
Спроектований виріб 0,9 
Максимально можливий коефіцієнт 

якості. 0,9 

2.1.4.2. Аналіз переваг якостей спроектованого виробу в порівнянні із 
якостями п’ятьох відомих зразків – аналогів: спроектований виріб містить в 
собі деякі якості зразків-аналогів (форма, оздоблення), які у поєднанні між 
собою утворюють завершений естетично оформлений виріб. Форма виробу 
підібрана оптимальна.  

2.1.4.3. Недоліки спроектованого виробу: залежно від способу експлуатації 
деякі частини можуть бути зайвими (наприклад, оборка).  

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

Таблиця 4 
Аналіз технології виготовлення виробу 

 

Назва оброблюваних деталей 
Ескізне зображення 
конструкції деталей 

та їх з’єднань 

В яких зразках-
аналогах 

використовуються 
основна деталь(передня частина)  Зразки №4 

основна деталь(задня частина)  Зразки №4 

Оборка  Зразки №3 

оздоблення(квітка, листочки) 
           

Зразки №2 

2.2. Висновок за технічною пропозицією: 
– відповідність зразків-аналогів своєму призначенню:  кожен із зразків-

аналогів відповідає своєму призначенню; 
– технологічність запропонованих зразків: кожен із зразків можна 

виготовити в наявних технічних умовах; 
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– зразок, який ви обираєте в якості зразка-прототипу для подальшого 
проектування: обрано зразок № 4, до конструкції якого додається елемент 
зразку №3. 

3. Ескізне проектування 
3.1. Опис зовнішнього вигляду: 
– назва виробу: декоративна наволочка для диванної подушки; 
– види і сортамент матеріалів для виготовлення деталей : основні деталі 

виготовляються з шовку, деталі оздоблення – з бавовняної тканини; 
– кількість, форма, розміри деталей, інші елементи і деталі конструкції: 

основні деталі:  
1) передня частина наволочки – круг діаметром 35 см;  
2) задня частина наволочки – 2 півкруги діаметром 35 см;  
3) оборка – смужка тканини шириною 9 см і довжиною 2,5 м;  
4) квітка;  
5) листочки квітки;  
6) серединка квітки; 
– види з’єднань деталей у виробі: аплікація нашивається ручними 

обметувальними стібками, деталі наволочки зшиваються подвійним швом; 
– види обробки деталей: зшивання, прасування; 
– вимоги до матеріалів: основний матеріал – щільна тканина відповідного 

кольору(бажано яскравого), яка легко обробляється; матеріал оздоблення – 
бавовняна тканина червоного та зеленого кольорів; 

                
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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:  
1) діаметр наволочки – 35 см;  
2) довжина кола – 1,1 см;  
3) ширина оборки – 4 см;  
4) ширина заходу задніх частин – 3 см;  
5) довжина оборки наволочки – 2,5 м. 
4.2. Розробка і побудова креслення конструкції деталей виробу в 

масштабі  
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4.3 Виконання креслення і схеми з’єднання деталей та вузлів виробу в 

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

 
Таблиця 5 

Специфікація виробу 
 
№ 
п/п Найменування деталей Кількість Матеріал Розміри ,мм 

1. основна деталь (передня 
частина) 1 шовкова тканина діаметр 350 

2. основна деталь (задня 
частина) 2 шовкова тканина діаметр 350 

3. оборка 1 шовкова тканина ширина 90 
довжина 2500 

4. квітка 1 червона тканина  
5. листочки 6 зелена тканина  
6. серединка квітки 1 шовкова  тканина  

5.2 Складання технологічної карти на виготовлення виробу 

подвійний  
шов  

ручні обметувальні 
стібки  

шов у підгин із 
закритим зрізом 
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Таблиця 6 
Технологічна карта виготовлення виробу 

 

Позиція 
деталі за 
специфі-
кацією 

№
 п/п 

Послідовність виконання 
робіт 

Поопераційні 
ескізи 

Інструмент
ти та 

обладнання

1,2,3, 
4,5,6 1 

Викроїти деталі виробу: 
основні деталі та оборку із 
шовкової тканини, квітку – з 
червоної, листочки – з зеленої  

крейда, 
ножиці, 
викрійки 
деталей 

1,4,5,6 2 

На основній деталі переду 
наволочки та квітці намітити 
центр, сколоти. На однаковій 
відстані від квітки, у 
проміжках між пелюстками 
розмістити листочки, 
приколоти їх. Квітку і 
листочки пришити до 
основної деталі  переду 
ручними обметувальними 
стібками. В центрі квітки 
розмістити серединку і так 
само пришити. Припрасувати

 

швацькі 
булавки, 

голка, нитки, 
ножиці, 
праска 

2 3 

Обробити краї задніх 
частин основних частин 
основних деталей швом „у 
підгин із закритим зрізом”  

швейна 
машина, 
нитки, 

 ножиці 

3 4 

Скласти оборку вдвоє 
лицем до лиця, зшити кінці 
оборки з’єднувальним швом, 
розпрасувати. Зшиту оборку 
скласти вдвоє по довжині 
припусками всередину і 
запрасувати   

 

швейна 
машина, 
нитки,  
ножиці, 
 праска 

1,3 5 

На оборці закласти 
односторонні чи бантові 
складки до довжини основної 
деталі. Запрасувати. Накласти 
оборку на виворіт основної 
деталі по її краю з напуском 7 
мм і приметати. Зістрочити 
оборку з основною деталлю, 
видалити намітку. Підрізати 
припуски. 

 

швейна 
машина, 
голка, 
нитки, 
ножиці, 
праска 
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1,2 6 

Зверху на оборку накласти 
задні частини основної деталі 
виворітною стороною так, 
щоб одна находила на іншу 
на 3 см. Приметати. 
Зістрочити деталі (ширина 
шва – 8 мм). Підрізати 
припуски. Наволочку 
вивернути і виконати 
подвійний шов (ширина шва 
– 1 см). 

 

швейна 
машина, 
голка, 
нитки, 
ножиці, 
праска 

 7 Вивернути наволочку на 
лице. Відпрасувати. 

 

праска 

6. Розрахунок собівартості і договірної ціни виробу. 
6.1. Визначення собівартості виробу, для виробництва якого потрібні 

наступні витрати . 
6.1.1. Розрахунок матеріальних витрат 

Таблиця 7 
Розрахунок витрат матеріалів 

 

Назва 
матеріалів 

Ціна одиниці 
вимірювання, 
(грн) 

Витрати 
матеріалів 

Вартість 
витрат, (грн) 

Шовкова 
тканина 15 грн/м 40×150 см 6 

Червона 
тканина 7 грн/м 15×15 см 0,53 

Зелена тканина 7 грн/м 15×15 см 0,53 
  Разом: 7,06 
6.1.2. Вартість витрат на електроенергію при роботі на верстатному 

обладнанні: тривалість роботи на швейній машині складає 30 хвилин, 
тривалість прасування – 15 хвилин. Потужність швейної машини 0,3 кВт, 
потужність праски 1 кВт. Таким чином було використано 0,4 кВт/год. Вартість 
1 кВт/год – 0,156 грн. Вартість витрат на електроенергію становить 0,0624 грн. 

6.1.3. Розрахунок оплати праці на підставі, що оплата працівника 3 розряду 
складає 1 грн. за годину: виготовлення наволочки займає 4 – 5 годин. Оплата 
праці складе 5 грн. 

6.1.4 Розрахунок податку на заробітну плату: податок на заробітну плату 
становить 13%, тобто 0,65 грн. 
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6.1.5. Визначення амортизаційних відрахувань на інструменти і обладнання: 
час користування інструментами та обладнанням  є відносно не значним, тому 
амортизаційні відрахування можна не враховувати. 

6.1.6. Визначення загальної собівартості виготовлення виробу за пунктами 
6.1.1 – 6.1.5.: Загальна собівартість виробу становить 5+0,65+0,0624+7,06 ≈ 
≈12,77 грн. 

6.1.7. Визначення величини прибутку внаслідок реалізації виробу, який 
складає 10-25 % від собівартості: величина прибутку дорівнює 12,77×0,15= 
1,92 грн. 

6.1.8. Визначити договірну ціну реалізації виробу як суму за пунктами  
6.1.6.-6.1.7: Договірна ціна реалізації виробу становить 1,92+12,77= 

= 14,69 грн. 
7. Розрахунок екологічних параметрів виробництва виробу. 
7.1 Визначити коефіцієнт замкненості виробництва виробу (Кз) з 

врахуванням вторинної переробки відходів 

КТ

ЗНКТ

АН
ОАН

К
×

−×
=3   ,  де 

Ак – об’єм (маса) спожитих матеріально-сировинних ресурсів з відходів; 
Онз- об’єм (маса) неперероблених відходів (кг); 
НТ – фактичне споживання природних ресурсів на одиницю виготовленої 

продукції (кг); 

В

СВ
К Н

НА =  

СВН  – маса спожитих відходів на одиницю виготовленої продукції; 
ВН  – маса відходів, одержаних на одиницю виготовленої продукції; 

кгНСВ 055,0=  
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08,0
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==
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025,0
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=
=

 

855,0
688,025,0

025,0688,025,0
3 =

×
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7.2 Визначити коефіцієнт відходоємності виробництва виробу (Кв). 

К
Т

ННЗ
В А

Н
РОК ×

×
=   , де 

19=НР  – довідниковий коефіцієнт для деревинних і текстильних відходів. 

307,1688,0
25,0

19025,0
=×

×
=ВК  
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7.3 Визначити коефіцієнт екологічності виробництва ( ЕК ), за умови, що 
відходи будуть перероблені. 

307,0307,11
1

−=−=
−=

Е

ВЕ

К
КК

 

7.4 Визначити коефіцієнт безвідходності виробництва (Кб) з врахуванням 
вторинного використання відходів. 

548,0855,0307,0 =+−=
+=

Б

ЗЕБ

К
ККК

 

7.5 За одержаною величиною коефіцієнту безвідходності виробництва 
( БК ) визначити екологічність виробництва виробу. За умови повного 
використання відходів БК =1. При БК =0,9…1 – виробництво є безвідходним і 
екологічно чистим. При БК  = 0,8…0,9 – виробництво є маловідходним. При БК  
менше 0,7 – виробництво є відходним. 

 
 
 

ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ   
“ПОЯСНИЙ ВИРІБ СПІДНИЦЯ” 

 
Уткало З.К., вчитель трудового навчання Сахнівщинської  
ЗОШ І-ІІІ ст. Машівського району 
Керівник: Чемшит В.Г., методист ПОІППО 

 
1.Розробка технічного завдання 
 
1.1.Призначення проектованого виробу. 

1.1.1. Поясний виріб спідниця може бути як самостійний, так і 
частиною костюма. Бувають літні ,демісезонні та формені. 

1.1.2. експлуатаційні показники застосування спідниці на практиці – 
домашня, святкова, повсякденна, зручність у користуванні, міцність, 
зносостійкість, здатність зберігати форму. 

1.1.3. здатність тканини вбирати вологу, пропускати повітря, 
теплозахисні властивості, відповідність моді, фігурі, віку, правильний добір 
тканини за кольором і візерунком, вибір оздоблення, додержання пропорцій 
між частинами одягу. 

1.1.4. обирають фасони спідниць і шиють їх, враховуючи естетичні, 
гігієнічні та експлуатаційні вимоги. 

1.2.Вимоги до конструкції виробу. 
1.2.1. під час конструювання і моделювання одягу застосовують 

конструктивні пояси, які допомагають сконцентрувати увагу на основних лініях 
і точках фігури людини. конструювання одягу ґрунтується на багатьох 
чинниках, але одним з основних є врахування особливостей фігури людини. 
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1.2.2. вибирається відповідно фігурі та зросту людини, з урахуванням 
напрямків сучасної моди, тканини, з якої її будуть виготовляти, та 
запланованих оздоблень моделі. 

1.2.3. вимоги до основних частин виробу – зручність у використанні, 
відповідність фігурі, додержання пропорцій між частинами одягу, правильний 
добір тканини за фасоном, легкість у виконанні. 
 

1.3. Вимоги до матеріалів. 
1.3.1. Техніко-економічні чинники для матеріалу -  ширина тканини, її 

властивості, колір, структура тканини, що відповідає даному виробу, 
відповідність іншими вимогам до виробу. 

1.3.2. Санітарно-гігієнічні вимоги до одягу – тканина повинна 
пропускати повітря, вбирати вологу, повинна містити якомога менше 
синтетичних волокон, спідниця не повинна стіснювати рухи і дихання людини 
(відповідати фігурі). 

1.3.3. експлуатаційні вимоги – не сковувала рухів, своїми параметрами 
відповідала призначенню, не дуже зминалася при використанні, відповідала 
фігурі, зручність у експлуатації. 

1.3.4. вимоги до основних частин виробу – зручність у використанні, 
відповідність фігурі, додержання пропорцій між частинами одягу, правильний 
добір тканини за фасоном, легкість у виконанні. 
 

2.Розробка технічної пропозиції. 
 
1.1. Аналіз зразків – аналогів 
Першим зразком, на базі якого розробили ми свою модель, є пряма, 

довга, так звана класична спідниця. Вона може бути виконана із цупкої  або з 
м’якої тканини. 

Може поєднуватися з костюмом або існувати окремо. 
Б) спідниця пряма двомовна з воланом по низу виробу. Виконується з 

м’якої тканини. Може поєднуватись в костюм або існувати окремо. 
В)спідниця годе кльошова. Виготовляють з м’якого типу тканини. 
2.1.1. Аналіз форми та габаритних розмірів зразків-аналогів: 
А) спідниця пряма довга або трьох шовна з щілиною у задньому шві. 

Застібка блискавка знаходиться у лівому боці. Пояс пришивний з застібкою на 
ґудзик. Довжина може бути 4 варіантів: вище коліна, середина коліна, за 
коліно, до низу максимальна. 

Б) Пряма двомовна спідниця щільно прилягаючого силуету, з 
пришивним поясом, що застібається на ґудзик та застібку блискавку на лівому 
боці. Довжина спідниці до середини коліна. Внизу пришивається волан, 
викроєний кльошових способом, довжина від колін до середини гомілки. 

В) Спідниця без пояса. Складається з 6 клинів, що розширені до низу 
(кльош), за рахунок чого вона стає годе. 
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  Призначення виробу: призначена для повсякденного 
використання, у комплекті зі светром, блузою, жакетом, жилетом, топом. 

 Види матеріалів для виготовлення деталей: різноманітний, крім 
шовку, повинен тримати гарно форму спідниці, не зминатись, відповідати 
санітарно-гігієнічним, експлуатаційним  вимогам. 

 Вид конфігурації: спідниця базується на основі класичної, тому 
ідеально підходить повним людям із невеликим зростом, має 2 прямі 
полотнища – переднє і заднє. 

 Види конструкції частин та способів їх з’єднання між собою: 
складається з пояса, волана, заднього і переднього полотнищ. 
2.1.2. Аналіз конструктивної побудови зразків–аналогів. 

Таблиця 1 
Характеристика ступеня втілення 

вимог в зразках 
Вимоги до конструкції 

№1 №2 №3 
Кількість деталей у виробі 4 5 6 
Призначення деталей Пошив 

вир. 
Пошив вир. Пошив вир

Матеріали деталей Шерсть Змішана Шовк 
Габаритні розміри виробу 40-45 45-75 45-85 
Складність конструкції деталей Проста Середня Складна 
Надійність роботи у виробі Надійна Надійна Надійна 
Відповідність вимогам 
пропорційності форми і ліній 

Відповід. Відповід. Відповід. 

Естетичний і оригінальний вигляд Класична Романтична Святкова 
Технологічність виготовлення 
деталей 

Проста Середня Складна 

Простота і надійність з’єднання 
деталей. 

Проста Середня Складна 

2.1.3. Визначення конструкції виробу. 

А  Б  В   
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Таблиця 2 
 

Вимоги до конструкції Зразок, в якому вимогу 
реалізовано найкращим 

чином 
Кількість деталей у виробі №3 
Призначення деталей №3 
Матеріали деталей №2 
Габаритні розміри виробу №3 
Складність конструкції деталей №3 
Надійність роботи у виробі №3 
Відповідність вимогам пропорційності форми і 
ліній 

№2 

Естетичний і оригінальний вигляд №3 
Технологічність виготовлення деталей №3,2 
простота і надійність з’єднання деталей. №3,1 
Оцінка якості спроектованого виробу та відомих зразків – аналогів. 

2.1.3.1. визначення коефіцієнту якості зразків виробів. 
Кп = Кід  - К відх.мах., Кп  =  
Кп – коефіцієнт якості питомого виробу. 
Кід  - ідеальний коефіцієнт виробу (теоретичний) = 1, 
К відх.мах. = 1/в , де в – к-ть врахованих позитивних вимог. 
Кмах  (коефіцієнт максимально можливий) = Кід – 1/С, де С- загальна кількість 

вимог. 
 

Таблиця 3 
 

Вид виробу Коефіцієнт якості 
№1, легкий  
№2, середній  
№3, складний  
Спроектований виріб Спідниця годе з вертикальними рельєфами і клинами 
Кмах  
2.1.3.2. Аналіз переваг якостей спроектованого виробу в порівнянні із 

якостями 2 відомих зразків-аналогів. 
Спідниця відповідає фігурі і підкреслює практичність у експлуатації, 

зручність, міцність, вартість економічного виконання. 
2.1.3.3. недоліком обраної спідниці є складність у виконанні нижньої частини 

та розкрій клинів. 
2.1.4. Аналіз методів технологічної обробки деталей та їх з’єднань в 

зразках-аналогах. 
В даних зразках-аналогах застосовано прямострочкові, оздоблювальні, 

обмежувальні шви, ВТО, зменшування, приметування, виметування, згини. 
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Таблиця 4 
Аналіз технології виготовлення виробу 

Назва 
оброблюваних 

деталей 

Ескізне зображення Де 
використовується

Пояс 
 
 
 
 
  

№1,2 

Полотнище переду 
і заду 
 
 
 
 
 

 

№1,2 

Волани 
 
 
 
 
 
  

№2 
 
 
 
 
 
 
 

Клини 

 

№3 
 
 
 
 
 
 
 

 
Висновок за технічною пропозицією: 

– відповідність зразків-аналогів своєму призначенню: пояс відповідає 
зразкам №1,2, полотнище спідниці №1,2 ідентичні, №3 виготовляється із клинів 
і без пояса; 

– технологічність запропонованих зразків: 1-як основа для всіх 
спідниць, 2- як візуальна основа годе, 3 – як клинова годе; 

– вигляд, якого надають виробам використані в зразках к-ть, форма і 
розміри деталей та ін: надають естетичного зовнішнього вигляду, простота у 
виконанні виробу, відповідають фігурі, сучасним вимогам моди; 
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– зразок, який обрано в якості зразка-прототипу для подальшого 
проектування: годе з 6 клинів. 
 

3.Ескізне проектування. 
 

Спідниця виготовлена з джинсової тканини. Довжина спідниці міді – за 
коліно. Застібка блискавка у лівому боковому шві. Прямого прилеглого 
силуету, розширена внизу, від коліна годе. Виріб без пояса, на кокетці у верхній 
частині. Кокетка сцільнокроєна, без виточок. Верхня лінія кокетки – лінія талії, 
нижня – лінія стегон. Від лінії стегон до лінії коліна спідниця іде пряма. 
Передня і задня половини спідниці  виконані з 3 клинів. Середній клин переду і 
заду розрізаний і застрочений від кокетки до колін, оброблений декоративною 
строчкою. Від лінії коліна і до низу спідниця розширюється за рахунок 
вставлених 6 кльошових клинів: 3 спереду і 3 ззаду. Бічні клини 2 спереду і 2 
ззаду від лінії коліна до низу спідниці зрізані до бічних швів і туди вставлено 4 
кльошових  трикутоподібних клина. Ще 2 клина вшиті у розріз середнього 
клину полотнища спідниці спереду і ззаду. Так як спідниця джинсова, кращого 
оздоблення ніж строчка та вишивка не може і бути. 

4.Розробка технічного проекту. 
Таблиця 5  

Зняття мірок 
Мірка Умов. 

познач. 
Спосіб 

вимірювання 

Півобхват 
талії 

Ст. Сантиметрова 
стрічка проходить 
горизонтально 

навколо тулуба по 
талії. 

Півобхват 
стегон 

Сс Сантиметрова 
стрічка проходить 
по найвищих 

точках сідниць і 
з’єднується 
спереду з 

урахуванням 
опуклості живота 

Довжина 
виробу 

Дв Сантиметрова 
стрічка проходить 
від лінії талії по 

найбільш 
виступаючих 

точках сідниць до 
потрібної довжини
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Таблиця 6 
 

Прибавка на облягання 
 

Прибавки на облягання Ділянка Умов. 
познач. щільне середнє вільне 

Півобхват талії Пт 0,5-0,7 1,0 1,0 

Півобхват стегон Пс 1,0 1,5-2,0 2,5-3,0 

 
Таблиця 7 

 
Послідовність побудови креслення основи прямої спідниці 

 
 

№
п/ 
п 

Назва Умов. 
Познач.

Розрахун
кова 

формула 

Числовий 
розрахун. 

см 
1 Будуємо прямий кут з вершиною в 

точці Т (рис. 1, а) 
Т   

2 Відкладаємо довжину спідниці ТН Дс +1 45+1 = 46 
3 Намічаємо положення лінії стегон ( 

точка С) 
ТС 16 – 18 17 

4 Від знайдених точок С і Н проводимо 
горизонтальні лінії довільної довжини 

   

5 Відкладаємо ширину спідниці по лінії 
стегон 

СС1 Сс+Пс 44+2=46 

6 Через точку С1 проводимо 
вертикальну лінію. Позначаємо точку 
перетину її з лінією низу літерою Н1, а 
з лінією талії – Т1 

СС1   

7 Визначаємо ширину заднього 
полотнища на рівні стегон 

СС2 (Сс + Пс) 
: 2 – 1 

(44+2) : 2-1 
== 22 

8 Через точку С2 проводимо 
вертикальну лінію. На її перетині з 
лінією талії – Т2 

   

9 Завищуємо боковий зріз по лінії талії 
та оформляємо креслення (рис. 1б) 

Т2Т21 Т2Т21  = 
1...1,5 

1 

10 Визначаємо положення задньої 
виточки 

СС3 0,4 СС2 0,4 * 22 = 
8,8 

11 Визначаємо положення передньої 
виточки 

С1 С4 0,4 С1 С2 0,4 * 24 = 
9,6 
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12 З точок С3, С4 проводимо 
перпендикуляри, на перетині яких з 
лінією талії ставимо точки Т3, Т4 

   

13 Розраховуємо суму розхилів виточок ΣВ (Сс + Пс) 
– (Ст. + 
Пт) 

(44+2) – 
(32+1) = 46 
– 33 = 13 

14 Розраховуємо величину розхилу 
бокової виточки 

 0,5ΣВ 0,5*3 = 6,5 

15 Від точки ліворуч Т2 праворуч 
відкладаємо по половині величини 
розхилу бокової виточки. Відкладаємо 
від точки Т21 вниз довжину бокової 
виточки, що = 14 см. 

Т21С2  14 

16 Розраховуємо величину розхилу 
задньої виточки 

 0,35ΣВ 0,35*13 = 
4,5 

17 Від точки Т3 праворуч і ліворуч 
відкладаємо по половині величини 
розхилу задньої виточки 

   

18 Довжина задньої виточки Т3С5 11-13 12 
19 Побудовані точки сполучаємо 

прямими, продовживши їх до лінії  
ТТ21 (рис.1б) 

   

20 Розраховуємо величину розхилу 
передньої виточки 

 0,15ΣВ 0,15* 13= 
1,9 

21 Від точки  Т4 праворуч і ліворуч 
відкладаємо по половині величини 
розхилу передньої виточки 

   

22 Довжина передньої виточки Т4С6 7... 8 7 
23 Побудовані точки сполучаємо 

прямими з лінією Т21Т4 
   

24 Оформляємо лінію талії на кресленні 
угнутими лініями 

   

25 Від Н2 ліворуч і праворуч відкладаємо 
по 2-4 см для розширення низу 
спідниці 

Н23 
Н24 

2 – 4 3 

26 Від точок 3, 4 вгору проводимо 
перпендикуляри 

3Н3 
4Н4 

1...2 1 

27 Оформляємо лінію низу й боку, як 
показано на малюнку. 

 1...2  
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У швейній промисловості існує 2 види моделювання: творче ( створення 
первинного зразка фасону моделі, тобто воно ґрунтується на тематичній основі) 
і технічне (створення нових фасонів одягу). Технічне моделювання поясних 
виробів включає в себе нанесення ліній талії, стегон, ширини виробу, середини 
переду і спинки, лінії боку, довжини виробу (лінію низу). При оформленні 
фасону виробу об’ємну його форму створюють за допомогою виточок, 
декоративних ліній, одночасно проектуючи оформлення застібки, кишень. На 
основі креслення викрійки основи двошовної спідниці можна розробити кілька 
фасонів спідниць. Основними методами розробки фасону за допомогою 
викрійки основи двомовної спідниці є розрізання викрійки спідниці від низу до 
вершини виточки і розсування деталей на потрібну для певної моделі ширину 
для утворення складки, підрізу тощо, закривання виточки, розрізання викрійки 
у поперечному напрямі для утворення кокетки. 

Спідниці залежно від призначення шиють із різноманітних тканин. 
Витрати тканини на спідницю залежить від фасону самої спідниці і також 
геометричних (ширина, товщина) та оптичних (рисунок) властивостей тканини.  

Найбільш точний метод розрахунку – попередня розкладка всіх деталей 
викрійки на папері, або на розкрійному столі в масштабі 1:1. спочатку 
визначають ширину рамки розкладки (ширина тканини), а потім розкладають 
всі деталі викрійок з урахуванням технічних умов розкроювання виробів. По 
довжині розкладки визначають витрати тканини на виріб. Розрахувати кількість 
тканини на спідницю можна іншим способом, але він менш точний. Наприклад, 
для прямої спідниці при ширині тканини 140 см розхід тканини можна 
визначити за формулою Дс + 20 см на обробку. Для конічних спідниць – Дс 
+ОТ+%, де ОТ- радіус лінії талії. При ширин тканини 80...90 см =- 

Рис 1б. Моделювання поясних виробів 
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(Дс+ОТ+5)*2. якщо тканина має рисунок з великим рапортом (в одному 
напрямку), то розхід тканини збільшується на величину рапорту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал.2 Розкладка деталей спідниці на тканині 

Мал.  Джинсова спідниця типу годе на основі двохшовної 
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Технологія розкроювання поясного виробу 
 
Пошиття одягу складається з 6 основних процесів: знімання мірок, побудови 

креслення викрійки, розкроювання, пошиття, прасування і заключні обробні 
операції. Розкроювання – один з найважливіших процесів пошиття одягу. 
Поділяється на два етапи: підготовку до розкроювання і саме розкроювання. До 
підготовчих робіт належать декатирування тканини та розкладання викрійок 
виробу на тканині. Найпростіший спосіб декатирування складається з таких 
операцій: зволоження тканини, сушіння, під час якого тканина збігається, легке 
прасування. При такому способі щільні тканини зволожують і залишають у 
вільному стані або складають “книжкою”, а легкі тканини зволожують і 
загортають на столі, покритому сукном, і прасують добре нагрітою праскою по 
основі з вивороту. Під час прасування тканина трохи збігається. Декатирувати 
треба лляні, шовкові та штапельні тканини. Способи настилання тканини: 

2. “у згин”, коли тканина складена вздовж удвоє, пружок до пружка – 
застосовують для широких тканин. 

3. “у розгортку”, коли тканина розгорнута в ширину – тканину настилають 2 
способами: коли полотнища складені лицьовими боками, коли кожне 
полотнище настелене на поверхню стола лицьовим боком. Застосовують для 
одинарних тканин, складених удвоє. 
Для розкроювання швейних виробів, що мають парні та симетричні деталі 

(труси, брюки), тканину складають лицьовим боком всередину і, обвівши 
крейдою по викрійці, викроюють зразу 2 деталі. При такому способі 1 деталь 
буде права, друга – ліва. Під час розкроювання потрібно пам’ятати такі 
правила: 1.суворо дотримуватися розмірів викройки, 2 напрямок ниток основи 
повинен збігатися з напрямом повздовжньої осі кожної деталі. .Розкроюють 
тканина за викрійками або лекалами. На тканині спочатку розкладають основні 
викрійки виробів, а потім дрібніші, використовуючи вільне місце поміж 
великими деталями, стежачи за тим, щоб напрям повздовжньої нитки на 
викрійці збігався з ниткою основи на тканині. Під час розкладання викрійки на 
тканині слід враховувати напрям ворсу, відтінок, рисунок тощо. На однотонних 
тканинах або на тканинах з невизначеним рисунком викрійки можна 
розкладати в різних напрямах, враховуючи напрям основної нитки в деталях і 
найбільш  економне витрачання тканини. При розкроюванні виробів для 
запобігання ковзання тканини її складають удвоє, тимчасово заметують і 
розкроюють, поклавши на шорстку поверхню столу, щоб не допустити зсуву 
повзучої тканини. Якщо всі деталі  уклалися на тканині правильно щодо 
основи, піткання, ворсу та малюнка і немає великих вільних проміжків між 
викрійками, вважають , що зробили розкладку правильно. Можна наносити 
крейдою контурні лінії на тканині (товщина не більше 0,1 см). При 
розкроюванні тканину від столу не піднімають, ножиці тримають гострим 
кінцем вниз і лівою рукою від столу не підтримують відрізану частину тканини. 
На шви при розкроюванні виробу роблять прибавки залежно від фасону. 
Виточки на деталях виробу не вирізаються. Шви у спідницях проходять по 
боках. Застібки, як правило, роблять на лівому боці, ззаду або спереду.. під час 
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розкроювання всі деталі спідниці кладуть строго по нитці основи тканини і 
обкрейдовують їх. Першу лінію наносять по контуру викрійки, другу – з 
припуском на шви. На лівому боці переду (якщо застібка збоку) відмічають 
припуск для оформлення застібки. На розкроєних деталях прокладають сильця 
по намічених лініях виточок, складок, бокових швів.  

 
Технологія виготовлення поясного виробу - спідниця годе 

 
План виконання робіт 

1. Обробка кокетки. 
2. Обробка полотнищ і клинів. 
3. З’єднання деталей виробу і примірка. 
4. Обробка застібки. 
5. Обробка верхнього зрізу спідниці. 
6. Обробка нижнього зрізу спідниці. 
7. Оздоблення виробу. 
8. Остаточна обробка. 
Якщо деталі  викроєні із сипучих тканин то потрібно обверложити або 

обметати краї деталей. Зметаємо клини полотнища спідниці між собою і по 
верхньому краю полотнищ приметуємо кокетку. Зметаємо бокові шви і 
проводимо першу примірку. Оцінюємо відповідність виробу фігурі і якщо є 
дефекти – усуваємо їх.  

Таблиця 8 
Примірка виробу 

 
 

1 Надягніть спідницю, скріпіть на поясі 
шпилькою. 
 

2 Огляньте спідницю на фігурі,  зверніть 
увагу на загальне облягання. 
 

3 Уточніть положення кокетки. 

4 Уточніть положення бокових і рельєфних 
швів. 
 

5 Уточніть довжину спідниці спереду, по 
боках і ззаду за допомогою лінійки, як 
показано на малюнку. 
 

6 Усуньте наявні дефекти. 
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Таблиця 9 

З’єднання деталей виробу 

 
 

1. Зшиваємо 
середній клин 
полотнища спідниці 
від лінії кокетки до 
лінії коліна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Пришиваємо 

бокові частини 
полотнища так само. 

 
 
 
 
 
 
  
 
3. пришиваємо 

кокетку до переднього 
і заднього полотнища 

 
 
 
 
 
 
4. зшиваємо 

полотнище спідниці 
по бокових швах від 
лінії кокетки до лінії 
коліна 
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Таблиця 10 
Обробка застібки тасьмою “блискавка” 

 

1.прикладаємо розкриту “блискавку” до 
запрасованого згину заднього полотнища, щоб 
початок зубчиків був  нижче верхнього зрізу з 
спідниці на 1...1,5 см, а краї зубчиків 
співпадали із запрасованими сторонами. 

 
 
 
 
 
2.Закриваємо блискавку і приколюємо другу 

сторону так, щоб згин переднього і заднього 
полотнищ зійшлися, закриваючи її. 

 
 
 
 
 
3.Пристрочуємо тасьму оздоблювальною 

строчкою по лицьовому боці  в тон тканині. 

 
 

Таблиця 11 
Обробка верхнього зрізу спідниці корсажною стрічкою 

 

1.Для визначення місця пришивання корсажної 
стрічки від розрізу відступаємо на 2 см і робимо 
надсічку (місце застібки корсажу). Довжина корсажної 
стрічки дорівнює обхвату талії + 2 см на підгин (з обох 
боків по 1 см). 

 

2.Корсажну стрічку перегинаємо по ширині так, щоб 
обрізаний край спідниці знаходився в середині 
корсажа, і настрочуємо на відстані 0,1 см від згинів, не 
доходячи до країв по 2 см, щоб вкласти по одному 
гачку і одній петельці на кожен бік застібки корсажа. 

 

3.Корсажну стрічку підгинаємо з вивороту від 
обрізаного краю спідниці на 0,5 см і настрочуємо на 
відстані 0,2 см від краю стрічки 
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Таблиця 12 
Обробка нижнього зрізу спідниці 

 
1. Вшиваємо всі 6 клинів по залишених розрізах 
переднього і заднього полотнища. 

 
 
 
 

2. Вирівнюємо низ спідниці на фігурі під 
лінійку. 

 
 
 
 
 

3. Підгинаємо низ спідниці навиворіт по 
наміченій лінії. Підігнутий край закріплюємо, 
заметуючи двома рядками стібків. 

 
 
 

 
4.Підшиваємо низ спідниці потайними 
стібками. Припрасовуємо низ спідниці з 
вивороту. Видаляємо змету вальні нитки. 

 
 
Оздоблення виробу. 
Оздоблюється виріб по всіх конструкційних швах  декоративною строчкою, 

контрастною ниткою, крім бокових швів. Можливий варіант оздоблення 
вишивкою в районі правого стегна. 

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

 
Таблиця 13 

Специфікація виробу 
 

№ Найменування деталей К-ть Матеріал Розміри, мм 
1 Кокетка  2 Тканина  
2 Бічні клини 4 Тканина  
3 Середні клини 4 Тканина  
4 Клин-кльош 6 Тканина   
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6.Розрахунок собівартості і договірної ціни виробу. 
6.1.Визначення собівартості виробу, для виробництва якого потрібні 

наступні витрати. 
6.1.1. розрахунок латеральних витрат. 
 

Таблиця 14 
 

Назва 
матеріалів 

Ціна одиниці 
вимірювання, грн

Витрати 
матеріалів 

Вартість 
витрат, грн 

Джинс 30 1,1 м 33-00 
Блискавка 1-20 1 1-20 
Нитки звич. 1-50 1 1-50 
Нитки оздобл. 1-50 1 1-50 
                                                                        Всього:                     36-20 грн 
 

6.1.2 вартість витрат на електроенергію при роботі на швейній машині та під 
час ВТО 2% від зарплати – 0,12 гр. 6: 100 * 2 = 0,12 грн. 

6.1.3 розрахунок оплати праці на підставі, що оплата швачки 3 розряду 
складає 1 грн за годину: 6 годин для пошиття спідниці, 1*6 = 6 грн 

6.1.4 розрахунок податку на заробітну плату: з/п відраховується в пен.фонд, 
соц. Страх, фонд безробіття, до 500-700 гр, понад 500 – не віднімається. 13% - 
0,78 грн. 

6.1.5 визначення амортизаційних відрахувань на інструменти і обладнання: 
3% від з/п – 0,18 грн. 

6.1.6 визначення загальної собівартості виготовлення виробу. 
6.1.1. – 6.1.5. 36-20 + 0-12 + 6-00 + 0-78 + 0-18 = 48-28 грн. 
6.1.7. визначення величини прибутку внаслідок реалізації виробу, який 

складає 10-25% від собівартості: 43-28 : 100 * 20 = 8-66 
6.1.8. визначення договірної ціни реалізації виробу як суму. 
43-28 + 8-66 = 51-94 
7.Розрахунок екологічних параметрів виробництва виробу. 
7.1. визначити коефіцієнт замкненості виробництва виробу (Кз) з 

врахуванням вторинної переробки відходів 
Кз = Нт* Ат - Онз = 
                 Нт* Ат 
 Ат- об”єм спожитих матеріально-сировинних ресурсів з відходів 
Онз – об”єм не переробних відходів 
Нт – фактичне споживання природних ресурсів на одиницю виготовленої 

продукції 
7.2. визначити коефіцієнт відходоємності виробництва виробу. 
Кв  = Онз * Рч * Ак 
               Нт 
Рч =19 – довідниковий коефіцієнт для деревних і текстильних відходів. 
7.3. визначити коефіцієнт екологічності виробництва за умови, що відходи 

будуть перероблені: 
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Ке = І - Кв 
7.4. Визначити коефіцієнт безвідходності виробництва з врахуванням 

вторинного використання відходів: 
Кб = Ке + Кз 

                  2 
7.5. за одержаною величиною коефіцієнту безвідходності виробництва 

визначити екологічність виробництва виробу. За умови повного використання 
відходів Кб = 1. при Кб = 0,9 ... 1 – виробництво є безвідходним і екологічно 
чистими. При Кб = 0,8 ... 0,9 – виробництво є маловідходним. При Кб  менше 0,7 
– виробництво є відхідним. 

 
 

ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ «ОБРЯДОВИЙ РУШНИК» 
 

Ярошенко Н.І., учитель трудового навчання  
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 м.Комсомольська 
Керівник: Чемшит В.Г., методист ПОІППО 

 
1. Розробка технічного завдання 
1.1. Призначення проектованого виробу  
1.1.1. Визначити призначення виробу – рушник призначений  для  обряду 

хрещення. 
1.1.2 Експлуатаційні  показники  застосування  виробу  (виду роботи)  на 

практиці -  виходячи призначення  виробу, цей рушник використовується  при  
обряді хрещення, а  також – функція оберегу.  

1.1.3 Вплив виробу на якість і ефективність реалізації ним експлуатаційних  
показників –рушник є оберегом для  дитини при  обряді  хрещення також  надає 
урочистості цій події.  

1.1.4 Вимоги до виробів (видів робіт) даного призначення – виріб  повинен  
бути м яким  на  дотик, яскравих  кольорів  малюнок  вишивки. Під  час  
експлуатації не  повинен змінювати форму, розмір, колір. При  волого  тепловій  
обробці не  повинна руйнуватися структура  тканини. 

 

1.2 Вимоги до конструкції виробу  
1.2.1 Обґрунтування конструкції виробу з точки зору його призначення і 

експлуатаційних показників  рушник є оберегом для  дитини і  буде  
використовуватись в  обряді  хрещення. Малюнок  вишивки повинен 
відповідати  статі  дитини. Основною вимогою  до  рушника є створення 
святкового  настрою і щоб  вишитий  візерунок  набув  магічної  сили. 

1.2.2. Вибір відповідної конфігурації виробу – виріб має форму  
прямокутника. На  обох  кінцях  полотна зображений  малюнок, вишитий  
хрестиком.  Орнамент  рослинно-геометричний, краї виробу  оброблені 
петельними  швами  та  мереживом. 

1.2.3 Вимоги до основних частин виробу, інших елементів, які 
враховуватимуть експлуатаційні показники – рушники  мають  розміри 38 х 
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150 см., 40 х 200 см., 45 х250 см.,  Для них  використовують в  основному 
льняну, бавовняну та  вишивальне  полотно. Мій  рушник  має  розміри 38 х 150 
см. Виготовлений з  вишивального  полотна.     

 

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

придатних для виготовлення виробу – тканина  повинна  бути  міцною, легкою, 
з високими гігієнічними властивостями. Вона  повинна  бути доступною і  мати  
помірну  ціну. 

1.3.2. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробу – зносостійкість,  
гігроскопічність, термостійкість виробу повинні  бути  високими. Фізичні та  
оптичні  властивості неповинні  погіршуватися під  час експлуатації. Малюнок 
колорит повинні  забезпечувати естетичні  вимоги  виробу. 

1.3.3 Експлуатаційні вимоги до виробу – рушник призначений для  урочистої  
події  “ хрещення”. 

1.3.4 Вимоги до матеріалів для основних частин виробу – тканина  має легко  
пратися  і  прасуватися, враховуючи  призначення  виробу, тканина  повинна  
мати  достатню повітропроникність,  захищати  від  пилу, мати  приємне  
відчуття  на  дотик, світлий  колір. Тому  підбираємо  тканину з  полотняним  
переплетінням . Нитки використовуємо акрил.   

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

Зразок 1 
 
Зразки-аналоги для аналізу: з варіантами зміни конфігурації частин виробу; 
– призначення виробу – для ритуалу хрещення; 
– види матеріалів для виготовлення деталей – вишивальне  полотно, нитки 

акрил; 
– вид конфігурації – форма  прямокутник з  вишитими  елементами; 
 

2.1.2. Аналіз конструктивної побудови зразків-аналогів 
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Таблиця 1 
 

Номери зразків Вимоги до конструкції 
№ 1 № 2 №3 

1. Кількість деталей у виробі 1 1 1 

2. Призначення виробу Для  обряду 
хрещення 

Для  обряду 
хрещення 

Для  обряду 
хрещення 

3. Матеріал деталей Полотно, 
нитки 

Полотно, нитки  

4. Габаритні розміри виробу 38 х 150 40 х 200  
5. Складність конструкції 
деталей 

Середня середня  

6. Надійність роботи у виробі Висока висока  
7. Відповідність  вимогам 
пропорцій-ності форми і ліній 
(вимогам дизайну) 

Добра добра  

8. Естетичний і оригінальний 
вигляд 

високий середній  

9. Технологічність 
виготовлення деталей 

середня середня  

10. Простота і надійність 
з’єднань деталей  

відсутня відсутня  

 

2.1.3. Визначення конструкції виробу 
Таблиця 2 

 

Визначення майбутньої конструкції виробу 
 

Вимоги до конструкції Номер зразка 
1. Кількість деталей у виробі Зразок № 1 
2. Призначення деталей Зразок №1 
3. Матеріал деталей Зразок №1 
4. Габаритні розміри виробу Зразок №1 
5. Складність конструкції деталей Зразок №1 
6. Надійність роботи у виробі Зразок №1 
7. Відповідати вимогам пропорційності форми і 
ліній (вимогам дизайну) 

Зразок № 1 

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

2.1.5. Аналіз методів технологічної обробки деталей та їх з'єднань в зразках-
аналогах  
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Таблиця  З  
Аналіз технології виготовлення виробу 

 

Назва 
оброблюваних 

деталей 

Види обробки використані 
для виготовлення виробу 

В яких зразках-
аналогах 

використовуються
 
 
Рушник 

1. Розкроювання тканини; 
2 Нанесення малюнку; 
3  Вишивання малюнку; 
4 Обробка  країв; 
5 ВТО виробу: 

 
Зразок № 1,2 

 

2.2. Висновок за технічною пропозицією: 
– відповідність зразків-аналогів своєму призначенню – зразки  аналогів за 

своїм  призначенням, не  мають  відмінностей крім відмінності  в  розмірах та  
за  статтю  дитини; 

– вигляд, якого надають виробам використані в зразках кількість, форма і 
розміри деталей та ін – рушник  відповідає всім  вимогам наочності, охайності, 
естетичності; 

–  зразок,  який ви  обираєте в якості зразка-прототипу для подальшого 
проектування – для  подальшої роботи ми  обираємо зразок  № 1, тому що  він, 
недуже  складний у виконані вишивається косим  хрестиком, відповідає 
регіональним  особливостям краю є прикладом застосуванням  вивчених швів  
на  практиці.  

 
3. Ескізне проектування 
 

3.1. Опис зовнішнього вигляду: 
– назва виробу – рушник  призначений  для обряду “хрещення”. Оскільки  

цей  рушник є обрядовим і  неповинен використовуватися як  ужиткова річ то  
з- даніх – давен такі  рушники називають – ОБЕРЕГАМИ. Цим  рушником буде  

прикриватись дитяча колиска він  буде  слугувати 
оберегом  дитині від  зурочення та  лиха  й  біди;  

– види і асортимент матеріалів для виготовлення 
деталей тканина  полотняного  переплетення – 
вишивальне полотно, нитки акрилові червоного  та  
чорного  кольорів;  

– кількість, форма, розміри деталей, інші 
елементи і деталі конструкції – тканина розміром 
38х 50 см. Нирки – червоні та чорні; 

– види з'єднань деталей у виробі – відсутні. 
– види обробки деталей – полотно  розкраюється  

ножицями, малюнок  вишиваємо по рахунку  ниток, 
рушник  проходить  В Т О праскою. 

4. Розробка технічного проекту 
4.1 Визначити вихідні дані для побудови 
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креслень деталей виробу та розмірні характеристики; 
4.2 Розробити і побудувати креслення конструкції деталей виробу в  

масштабі ; 
4.3 Виконати креслення або схеми елементів з'єднання деталей та вузлів 

виробу в масштабі;  
 

5. Розробка робочої документації 
5.1 Визначення витрат матеріалів на  виріб 

Таблиця 4 
Специфікація виробу 

 
 

№ 
п/п 

Найменування 
деталей 

Кількість Матеріал Розміри, мм 

 Рушник  1 Полотно, нитки 
Червоні 
Черні  

420 х 1540  
200 00 
200 00 

5.2 Скласти технологічну карту на виготовлення виробу  
Таблиця 5 

 

№ 
п/п 

Послідовність 
виконання робіт 

Поопераційні ескізи Інструменти і 
обладнання 

1 Розмічання рушника 
 
  

Олівець, лінійка 

2 Розкроювання тканини   Ножиці 
3 Вишиваємо, косим 

хрестиком 
 голка, наперсток, 

нитки 
4 Обробка підігнутого краю 

швом  упідгин  з закритим 
зрізом 

 Голка, наперсток, 
котушкові нитки 
білого кольору 

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

Таблиця 6 
Розрахунок витрат матеріалів 

 
Назва 

матеріалів 
Ціна одиниці 

вимірювання, (грн) 
Витрати 

матеріалів 
Вартість 

витрат, (грн) 
Тканина  20 грн. за метр 0, 45 х 1, 54 метра 17 - 50 
Нитки  
Чорні 
Червоні  

0 – 20 грн. за моток 20 мотків 4 грн.  

 



 51

6.1.2. Вартість витрат на електроенергію при роботі з праскою  : Вартість  
витрат  на  електроенергію під  час  В Т О виробу 0,2 кВт/год 15, 8 =0,03 коп. 
(це потужність праски 0,6 кВт працювала 20хв.  

6.1.3. Розрахунок оплати праці на підставі, що оплата працівника 3 розряду 
складає 1 грн. за годину прирівнюємо працю учня до  праці  вишивальниці 
третього розряду. Практична  робота тривала 21 годину. Виходячи з цього 
робота  учениці оцінюється 21 ргн. 

6.1.4 Розрахунок податку на заробітну плату – податок на  заробітну  плату  
складає 13% . виходячи з цього податок на заробітну  плату складає 2- 73 грн.    

6.1.5. Визначення амортизаційних відрахувань на інструменти і обладнання – 
амортизаційні відрахування  за  використання ножиць, ручних голок, за  21 
годину  роботи становить 2 – 10 грн.  

6.1.6. Визначення загальної собівартості виготовлення виробу за пунктами 
6.1.1-6.1.5 .собівартість = 21 – 50 + 21 – 00 + 2 – 73 + 2 –10 = 47 – 33 грн.   

6.1.7. Визначення величини прибутку внаслідок реалізації виробу, який 
складає 10-25 % від собівартості. Такий рушник  в магазині коштує – 80 – 00 
грн.  прибуток складає – 32 – 67 грн.   

 

Критерії оцінки проекту 
 

Технологічні критерії: 
– оригінальність застосування матеріалів, їх довговічність, витрата 

матеріалів; 
 – тканина довговічна, витрати мінімальні; 
– складність і об'єм виконаних робіт – складність середня;  
– доцільність виробу – використовується  за  призначенням; 
 

Конструктивні критерії: 
– зручність використання, міцність, надійність – висока; 
– відповідність конструкції призначенню виробу – відповідає всім 

технологічним вимогам; 
 
Естетичні критерії: 
– оригінальність форми – форма проста; 
– композиційна завершеність – відповідність до статі;  
– кольорове рішення – поєднання червоного та чорного кольорів; 
 
Екологічні критерії: 
– забруднення навколишнього середовища при виробництві – відсутня. 
– можливість використання відходів виробництва – безвідходне. 
 

Економічні, маркетингові критерії: 
– необхідність даного виробу на ринку – користується  попитом. 
– можливість масового виробництва – можливо. 
– собівартість проекту – середня. 
– рівень продажної ціни – високий. 
– доцільний вид реклами – художні салони, виставки, ярмарки.   
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ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ: 
«ВИГОТОВЛЕННЯ СКАТЕРТИНИ» 

 

Ушкаленко Н.І., учитель трудового навчання  
Кременчуцької школи-інтернату ім. А.С.Макаренка 
 для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування 
Керівник: Чемшит В.Г., методист ПОІППО 

 
1. Розробка технічного завдання 
1.2. Призначення проектованого виробу 
1.2.1. Виріб призначений для накривання столу ,надаючи йому естетичного 

вигляду , як під час  
Свят так і щоденного використання . 
1.1.2 Експлуатаційні показники застосування виробу (виду роботи) на 

практиці-скатертина є частиною столової білизни .Вона може 
використовуватися у комплекті з серветками під час сервірування столу до 
різних видів свят чи прийомів: банкетів, фуршетів, а також у повсякденному 
житті під час прийому їжі, або як елемент інтер’єру . 

1.1.5 Оскільки скатертина є святковою, основною вимогою до неї є створення 
святкового настрою у людей. 

1.1.6 Розробляючи нові моделі столової білизни, слід враховувати її 
призначення, особливості речей і приміщення, де вона буде застосовуватися.. 

1.2  Вимоги до конструкції виробу 
1.2.1 Обґрунтування конструкції виробу з точки зору його призначення і 

експлуатаційних показників 
Конструкція скатертини, відповідно до її призначення, повинна бути 

оригінальною, характеризуватися проявом художнього і естетичного смаку, 
відповідати сервіровці столу і підібраному посуду. 

1.2.2. Вибір відповідної конфігурації виробу. 
Досить важливо при виборі конфігурації виробу врахувати форму та розміри 

столу. В даному випадку розміри скатертини будуть відповідати найбільш 
розповсюдженим формам столових меблів і стандартним розмірам серійного 
виробництва-це прямокутний стіл. 

1.2.3 Вимоги до основних частин виробу, інших елементів, які 
враховуватимуть експлуатаційні показники. 
Враховуючи форму, яка буде накриватися скатертиною, необхідно чітко 

визначити геометричні лінії та їх розміщення під час конструювання виробу. 
1.3. Вимоги до матеріалів 
1.3.1 Техніко-економічні чинники, які визначають вимоги до матеріалів, 

придатних для виготовлення виробу. Для виготовлення скатертини 
використовують переважно льняні тканини, які довго залишаються міцними й 
гарними на вигляд після багаторазового прання та прасування, що надзвичайно 
важливо для столової білизни. 

1.3.2. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробу. Льняні тканини мають хороші 
гігієнічні властивості-добре вбирають вологу. 



 53

1.3.3 Експлуатаційні вимоги до виробу. 
    Скатертина може бути як однотонною так і різнокольоровою, але зі 

стійким пофарбуванням, оскільки призначена для частого використання, 
забезпечувати зручність і комфорт.  

1.3.4 Вимоги до матеріалів для основних частин виробу. 
Крім тканини як основного матеріалу, для виготовлення скатертини може 

використовуватися різноманітне оздоблення. В даному випадку учням 
пропонується виготовити виріб із залишків тканини, моделюючи її на основі 
прямокутника та приєднуючи деталі конструкції мереживом виготовленим 
технікою плетіння гачком. 

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

 
 
Модель 1. Скатертина для святкових урочистостей. Виготовлена із 

атласної тканини, має круглу конфігурацію і складається із однієї частини, 
оздобленої вишивкою в центрі і по краям. 

Модель 2. Скатертина, яка може використовуватися як у повсякденному 
житті так і під час свят. Виготовлена із батистової тканини білого кольору, яка 
підлягає багаторазовому пранню з використанням відбілюючих засобів. Модель 
має квадратну форму, зконструйована із однієї частини, оздоблена вишивкою 
рослинного орнаменту по кутам, та фігурним зрізам. 

Модель 3. Комплект столової білизни, який призначений для свят. 
Скатертина і серветки виготовлені із тканини з набивним малюнком-великі 
квіти у блакитній кольоровій гаммі. Скатертина має цільну прямокутну форму з 
краями обробленими по конфігурації квітів, а серветки-великі цільні квіти 
проектовані з орнаменту тканини. 

Модель 4. Скатертина для повсякденного використання. Виготовлена із 
залишків льняної чи бязевої тканини світлих тонів. Конфігурація виробу має 
найбільш типову прямокутну форму, що підходить до стандартних столових 
меблів. Дана модель передбачає безвідходне виробництво, тому скатертина 
складається з 11-ти частин геометричної прямокутної форми, що полегшує 
обробку зрізів та їх поєднання за допомогою мережива виготовленого гачком із 
ниток ірис. 

2.1.2. Аналіз конструктивної побудови зразків-аналогів. 

Модель2 Модель 4 Модель 3 Модель 1 
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Таблиця 1 
 

Номери зразків Вимоги 
до конструкції № 1 №2 №3 №4 

1. Кількість деталей у 
виробі 

1 1 1 9 

2. Призначення виробу Святкова. Повсякденна 
і  святкова. 

Святкова. Повсякденна

3. Матеріал деталей Атлас. Батист. Льон. Льон, бязь. 
4. Габаритні розміри 
виробу 

Діам.-2 м 1м 80см Діам.-2м 1,6м* 1,3м 

5. Складність конструкції 
деталей 

Проста Проста Проста Проста 

6. Надійність роботи у 
виробі 

    

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

Відповідає 

8.Естетичний  
і оригінальний вигляд 

Високий рівень. 

9.Технологічність 
виготовлення деталей 

    

10. Простота і надійність 
з’єднань деталей  

Відповідно до технології  обробки зрізів машинним 
та ручним способом. 

 2.1.3. Визначення конструкції виробу 
Таблиця 2 

Визначення майбутньої конструкції виробу 
 

Вимоги до конструкції Зразок, в якому  вимоги  
реалізовано 

найкращим  чином 
1. Кількість деталей у виробі № 1.2.3 
2. Призначення деталей №1,2,3,4 
3. Матеріал деталей №4 
4. Габаритні розміри виробу №2,4 
5. Складність конструкції деталей №4 
6. Надійність роботи у виробі №1,2,3 
7. Відповідати вимогам пропорційності форми і 
ліній (вимогам дизайну) 

№2 

8. Естетичний і оригінальний вигляд №4 
9. Технологічність виготовлення деталей №2,4 
10. Простота і надійність з’єднань деталей  №4 

2.1.4. Аналіз методів технологічної обробки деталей та їх з'єднань в зразках-
аналогах 
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Таблиця  З  
Аналіз технології виготовлення виробу 

 

 
2.2. Висновок за технічною пропозицією: 

– відповідність зразків-аналогів своєму призначенню;всі  зразки-аналоги  
відповідають  своєму  призначенню  завдяки  використання  різних  тканин та  
способів  оздоблення : вишивка. 

– вигляд, якого надають виробам використані в зразках кількість, форма і 
розміри деталей та ін.: моделі 1.3-складні, а  моделі 2,4-прості  у  виготовленні  
та  більш  економічні у  собівартості. 

–  зразок,  який ви  обираєте в якості зразка-прототипу для подальшого 
проектування: модель №4, що  цілком  відповідає  вимогам  та  своєму  
призначенню. 

 
3. Ескізне проектування 
3.1. Опис зовнішнього вигляду: 
– назва виробу: скатертина столова; 
– види і асортимент матеріалів для виготовлення деталей : для 

виготовлення обраної моделі рекомендується тканина льон, бязь у світлій 
кольоровій гамі, окрасою скатертини слугує мереживо, виготовлене гачком із 
ниток ірис;  

– кількість, форма, розміри деталей, інші елементи і деталі конструкції: 
відповідно до дизайну виріб складається із 11-ти деталей прямокутної і 
шестикутної форми з чітко вираженими прямими зрізами. 

– види з'єднань деталей у виробі: технікою вив’язування мережива 
гачком; 

Назва оброблюваних 
деталей 

Ескізне зображення 
конструкції деталей та їх 

з’єднань 

В яких зразках-
аналогах 

використовуються 
Основна 
 

 
 
 
 
 

№1,3 

Основна  
 
 
 

№2 

Основна 
 
Деталь 
 

 
 

№4 
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– види обробки деталей: зрізи деталей обробляються „обметочним” 
швом та швом „у підгин з відкритим зрізом”; 

– рекомендовані габаритні розміри: 1,6 м на 1,3м. 
 
4. Розробка технічного проекту 
4.1 Визначити вихідні дані для побудови креслень деталей виробу та 

розмірні характеристики; 
 

Таблиця  4.  
Вихідні  дані для побудови креслень 

 
Мірка Позначення  

мірки 
Призначення мірки Величина, 

см 
Довжина виробу Дв Довжина виробу 160 см 
Ширина виробу Шв Ширина виробу 130 см 
Довжина деталі № 1 Дд №1 Довжина деталі №1 20 см 
Ширина деталі №1 Шд №1 Ширина деталі №1 30 см 
Довжина деталі №2 Дд  №2 Довжина деталі №2 50 см 
Ширина деталі №2 Шд №2 Ширина деталі №2 50 см 

 
Таблиця  5. 

 
Аналіз  технології  обробки  деталей   виробу 

 
 

Складальна  одиниця Схеметичне зображення 
обробки зрізів 

 
Обробка  деталі  „обметочним 

швом” 
 

 
 
Обробка  деталі швом „у підгин  з 

відкритим зрізом”  
 

 
 
З’єднання  деталей  виробу  

мереживом  вив’язаного  гачком. 
 

 
5. Розробка робочої документації 
5.1 Визначення витрат матеріалів на  виріб 
 



 57

Таблиця 6. 
Специфікація виробу 

 
№ 
п/п 

Найменування 
деталей 

Кількість Матеріал Розміри, см 

1 
2 
3 
4 

Основна 
Деталь №1  
Деталь №2 
Мереживо 

1 
6 
4 

відповідно до 
довжини зрізів 
деталей виробу 

льон 
льон 
льон 
нитки ірис 

50 см * 80см 
20см * 30см 
50см * 50см 
5 мотків 

5.2 Скласти технологічну карту на виготовлення виробу ( таблиця 5 ). 
 

Таблиця 7. 
 

№ 
п/п 

Послідовність 
виконання робіт 

Поопераційні ескізи Інструменти та 
обладнання 

1 Обробка зрізів деталей 
№1,2 та основної деталі 
„обметочним” швом.  

 Ножиці, швейна 
машина, нитки. 

2 Обробка зрізів деталей 
№1,2 та основної деталі 
„швом у підгин з 
відкритим зрізом”. 

 

Ножиці, швейна 
машина, нитки. 

3 З’єднання деталей №1,2 
між собою та з основною 
деталлю мереживом 
вив’язаним гачком 
нитками ірис. 

 

Гачки, нитки 
ірис, ножиці. 

4 Обв’язування 
скатертини мереживом. 

 

 

Гачки, нитки 
ірис, ножиці. 
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6. Розрахунок собівартості і ціни виробу 
6.1. Визначення собівартості виробу, для виробництва якого потрібні 
наступні витрати. 
6.1.1. Розрахунок матеріальних витрат 

Таблиця  8.  
Розрахунок витрат матеріалів 

 

Отже  Ц1=25грн.50коп. 
 

6.1.2. Вартість витрат на електроенергію при роботі на верстатному 
обладнанні: робота  на швейній  машинці  протягом часу  t=5год.;волого-
теплова  обробка  електропраскою  протягом tn   =0,5год. 

При  тарифі  на  електроенергію  0,17 грн./(кВт * год.) ціна  спожитої  
електроенергії  складає 

Цс=0,17*0,65=0,11грн. Мз=Ц1+Ц2=25,5+0,11=25,61грн. 
6.1.3. Розрахунок оплати праці на підставі, що оплата працівника 3 

розряду складає 1 грн. за годину. 
Pon=8год* 1/год=8грн. 
 
6.1.4 Розрахунок податку на заробітну плату 
Податок  на  заробітну  плату  складає 13% від  заробітної  плати  

Одсс=1грн.04коп.. 
6.1.5. Визначення амортизаційних відрахувань на інструменти і 

обладнання:  
6.1.6. Визначення загальної собівартості виготовлення виробу за 

пунктами 6.1.1-6.1.5 .  
6.1.7. Визначення величини прибутку внаслідок реалізації виробу, який 

складає 10-25 % від собівартості. 
 
7 Розрахунок екологічних параметрів виробництва виробу. 
7.1 Визначити коефіцієнт замкненості виробництва виробу(Кз) з 

врахуванням вторинної переробки відходів. 
Кз= (Нт·Ак)-Онз/(Нт·Ак); 
Ак- об’єм спожитих матеріально-сировинних ресурсів з відходів(кг)=0,01 
Онз- об’єм неперероблених відходів(кг)=0,0008 

Назва 
матеріалів 

Ціна одиниці 
вимірювання, (грн)

Витрати 
матеріалів,кг 

Вартість 
витрат, (грн) 

Тканина,бязь, 
льон (залишки). 

1кг=10грн. 1,5кг 15 грн. 

Нитки  ірис. 1бабінка-2грн. 5баб. 10грн. 
Нитки  №40 1катушка-0,5грн. 1кат. 0,5грн. 
    
  Разом:   25грн.50коп. 
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Нт- фактичне споживання природних ресурсів на одиницю виготовленої 
продукції(кг) 

7.2 Визначити коефіцієнт відходоємності виробництва виробу(Кв) 
Кв=(Онз·Рч/Нт) ·Ак; 
Рч=19 Довідниковий коефіцієнт для деревних і текстильних відходів 
7.3 Визначити коефіцієнт екологічності виробництва(Кє),за умови, що 

відходи будуть перероблені. 
Кє=1-Кв 
7.4 Визначити коефіцієнт безвідходності виробництва(Кб),з врахуванням 

вторинного використання відходів. 
Кб=Кє+Кз/2 
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<0,8 виробництво є 
відходним. 

 
 

ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ «ВИГОТОВЛЕННЯ ПРИХВАТКИ» 
 

Богдан О.Т., вчитель трудового навчання 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 29 м.Кременчука 
Керівник: Чемшит В.Г., методист ПОІППО 

 
1. Розробка технічного завдання 
1.1.Призначення проектованого виробу – збереження рук  від гарячого.  

1.1.2 Експлуатаційні  показники  застосування  виробу  (виду роботи)  на 
практиці. Зручність, естетичний  вигляд. 

1.1.3. Вимоги до виробів (видів робіт) даного призначення – охайність, 
теплоізоляція. 

1.2 Вимоги до конструкції виробу  - зручність. 
1.2.1 Обґрунтування конструкції виробу з точки зору його призначення і 

експлуатаційних   показників - має бути простою, оригінальною, 
характеризуватися різноманітністю оздоблення. Бажано використовувати 
такі кольори, що будуть якнайкраще забезпечувати святкове призначення.  

1.2.2. Вибір відповідної конфігурації виробу для  зручності  використовуємо 
овал, розміром 20х20. 

1.2.3 Вимоги до основних частин виробу, інших елементів, які 
враховуватимуть експлуатаційні показники. у виробі доречно робити всі 
сторони однаковими у вигляді квадрату  

1.3.    Вимоги до матеріалів – надійність , міцність, цупкість. 
1.3.1 Техніко-економічні чинники, які визначають вимоги до матеріалів, 

придатних для виготовлення виробу – матеріал повинен бути недорогий, 
надійний. 
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1.3.2. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробу – виріб повинен легко пратися. 
1.3.3 Експлуатаційні вимоги до виробу – зручність і комфорт. 
1.3.4 Вимоги до матеріалів для основних частин виробу тканина повинна не 

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

Рис 1,2,3. Зразки-аналоги для аналізу: з варіантами зміни 
конфігурації частин виробу 

– призначення виробу:  для декору приміщення;  
– види матеріалів для виготовлення деталей: канва, льон та інша 

тканина, яка має невелике переплетіння; 
– вид конфігурації: перший зразок має овальну форму, зразки 2, 3  – у 

вигляді рукавички.  
– вид конструкції частин та способів їх з’єднання між собою: частини 

мають чіткі геометричні конструкції   
2.1.2. Аналіз конструктивної побудови зразків-аналогів. 

Таблиця 1 
 

Номери зразків Вимоги до конструкції 
№ 1 № 2 №3 

1. Кількість деталей у виробі 4 7 4 
2. Призначення виробу Захист рук  

від гарячого
Захист рук 
від гарячого 

Захист рук 
від гарячого

3. Матеріал деталей Тканина, 
поролон 

Тканина, 
поролон 

Тканина, 
поролон 

4. Габаритні розміри виробу 20х20 30х30 20х30 
5. Складність конструкції 
деталей 

середня висока середня 

6. Надійність роботи у виробі висока висока висока 

Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 
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7. Відповідність  вимогам 
дизайну 

висока висока середня 

8.Естетичний і оригінальний 
вигляд 

середня висока середня 

9. Технологічність виготовлення 
деталей 

середня висока висока 

10. Надійність з’єднань деталей  висока висока висока 
11. Простота з’єднань деталей висока складна складна 
2.1.3. Визначення конструкції виробу 

Таблиця 2 
Визначення майбутньої конструкції виробу 

 

Вимоги до конструкції Номер зразка 
1. Кількість деталей у виробі 1 
2. Призначення деталей 1 
3. Матеріал деталей 1 
4. Габаритні розміри виробу 1 
5. Складність конструкції деталей 1 
6. Надійність роботи у виробі 1 
7. Відповідати вимогам пропорційності форми і ліній 
(вимогам дизайну) 

1 

8. Естетичний і оригінальний вигляд 1 
9. Технологічність виготовлення деталей 1 
10. Простота і надійність з’єднань деталей  1 
2.1.4. Аналіз методів технологічної обробки деталей та їх з'єднань в зразках-

аналогах 
Таблиця  З  

Аналіз технології виготовлення виробу 
 

Назва 
оброблюваних 

деталей 

Ескізне зображення 
конструкції деталей та 

їх з’єднань 

В яких зразках-
аналогах 

використовуються 
Прихватка  овальної  

форми 
 

 Зразок №1 
 

Прихватка у вигляді 
рукавички 

 Зразок №2,3 
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2.2. Висновок за технічною пропозицією: 
– відповідність зразків-аналогів своєму призначенню – 1,2,3. 
– зразок,  який ви  обираєте в якості зразка-прототипу для подальшого 

проектування -1; 
 
3. Ескізне проектування 
 

3.1. Опис зовнішнього вигляду: 
– назва виробу - прихватка; 
– види і асортимент матеріалів для виготовлення деталей – тканина, поролон, 

бейка;  
– кількість – 4,  
– форма - овал 
– розміри деталей 20х20 
– інші елементи і деталі конструкції – бейка; 

 – види з'єднань деталей у виробі – зшивання; 
–  види обробки деталей – вишивка, оверлочування. 
 
4. Розробка технічного проекту 
4.1 Визначити вихідні дані для побудови креслень деталей виробу та розмірні 

характеристики; 
4.2 Розробити і побудувати креслення конструкції деталей виробу в  

масштабі ; 
4.3 Виконати креслення або схеми елементів з'єднання деталей та вузлів 

виробу в масштабі;  
 
5. Розробка робочої документації 
5.1 Визначення витрат матеріалів на  виріб 
 

Таблиця 4. 
 

Специфікація виробу 
 
 
№ 

п/п 
Найменування 
деталей 

Кількість Матеріал Розміри ,мм 

1 основа 1 ситець 200х200 
2 поролонова прокладка 1 поролон 200х200 
3 верх 1 полотно 200х200 
4 бейка 1 атлас 200 
 
5.2 Скласти технологічну карту на виготовлення виробу  
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Таблиця 5 
 

№ 
п/п 

Послідовність виконання робіт Поопераційні 
ескізи 

Інструменти і
обладнання 

1 По викрійці без припусків вирізати 
прокладку із тонкого поролону і 
виворотню сторону із тканини. 

 ножиці 

2 Обидві сторони зметати  Голка, нитка 
3 Виконати вишивку на лицевій стороні 

прихватки. Тканину з переведеним 
малюнком заправляємо в п’яльця і 
виконуємо вишивку нитками муліне. 
Контурні лінії виконуємо стебельчатим 
швом. 

 Голка, нитки 
для 
вишивання 

4 Вишитий візерунок прасуємо з 
виворотньої сторони через вологу 
прокладку.  

 праска 

5 Лицеву сторону  виробу вирізаємо за 
контурами без прибавок на шви. 

 ножиці 

6 Лицеву сторону виробу з’єднати з його  
виворотньою стороною і прокладкою із 
поролона, зметати по краю і обшити 
косою бейкою.  

 Голка, нитки 

7 Край  підвернути всередину і прошити на 
машині.  

 Голка, нитки 

8 Прасувати виріб через вологу прокладку.  праска 
9. З тасьми, або ниток зробити ланцюжок-

петельку, за яку прихватку можна 
почепити.  

 Голка, нитки 

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

Таблиця 6 
Розрахунок витрат матеріалів 

 
Назва 

матеріалів 
Ціна одиниці 

вимірювання, грн./1м)
Витрати 

матеріалів 
Вартість 

витрат, (грн) 
Полотняна 
тканина 

7.00 200х200 0,50 

Ситець 3.10 200х200 0,25 
Поролон 10.00 200х200 1.00 
Муліне 1.00 1000 0,50 

  Разом:                 2.25 
 
Витрати на амортизацію інструментів, які складають 10% від їх вартості 
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Назва інструменту Вартість, грн. Амортизація, коп. 
Ножиці 4 0,40 
Голки ручні 0,2 0,02 
усього 0,42 
 
6.1.2. Вартість витрат на електроенергію при роботі з праскою: Вартість 

витрат на електроенергію під час волого-теплової обробки виробу 0,2 
кВт/год*15,8=0,03 коп.(це потужність праски 0,6 кВт працювала 20 хв.) 

 
6.1.3. Розрахунок оплати праці на підставі, що оплата працівника 3 розряду 

складає 1 грн. за годину - 3 грн. 
6.1.4 Розрахунок податку на заробітну плату – 0.60 грн. 
6.1.5. Визначення амортизаційних відрахувань на інструменти і обладнання - 

відсутнє:  
6.1.6. Визначення загальної собівартості виготовлення виробу за пунктами 

6.1.1-6.1.5 - 6.30 грн.  
6.1.7. Визначення величини прибутку внаслідок реалізації виробу, який 

складає 10-25 % від собівартості у магазині при хватка коштує 9 грн. Отже, 
прибуток становить 2.70 грн. 

 
 

ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ «ДЕКОРАТИВНЕ ПАННО» 
 

Драній НО., учитель трудового навчання ЗНЗ № 12 м.Полтави,  
Чаюн Т.В., учитель,трудового навчання  Ромаданівської  
ЗОШ I-II ст. Миргородського району,  
Глибовинька Л.А., учитель трудового навчання, Сагайдацької 
ЗОШ I-II ст.Шишацького району 
Керівник: Чемшит В.Г., методист ПОІППО 

 
ВСТУП 

 

Для прикрашання та оздоблення дитячої кімнати можна виготовити 
декоративне панно. 

З дуже простих геометричних фігур – квадратів, трикутників, 
прямокутників, трапецій, кіл, овалів, пофантазувати, можна скласти цікаве 
настінне панно за допомогою способу - аплікація. 

 Аплікація (від латинського слова application - прикладання) – спосіб 
виготовлення орнаментів за допомогою накладання різних форм з одного 
матеріалу і закріплення їх на іншому матеріалі, що є фоном. Матеріалом для 
аплікації можуть бути в’язані деталі, шнури, шматочки тканини різної фактури, 
шкіра, хутро. Фоном для аплікації може бути різна тканина (краще сукно, 
парусина, вовняна тканина, трикотаж, картон). З’єднуються аплікації з фоном 
двома способами: приклеюванням і пришиванням. 
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 Виховання смаку у дитини починається з оточуючого середовища - 
домашніх речей, іграшок, гарного та кольорового одягу. 

Для виготовлення декоративного панно не потрібно шукати щось 
особливе, а можна використовувати все, що є у кожного вдома. Це залишки 
ниток, тканин, різні кольорові ґудзики та ін.. А інструменти для роботи - це 
голки, булавки, ножиці, клей ПВА, папір для викрійки, олівець або 
фломастер 
 

СХЕМА РОЗРОБКИ ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ 
 
 

1. Розробка технічного завдання 
  
1.1. Призначення проектованого виробу 

1.1.1. Визначити призначення виробу - виріб призначений для 
прикрашання дитячої кімнати, тому він повинен мати естетичний та охайний 
вигляд.  

1.1.2. Експлуатаційні показники застосування виробу (виду роботи) на 
практиці: оскільки він є прикрасою приміщення то основною вимогою є 
створення гарного та піднесеного настрою дитини, в кімнаті якої він буде 
знаходиться.  

1.1.3. Вплив виробу на якість і ефективність реалізації ним 
експлуатаційних показників: 

Виріб повинен бути добре виготовлений, легко чиститися, 
забезпечувати зручність і комфорт. 

1.1.4. Вимоги до виробів (видів робіт) даного призначення: 
• Виріб повинен мати гарний, охайний вигляд;  
• Бути недорогим у використовуємих матеріалах;  
• Легким у виконанні. Мати естетичний вигляд. 

 
1.2. Вимоги до конструкції виробу 
 

1.2.1. Обґрунтування конструкції виробу з точки зору його призначення 
і експлуатаційних показників: 

Конструкція декоративного панно, відповідно до його призначення має 
бути простою, але оригінальною за композицією; характеризуватися 
використанням різноманітних матеріалів.  

Панно повинне бути яскравим, кольоровим і веселим. 
1.2.2. Вимоги до основних частин виробу, інших елементів, які 

враховуватимуть експлуатаційні показники: 
• Елементи декоративного панно повинні бути лаконічними і 

добре(вписуватися) в інтер’єр дитячої кімнати.  
• Бути простим та легким в експлуатації, гарно приклеєними та 

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

придатних для виготовлення виробу:.  
Тканина повинна бути м’якою, міцною (мати достатній опір на розрив) 
1.3.2. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробу: 

Враховуючи призначення виробу, тканина повинна бути легкою, мати 
приємне відчуття на дотик, світлий м’який радісний колір, позитивно впливати 
на дитину, легко чиститись від пилу. 

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

Малюнок 2. Складається з 
простих елементів, композиція 
малюнку є простою і лаконічною. 
Рекомендується тканина - шовк

Малюнок 1. Складається з 
простих елементів, композиція 
малюнку є постою і лаконічною. 
Рекомендується тканина - 
ситець, бязь. 

Малюнок 3.Складається з простих 
елементів, композиція малюнку є постою 
і лаконічною. Рекомендується тканина - 
різновиди трикотажу.
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Зразки-аналоги для аналізу: з варіантами зміни конфігурації частин 
виробу. 

– призначення виробу:  прикрашання інтер’єру дитячої кімнати, 
виховання у дитини естетичного смаку. 

- види матеріалів для виготовлення деталей: 
 тканина - ситець, бязь, шовк, різновиди трикотажної тканини, 

різнокольорові стрічки, нитка чорного кольору № 40. 
– вид конфігурації: 
 усі три моделі мають прямокутну форму. 
– вид конструкції частин та способів їх з'єднання між собою: 
 Конструкційні частини мають різні геометричні форми і з’єднуються 

способом приклеювання на основну тканину - фон. 
2.1.2. Аналіз конструктивної побудови зразків-аналогів. 

 
Таблиця 1 

 
Номери зразків Вимоги до конструкції 

№ 1 № 2 №3 
1. Кількість деталей у виробі 17 32 56 
2. Призначення виробу Прикрасою інтер’єру 
3. Матеріал деталей Ситець, 

бязь 
Шовк Різновиди 

трикотажу 
4. Габаритні розміри виробу 50x70 50x70 50x60 
5.Складність конструкції деталей Проста Проста Складна 
 6.Відповідність вимогам 
пропорційності форми і ліній 
(вимогам дизайну) 

Відповідає Відповідає Відповідає

7. Естетичний і оригінальний 
вигляд 

Середній Середній Високий 

8. Технологічність виготовлення 
деталей 

– – №3 

9.Простота і надійність з’єднань 
деталей  

– – №3 

 2.1.3. Визначення конструкції виробу 
Таблиця 2 

Визначення майбутньої конструкції виробу 
 

 

Вимоги до конструкції Номер зразка 
1. Кількість деталей у виробі №3 
2. Призначення деталей №3 
3. Матеріал деталей №3 
4. Габаритні розміри виробу №3 
5. Складність конструкції деталей №3 
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6. Надійність роботи у виробі №3 
7. Відповідати вимогам пропорційності 
форми і ліній (вимогам дизайну) 

№1, №2, №3 

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

 
2.1.4 Аналіз переваг якостей спроектованого виробу в порівнянні із 

якостями двох відомих зразків - аналогів:основа виробу - фон - має велику 
прочніть та стійкість, деталі з трикотажної тканини не деформуються та не 
осипаються, виріб має більш естетичний вигляд. 

2.1.5.Недоліки спроектованого виробу:підлягає тільки сухому чищенню. 
2.1.6. Аналіз методів технологічної обробки деталей та їх з'єднань в 

зразках-аналогах:обробка країв основного фону за допомогою машинних швів. 
Виконання швів в підгін з закритим зрізом. Приклеювання на основну деталь 
тулуба дрібних деталей послідовно. Пришивання машинним швом на фон 
основних деталей. Пришивання стрічок вручну. 

Таблиця З  
 

Аналіз технології виготовлення виробу 
 

Назва 
оброблюваних 

деталей 

Ескізне зображення 
конструкції деталей та їх 

з’єднань 

В яких зразках-
аналогах 

використовуються 
1. Загальний фон  Зразки №,1,2, 3 

2. Елементи деталей 
геометричної форми 

  
 
 

Зразки № 3 

 
2.2. Висновок за технічною пропозицією: 

– відповідність зразків-аналогів своєму призначенню: всі зразки - 
аналоги відповідають своєму призначенню завдяки використанню різних видів 
тканин. 

– технологічність запропонованих зразків: 
 малюнок №1 - простий (тонка тканина); 
 малюнок №2 - простий (тонка сипуча тканина); 
 малюнок №3 - складний (міцна тканина) 
– естетичність краса виробів:   усі зразки мають гарний естетичний 

вигляд, оригінальні щодо дизайну і можуть використовуватися як зразки для 
подальшого проектування. 

– зразок, який ви обираєте в якості зразка-прототипу для подальшого 
проектування: малюнок №3, що цілком відповідає вимогам та своєму 
призначенню. 
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3. Ескізне проектування 
 
3.1. Опис зовнішнього вигляду: 
- назва виробу: декоративне панно для дитячої кімнати; 
– види і асортимент матеріалів для виготовлення деталей: 

виготовлення обраного панно рекомендується трикотажна тканина (основна і 
оздоблювальна).  

– кількість, форма, розміри деталей, інші елементи і деталі 
конструкції:  всього - 56 деталей : 30 деталей - овальної форми, 10 деталей - 
трикутної форми, 15 деталей - ромби, фон - прямокутної форми, стрічки 
різнокольорові - довжиною 2 м. 

– види з'єднань деталей у виробі:   способом наклеювання на основу та 
пришивання до основного фону 

– види обробки деталей:  ручна обробка, волого - теплова обробка. 
– вимоги до матеріалів:   матеріали мають бути щільними, не 

деформуватися, мати м’який радісний колорит, створювати комфорт, 
позитивно впливати на дитину. 

 
4. Розробка технічного проекту 
4.1 Розробити і побудувати шаблони (допоміжні покажчики ) 
4.2. Виконання креслення або схем елементів з’єднання деталей та вузлів 

виробу в масштабі (допоміжні покажчики ) 
 
5. Розробка робочої документації 
5.1 Визначення витрат матеріалів на виріб: 

Таблиця 4. 
 

Специфікація виробу 
 
№ п/п Найменування деталей Кількість Матеріал Розміри , мм 
1.  очі 20 трикотаж за шаблоном 
2.  ніс 5 трикотаж за шаблоном 
3.  Лапи 10 трикотаж за шаблоном 
4.  Крила 10 трикотаж за шаблоном 
5.  Тулуб 5 трикотаж за шаблоном 
6.  Брошко 5 трикотаж за шаблоном 
7.  Стрічка 5 атлас кожна по 20 см 
8.  Стрічка 12 атлас кожна по 8 см. 

 
5.2. Скласти технологічну карту на виготовлення виробу 
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Таблиця 6 
Технологічна карта виготовлення виробу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Розрахунок собівартості і ціни виробу 

 

Розрахунок витрат матеріалів 
Назва матеріалів Ціна одиниці 

вимірювання, (грн)
Витрати 
матеріалів 

Вартість 
витрат, (грн) 

Відходи трикотажна 
тканина 

- - - 

Клей ПВА 2 грн. 1бут. 2 грн. 
Папір - - - 
Стрічки 0,60 2 м. 1,20 грн. 
Нитки № 40 1 грн. 1 1грн. 
Металеві прути - - - 

Разом: 4,20 грн.
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ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ «М’ЯКА ІГРАШКА» 
 

Нестеренко Є.І., учитель трудового навчання  
Комсомольської   гімназії імені В.О.Нижниченко 
та творча група учнів 8-В класу 

  Керівник: Чемшит В.Г., методист ПОІППО 
 

1. Розробка технічного завдання 
1.1 Призначення виробу, що проектується 
Мистецтво виготовлення іграшок - один із найдавніших видів народної 

художньої творчості. Своєрідність їх виготовлення виявляється умовами 
побуту і праці, звичаями народу, національним характером, кліматичними 
умовами і використаним матеріалом. 

Із глибини віків прийшли до нас традиції швацької іграшки-ляльки, шитої 
із клаптиків тканини, хутра. 

Саморобна іграшка із тканини і хутряного клаптя все частіше входить у 
розряд сучасних сувенірів. Простота їх. виготовлення, яскрава декоративність 
завоювали симпатії дітей і дорослих. 

Часто, прикрашаючи інтер'єр, іграшки, крім декоративної, виконують і 
декоративно-утилітарну функцію. Наприклад, настінні іграшки з кишенею -для 
зберігання щіток, гребінців, розчісок та інших побутових дрібничок; 

іграшки-сумки; напільні іграшки-килима, іграшки-подушки. 
Особливою яскравістю вирізняються іграшки, виконані з яскравої 

тканини в поєднанні з синтетичним хутром. В їх декоративній розробці часто 
використовується тасьма, різні шнури, аплікація і вишивка шерстяними 
нитками. 

Виготовлення саморобних іграшок -це не тільки поєднання різних видів 
робіт, але і відкриття прекрасного світу народного мистецтва, який несе в собі 
багатовікові уявлення про красоту і гармонію. 

1.2 Вимоги до конструкції 
Декоративна обробка, відмова від натуралістичного рішення образу, 

порушення звичних пропорцій, умовна трактовка форми, з однієї сторони, 
допомагають виявити характер іграшки, зробити її більш потішною, живою, з 
іншої сторони надають їй схожість із кращими зразками народної іграшки. 

М'які іграшки виготовляють із відходів хутра різного кольору, старого 
хутряного одягу, непридатного для одягання, набивка (вата чи залишки від 
крою ). Спочатку розглядають малюнки, де зображені звірята, казкові герої; і 
вибирають ті, які подобаються. Потім змальовують їх силуети або самостійно 
малюють на картоні за власним задумом. 

1.3 Вимоги до матеріалів 
Для виготовлення об'ємної м'якої іграшки необхідні певні матеріали, 

інструменти і пристрої. 
Тканина, хутро. Тканину бажано підбирати різну за кольором, 

структурою, видом. Гладенький і набивний ситець, байку, трикотаж, фланель і 
інші матеріали придатні для пошиття сувенірів та різних костюмів для іграшок, 
а також для оздоблення. Драп, сукно, повсть та інші цупкі тканини підходять 
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для виготовлення декоративних настінних іграшок і для об'ємних 
комбінованих. 

Для  виконання  об'ємних  набивних  іграшок  рекомендується 
використовувати коротковорсове синтетичне хутро, воно легко обробляється і 
гарно зберігає форму іграшки, а також плюш. Довговорсове синтетичне і 
натуральне хутро більше підходить для оздоблення іграшок і комбінування з 
коротковорсним хутром, із любим видом тканини та іншими матеріалами. 

Нитки. Для шиття іграшок потрібні котушечні нитки №30,40 різного 
кольору. При оформленні декоративних швів по лицевій стороні іграшки 
використовують муліне, ірис, вовняну пряжу. 

Тасьма, сутаж, кольорові стрічки, ґудзики. Ці матеріали потрібні для 
з'єднання частин іграшки і оформлення виробів. 

Картон. Потрібний для виготовлення викрійок-лекал і каркасів деяких 
видів іграшок. 

Поролон, дріт, вата. Із поролону роблять каркаси для плоских іграшок. 
Для каркасів об'ємних іграшок використовують м'який дріт. Ватою набивають 
пошиті форми іграшок. 

 
2. Розробка технічної пропозиції 
2.1 Аналіз моделей-пропозицій 
Звичайно, такі сувеніри можна купити і в магазині. Причому вони 

можуть бути фарфорові, скляні, шоколадні - зрештою будь-які. Але, якщо їх 
зробити власними руками, вони куди більше порадують і вас, і того, кому ви їх 
подаруєте. Ми пропонуємо вам найлегші моделі, їх зможе зробити навіть 
малюк. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Усі ці іграшки відповідають своєму призначенню, достатньо прості 

з точки зору технологій виготовлення 
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2.2 Висновок по технічній пропозиції 
У результаті проведеного аналізу моделей-аналогів можна зробити 

наступний висновок. Усі моделі відповідають своєму призначенню. Крім того, 
вони достатньо прості з точки зору технології виготовлення. Використана 
тасьма надає іграшкам естетичний вигляд, але найбільш відповідає вимогам 
третій варіант іграшки. Завершальним етапом даного дослідження є розробка 
ескізного проекту. У результаті розроблено ескіз майбутньої моделі з точним 
описом зовнішнього вигляду. 

 

3. Ескізний проект 
З.1.  Опис зовнішнього вигляду 
Цуценя виготовлене із хутра двох кольорів. Із темного - тулуб, черево, 

голова, хвіст, вуха (дві частини), лоб (одна частина). Із хутра світлого кольору - 
вуха (дві частини), ніс і підборіддя (по одній частини ). 

 

4. Розробка технічного проекту 
Самим головним етапом при проектуванні виробів являється технічний 

проект. У ході його виконання здійснюється вибір матеріалів на виріб, 
вивчається розмірна характеристика типової фігури, обумовлюється вибір 
припусків на обробку швів, виконується розрахунок і креслення основи 
конструкції виробу, виконується моделювання. 

При роботі над технічним проектом розробляються методи технологічної 
обробки складальних одиниць(вузлів) і всього виробу в цілому. Крім цього, 
проектуються елементи художнього оформлення з методикою і способами їх 
виконання, виконується комплект лекал виробу, а також розробляються норми 
витрати матеріалу. 

Послідовність виготовлення 
 

Дві деталі тулуба зшити по лінії АБ, а деталі черевця по лінії ВГ. Спинку 
і черевце складіть так, щоб збіглися лапки, і зшийте, залишивши отвір у шиї. 

Форму виверніть, у передні лапки частин, які зшиваються попарно: дві 
деталі мордочки і дві деталі потилиці.Потім їх з'єднують, вивертають, готову 
форму наповнюють ватою.Хутряні вушка слід робити на підкладці, бажано з не 
дуже товстої тканини. Очі, носик, язичок підбирається самостійно. 

 

5. Розробка робочої документації 
5.1. Розробка робочих лекал 
Назва деталей Кількість лекал Кількість деталей крою 
1 – голова 1 2 
2 – потилиця 1 2 
3 – тулуб 1 2 
4 – черевце 1 2 
5 – вухо 1 4 
6 – хвіст 1 2 
7 – ніс 1 1 
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Для визначення собівартості іграшки необхідно зробити розрахунки 
витрат. 

5.2. Розрахунок матеріалів 
 
Матеріал Ціна 1 кг Витрати Всього

трикотажні клапті 10 гр. 100г 1 гр. 
наповнювач (вата) 2 гр.08 коп. 1 ул. 2 гр.08 коп. 
Нитки 1 гр. 80 коп. 1 шт. 1 гр. 67 коп.
Всього  4 гр. 75 коп.

Витрати на амортизацію інструментів, які складають 10% від їх вартості. 
 

Назва інструменту Вартість (гр.) Амортизація ( коп.)
ножиці 8 0.80 
Голки ручні 0.4 0.04 
Голки машинні 0.1 0.01 
Всього  0.85 

Розрахунок оплати праці на підставі 20% від затрат на виготовлення 
іграшки: 5 грн.60 коп. = 1грн.12 коп. 

Загальна собівартість виробу: 4грн.75 (матеріальні затрати) + 
0грн.85(амортизація інструментів ) + 1грн.12 коп. (оплата праці = 6грн.72 коп.) 

Рентабельність 20% від собівартості й виготовлення іграшки = 
1грн.34коп. Загальна собівартість іграшки: 6.72+1.34 = 8 грн. 06 коп. 
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ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ 
«В’ЯЗАННЯ СЕРВЕТКИ ГАЧКОМ» 

 
Янко В.М., вчитель трудового 
 навчання ЗОШ І-ІІІ ст. м.Полтави 
Керівник: Чемшит В.Г., методист ПОІППО 

 
1. Розробка технічного завдання 
1.3. Призначення проектованого виробу що проектується. 
В’зання гачком - не дуже складний вид рукоділля. Для цього необхідно 

мати лише нитки і гачок. Нитки для плетіння гачком використовують різні: 
вовняні, шовкові, бавовняні, лляні, напівшерстяні. Дуже часто поєднують нитки 
двох видів. Для в’язання використовують також тасьму, металізовані нитки, 
тоненькі стрічки.  В’язальні гачки бувають металеві, пластмасові, дерев’яні, 
кістяні; короткі та довгі; різної товщини. Для роботи їх підбирають за 
товщиною нитки. Гачки різняться за номерами. Номер гачка - це його діаметр у 
міліметрах. Серветка яку ми  будемо плести використовують як оздоблення 
оселі,  як подарунок під вази, бокали. 

1.1.2.Вимоги до виробу  даного призначення. 
Серветка повинна легко пратися, мати естетично оформлена. 

Розробляючи серветку необхідно враховувати, де вона буде застосовуватися.  
1.3. Вимоги до конструкції виробу 
1.3.1. Обґрунтування конструкції виробу з точки зору його призначення  і  

експлуатаційних показників   
В’язання серветки відповідно до її призначення має бути простою, але 

водночас оригінальною; характеризуватися різноманітністю технік плетіння. 
Серветка може бути різної форми складатися з елементів з різних технік: 
стовпчик з накидом, стовпчик з однією вершиною.   

1.3.2. Вибір відповідної конфігурації виробу. 
При виборі відповідної конфігурації серветки необхідно враховувати де 

вона буде застосовуватися. 
1.4. Вимоги до матеріалів 
1.4.1 Техніко-економічні чинники, які визначають вимоги до матеріалів, 

придатних для виготовлення виробу. 
Для плетіння гачком найчастіше використовують бавовняні нитки №10, 

лляні, напівшерстяні або ірис. Нитки можуть бути однотонні або 
різнокольорові. Також потрібно знати, що гачки мають відповідні номери, які 
необхідно підбирати під номер нитки.   

1.4.2. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробу. Враховуючи призначення 
серветки  вона повинна бути легкою, мати приємне відчуття на дотик, 
позитивно впливати на людину. 

1.4.3  Експлуатаційні вимоги до виробу. 
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Нитки  для плетіння гачком повинні довго залишатися міцними й 
гарними на вигляд після багаторазового прання, прасування. Не втрачати своїх 
кольорів та відтінків. 

 
2. Розробка технічної пропозиції 
2.1 Аналіз зразків-аналогів 
2.1.1.Аналіз моделей-аналогів. 
Зразки-аналоги для аналізу: з варіантами зміни конфігурації частин 

виробу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Призначення виробу: оздоблення оселі. 
 Види матеріалів для виготовлення деталей: використовуються нитки 

№10, гачок відповідного діаметру. 
 Вид конфігурації:серветка круглої форми. 

2.1.2. Аналіз конструктивної побудови зразків-аналогів. 
Таблиця 1 

Номери зразків Вимоги до конструкції 
№ 1 № 2 

1. Кількість деталей у виробі 1деталь 25 деталей 
2. Призначення виробу використовується 

під склянки 
для таці 

3. Матеріали нитки нитки 
4. Габаритні розміри виробу Ø10 50х25 
5. Складність конструкції 
деталей 

відсутня  

6. Відповідність  вимогам 
пропорційності форми і ліній 
(вимогам дизайну) 

відповідає відповідає 

7. Простота і надійність 
з’єднань деталей  

схема з’єднується 
ланцюговим швом 

2.1.3. Визначення конструкції виробу 

Модель 1. Серветка круглої 
форми. Використовується 

основна нитка. 

Модель 2. Серветка складається з 
кількох елементів, виконується 

різними кольорами. 
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Таблиця 2 
Визначення майбутньої конструкції виробу 

 

Вимоги до конструкції номер зразка – 1 
1. Кількість деталей у виробі 1 деталь 
2. Матеріал деталей нитки №10 
3. Габаритні розміри виробу Ø10 
4. Складність конструкції деталей Відсутня 

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

Відповідає 

6. Естетичний і оригінальний вигляд має естетичний вигляд 
 

Аналіз технології виготовлення виробу 
 

2.2. Висновок за технічною пропозицією:  
– відповідність зразків-аналогів своєму призначенню; 
Всі зразки-аналоги відповідають своєму призначенню завдяки їх формам 

та технік виконання. 
– вигляд, якого надають виробам використані в зразках кількість, форма і 

розміри деталей та ін. Серветка круглої форми. Розміри Ø10. 
 
3. Ескізне проектування 
3.1. Опис зовнішнього вигляду: 

 Назва виробу.Серветка круглої форми зразок №1. 
Види і асортимент матеріалів для виготовлення деталей. Для 

виготовлення  обраної моделі рекомендується нитки №10. 
Кількість, форма, розміри деталей, інші елементи і деталі конструкції.  

Серветка являє собою одну деталь круглої форми, розміри і форма залежать від 
схеми в’язання. 

Вимоги до матеріалів.Матеріал повинен бути  м’яким, мати приємний 
колір, гарно пратися й прасуватися. 

Рекомендовані  розміри. Рекомендую серветку Ø10. 
 

4. Розробка технічного проекту.   
В’язання виконується за схемою 
5. Розробка робочої документації 
5.1 Визначення витрат матеріалів на  виріб. 

Таблиця 4.  
Специфікація виробу 

 

№ 
п/п 

Найменування 
деталей 

Кількість Матеріал Розміри, мм 

1 Серветка 1 деталь Нитки №10 10х10 
5.2 Скласти технологічну карту на виготовлення виробу  
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Таблиця 5 

 

№ 
п/п 

Послідовність 
виконання робіт 

Поопераційні ескізи Інструменти і 
обладнання 

1 
Набираємо одну петлю, 
яка утворюється на 
кінці нитки  

 

Гачок, нитки 

2 
Усі наступні петлі 
плетемо так само, в 
результаті чого 
утворюється ланцюжок.  

Гачок, нитки 

3 Пров’язуємо ланцюжок 
з 4 повітряних петель. 
Замикаємо його маємо 
маленьке кільце. 

 

Гачок, нитки 

4 
Потім виконуємо по 
колу півстовпчики. 

 

Гачок, нитки,  
схема 

 

5 
Виконуємо стовпчики з 
двома накидами. 
Ретельно лічимо петлі, 
додаємо їх тільки в 
зазначених за схемою 
місцях. 

 

Гачок, нитки, 
схема 

6 
Пров’язуємо 
виконуючи пишний 
стовпчик далі дивимося 
по схемі. 

 

Гачок, нитки, 
схема 

7 
Далі слідкуємо за 
схемою. 

 
 

Схема 
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6. Розрахунок собівартості.  
6. 1. Розрахунок витрати матеріалів. 
 
Назва 

матеріалів 
Ціна одиниці 
вимірювання, 

(грн) 

Витрати 
матеріалів 

Вартість витрат, 
(грн) 

Нитки 2 грн. 20коп 9м. 50см 2 гр. 11 коп. 
  

 
Разом:        2 грн. 11 коп. 

6.1.2. Розрахунок оплати праці на підставі, що оплата працівника 3 
розряду складає 1 грн. за годину. 

Оплата в’язальниці складає 2 гр. за годину; 3 години потрібно для 
в’язання серветки. 

6.1.3 Розрахунок податку на заробітну плату. 
6.1.6. Визначення загальної собівартості виготовлення виробу за 

пунктами 6.1.1-6.1.5.  
                  2 грню.11 коп. + 6грн.0 коп. + 0 грн.02 коп + 0 грн.08 коп. = 

8 грню.21 коп.  
6.1.7. Визначення величини прибутку внаслідок реалізації виробу, який 

складає 10-25 % від собівартості.  П = 8 грн.21 коп. x 10% = 0 грн.82 коп. 
 

ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ „В'ЯЗАННЯ ШКАРПЕТОК" 
 

Яголковська Т.А.,  учитель трудового навчання  
Решетилівської гімназії  
Різун Ю.С., учитель трудового навчання  
Кобеляцького НВК №1  
Керівник: Чемшит В.Г., методист ПОІППО 

 
 

1. Призначення проектованого виробу: 
Проектованим виробом є шкарпетки, які досить універсальні за своїм 

призначенням, оскільки можуть слугувати як речі повсякденного одягу. 
1.1.1.   Особливості  експлуатації шкарпеток,   що  впливатимуть  на  

його конструкцію. 
Один і той самий узор залежно від якості і товщини пряжі має різний 

вигляд. Тому вибирати узор для в'язання слід тоді, коли вже є пряжа. 
Найвигідніша і найзручніша пряжа - тонка шерсть. З неї можна в'язати будь-
який узор, складаючи разом дві, три й більше ниток. Товста шерсть 
неекономна. Для ручного в'язання краще використовувати щільно скручену 
шерсть, стійкого до фарбування. 

1.1.2. Як виріб впливає на комфортність, зручність і ефективність його 
експлуатації людиною. 

Теплі шкарпетки мають бути у кожного члена родини. В'язання на спицях 
старовинний і цікавий вид рукоділля. Воно відтворює душу і характер жінки, її 
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майстерність. В’язані власноруч шкарпетки – вияв любові та турботи до 
близьких людей.  

1.1.3. Вимоги до виробів в умовах сучасного виробництва. 
Якщо раніше в'язання вважалося лише елементом ручної праці, то зараз 

на сучасному виробництві можна швидше і зручніше зв'язати шкарпетки за 
допомогою в'язальних машин. Але ж не потрібно забувати про ручне в'язання, 
бо найцінніше те, що зроблено власними руками. 

1.2. Вимоги до конструкцій виробу. 
1.2.1.  Обгрунтування конструкцій виробу з точки зору його призначення 

і експлуатації. 
З точки зору призначення шкарпеток їх верхні краї доцільно вив'язати 

узором "резинка 1x1", тому що шкарпетки повинні щільно облягати ногу. Іноді, 
щоб п'ятка була міцнішою, її в'яжуть подвійною, але не з одного клубка, а з 
двох. Другу нитку можна використати бавовняну, синтетичну. 

1.2.2. Вибір відповідної конфігурації виробу. 
Обираємо в'язання шкарпетки 14 розміру. Верхній край шкарпеток 

обробити "резинкою 1x1" – 5 см, а потім – перейти на панчішне в’язання і 
в’язати до щиколотки 5 см. П'ятка вив'язується на 4 спицях. Закінчуємо 
вив'язування шкарпетки, роблячи крутий спуск: по одній петлі на двох спицях з 
кожного боку шкарпетки. 

Останню петлю протягуємо в середину шкарпетки і закріплюємо голкою. 
1.2.3. Вимоги  до основних частин виробу і конструкцій  елементів,  які 

враховують експлуатаційні вимоги. 
До основних частин шкарпетки належить п'ятка. Вона повинна бути 

виконана уважно. Особливу увагу потрібно приділяти розподілу петель на 
спицях, дотримуватися послідовності вив'язування. Петлі потрібно 
підчіплювати одна за одною, пров'язувати їх, звільняючи спиці. Щоб полотно 
середньої спиці підтягувало краї та утворювало коритце. 

1.3. Вимоги до матеріалів. 
1.3.1.  Чинники, які визначають вимоги до матеріалів придатних для 

виробу.  
Якість шкарпеток залежить від ниток з яких вони вив'язані. Нитки 

повинні відповідати його призначенню. Товщина нитки визначається номером 
№ - це кількість метрів нитки з розрахунку на 1 грам, чим більший номер, тим 
тонша нитка. 

Для пари шкарпеток необхідно 90 - 100 г шерстяної нитки. Нитки повинні 
бути міцними та надійними. Для зручності в'язання беремо тонкі спиці № 4. 

1.3.2. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробу. 
Шкарпетки повинні: а) створювати комфортний мікроклімат (відповідати 

погоді, сезону); б) бути легкими, міцними; в) забезпечувати свободу рухів, не 
ускладнювати кровообіг; г) легко пратися. Виконанню санітарно-гігієнічних 
вимог сприяє підбір ниток, розробка раціональної конструкції виробу. 

1.3.3. Експлуатаційні вимоги до виробу.  
Для дотримання цих вимог необхідні: 
а) зручна конструкція;  
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б) якісна обробка деталей і вузлів;  
и) зміцнення окремих деталей.  
1.3.4. Вимоги до матеріалів основних частин виробів. 
Шкарпетки можна в'язати з різних за кольором ниток, але не дуже 

яскравими. Спиці для в'язання краще брати гладенькі, щоб нитки гарно 
сковзали по них. Утворені при в'язанні  вузлики на нитках протягують на 
виворітну сторону шкарпетки. При закінченні в'язання шкарпетки потрібно 
гарно закріпити нитку, щоб не розпустилися петлі. 

 
2. Розробка технічної пропозиції 
Щоб розробити технічний проект шкарпеток, які будемо в'язати 

проаналізуємо 3 зразків-аналогів та оберемо той, який відповідає всім вимогам 
до виготовлення шкарпеток.  

2.1. Аналіз зразків-аналогів. Малюнок 1. Моделі зразків-аналогів для 
аналізу. 

Зразки вив'язаних шкарпеток можна використовувати як елемент 
затишку, як подарунок близькій людині, зроблений своїми руками, як теплу річ 
взимку. 

Зразки виконані з різних ниток, різних кольорів. 
Ми бачимо, що зразки мають однаковий розмір, однакову конструкцію 

елементів в'язання, однаковим способом оброблені верхні краї шкарпеток, 
мають однакову якість виконання, але різний зовнішній вигляд за рахунок 
застосування ниток різних кольорів.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 1.  
Аналіз зразків-аналогів 

 
Вимоги до конструкції Зразки 

 №1 №2 №3 
1. Найкраще підібрані нитки для в'язання 
по якості 

+ + + 

2. Найкраще підібрані нитки за кольором + + + 
3. Вірне виконання при вив'язуванні п'ятки + + + 
4. Вірне виконання миса шкарпетки + + + 
5.Оптимальні розміри висоти шкарпетки + + + 

Мал.1 Мал.2 Мал.3 
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2.1.2. Аналіз конструкцій побудови зразків-аналогів. 
 
Аналізуючи зразки шкарпеток можна виділити такі деталі: (мал.2) 
 

 
1 -резинка 1x1; 
2 - п'ятка; 
3 - основна частина шкарпетки; 
4 - носок шкарпетки. 

 
 
 
 
 
2.1.3. Визначення майбутньої конструкції виробу. 
 
Шкарпетки виготовлені з шерстяних, бавовняних та синтетичних ниток; 

мають однакові розміри. В усіх моделях підібрана якісна пряжа, стійкого 
фарбування. Вірно виконане вив’язування п’ятки та обробка кінця шкарпетки. 
Розміри довжини і висоти шкарпетки відповідають оптимальним. Але ми 
вибираємо як модель-ідеал для проектування зразок №1, тому, що він 
доступний і простий  у виготовленні. Зразки №№ 2,3 оздоблені жаккардовими 
узорами, що є складнішими для виконання учнями 7-8 класів на уроках 
обслуговуючої праці, відповідно державної програми.  

 
3. Ескізне проектування 
 
3.1.  Опис зовнішнього вигляду. 
Зразок № 1 - це шкарпетка в смужку, яка має гарний зовнішній вигляд. 

Для її виготовлення застосовано акрилові нитки, бо вони міцні, приємні на 
дотик, добре утримують тепло, і мають низьку ціну. 

Верхній край шкарпетки вив'язано „резинкою 1x1" на 5-ти спицях. Далі 
основна частина вив'язується в'язкою „лицьові петлі", послідовно виконуючи 
чергування білих і чорних смужок. Уважно рахуються петлі при виконанні 
п'ятки, дов'язується основна частина шкарпетки та плавно закінчується 
виготовлення мису шкарпетки. 

 
3.2. Матеріали та інструменти для виготовлення виробу: 
 
 Для виготовлення шкарпеток необхідні такі матеріали: 
1)  Шерстяні нитки - 90 - 100 грам; 
2)  Нитки для вив'язування п'ятки № 40 - 1 котушка; 
3)  Спиці для в'язання № 4 - 5 штук; 
4)  Ножиці з гострими кінцями; 
5)  Задані схеми для в'язання. 

Мал 2. Деталі шкарпетки. 
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3. Розробка технологічного процесу. 
 
 

Схема в’язання візерунку  
„резинка 1x1" 

 

Схема в'язання лицевих петель 

Х™Х™Х™Х                            
Х™Х™Х™Х     
Х™Х™Х™Х 
Х™Х™Х™Х 
Х™Х™Х™Х 

X-лицьові;  ™ -виворотні

ХХХХ  
ХХХХ                 
ХХХХ 
ХХХХ 
ХХХХ 

Х-лицьові

4.2. Визначення розміру виробу та зняття мірок.  
Щоб визначити розмір шкарпетки, необхідно: 
1)  сантиметровою стрічкою виміряти окружність ноги в найтоншому 

місці вище кісточки; 
2) окружність ноги з п'ятки на підвищення ноги; 
3) виміряти довжину ступні. Розрахункова формула: 
Р = (М1+М2) : 2, де Р – розмір шкарпетки,  М1 – мірка окружності ноги 

через кісточку, М2 – мірка окружності ноги через п’ятку 
М1 = 12 (см); 
М2 = 16 (см); 
 Р = (12+16) : 2 = 14 
Отже, виходячи з мірок і розрахунків ми виготовляємо шкарпетки 14 

розміру. 
5. Розробка робочої документації. 
5.1. Розробка переліку матеріалів, які використовуються на зразок 

виробів. 
Таблиця 2.  

Карта витрат матеріалів 
 

Кількість матеріалу Назва матеріалу 
Ширина Довжина 

Маса, г 

1. Нитки для в'язання шкарпеток — 1 моток 100 г 
2. Нитки для вив'язування п'ятки № 40 — 1 котушка - 

5.2. Технологічна картка на виготовлення шкарпеток 
 
 
 
 
 
 
 
        

 Мал. 1  Мал.2 Мал.3  Мал. 4 Мал.5  Мал.6 
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ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 
виготовлення шкарпетки 

 
1. Знімання мірки. 
2. Визначення кількості петель. 
3. Розрахувати кількість петель і розподілити їх на 4 спиці. 
4. В'язання верхньої частини шкарпетки до п'ятки. 
5. В'язання п'ятки. 
6. В'язання основної частини шкарпетки 
7. В'язання мисика шкарпетки. 

 
Набрати на спиці 48 петель. Всі петлі розподілити на 4 частини ( по 12 

петель). Пров'язати 5 см резникрю 1x1. Потім панчішною в'язкою пров'язати 5 
см (борт шкарпеток). 

Залишити по 12 петель на двох спицях без пров'язування. Інші 24 петлі 
.переводять на одну спицю і в'яжуть панчішною в'язкою 6 см. Поділити 24 
петлі прямої частини на три. Пров'язують 16 петель, вивертають на виворіт і 
пров'язують половину петель, що знаходяться на цій спиці, тобто 8. Знову 
вивертають на лицьовий бік .На спицях утворюють дві боковини по 8 петель,  
середина п'ятки - 8 петель. Потім в'яжуть тільки середину п'ятки — 7 петель 
лицевих , 2 петлі разом і т. д. В результаті повинно залишитися 8 петель. 

Підняти на дві вільні спиці по 8 петель з обох боків п'ятки. В'язати по 
колу 8 см. 

Закінчити в'язання шкарпеток мисиком; спустити по 1 петлі на початку 1-
ої і в кінці 2-ої спиці, на початку 3-ої і в кінці 4-ої спиці доти, доки на спицях не 
залишиться по 1 петлі, які зменшують одну за одною. Смужки виконавець 
чергує за власним розсудом і смаком. Це – творчий елемент.   

Прасувати готові шкарпетки через вологу тканину. 
 
6. Розрахунок собівартості і договірної ціни виробу. 
 

Таблиця 3. 
 

Назва матеріалів Ціна одиниці 
вимірювання 

(грн.) 

Витрати 
матеріалів (м) 

Вартість 
витрат 
(грн) 

1. Акрилові нитки 3 1 моток 3 
2. Бавовняні нитки № 40 1,50 1 котушка 1,50 
  Разом: 4,50 

6.2.     Вартість     витрат     на    електроенергію    під     час    роботи    
на електрообладнанні. 

Вартість витрат на електроенергію при роботі з електроприладами 
проводиться з розрахунком, що за 1 кВат плата становить 15,6 коп., отже, якщо 
на виготовлення шкарпетки необхідно 4 год., з яких 0,08 (год.) - необхідно 
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працювати з праскою, то 0,08- 15,6 = 0,01 (грн.) 
Знаходимо величину матеріальних витрат в цілому  4,50 • 0,01 = 4,51 

(грн.). 
6.3. Розрахунок оплати праці. 
На підставі, що оплата в'язальниці 3 розряду складає 1 грн. за годину, з 

урахуванням знижувального коефіцієнту 6 у шостому класі. 
Якщо в'язальниця пару шкарпеток виготовляє за 4 години, то учень у 6 

класі зможе зв'язати шкарпетки за: 4 год. х 6 = 24 (год.) 
Тоді з урахуванням знижувального коефіцієнту, зарплата в'язальниці 

становитиме: 0,16 грн/год, а так як вона виконує роботу за 4 години, зарплата 
відповідно: 0,16 грн. х 4 год. = 0,64 грн. 

4 грн. : 6 = 0,66 грн. – заробітна плата учнів 
6.4. Розрахунок податку на заробітну плату. 13 % від зарплати 

становить: 0,086 грн. 
6.5. Визначення амортизаційних відрахувань на інструменти і 

обладнання. 
Таблиця 4. 

Амортизаційні відрахування на інструменти та обладнання 
 

Назва 
інструментів та 
обладнання 

Вартість Час зносу 
обладнання 

Амортизаційні 
відрахування

Амортизаційні 
відрахування на 1 
робочу добу (4год.)

Спиці (набір) 3 грн.  30 коп. 30 коп. 
Ножиці 18 грн. 2 роки 180 коп. 0,2 коп. 
Праска 80 грн. 5 років 8 грн. 0,4 коп. 

Всього: 30,6 коп. = 0,3 грн.
6.6. Визначення загальної собівартості виготовлення виробу.  

Таблиця 5  
 

Витрати Вартість витрат, грн. 
Матеріальні витрати 4,50 
Витрати на електроенергію 0,01 
Заробітна плата в'язальниці 0,66  
Податок на заробітну плату 0,09  
Амортизаційні витрати 0,3 
Разом: 5,56 
6.7. Визначення величини прибутку на виготовлення виробу. 
Для існування виробів потрібен прибуток, від собівартості виробу він 

становитиме: 20% від 5,56 грн. і дорівнює 1,11 грн. а договірна ціна 
відповідно: сума собівартості виробу та прибутку від нього: 5,56 + 1,11 = 
6,67 грн. 

7. Розрахунок екологічних параметрів виготовлення виробу. 
7.1. Виробництво шкарпеток – екологічно чисте. 
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ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ  “ОЗДОБЛЕННЯ ФАРТУХА” 
     

Краснощок Н.І., учитель трудового навчання   
ліцею №4 м.Кременчука, 
Лєщіна О.Г., учитель трудового навчання   
ЗОШ І-ІІІ ст.. №12  м.Кременчука 
Керівник: Чемшит В.Г., методист ПОІППО 

 

Вступ 
 

Проект має індивідуальний характер. Розрахований на 5 тижнів. 
Завдання:Ви пошили фартушки з різних тканин, але схожі за 

конструкцією. Кожній дівчині хотілося б мати одяг, який би відобразив 
її індивідуальність, розкрив їх художній смак і довів її майстерність. 
Знайдіть такі способи самовираження та виконайте оздоблення свого 
фартушка. (Додаток 1) 

 

Етапи роботи 
 

I. Організаційно- підготовчий етап 
1. Пошук проблеми – необхідність оздоблення фартушка. 
2. Вироблення ідей та варіантів – треба знати як і де знайти 

варіанти, знайомство з літературою, інформаційними джерелами, добір 
можливих варіантів. 

3. Визначення  оптимального рішення -  характеристика моделей , 
обгрунтування обраного зразка для виготовлення. 

  

Заняття 1.  
  Особливості технологічних процесів оздоблення. Українська 

вишивка – традиційний вид оздоблення одягу. Оздоблення фартухів 
вишивкою . Короткі відомості про види технік вишивання. Орнамент. 
Види орнаментів. Регіональні особливості. (Додаток 2,3) 

Практична робота №1. Визначення типів орнаментів та 
розпізнавання вишивок по регіонах. 

 
II. Конструкторський  етап 
1. Розробка конструкторсько-технологічної документації – 

визначення розмірів оздоблювальних деталей, добір матеріалів , вибір 
інструментів та обладнання , вибір технології обробки вишитих деталей, 
добір матеріалів, вибір інструментів та обладнання, вибір технології 
обробки вишитих деталей, їх з’єднання з виробом. 
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2. Економічне та екологічне обгрунтування. 
3.Організація робочого місця.  

Заняття 2 
Типові умови праці, знаряддя і предмети праці. Вимоги до 

особистістних якостей людини. Санітарно – гігієнічні вимоги під час 
вишивання.  

Практична робота №2. Виконання економічного та екологічного 
обгрунтування, обчислення передбачуваної вартості запланованої 
роботи. 

 

III. Технологічний – виконання  технологічних  операцій по 
вишиванню оздоблювальних елементів , самоконтроль діяльності, 
дотримання технологічної дисципліни, культури праці, оцінка якості. 

Заняття 3. Технологія вишивання штапівкою.  
Практична робота№3. Вправи на виконання шва “штапівка”. 

Оздоблення деталей швом “штапівка”. 
Заняття 4. Технологія вишивання “косим хрестиком”.  
Практична робота №4. Вправи на виконання шва “косий 

хрестик”. Оздоблення деталей швом “косий хрестик”. 
 
IV. Заключний етап. 
1. Кінцевий контроль 
2. Порівняння виготовленого зразка із запланованим 
3. Здійснення оцінки спроектованого виробу 
Заняття 5. Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності 
Практична робота №5 
Прикріплення оздоблення до фартушка. Оцінювання 

виготовленого виробу. 
 

СХЕМА РОЗРОБКИ ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ 
 
 

1. Розробка технічного завдання 
1.4. Призначення проектованого виробу 
1.1.1. Визначити призначення виробу- оздоблювальні деталі для 

фартуха 
1.1.2 Експлуатаційні  показники  застосування  виробу  (виду роботи)  

на практиці фартушок з оздобленням вишивкою застосовується для занять з 
рукоділля та кулінарних робіт. 
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1.1.3 Вплив виробу на якість і ефективність реалізації ним 
експлуатаційних  показників вишиті деталі впливають на покращення 
естетичного вигляду фартушка. 

1.1.7 Вимоги до виробів (видів робіт) даного призначення Оскільки 
даним виробом прикрашають фартух для практичних робіт, основними 
вимогами є покращення зовнішнього вигляду фартуха без зменшення 
екплутаційних якостей виробу. 

1.2 Вимоги до конструкції виробу 
1.2.1 Обґрунтування конструкції виробу з точки зору його призначення і 

експлуатаційних показників конструкція оздоблювальних деталей повинна 
бути простою, кольорове рішення поєднуватись з основною тканиною 
фартушка, обраний малюнок відповідати призначенню фартуха. 

1.2.2. Вибір відповідної конфігурації виробу конфігурація вишитих 
деталей повинна відповідати формі та величіні основної деталі фартуха. 

1.2.3 Вимоги до основних частин виробу, інших елементів, які 
враховуватимуть експлуатаційні показники доречно, щоб форма вишитих 
деталей повторювала форму нижньої частини фартуха, кишені або нагрудника. 

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

придатних для виготовлення виробу тканина повинна бути з полотняним 
переплетенням, доволі тонкою. Мати приємне відчуття на дотик, колір який 
гармонійно поєднується з тканиною фартуха. 

1.3.2. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробу краще використовувати 
тканини бавовняні та лляні, вони мають позитивний вплив на людину. 

1.3.3 Експлуатаційні вимоги до виробу тканина має легко пратися і 
прасуватися, а нитки для вишивання повинні мати стійке фарбування, оскільки 
виріб буде часто використовуватись. 

1.3.4 Вимоги до матеріалів для основних частин виробу 
оздоблювальний виріб  (фартух) повинен мати стійке фарбування, матеріал для 
вишивання лічильними швами краще канва, нитки для вишивання – бавовняне 
муліне. 

 
2. Розробка технічної пропозиції 
2.1 Аналіз зразків-аналогів 
2.1.1. Аналіз форми та габаритних розмірів зразків-аналогів. 
Зразки-аналоги для аналізу : з варіантами зміни конфігурації частин 

виробу.  
 призначення виробу : оздоблення для фартушка, який призначений 

для проведення практичних робіт з рукоділля та кулінарних робіт; 
 види матеріалів для виготовлення деталей канва Аіда або бавовняна 

чи лляна тканина полотняного переплетення, що підходить для лічильних 
технік вишивання, мереживо, бавовняна тканина для аплікацій; 

 вид конфігурації трикутник, прямокутник, квадрат, складна форма; 
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 вид конструкції частин та способів їх з'єднання між собою накладний 
шов з відкритим або закритим зрізом, можна з використанням настрочування 
мережива або тасьми; 

2.1.2. Аналіз конструктивної побудови зразків-аналогів. 

Таблиця 1 
 

Номери зразків Вимоги до конструкції 
№ 1 № 2 №3 №4 №5 

1. Кількість деталей у виробі 2 1 2 2 1 
2. Призначення виробу оздобле

ння 
-//- -//- -//- -//- 

3. Матеріал деталей мережи 
во 

канва ситець канва канва 

4. Габаритні розміри виробу 3     
5. Складність конструкції 
деталей 

проста складна складна проста проста

6. Надійність роботи у 
виробі 

середня хороша хороша середн
я 

хорош
а 

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

 
добре 

 
задовіл. 

 
задовіл. 

 
добре 

 
добре 

8. Естетичний і оригінальний 
вигляд 

добре задовіл. задовіл. добре відмін
но 

9.Технологічність 
виготовлення деталей 

добре задовіл. задовіл. добре відмін
но 

10. Простота і надійність 
з’єднань деталей  

відмін 
но 

добре задовіл. добре відмін
но 

 2.1.3. Визначення конструкції виробу 

Таблиця 2 
 

Визначення майбутньої конструкції виробу 
 

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

Зразок № 1,4,5 

8. Естетичний і оригінальний вигляд Зразок № 5 
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9. Технологічність виготовлення деталей Зразок № 5 
10. Простота і надійність з’єднань деталей  Зразок № 1,5 

 
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; 
Кв.ідх. 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. 
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Таблиця 3 
 

Оцінка якості зразків аналогів і спроектованого виробу 
 

Вид виробу Кофіціент якості 
Зразок № 1 0,75 
Зразок № 2 0,66 
Зразок № 3 0,66 
Зразок № 4 0,66 
Зразок № 5 0,89 
Спроектований виріб Модель 5 
Максимально можливий коефіцієнт 
якості. 

0,9 

    2.1.4.2. Аналіз переваг якостей спроектованого виробу в порівнянні із 
якостями п′ятьох відомих зразків – аналогів. Зразок 5 має одну вишиту деталь, 
яка по змісту візерунка відповідає найкраще призначенню виробу, надійне 
креплення до виробу, по формі добре поєднується з геометрією основних 
деталей фартуха. 

2.1.4.3. Недоліки спроектованого виробу вишивка виконується на 
спеціальному матеріалі – канві, який є доволі дорогим. Візерунок вишивки 
багатоколірний. 

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

Модель 1 – мереживо настрочується 
Модель 2 – деталь трикутної форми вишивається по контуру швом 

штапівка, основний малюнок косим хрестиком, нашивається на виріб швом 
накладним з закритим зрізом. 

Модель 3 – аплікація, прикріпляється петельним швом , стебло та вуса 
вишиваються стебловим швом. 

Модель 4 – вишивка хрестом, нашивається верхня деталь накладним 
швом з відкритим зрізом, нижня деталь – накладним швом з закритим зрізом. 

Модель 5 – вишивка основного малюнка косим хрестом, контур деталі – 
штапівкою, нашивається на фартух накладним швом з закритим зрізом. 

2.2. Висновок за технічною пропозицією: 
– відповідність зразків-аналогів своєму призначенню: всі запропоновані 

види оздоблення відповідають своєму призначенню. 
– технологічність запропонованих зразків: моделі 1,4,5 прості у 

виготовленні, моделі 2,3 – складні 
– вигляд, якого надають виробам використані в зразках кількість, форма 

і розміри деталей та ін.: модель 5 має найкращий вигляд, моделі 1, 2, 4 мають 
деякі недоліки у формі та не мають оригінальності 

– зразок, який ви обираєте в якості зразка-прототипу для подальшого 
проектування: модель 2 , яка майже на 100% відповідає всім вимогам до якості 
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3. Ескізне проектування 
3.1. Опис зовнішнього вигляду: 

 назва виробу оздоблення для фартушка у вигляді вишитої серветки 
прямокутної форми, виконаної швами штапівка та косий хрестик, яке 
приєднується до фартушка накладним швом. 

 види і асортимент матеріалів для виготовлення деталей : канва 
«Аіда», нитки для вишивання, бавовняне муліне. 

 кількість, форма, розміри деталей, інші елементи і деталі конструкції: 
деталь одна прямокутної форми. Розмір деталі: ширина = ширині нагрудника. 
Висота = висоті обраного візерунка + 6 см. 

 види з'єднань деталей у виробі: накладний шов з закритим зрізом. 
 види обробки деталей: вишивка виконується двома швами  - штапівка 

та косий хрестик. 
 вимоги до матеріалів: тканина для вишивання лічильними швами 

кольором, який відповідає кольору фартушка. 
 рекомендовані габаритні розміри деталей: не повинні бути більшими 

за розмір нагрудника фартушка. 
 
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 в  
масштабі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Виконати креслення або схеми елементів з'єднання деталей та вузлів 
виробу в масштабі; (Додаток 6,7) 
 

5. Розробка робочої документації 
5.1 Визначення витрат матеріалів на  виріб 
Таблиця4.  

 Специфікація виробу 
№ 
п/п 

Найменування деталей Кількість  Матеріал Розміри , мм 

1 Вишита оздоблювальна 
деталь 

1 Канва 
Аіда 

120 х 170 

5.2 Скласти технологічну карту на виготовлення виробу  

Таблиця 5. 
 № 
п/п 

Послідовність 
виконання робіт 

Поопераційні ескізи Інструменти і 
обладнання 

1 Визначення 
композиційного центру 
та розмірів тканини для 
вишивки 

лінійка 

2 Закріплення країв 
тканини косими 
стібками від обсипання 

 голка 

3 Вишивання елементів 
візерунку швом 
штапівка 
 

 голка 
п’яльці 

•
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4 Вишивання елементів 
візерунку швом косий 
хрестик  
 

 
 
 

голка 
п’яльці 

5 Прасування вишитої 
деталі 

 
 
 

Праска, 
прасувальна 

дошка 
пропрасувальник 

6 Заметування країв 
виробу 

 
 
 

голка, 
шпильки 

 
7 Накладання 

оздоблювальної деталі 
на фартушок та 
наметування 
 
 
 
 

 
 
 
 

голка, 
шпильки 

 

8 Настрочування 
оздоблювальної деталі 
на фартушок 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

голка, 
шпильки, 

швейна машина 
 

9 Кінцева обробка виробу  
 
 
 
 
 

Ножиці, кілочок, 
праска 

 
6. Розрахунок собівартості і ціни виробу 
 
6.1. Визначення собівартості виробу, для виробництва якого потрібні 

наступні витрати. 
6.1.1. Розрахунок матеріальних витрат 
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Таблиця 6 

Розрахунок витрат матеріалів 
 

Назва 
матеріалів 

Ціна одиниці 
вимірювання, (грн.)

Витрати 
матеріалів 

Вартість витрат, 
(грн.) 

Канва 1 метр - 1,20 грн. 0,3 метра 0,3 грн. 
муліне 1 моток – 1,00 грн. 1,5 мот. 1,5 грн. 
нитки 1 котушка – 1,40 грн. 0,1 кот. 0,14 грн. 
    
  Разом: 1,94 грн. 

6.1.2. Вартість витрат на електроенергію при роботі на верстатному 
обладнанні: 

Вишивання проводилось ручним способом у денний час, тому витрат на 
електроенергію не було. Настрочування оздоблення на фартушок проводилося 
на швейній машині з ніжним приводом. Прасування роботи протягом 5 хв. 
Вартість 1 квт. год = 0,195 грн., Рпр = 1000 Вт 

Е =5/60 год · 0,1 кВт · 0,195 грн.= 0,002 грн.= 0,2 коп.  
6.1.3. Розрахунок оплати праці на підставі, що оплата працівника 3 

розряду складає 1 грн. за годину. Роп = 6 год · 1 грн/год = 6 грн. 
 6.1.4 Розрахунок податку на заробітну плату: Податок складає 13% від 

заробітної плати 
Одсс  = 6 · 0,13 = 0,78 грн = 78 коп.  

6.1.5. Визначення амортизаційних відрахувань на інструменти і 
обладнання: Треба амортизаційні відрахування (10% від вартості обладнання) 
поділити на час зносу обладнання в днях     Аоб = 0,533 грн. 

 6.1.6. Визначення загальної собівартості виготовлення виробу за 
пунктами 6.1.1-6.1.5.     2,24 + 0,002 + 6 + 0,78 + 0,553 = 9,275 грн. 

 6.1.7. Визначення величини прибутку внаслідок реалізації виробу, який 
складає 10-25 % від собівартості.    9, 275 · 0,1 = 0,93 грн.  
   

7 Розрахунок екологічних параметрів виробництва виробу. 
7.1 Визначити коефіцієнт замкненості виробництва виробу(Кз) з 

врахуванням вторинної переробки відходів. 
Кз= (Нт·Ак)-Онз/(Нт·Ак); 
Ак- об’єм спожитих матеріально-сировинних ресурсів з відходів(кг)=0,01 
Онз- об’єм не перероблених відходів(кг)=0,0008 
Нт- фактичне споживання природних ресурсів на одиницю виготовленої 

продукції(кг)  
 
7.2 Визначити коефіцієнт відходоємності виробництва виробу(Кв) 
Кв=(Онз·Рч/Нт) ·Ак; 
Рч=19 Довідниковий коефіцієнт для деревних і текстильних відходів 
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7.3 Визначити коефіцієнт екологічності виробництва(Кє),за умови, що 
відходи будуть перероблені. 

Кє=1-Кв 
7.4 Визначити коефіцієнт безвідходності виробництва(Кб),з врахуванням 
вторинного використання відходів. 
Кб=Кє+Кз/2 
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<0,8 виробництво є 
відходним. 
 

Додаток 1 
 

Екскурс в історію 
 

Література. Чубинский П. Труды этнографическо- статистической 
експедиций въ Западно-русскій край.- К.: 

Редакція загально педагогічної газети, 2004.- 
128с. 

 
На різних територіях—фартухи 

відповідають регіональним особливостям. В 
українському одязі була своя закономірність, 
своя логіка, зумовлена природними умовами, 
способом життя, досвідом майстрів, тісним 
зв’язком із звичаями предків та народними 
традиціями. 

Поступово до людей приходило 
розуміння: яким би ласкавим не було 
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сонце, надійною оселя і смачною їжа, душа може почувати себе ситою 
лише тоді , коли є кожух і свита. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решетилівська вишивка 
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Додаток 3 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель 1 
Оздоблення: мереживо 

 

Модель 2 
Оздоблення: аплікація 

 

М д 3 О д б ї ф
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ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ   
“ТЕХНОЛОГІЯ   ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ.  

ОСОБЛИВОСТІ  УКРАЇНСЬКОЇ  НАЦІОНАЛЬНОЇ КУХНІ” 
 

Ксьонз С.В., вчитель трудового навчання  
ЗОШ І-ІІІ ст.. № 1 імені Панаса Мирного  м. Миргорода, 
учасник обласної СДГ “Проектування як метод  
пізнання в освітній галузі технологія” 
Керівник: Чемшит В.Г., методист ПОІППО 

 
1. Розробка технічного завдання 
1.5. Призначення проектованого виробу   
1.5.1. Визначити призначення виробу  

Модель 4 
Оздоблення: вишивка 

Модель 5 
Оздоблення: вишивка 
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Салати частіше всього подають на початку прийому їжі. Вони, як і інші 
види закусок, збуджують апетит та сприяють кращому засвоєнню їжі. 
Використовують не тільки як самостійну страву, але й як гарнір до м`ясних та 
рибних страв. 

 
1.1.2 Експлуатаційні показники застосування виробу (виду роботи) на 

практиці.  
Салат - це холодна страва з одного або кількох  видів овочів. Залежно від 

його рецептури додають й інші продукти : м`ясо, рибу, крабові палички, ягоди 
тощо. Салати заправляють олією (соняшниковою, кукурудзяною, оливковою, 
соєвою), сметаною, майонезом, різними заправками    

1.1.3 Вплив виробу на якість і ефективність реалізації ним 
експлуатаційних показників.  

Однорідні овочі, нарізані однаково за величиною і формою, надають 
стравам красивого вигляду. А красиве оформлення приносить естетичне 
задоволення, що сприяє виробленню травного соку, що допомагає максимально 
засвоювати всі поживні речовини. Найпростіший набір продуктів для салату 
можна перетворити в делікатес і зробити свій стіл витонченим і привабливим. 

1.1.4 Вимоги до виробів (видів робіт) даного призначення: 
– усі продукти для салату повинні пройти первинну обробку , а деякі ще й 

теплову; 
– після теплової обробки продукти необхідно охолодити ; 
– салати із сирих овочів готують безпосередньо перед подаванням на стіл; 
– заправляють безпосередньо перед подаванням на стіл; 
– готувати і зберігати салати необхідно в емальованому , скляному або 

керамічному посуді; 
– не заправлені салати повинні зберігатися в холодильнику не більше ніж 12 

годин, заправлені - 6 годин. 
1.2 Вимоги до конструкції виробу 
1.2.1 Обґрунтування конструкції виробу з точки зору його призначення і 

експлуатаційних показників.   
У процесі обробки фруктів та овочів велике значення має збереження 

їхнього первісного кольору. Щоб обчищені картопля, фрукти і овочі не темніли 
їх  накривають вологим рушником . Щоб зберегти свіжість барв вінегрету, 
нарізаний кубиками буряк ( що має особливість змінювати продукти у рожевий 
колір) залити олією , додати трохи крапель лимонного соку і тримати в 
холодильнику в окремій закритій посудині. Обробку фруктів у салати робити 
безпосередньо перед подачею. Очищені печериці змочити лимонним соком, що 
збереже їх від потемніння. Почищені фрукти для десертних салатів можна 
припустити в сиропі з додаванням лимонного соку, гвоздики, кориці.  

1.2.2. Вибір відповідної конфігурації виробу.  
Однорідні овочі, нарізані однаково за величиною і формою, надають 

стравам красивого вигляду. Існують різні способи фігурного нарізання овочів 
для приготування і прикрашання салатів: брусочки, соломка, кубики; 
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четвертинки; кружечки, часточки; квадратики (шашки); кільця та напівкільця; 
фігурна оздоблюючи нарізка (зірочки, гребінці, шестерні).  

Зелений салат: складається в пучок десятка листочків і нарізається не 
дуже дрібно ( шашками). 

Зелені огірки: різати їх треба напівкруглими скибочками або кубиками.  
Солоні огірки: шкірку знімають , бо вона груба. Ріжуть спершу вздовж, 

а потім навпіл. 
Помідори: ріжуть шматочками і краще – упоперек,  а потім можна 

різати як завгодно – і часточками, і кубиками. 
Цибуля ріпчаста : ріжуть тонесенькими кружальцями не вздовж, а 

упоперек цибулини. При бажанні розрізають ще на кубики. 
Морква, картопля, буряк : ріжуть будь – як – і кубиками, і соломкою, і 

скибочками, бочечками, грушками, стружкою, спіраллю, кульками, зірочками. 
М’ясо та риба : очищають від кісток, плівок, шкірки і ріжуть соломкою, 

скибочками або кубиками неодмінно впоперек волокна і дуже гострим ножем. 
Яблука та груші : очищають від шкірки, ріжуть і соломкою, і кубиками, 

і скибочками. Іноді натирають на грубій терці. 
Апельсини та мандарини: знімають шкірку , ріжуть кружальцями – і не 

вздовж, а впоперек, виймаючи зернятка, бо саме вони надають фруктовому 
салату гіркоти. Цедру нарізають тонкою соломкою, схожою на локшину. Цією 
соломкою притрушують апельсиновий чи мандариновий салат.  

1.2.3 Вимоги до основних частин виробу, інших елементів, які 
враховуватимуть експлуатаційні показники.  

Як вихідний матеріал для салатів підійдуть більшість овочів та фруктів. 
Вибір підходящого коренеплоду – важливий етап. Овочі повинні бути твердими 
і ні в якому разі не пористими та із в’ялою м’якоттю.  Овочі та фрукти повинні 
гармоніювати одне з одним за смаком та кольором і органічно доповнювати 
одне одного.  

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

придатних для виготовлення виробу.   
Повинні бути основні технологічні нормативні документи, які містять 

єдині вимоги до сировини, готової продукції та дають можливість визначати 
розрахунок сировини при приготуванні страв. Цим документом є „Збірник 
рецептур страв”, в якому вказано: найменування сировини та продуктів, які 
входять до страви, норми закладки продуктів, вихід (маса) окремих готових 
компонентів  і страви в цілому.  

1.3.2. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробу.  
Перед початком роботи:  
– вимити стіл, дошку, інструмент, інвентар, посуд гарячою водою; 
–руки вимити з милом і ополоснути їх 0,2- відсотковим розчином 

хлорного вапна; 
– перед обчищенням овочі помити, первинну обробку здійснювати на 

окремих, призначених для цього столах, для відходів використовувати окремий 
посуд; 
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– зовнішній вигляд овочів та складових страви оцінювати за 
органолептичними показниками – це колір, розмір, структура в розрізі, 
однорідність. 

1.3.3. Експлуатаційні вимоги до виробу.  
Страва повинна своїм зовнішнім виглядом, запахом та смаком 

збуджувати апетит . Привабливо оформлена страв а, гарний посуд, зі смаком 
сервірований стіл повинні приносити людині естетичну насолоду, впливати на 
її настрій. Велике значення має правильне поєднання продуктів за смаком, 
кольором, формою нарізки. При оформленні страви повинна враховуватися 
доцільність, простота, виразність та додержання кольорової гами.  

1.3.4. Вимоги до матеріалів для основних частин виробу.  
Продукти, які входять до складу салатів, повинні бути нарізані тонко, 

охайно – в залежності від виду салату. Овочі повинні бути відкалібровані, 
пластини овочів нарізати в тому положенні, яке вони зайняли після нарізки. Усі 
продукти для салату повинні пройти первинну обробку, а деякі ще й теплову. 
Після теплової обробки продукти необхідно охолодити. Щоб сирі овочі не 
окислилися, їх чистять безпосередньо перед приготуванням страви. Для 
збереження вітамінів овочі потрібно варити у посудині із закритою кришкою. 
Овочі повинні бути твердими, ні в якому разі не пористими.     

 
2. Розробка технічної пропозиції 
2.1 Аналіз зразків-аналогів 
2.1.1. Аналіз форми та габаритних розмірів зразків-аналогів.  
Зразки-аналоги для аналізу : з варіантами зміни конфігурації частин 

виробу. 
– призначення виробу: салати – коктейлі, салати – закуски, десертні 

салати; 
– види матеріалів для виготовлення деталей:  
Салати-коктейлі – це суміш різних готових до вживання продуктів, 

заправлених майонезом, салатними заправками, збитими вершками. 
Використовують варені: м’ясо , рибу, креветки; зелень, ягоди, фрукти, часточки 
або кружальця апельсина чи лимона. Прикрашають горіхами, кокосової 
стружкою, шоколадом, свіжими ягодами, цитрусовими; 

Салати-закуски – це поєднання солоного та гострого. Використовують 
огірки, томати, стручковий перець, редиску, зелень, салати різного кольору, 
яйця варені, м’ясні і рибні продукти, морепродукти, лимони; 

Десертні салати – це поєднання фруктів, різних за своїми смаками та 
приправлених мусами, кремами, йогуртами, желе, сметаною, вершками. 
Використовують різноманітні фрукти, горіхи, прянощі.    

 
Вид конфігурації:  
Салати–коктейлі: з цитрусових – спіраль, кружальця, напівкружальця , 

соломка; яблука, груші – соломка, кубики, скибочки; 
Салати–закуски: бочечки, кульки, грушки, стружка, спіраль, зірочки, 

шестерні, горішки, ланцюжки, віяло; 
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Десертні салати: четвертинки, кружечки, часточки, напівкружечки.     
Вид конструкції частин та способів їх з'єднання між собою: не можна 

поєднувати теплі та холодні овочі, кислуваті, солодкі та гострі смаки; 
дотримуватися способу подачі салату – шарами, окремими видами продуктів на 
одній тарілі, та у змішаному вигляді. Але можна в салаті замінити один продукт 
іншим. Наприклад, м’ясо – ковбасою, і навпаки, один вид фрукту – іншим.  

Зразки аналоги для аналізу :  
№ 1. Салат – коктейль „ Делікатесний” 
№ 2. Салат – закуска  „Вінегрет” 
№ 3. Десертний салат „ Екзотика”     
2.1.2. Аналіз зразків-аналогів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 1 
 

Номери зразків Вимоги до конструкції 
№ 1 № 2 №3 

1. Кількість продуктів у 
страві 

8 7 8 

2. Призначення страви Салат - коктейль Салат - закуска Десертний 
салат 

3. Продукти для страви Картопля, морква,  
гриби мариновані, 
цибуля ріпчаста, 
кукурудза 
консервована, 
яблука, салат 
зелений, майонез 

Картопля, буряк, 
морква, огірки 
солоні, капуста 
квашена, цибуля 
ріпчаста, олія 
рослинна 

Яблука, 
апельсини, 
ківі, родзинки, 
цукор, лимон, 
горіхи, 
вершки 

4. Вага страви 1 порція (120г) 1 порція (100г) 1 порція (150г)
5. Складність рецептури 
страви 

проста складна середня 

6. Відповідність 
співвідношення 
продуктів у страві  

Відповідає Відповідає Відповідає 

7. Естетичний і Середній Низький Високий 

Десертний салат 
„ Екзотика” 

Салат – коктейль„ 
Делікатесний” 

Салат – закуска  
„ Вінегрет” 
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оригінальний вигляд 
8. Технологічність 
виготовлення страви 

Середньої 
складності 

Високої  
складності 

Середньої 
складності 

2.1.3. Визначення конструкції виробу ( Таблиця 2) 
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Таблиця 2 
 

Визначення майбутньої конструкції виробу 
 

Вимоги до конструкції Зразок, в якому вимоги 
реалізовані найкращим 

чином 
1. Кількість деталей у виробі №1 
2. Призначення продуктів №2 
3. Поєднання продуктів №3 
4. Габаритні розміри страви №3 
5. Складність конструкції страви №2 
6. Відповідність співвідношення продуктів у 
страві. 

№3 

7. Естетичний і оригінальний вигляд №1 
9. Технологічність виготовлення страви №1 

 
2.1.4. Аналіз методів технологічної обробки деталей та їх з'єднань в 

зразках-аналогах 
Таблиця  З  

 
Аналіз технології виготовлення виробу 

 
Назва оброблюваних 

деталей 
Форма нарізки В яких зразках-

аналогах 
використовуються 

Картопля Брусочки, соломка, 
кубики; кульки, спіраль, 

бочечки 

 
№1, №2 

Буряк Кубики, квадратики №2 
Огірки солоні Кубики, квадратики №2 
Гриби консервовані  Часточки, четвертинки №1 
Яблука Часточки, кубики, 

соломка 
№1, №3 

Ківі Соломка, кубики №3 
Апельсин Часточки, брусочки №3 
Цибуля ріпчаста Кільця, напівкільця, 

кубики 
№1, №2 

Морква Кубики, соломка, 
кружечки 

№1,№2 
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2.2. Висновок за технічною пропозицією: 
 

 відповідність зразків-аналогів своєму призначенню: всі зразки – 
аналоги відповідають своєму призначенню щодо використання (  за складовими 
елементами);  

 вигляд, якого надають стравам використані в зразках кількість, 
форма нарізки продуктів: усі зразки мають гарний естетичний вигляд, 
оригінальні щодо оформлення і можуть використовуватися як зразки для 
подальшого проектування; 

 зразок,  який ви  обираєте в якості зразка-прототипу для подальшого 
проектування: зразок №1, що цілком відповідає вимогам конструкції та своєму 
призначенню. 

 
3. Ескізне проектування 
 
3.1. Опис зовнішнього вигляду: 
 

 назва виробу: Салат – коктейль „ Делікатесний”; 
 види і асортимент продуктів для виготовлення салату: картопля, 

морква, гриби мариновані, цибуля ріпчаста, кукурудза консервована, салат 
зелений, яблука, майонез;  

 спосіб приготування та подачі: первинно та вторинно оброблені овочі 
обчистити та нарізати. Овочі викласти шарами на листи салату, кожен 
прошарок змащуючи майонезом. Прикрасити складовими салату та зеленню.    

 види обробки продуктів : первинна і вторинна. 
 
4. Форми нарізки та оздоблювальні композиції 
 
4.1. Існує декілька способів оформлення страв: 

 природний ( оформлення страви здійснюється за допомогою початкової 
форми продукту: корнішони, декоративні томати, перець); 

 звичайний ( красиве кольорове поєднання продуктів, охайна нарізка); 
 орнаментний ( на поверхню виробу наноситься малюнок рідким 

продуктом); 
 сюжетний ( зображення елементами продуктів окремих предметів: 

рослин, тварин); 
 дитяча тематика ( з елементів продуктів : зайчики, грибочки, 

квіточки).   
Для салату – коктейлю „ Делікатесний” можна застосувати оздоблення з 

картоплі, моркви, цибулі та яблука. Форми нарізок наведені у таблиці 4.  
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Таблиця 4 
 

Назва продукту Форма нарізки 

Картопля, морква, 
яблуко, гриби 

 

Цибуля 

 

Морква 

 
Види оздоблень із продуктів, складових салату 

Таблиця 5 
Продукт Вид оздоблення 

Цибуля, яблуко, морква, 
кукурудза 

 
 
 
 
 

 

Гриби, морква, 
Картопля 
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Таблиця 6 
 

Види інструментів і пристроїв для ручної обробки овочів  
 

Кухонні пристрої Функціональне призначення   

 

Для приготування страв овочі нарізають і 
подрібнюють за допомогою різних видів ножів, 
терток, шатківниць, картоплем’ялок, виїмок, 
ножів для карбування тощо.  

Існують різні способи фігурного 
нарізування овочів для приготування і 
прикрашання страв. Красиво і оригінально 
можна нарізати овочі, використовуючи такі 
кухонні пристрої: тертки для корейської моркви 
і картоплі – фрі, струнні овочерізки, ножі – 
виїмки (нуазетні) , штопороподібний ніж. 

За допомогою звичайних кухонних ножів 
та спеціальних можна нарізати овочі у вигляді 
зірочок, гребінців, бочечок, грушок тощо – для 
прикрашання страв. 

Спеціальні ножі: для обчищання овочів, 
корінчатий ніж, для карбування овочів, 
жолобковий. 

 
5. Розробка робочої документації 
 
5.1 Визначення витрат продуктів на 1 порцію (120г) салату 

 
Таблиця 7.  

Специфікація виробу 
 

№ 
п/п 

Найменування 
продукту 

Спосіб обробки Маса, г 

1 Картопля Первинний, вторинний 25 
2 Морква Первинний, вторинний 18 
3 Гриби мариновані Первинний 20 
4 Цибуля ріпчаста Первинний 20 
5 Кукурудза 

консервована 
– 15 

6 Салат зелений Первинний 10 
7 Яблука Первинний 20 
8 Майонез – 30 

5.2 Технологічна карта на виготовлення виробу  
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Таблиця 8 
№ 
п/п 

Послідовність виконання робіт Інструменти та 
обладнання 

1 Картоплю і моркву промити Миска, каструля, друшляк     
2 Відварити овочі та охолодити Каструля 
3 Овочі нарізати обраною формою 

нарізки 
Кухонні дощечки, ножі 
для чистки овочів, ніж для 
карбування овочів 

4 Яблука нарізати обраною формою 
нарізки 

Кухонна дощечка, ніж для 
чистки овочів, ніж для 
карбування овочів 

5 Гриби мариновані нарізати обраною 
формою нарізки  

Кухонна дощечка, ніж  

6 Цибулю нарізати обраною формою 
нарізки 

Кухонна дощечка, ніж 

7 З кукурудзи зцідити юшку  Друшляк 
8 Листи салату промити  Друшляк 
9 У підготовлений посуд викласти листи 

салату, на які викласти шарами 
підготовлені нарізані продукти (кожен 
прошарок змастити майонезом) 

Таріль, салатниця  

10 Поверхню салату полити майонезом і 
прикрасити грибами, кукурудзою, 
морквою, зеленню 

- 

6. Розрахунок собівартості і ціни виробу 
6.1. Визначення собівартості виробу, для виробництва якого потрібні 

наступні витрати. 
6.1.1. Розрахунок матеріальних витрат 

Таблиця 9 
Розрахунок витрат матеріалів 

 
Назва продуктів Ціна одиниці 

вимірювання, (грн.) 
Витрати 
матеріалів 

Вартість 
витрат, (грн) 

Картопля 1 кг – 4 грн. 25 г 0, 1 грн. 
Морква 1 кг – 3 грн. 18 г 0, 054 грн. 
Гриби мариновані 1 бан. (250г) – 5 грн.  20 г 0,4 грн. 
Цибуля ріпчаста 1 кг – 4 грн. 20 г 0,08 грн. 
Кукурудза 
консервована 

1 бан. (250 г) – 4 грн. 15 г 0,24 грн. 

Салат зелений 1 пуч. – 2 грн. 10 г 0,2 грн. 
Яблука 1 кг – 4 грн. 20 г 0,08 грн. 
Майонез 1 бан ( 250 г) – 3 грн. 30 г 0,36 грн. 

  Разом:  1,514 
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6.1.2. Вартість витрат на електроенергію при роботі з кухонною 
плитою.   

В матеріальні затрати входять витрати електроенергії: tкп  = 30 хв.    
           Е = Ркп * tкп  , де Ркп – потужність електроплити за 1 годину. 

 Е = 15,5 коп./кВт * 0,5 кВт = 0,078 грн   
6.1.3. Розрахунок оплати праці на підставі, що оплата працівника 3 

розряду складає 1 грн. за годину:     Роп =  1 год. * 1 грн. / год. = 1 грн. 
6.1.4 Розрахунок податку на заробітну плату. 
Податок на заробітну плату та інші податки складають 13% від заробітної 

плати.                            Одсс = 0,13 грн.    
6.1.5. Визначення амортизаційних відрахувань на інструменти і 

обладнання: 
Щоб одержати величину амортизаційних відрахувань на одну робочу 

годину треба амортизаційні відрахування ( 10 % від вартості обладнання) 
поділити на час зносу обладнання в днях. Отже:  

Аоб =  (10% *80 грн.)/ 24 год. = 0,33 грн. 
Плата за оренду приміщення, комунальні послуги, транспортні витрати не 

враховуються, оскільки виріб виготовляється в межах школи. 
   6.1.6. Визначення загальної собівартості виготовлення виробу за 

пунктами 6.1.1-6.1.5 .  
       С = Е +Роп + Одсс + Аоб = 0,078 + 1+ 0,13 + 0,33 =1,54 грн. 
6.1.7. Визначення величини прибутку внаслідок реалізації виробу, який 

складає 10-25 % від собівартості. 
 П = 1,54 * 10 % = 0,154 грн. 
6.1.8. Визначити договірну ціну реалізації виробу як суму за пунктами 

6.1.6 – 6.1.7:                       Цд =  1,54 + 0,154 = 1,69 грн  
 
 
ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ «ПРИГОТУВАННЯ ЯЄШНІ» 

 

Учасники  обласної СДГ “Проектування як метод  
пізнання в освітній галузі “Технологія”:  
Кузуб Л.А., учитель трудового навчання  
Семенівського НВК № 2 
Онищенко І.М., учитель трудового навчання 
 ЗОШ І-ІІІ ст. № 18 м. Кременчука, 
Ляшенко С.В.,учитель трудового навчання Сагайдацької 
 ЗОШ І-ІІІ ст. Шишацького району 
Науковий керівник: Титаренко В.П., к.с/г.н, доцент, 
 декан факультету “Технологій та дизайну” ПДПУ  
Керівник: Чемшит В.Г., методист ПОІППО   

1. Розробка технічного завдання 
4.1. Призначення проектованого виробу 
1.1.1. Визначити призначення виробу –  виріб призначений  для 

споживання в їжу, рекомендується як страва до сніданку  
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1.1.2 Експлуатаційні показники застосування виробу (виду роботи) на 
практиці споживати у свіжому бажано теплому вигляді щоб виріб не втратив 
поживних якостей 

1.1.3 Вплив виробу на якість і ефективність реалізації ним 
експлуатаційних показників  для успішної реалізації потрібні високі естетичні 
та смакові якості виробу 

1.1.4 Вимоги до виробів (видів робіт) даного призначення вироби повинні 
бути виготовлені зі свіжих продуктів високої якості, мати гарний естетичний, 
апетитний вигляд, гарний аромат та високі смакові якості 

4.2. Вимоги до конструкції виробу 
1.2.1 Обґрунтування конструкції виробу з точки зору його призначення і 

експлуатаційних показників  оскільки виріб призначений для споживання в їжу, 
він повинен бути м’яким, уміло  приготований, включати поживні, мінеральні 
речовини, вітаміни тощо 

1.2.2. Вибір відповідної конфігурації виробу залежить від форми 
сковорідки і (зазвичай кругла) та видів нарізання  овочів 

1.2.3. Вимоги до основних частин виробу, інших елементів, які 
враховуватимуть експлуатаційні показники Усі компоненти повинні бути 
свіжими, якісними, екологічно чистимиВимоги до матеріалів 

1.3.1 Техніко-економічні чинники, які визначають вимоги до матеріалів, 
придатних для виготовлення виробу виріб є економічно досить вигідним із 
користю може бути виготовлений у шкільній майстерні 

1.3.2. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробу виріб готувати у чистому 
посуді, з попередньою вимитих та очищених компонентів 

1.3.3 Експлуатаційні вимоги до виробу: для успішної експлуатації виробу 
необхідно надати йому високих смакових, ароматичних та естетичних якостей 

1.3.4 Вимоги до матеріалів для основних частин виробу   Перевірити за 
допомогою овоскопа свіжість яєць, органолептично якість решти продуктів, що 
будуть використані 

2. Розробка технічної пропозиції 
2.1 Аналіз зразків-аналогів 
2.1.1. Аналіз зразків-аналогів: 

1. Яєшня-глазунья 
Яйця –2 шт., масло –10г., соль – 1г. 
2. Натуральний омлет 
Яйце – 2 шт., молоко – 30 г.,  
масло – 10 г., соль – 1 г.,  зелень 
3. Змішаний омлет 
Яйця – 2 шт., молоко – 30 г., 
ковбаса – 47 г., сало – 20 г. 
соль – 1 г., зелена цибуля – 1,  петрушка 

4. Яєшня з овочами 
Яйця – 2 шт., сало – 20 г., перець 
солодкий – 30 г., морква – 1 шт. 
Сіль – 1 г., цибуля (зелень) – 1, 
салат 
5. Омлет паровий 
Яйця – 2 шт., масло вершкове – 
10 г., молоко – 120 г., морква 
Салат 

 призначення виробу: виріб призначений для споживання в їжу, бажано 
у теплому вигляді тобто одразу після приготування 

 види матеріалів для виготовлення деталей:  яйця; масло; ковбаса; овочі; 
перець; помідори; сіль; зелень; петрушка; кріп 
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 вид конфігурації: виріб приготований на круглій сковорідці, елементи 
порізані кубиками  

 вид конструкції частин та способів їх з’єднання між собою:    
конструкція частин – довільна, з’єднані тепловим способом 

2.1.2. Аналіз конструктивної побудови зразків-аналогів.   
Таблиця 1 

Аналіз конструкції  зразків-аналогів 
Характеристика ступеня втілення вимог в зразках Вимоги до 

конструкції Зразок № 1 Зразок № 2 Зразок № 3 Зразок №4 Зразок №5 
1. Кількість 
деталей у виробі 

4 5 7 7 5 

2. Призначення 
деталей 

Призначені 
для 

споживан 
ня в їжу 

Призначені 
для 

споживан 
ня в їжу 

Призначені 
для 

споживан 
ня в їжу 

Призначе
ні для 

споживан
ня в їжу 

Призначе
ні для 

споживан
ня в їжу 

3. Матеріал 
деталей 

Продукти 
харчування 

Продукти 
харчування

Продукти 
харчування

Продукти 
харчуванн

я 

Продукти 
харчуванн

я 
4. Габаритні 
розміри виробу 

∅ 200 мм h 
– 10 мм 

100 г 

∅ 200 мм h 
– 17 мм 

140 г 

∅ 200 мм h 
– 20 мм 

150 г 

∅ 200 мм 
h – 20 мм 

150 г 

∅ 200 мм 
h – 10 мм 

5. Складність 
приготування 

Приготува
ння просте 

Дещо 
складніше 

Приготува
ння 

поступове 
складне 

Поступов
е складне 

Складне 
техноло-
гічне 

6. Поживність Багато 
білків 

Містить 
кальцій 

Досить 
калорійний

Калорійн
ий 

Дієтични
й 

7. Відповідати 
вимогам 
художнього 
оформлення 
виробу 

Прикрашан
ня 

листочкам
и петрушки 

Листками 
салату 

Прикрашан
ня зеленою 
цибулею, 
петрушкою

Цибулею 
і петру-
кою. 
Салат і 
морква 

Морква, 
петрушка 

8. Естетичний і 
оригінальний 
вигляд 

Невибагли
вий 

Невибагли
вий 

Практик-
ність 

переважає 

Симпатич
ний 

Найкращи
й 

естетични
й вигляд 

9. 
Технологічність 
виготовлення 
виробу 

Легко 
готується в 

даних 
умовах 

Придатний 
для 

приготуван
ня 

Придатний 
для 

приготуван
ня 

Придатни
й для 

приготува
ння 

Не при-
датний 
для при-
готування

10. Простота 
приготування 

Простий Поетапний 
простий 

Поетапний 
складні-
ший 

Поетап-
ний 

складніш
ий 

Складний
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2.1.3. Визначення конструкції виробу 
 

Таблиця 2 
Визначення майбутньої конструкції виробу 

 
Вимоги до конструкції Зразок, в якому вимогу 

реалізовано найкращим 
чином 

1. Кількість деталей у виробі Зразок №3 
2. Призначення деталей Зразок №4 
3. Матеріал деталей Зразок №4 
4. Габаритні розміри виробу Зразок №4 
5. Складність конструкції деталей Зразок №4 
6. Надійність роботи у виробі Зразок №1 

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

Зразок №5 

8. Естетичний і оригінальний вигляд Зразок №5 
9. Технологічність виготовлення деталей Зразок №3 
10. Простота і надійність з’єднань деталей  Зразок №1 

 

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

Кп. = Кід. – Квідх. мах., де Кп.  = 1 – 1/9 = 8/9 ≈ 0,89 
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; Кмах = 1 – 1/10 = 0,9 
Результати фіксуються у таблиці 3 та порівнюються. 

Таблиця 3 
Оцінка якості зразків аналогів і спроектованого виробу 

 
Вид виробу Коефіціент якості 

Зразок № 1 0,3 
Зразок № 2 0,4 
Зразок № 3 0,6 
Зразок № 4 0,7 
Зразок № 5 0,5 
Спроектований виріб 0,9 
Максимально можливий коефіціент 
якості. 

0,9 

   
2.1.4.2. Аналіз переваг якостей спроектованого виробу в порівняні із 

якостями п′ятьох відомих зразків – аналогів. 
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Спроектований виріб поєднав найкращі показники зразків аналогів. У 
його компонентах поєднані речовини як тваринного так і рослинного 
походження, що робить його смак насиченим. Виріб має гарне оформлення. 

2.1.4.3. Недоліки спроектованого виробу 
Недоліком виробу можна назвати те, що його не рекомендується вживати 

людям з хворим шлунком, бо його не можна назвати дієтичним 
2.1.5. Аналіз методів технологічної обробки деталей та їх з’єднань в 

зразках-аналогах 
Таблиця 4 

Аналіз технології виготовлення виробу 
 

Назва 
оброблюваних 

деталей 

Опис конструкції 
деталей та їх 
з’єднань 

В яких зразках-
аналогах 
використовуютьс
я 

Масло Розтоплюємо на 
сковорідці 

Зразки № 1, 2,5 

Перець, цибуля, 
морква, ковбаса 

Ріжемо і кладемо 
на сковорідку 

Зразки № 4 

Яйце, салат, 
морква, зелень 

Розбиваємо і 
збовтуємо, 
додаємо на 
сковорідку 

Зразки № 3, 4 

 
 

Прикрашаємо 
виріб 

Зразки № 4, 5 

 
2.2. Висновок за технічною пропозицією: 
– відповідність зразків-аналогів своєму призначенню: 
Усі зразки-аналоги призначені для вживання. Рекомендовано їсти на 

сніданок, або використовувати в якості других страв 
– технологічність запропонованих зразків: 
 4 з 5 запропонованих зразків можна легко приготувати в умовах шкільної 

кулінарної майстерні 
– вигляд, якого надають виробам використані в зразках кількість, і 

розміри деталей та ін.:  Зразки оформлені за допомогою петрушки, салату, 
моркви мають привабливий вид. 

– зразок, який ви обираєте в якості зразка-прототипу для подальшого 
проектування: 

 В якості зразка прототипу я обрала зразок №4, бо він поєднує більшість 
компонентів проектованого виробу. 

 
3. Ескізне проектування  
3.1.  Опис зовнішнього вигляду: 
– назва виробу: яєчня з ковбасою та овочами 
– види і сортамент матеріалів для виготовлення деталей : 
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 яйце -2 шт., масло – 30 г., ковбаса (нарізана кубиками 5×5 мм) – 50 г., 
перець (нарізаний соломкою), морква (нарізана соломкою), цибуля, зелень, 
прикраси: морква сира, салат 

– кількість, форма, розміри деталей, інші елементи і деталі конструкції: 
яйце – 2 шт., масло – 30 г., ковбаса (нарізана кубиками 5×5 мм) – 50 г., 

перець (нарізаний соломкою), морква (нарізана соломкою), цибуля, зелень, 
прикраси морква сира, салат 

– види приготування: виріб готується способом смалення, а потім 
пропарюється під кришкою 20 хв 

– види обробки деталей:масло розтоплюється, яйця – збовтуються, 
ковбаса – нарізається кубиками, овочі – соломкою, овочі та ковбаса – 
обсмажуються, додаються яйця, все це готується 

– вимоги до матеріалів:матеріали повинні бути економічними, мати 
високі смакові та ароматичні якості, бути свіжими та екологічно чистими 

– рекомендовані габаритні розміри деталей: ковбаса кубики 5×5 мм, 
овочі – соломкою. 

 
4. Розробка технічного проекту 
4.1 Визначити вихідні дані для розробки рецептури даної страви 
4.2. Розробити і побудувати креслення конструкції деталей виробу в 

масштабі  
4.3 Виконати опис або схеми елементів з’єднання деталей та вузлів 

виробу в масштабі. 

 
 
 
 
 

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

1) Нарізані ковбаса і  
    цибуля 

2) нарізані 
перець, морква 

збовтати 

яйце 

прикрасити 

Розплавити масло на 
сковорідці 

Рис. 2 Варіанти зміни габаритних розмірів деталей 
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Таблиця 5 
Специфікація виробу 

 

 
п/
п 

Найменуванн
я деталей 

Кількість  Матеріал  Розміри, мм 

Яйця  2 Яйця   
Морква  1 Морква  20×3×3 
Перець  1 Перець  20×3×3 
Ковбаса  50 г Ковбаса  5×5 

 
5.2 Скласти технологічну карту на виготовлення виробу 

Таблиця 6 
Технологічна карта виготовлення виробу 

 
Позиція 
деталі за 
специфік
ацією 

п/п 
Послідовність виконання робіт Інструменти  

та  
обладнання 

Нарізанк
и 

Нарізаємо ковбасу та цибулю і 
складаємо в мисочку 

Ніж, дошка, 
мисочка 

Підготов
ка 
пательні  

Нагріваємо пательню на електроплитці 
2хв. 

Електроплитка, 
пательня 

Обробка 
масла 

Кладемо масло на пательню і 
розтоплюємо на повільному вогні 2хв. 

Пательня, 
електро-плитка 

Додаванн
я 
ковбаси, 
цибулі 

Коли масло розтопилося, додаємо 
попередньо порізані ковбасу і цибулю, 
обжарюємо 5 хв. 

Мисочка, 
пательня, 
виделка 

Обробка 
овочів 
Додаємо 
овочі 

Помішуючи вміст пательні, готуємо 
решту овочів, моркву і перець 
нарізаємо 
Додаємо нарізані овочі і перемішуємо. 

Ніж, дощечка, 
мисочка.  
Пательня, 
виделка 

Готуємо 
яйця 
Додаємо 
яйця 

Розбиваємо яйця в мисочку і 
збовтуємо. 
Виливаємо отриману суміш на 
пательню, але не перемішуємо 5 хв. на 
середньому вогні. 

 

Пательня, 
мисочка, виделка 
Мисочка, 
збивалка. 

Пропарюв
ан-ня 

Вимикаємо плитку, накриваємо 
пательню кришкою і залишаємо на 20 
хв. 

Пательня, 
кришка 
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Страва 
готова 

Страва готова Пательня, 
кришка 

Оформле
н-ня 
страви 

На тарілці розкладено листки салату. 
Викладаємо яєчню на листки салату. 
З моркви вирізаємо квіточки і 
сердечки. 
Нарізаємо зелену цибулю. 
Прикрашаємо даними елементами 
страву. 

 

Дошка, ножик 
Ніж, дошка 

Підготов
ка до 

вживання 

Подаємо Тарілка, виделка 
ніж 

 
  
6. Розрахунок собівартості і договірної ціни виробу. 
6.1. Визначення собівартості виробу, для виробництва якого потрібні 

наступні витрати. 
6.1.1. Розрахунок матеріальних витрат 

Таблиця 7 
 

Розрахунок витрат матеріалів 
 
Назва 

матеріалів 
Ціна одиниці 
вимірювання, 

(грн) 

Витрати 
матеріалів 

Вартість 
витрат, (грн) 

Яйця 0,37к. 2/120г. 0,74 
Масло 12 30 0,36 
Морква  2 70 0,14 
Перець 3 50 0,15 
Ковбаса/  Решта 26 50/30 1,30/15 

  Разом: 350                          2,84 
6.1.5. Визначення амортизаційних відрахувань на інструменти і 

обладнання: 
Оскільки виріб дуже швидко готується, то ступінь зношуваності дуже 

незначний і ним можна знехтувати 
6.1.6. Визначення загальної собівартості виготовлення виробу за 

пунктами  
6.1.1 – 6.1.5.  2,84 + 80 + 11 + 17 = 3,92  
6.1.7. Визначення величини прибутку внаслідок реалізації виробу, який 

складає 10-25 % від собівартості з розрахунку на 20% від собівартості 
становить 3,92⋅0,20 ≈ 79 

6.1.8. Визначити договірну ціну реалізації виробу як суму за пунктами  
6.1.6.-6.1.7 Договірна ціна становить 3,92 + 79 = 4, 71 грн., для зручності 

можна округлити до 4,75 
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7. Розрахунок екологічних параметрів виробництва виробу. 
7.1 Визначити коефіцієнт замкненості виробництва виробу (Кз) з 

врахуванням вторинної переробки відходів 
Кз =   0,350⋅0005⋅0,00001= 0,99    Кз=Нт*Ак-Онз   ,  де 

 0,350⋅0005                            Нт*Ак 
Ак – об’єм (маса) спожитих матеріально-сировинних ресурсів з відходів 

(кг); 
Онз- об’єм (маса) неперероблених відходів (кг); 
Нт – фактичне споживання природних ресурсів на одиницю виготовленої 

продукції (кг); 
7.2 Визначити коефіцієнт відходоємності виробництва виробу (Кв). 
Кв=Онз*Рч   *Ак  , де 0,00001⋅19⋅0005 = 0,0003 
                                                 Нт                                0,350 
Рч =19 – довідниковий коефіцієнт для деревиних і текстильних відходів. 
7.3 Визначити коефіцієнт екологічності виробництва (Ке), за умови, 

що відходи будуть перероблені. 
               Ке = 1-Кв       Ке  = 1 – 0,0003 = 0,999 
7.4 Визначити коефіцієнт безвідходності виробництва (Кб) з 

врахуванням вторинного використання відходів. 
                     Кб =Ке+Кз           Кб =    0,999 + 0,99 = 0,99 
                             2                                         2  
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. 

 
 

ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ “СВЯТО ВРОЖАЮ” 
 
Севериненко О. В., учитель трудового навчання  
ЗОШ I-III ст.  №12 м. Кременчука 

 
Проект має груповий характер. Розрахований на 6 тижнів, виконується 

групою з 4 дівчат, тобто ланкою. Його проведення під час вивчення модуля 
«раціональне ведення домашнього господарства» теми «нормування 
харчування в сім’ї. Технологія приготування страв» у 6 класах. 

Організаційно-підготовчий та технологічний етап виконується групою, а 
конструкторський та заключний оформлюються індивідуально відповідно до 
обраних страв. Кожен розробляє технологічну карту, готує історичні довідки 
про одну зі складових даної страви або саму страву, розраховує енергетичну 
цінність та собівартість страви, вимоги до якості, пропонує одну з з 
розважальних моментів на святі врожаю. 

У 6 класі проекти базуються на методі фантазування. Тому учням 
пропонується завдання с творчими та ігровими моментами. 
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ЗАВДАННЯ: Уявіть, що ви живете в світі вегетаріанців, тобто людей, 
які харчуються виключно рослинною їжею. А тварини живуть своїм життям і 
людину сприймають як товариша. На кінці сезону збору врожаю кожна сім’я 
відмічає свято врожаю. У цей день родина збирається разом, готуються всі 
страви з дарів природи. І чим краще зібраний врожай, тим багатіший стіл і 
веселіше гуляння. 

Яким би був стіл у вашій родині? Як би ви прикрасили страви? Чим 
пригостили своїх родичів? Як би їх розважали? 

 
ЕТАПИ РОБОТИ 

 
I. Організаційно-підготовчий етап. Включає в себе пошук і аналіз 

проблеми, планування проектної діяльності за етапами, збір, вивчення й 
обробка інформації з теми проекту 

Заняття 1: нормування харчування у сім’ї. Відомості про енергетичну 
цінність харчових продуктів. Поняття про норми харчування людей різного 
віку, ваги, різного фізичного навантаження. Вплив порушення норм харчування 
на організм людини. Харчові обмеження в системі харчуванні – вегетаріанство. 

 
II. Констукторський етап. Передбачає: пошук оптимального вирішення 

завдання проекту (дослідження варіантів виконання з урахуванням сучасних 
вимог гігієни, культури харчування, вибір технології виготовлення, способу 
оформлення страви і дегустування, прийомів подавання до столу). 

Заняття 2: первинна обробка овочів. Умови зберігання свіжих овочів. 
Способи подрібнення овочів. Способи збереження вітаміну С під час обробки 
овочів. Правила безпечної роботи, організація робочого місця та санітарно-
гігієнічні вимоги під час первинної обробки овочів. Посуд для приготування і 
подавання салатів. Технологія приготування салатів з сирих овочів.  

Заняття 3: види теплової обробки овочів. Технологія приготування 
варених, тушкованих та смажених овочевих страв. Правила безпечної праці, 
організація робочого місця та санітарно-гігієнічні вимоги під час теплової 
обробки овочів. Посуд для теплової обробки овочів. 

 
III. Технологічний етап. Складання плану практичної реалізації проекту, 

виконання запланованих технологічних операцій, поточний контроль якості, 
внесення змін, доповнень, за потребою у технологію.  

Заняття 4: практична робота 1: 
Приготування салатів з сирих та варених овочів. Сервірування столу. 
Заняття 5: практична робота 2: 
Приготування других страв з використанням різних видів теплової 

обробки овочів. 
Визначення їх якості, подавання до столу. Сервірування стола. 
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IV. Заключний етап.  Оцінка якості страви, аналіз результатів 
проектування, обгрунтування економічних показників, розрахунок собівартості 
виробу, енергетичної цінності. 

Заняття 6:  захист творчого проекту. Тематичне оцінювання.  
 

I. Організаційно-підготовчий етап.  
У процесі життєдіяльності людина постійно витрачає свою енергію. 

Джерелом цієї енергії є їжа. Отже, їжа повинна бути достатньо калорійною і 
відповідати статі, віку, стану здоров'я, роду занять, кліматичним умовам 
проживання і т.п. Недостатньо калорійна їжа призводить до виснаження 
організму і спричиняє виникнення відхилень у його функціонуванні та різних 
хвороб. Якщо ж калорійність їжі перевищує енергетичні витрати організму 
людини, то розвивається ожиріння – накопичення надлишкових жирових 
відкладень. 

Середня добова норма енергії для дорослих людей від 3000 до 5000 кКал, 
для дітей 8-13 років – 2000 кКал.  

 Перелік страв, які людина споживає протягом дня (меню) повинен бути 
максимально різноманітним за своїм складом, щоб повністю відновлювалася 
витрачена енергія, підтримувався енергетичний баланс.  

 Те, як ми виглядаємо, напряму залежить від того, що і як ми вживаємо у 
їжу. Існують оздоровчі системи харчування, обираючи їх можна очистити свій 
організм та оздоровити його. 

 Наприклад – вегетаріанство, коли людина відмовляється від споживання 
м'яса та м'ясних виробів. Якщо в раціоні відсутнє м'ясо, а організм потребує 
вітаміни та мікроелементи, які є в ньому, треба не забувати про продукти, 
багаті на білок та залізо – горіхи, боби; кальцій – кисломолочні продукти, яйця, 
спаржа, родзинки; цинк – гречана каша, кукурудза, морепродукти; вітаміни В12 
– соя, сир. 

 Вегетаріанство необхідне для людей з хронічними захворюваннями, 
пов'язаними з роботою кишківника, печінки. 

 Але дітям та підліткам надовго не можна відмовлятися від продуктів 
тваринного походження, адже білок – це будівельний матеріал для клітин, а 
холестерин потрібен нервовій системі, без нього може погіршитись розумова 
діяльність. Але проводити нетривалі овочеві дієти корисно всім.  

Ми спробуємо відсвяткувати день збирання врожаю саме так. Наш 
народ дуже гостинний і веселий. Особливо на свята кожна берегиня готує 
багатий стіл. У ці дні можна поласувати і варениками, і пирогами, і кулічем, але 
на кожному столі в особливій пошані будуть овочеві страви. 

Свято – це не тільки смачна їжа, а й веселощі і танці. Тоді щедрість 
частування компенсується витратами енергії. Свята дають заряд позитивних 
емоцій, що дуже корисно для здоров'я. Тому ми пропонуємо різні конкурси та 
ігри. 

Переглянувши різну літературу, ми знайшли дуже багато овочевих та 
плодовоягідгних страв: салати, закуски, перші страви, другі страви гарніри 
десерти, напої 
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Овочі – основне джерело вітамінів, мінеральних солей, вуглеводів, 
рослинних білків, необхідних для нормальної життєдіяльності організму. 

 З усіх рецептів ми повинні скласти меню для святкового обіду, яке 
відповідало б певним вимогам: 

1. Страви повинні бути вегетаріанськими 
2. Відповідати віковій групі 
3. Енергетична цінність не більше 1000 кКал  
4. Естетичний вигляд оформлення 
5. Відповідати вимогам до смакових якостей 
6. Простота при виготовленні 
7. Невисокі економічні витрати. 
 
II. Конструкторський етап. 
1) Первинна обробка овочів.  
Салат – це холодна страва з одного або кількох видів овочів. Салати 

заправляють олією, сметаною, майонезом, різними заправками.  
Прикрашають салати зазвичай тими ж продуктами, з яких вони 

приготовлені, використовуючи певні способи фігурного нарізування. 
 Подають салати на початку обіду, вечері як самостійну страву (закуску), 

або як гарнір. 
Для подавання салатів використовують спеціальний посуд – салатниці 

різної форми і ложки. 
 Салати збуджують апетит і цим самим допомагають травленню, отже 

підвищують засвоєння їжі. А клітковина, якою багата листова зелень, стимулює 
рухову функцію кишечника. 

Поради: 
1. Мити овочі під струменем води, а моркву, буряк, редиску – потерти 

щіткою. 
2. Різати і чистити овочі рекомендують ножами з нержавіючої сталі. 
3. Шкірочку зрізати при чищенні якнайтонше, тому що під нею 

знаходяться найцінніші поживні речовини. 
4. Салати з сирих овочів готують безпосередньо перед подаванням на 

стіл. 
5. Салати заправляти безпосередньо перед подаванням на стіл. 
6. Готувати та зберігати салати в емальованому або скляному посуді.  
7. Незаправлені салати зберігати в холодильнику до 12 годин, заправлені 

– до 6 годин. 
Для святкового столу я пропоную салат з сирих овочів «асорті». Він має 

дуже привабливий вигляд.  
 

САЛАТ АСОРТІ. 
 * Необхідний інвентар: 
Обробна дошка, ніж, тертушка, шатківниця або кухонний комбайн, 

тарілки, миска.  
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Норма продуктів на чотири особи: 
 

1. Білоголова капуста – 500 г. 
2. Морква – 100 г. 
3. Погмідори – 300 г. 
4. Огірки – 300 г. 

 

5. Майонез – 100 г. 
6. Олія – 50 г. 
7. Оцет – 5 г. 
8. Зелень – 20 г. 

 
* Технологія приготування: 
1. Всі овочі помити, моркву почистити. 
2. Капусту нашаткувати, додати терту моркву, підсолити, додати олію та 

оцет, пеемішати та викласти на тарілку горкою. 
3. Помідори та огірки тонко нарізати, покласти веєром на край тарілки 

навколо салата з капусти. 
4. Прикрасити майонезом, зеленню. 
 
 
Історична довідка. 
Помідори – або томат, родом із Перу. Слово «помідор» походить від 

італійської назви «помо д’оро», що означає «золоте яблуко», а томатом цю 
рослину називали перуанські індійці. В Європі вона вирощується відносно 
недавно. Ще років 100 тому її тут майже не знали. Помідори – рослини дуже 
теплолюбні. На городі їх можна вирощувати тільки тоді, коли пройде небезпека 
приморозків. Звичайно помідори вирощують у парниках, теплицях або в 
кімнаті, а потім висаджують розсаду в грунт. Плоди бувають різних кольорів – 
червоні, рожеві, жовті. Є сорти з великими плодами вагою до кілограма, а є 
дрібні, як слива або навіть вишня. 

 
Розважальний момент. 
Діти дуже полюбляють загадки, тому я пропоную «овочеві загадки». 

Я росла в темній темниці.  
Як зросла – взяли в світлиці.  
З мене шкуру всі деруть,  
мене варять, мене труть,  
пироги з мене печуть.  
Відгадайте, хто ж я є,  
скажіть ім’я ви моє.            (картопля) 
 
Що то за курочка,  
що під землею несеться.          (картопля) 

 
Жовті зуби маю, та усі ховаю.  
Довгі коси маю, та не заплітаю.    (кукурудза) 

 
На сонечко я схожа і сонечко люблю,  
до нього повертаю голівоньку свою (соняшник) 
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2) Теплова обробка овочів.  
Під час приготування деяких страв овочі, крім первинної обробки, 

піддають тепловій обробці. Для салатів використовують в основному варені або 
консервовані овочі, а також запечені. Варіння – це процес нагрівання і 
доведення продуктів до готовності в киплячій рйдині або на парі. 

 Існує кілька способів варіння: 
а) у великій кількості рідини 
б) на парі 
в) у невеликій кількості (припускання). 
 
Для прискорення процесу  приготування можна використовувати 

мікрохвильову піч або скороварку. Чим триваліший процес варіння та більша 
кількість рідини, тим більше втрачається вітаміну С.  

Поради: 
1. Після теплової обробки продукти необхідно охолодити. 
2. Щоб картопля не розтріскалась під час варіння, додайте у воду солі і 

трохи оцету. 
3. Кладіть овочі не в холодну, а в киплячу воду – це допоможе зберегти 

вітаміни. 
4. Картоплю «в мундирах» легше чистити, якщо відразу ж після варіння 

облити її холодною водою. 
5. Для салатів, вінегретів краще використовувати печений буряк. 
 
Для святкового меню я пропоную салат з вареного буряка «пікантний». 

Цей салат швидко готується, має пікантний смак, він доволі поживний і дуже 
корисний, так як покращую перистальтику кишечника. 

 
САЛАТ «ПІКАНТНИЙ» 

 
* Необхідний інвентар: 
Кастрюля, тертушка, ніж, обробна дошка, миска, салатник.  
 

Норма продуктів: 
Буряк – 300 г. 
Грецький горіх – 100 г. 

Родзинки – 100 г.Чорнослив – 100 г. 
Майонез – 100 г.Петрушка – 10 г. 
 

 
* Технологія приготування: 
1. Буряк помити, зварити, почистити та натерти на тертушку. 
2. Горіхи подрібнити. 
3. Родзинки помити, замочити в кип’ятку. 
4. Чорнослив помити, подрібнити. 
5. Всі компоненти змішати, додати майонез. 
6. Викласти в салатницю горкою, прикрасити зеленню петрушки. 
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Історична довідка. 
Родзинки – кишмиш, сушений виноград особливого сорту, 

застосовується в дієтологіі з давніх часів завдяки багатому вмісту калію та 
інших цінних речовин. 

При кашлі і бронхиті радять 30 г. родзинок розмочувати у воді протягом 
40 хв. І їсти з молоком увечері.  Відвар родзинок з невеликою кількістю 
цибулиного соку у народній медицині застосовують як надійних засіб проти 
кашлю та охриплості. Властивості родзинок значно відрізняються від 
властивостей свіжого винограду. Лікарі ще з глибокой давнини високо цінували 
здатність родзинок заспокоювати нервову систему і навіть придушувати гнів. 
Родзинки – незамінна їжа для всіх нервових людей. 

Розважальний момент. 
Я пропоную провести конкурс «умілі руки».  
Завдання конкурсу: З невеликих за розміром гарбузів вирізати вази для 

квітів. 
3) Приготування других страв з овочів. 
Смаження – це процес приготування продуктів у жирі до утворення 

рум’яної шкірочки. Застосовується для приготування гарнірів і заправок для 
супів. 

Способи смаження: 
а) у невеликій кількості жиру  
б) у невеликій кількості жиру до напівготовності (пасерування) 
в) у великій кількості жиру ( у фритюрі) 
 
Поради: 
1. Для смаження овочі класти на сковороду з розігрітим жиром. 
2. Для смаження краще використовувати рафіновану олію. 
3. Покришена цибуля не підгоряє, а стає золотисто-жовтою, якщо її 

перед смаженням обкачати в борошні. 
Для святкового столу я пропоную другу овочеву страву «деруни, 

фаршировані грибами». 
Це поживна страва, тому що картопля та гриби мають високі енергетичні 

показники. Ця страва не дієтична, тобто не рекомендується для хворих людей, 
але для святкових обідів вона дуже доречна.   

 
ДЕРУНИ, ФАРШИРОВАНІ ГРИБАМИ. 

* Необхідний інвентар: 
Обробна дошка, ніж, тертушка або кухонний комбайн, сковорода, 

лопатка, ложка, миска, тарілка, соусник. 
 

Норма продуктів на чотири особи: 
Картопля – 500 г. 
Борошно пшеничне – 20 г. 
Гриби свіжі – 200 г 

Цибуля ріпчаста – 100 г. 
Олія – 100 г. 
Сметана – 100 г. 
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Технологія приготування: 
1. Картоплю помити, почистити, потерти на мілку тертушку, додати 

борошно, сіль, добре перемішати. 
2. Гриби помити, почистити, подрібнити. 
3. Цибулю почистити, мілко нарізати, підсмажити разом з грибами.      
4. Викладати ложкою на змащену сковороду деруни, зверху класти 

начинкуі закрити її ще одним шаром дерунів. Смажити з обох боків.  
5. Подавати деруни зі сметаною. 
 
Історична довідка. 
Картопля. В 1538 році Педро Сієза де Леон, приставши до берегів 

Нового світу, виявив овоч, який назвав «земляний горіх». Завдяки йому 
європейці вперше довідалися про основний хліб індіанців – картоплю. Однак не 
скрізь її зустрічали з радістю. В Росії, зокрема виникли так звані картопляні 
бунти, у Франції її також зустріли вороже. Але один державний контролер 
зумів перехитрити простих людей. На державних полях, де росла вперше 
картопля, ставили вдень охорону, а вночі охорону знімали. Люди дивувались, 
що це за таємниця, може це й справді якась коштовність. Вкрадені бульби 
згодом висадили на своїх городах. Як використати врожай, селяни не знали і 
охоче продавали за бесцінь державі. Потім амі скуштували її і на диво новий 
харч припав до смаку. Так Тюрго, зваживши, на психлогію селян, схилив їх 
садити картоплю.  

Розважальний момент. 
Я пропоную гру на кращого знавця овочів.  
Завдання: Кожен з учасників називає по черзі назву овоча. Виграє той, 

котрий останнім назве овоч. 
 
4) Приготування напоїв. 
По легенді богатир Ілля Муромець вилікувався від багаторічного параліча 

живою водою. А насправді це був сік з трави, яка в народі називається заяча 
капуста. 

 Сік отримують з різних плодів та овочів. Вважається, що найбільше 
користі від натурального, щойно приготовленого соку. Такий сік треба вживати 
відразу, інакше дуже швидко руйнуються вітаміни. 

 Промисловість випускає соки з випареного соку – концентрату. Це дає 
можливість зберігати продукт надовго і мати соки в різні пори року. 

 Кожен сік має свої унікальні властивості, завдяки яким можна лікувати 
організм від різних захворювань: 

• Сік моркви -  стимулює травлення, покращує зір, лікує печеню. 
• Сік буряка – найкращий для кровотворення, очищує печеню, нирки, 

жовчний міхур, знижує тиск. 
• Сік капусти – найкращий очищуючий засіб, лікує виразку шлунка. 
• Сік кабачка – корисний при захворюваннях крові та нервової системи. 
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• Сік гарбуза – сильний сечогінний засіб, протипухлинний та 
імуностимулюючиі засіб. 

Дуже смачні і корисні коктейлі. Коктейлі необхідно вживати для гарного 
самопочуття.  

 Я пропоную пікантний огірковий коктейль, який може стати гарним 
доповненням до святкового овочевого столу, або замінить сніданок або вечерю 
у будні дні. 

 
ОГІРКОВИЙ КОКТЕЙЛЬ. 

 
* Необхідний інвентар: 
Міксер або блендер, ніж, склянка. 
* Норма продуктів на чотири особи: 
Огірок свіжий 500 г., лимон або лимонний сік – 40 г., кефір – 400 г. 
* Технологія приготування: 
1. Огірки помити, крупно порізати 
2. Відтиснути 8 чайних ложок лимонного соку. 
3. Огірки, сік та кефір змішати в блендері. 
4. Коктейль оформити в склянці, прикрасити зеленню та дольками 

лимону. 
 
Історична довідка. 
Огірок. Батьківщиною огірка вважається Індія, де він був відомий ще у 

третьому тисячолітті до н.е. В греції у часи Гомера існувало місто Сікіон, тобто 
місто огірків. Стародавні римляни весь рік вирощували огірки в парниках та 
солили їх у кадках. Ботанічна назва огірків – лагинарія. Його дуже полюбили 
огородники, бо це смачний і дієтичний продукт.  

Розважальний момент. 
Я пропоную гру «вкуси яблуко».  
Завдання: на нитки довжиною 1 метр прив’язують яблука, переможець 

той, хто без допомоги рук з’їсть його перший. 
  
III. Технологічний етап.  
1) При виконанні практичних робіт треба дотримуватись таких техніки 

безпеки та санітарно-гігієнічних вимог: 
Правила особистої гігіени перед приготуванням їжі: 
1. Підгорнути рукава так, щоб вони  не доторкались продуктів і посуду. 
2. Коротко обрізати нігті, старанно вимити руки до ліктів. 
3. Надіти чистий робочий одяг: фартух і шапочку. 
4. Після обробки сирих овочів, фруктів, м’яса, риби руки вимити з 

милом і ополоснути 0.2-процентним розчином хлорного вапна. 
 
Санітарно гігіенічні вимоги до обробки продуктів: 
1. Оглянути продукти, призначені для приготування їжі, і 

розсортирувати їх. 
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2. Видалити недоброякісні частини, помити продукти (сирі). 
3. Перед тим як чистити картоплю та інші овочі, вимити їх щіточкою в 

проточній воді. 
4. Відварені продукти класти окремо від сирих. 
5. Очищені й нарізані овочі не залишати надовго невикористаними. 
6. Накривати напівфабрикати і готові продукти марлею. 
7. Закінчивши приготування їжі, весь посуд почистити, старанно вимити 

гарячою водою і посушити. Вимити стіл і плиту теплою водою. 
 
Правила ТБ при виконанні кулінарних робіт: 
1. Перевірити справність шнура живлення. Плиту встановити на 

вогнетривку підставку. 
2. При вмиканні плити штепсельна вилка повинна повністю входити у 

розетку. При вимиканні плити треба братись за вилку, а не за шнур. 
3. Користуватись тільки емальованим посудом. 
 
2) Правила сервірування стола. 
 
Для святкового столу вибирають вишукані страви, гарно їх оформляють і 

подають на стіл. Для святкового обіду чи вечері господарка повинна правильно 
скласти меню, щоб воно задовольняло смаки всіх запрошених. Гарно 
оформлена страва збуджує апетит, зосереджує увагу людини на їжі, поліпшує її 
засвоєння. 

 Стіл накривають добре випрасуваною скатертиною. Для кожного члена 
сім’ї та гостя ставлять мілку тарілку, на неї – закусочну, а ліворуч – пиріжкову. 
Праворуч кожної мілкої тарілки кладуть ложку і ніж (гострою стороною в бік 
тарілки),  ліворуч – виделку. Ложки і виделки повинні лежати ввігнутим боком 
догори. Серветки кладуть на закусочну тарілку, паперові серветки кладуть у 
спеціальну підставку, біля кожного прибора ставлять посуд для напоїв. 
Посередині стола ставлять квіти. Тарілки зі стравами ставлять на такій відстані, 
щоб кожному гостю було зручно взяти приготовлені страви. Біля кожної 
загальної страви кладуться ложки або виделки. Основна мета сервірування – 
зручність, охайність і приємний вигляд стола.   

 
IV. Заключний етап.  Оцінка якості страви, аналіз результатів 

проектування, обгрунтування економічних показників, розрахунок собівартості 
виробу, енергетичної цінності. 
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Продукт Ваг
а 
(г.) 

Енергетич
на цінність 
100 г. 
(кКал) 

Енергетична 
цінність у страві 
(кКал) 

Вартість 
1 кг (грн.) 

Вартість 
у страві 
(грн.) 

Салат асорті 
Морква 100 30 30 2 0,2 
Капуста 500 20 100 2 1 
Огірки 300 10 30 5 1,5 
Помідори 300 20 60 6 1,8 
Майонез 100 350 350 7 0,7 
Олія 50 900 450 6 0,3 
Всього: 135

0  840  4,5 

Салат «пікантний» 
Буряк 300 35 105 1 0,3 
Горіхи 100 500 500 10 1 
Родзинки 100 70 70 8 0,8 
Чорнослив 100 45 45 20 2 
Майонез 100 350 350 7 0,7 
Петрушка 10 10 1 - 0,5 
Всього: 710 - 1071 - 5,3 

Деруни, фаршировані грибами 
Картопля 500 160 800 1 0,5 
Борошно 20 330 66 1,6 0,33
Гриби 200 45 90 14 2,5 
Цибуля 100 55 55 2 0,2 
Олія 100 900 900 6 0,6 
Сметана  100 200 200 8 0,8 
Всього: 102

0 - 2111 - 4,93

Огірковий коктейль 
Огірок 500 15 7,5 5 2,5 
Лимон 40 30 12 6 0,24
Кефір 400 50 200 2 0,8 
Всього: 940 - 287 - 3,54

 
Загалом: 402

0 - 4259 - 18,2
7 
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Висновок 
 
Ми розробили і приготували святкове меню для свята врожаю, яке 

складалося з чотирьох страв. Всі страви готувалися відповідно до вимог, 
поставлених у завданні.  

На обід людина повинна вживати приблизно 1 кг їжі загальною 
калорійністю 1000 кКал.   По наших розрахунках ми склали меню зі страв, 
вагою 4020 г, що дорівнює на одну людину 4020/4 = 1005 г = 1 кг 5 г. 
Енергетична цінність страв складає 4259 кКал, що дорівнює на одну людину 
4259/4 = 1065 кКал. Невелике перебільшення норми можна вважати 
нормальним, так як меню є святковим.  

Матеріальні витрати на приготування страв складають 18 грн. 27 коп. на 
чотири особи. Це зовсім невеликі витрати для святкового меню, т.к. не 
використовувалися дорогі продукти (зокрема м’ясо та екзотичні плоди). Але 
страви були смачні, корисні та гарно сервіровані, що необхідно для святкового 
стола. 

Ми вважаємо, що найкориснішою поживною речовиною овочів та 
фруктів є вітаміни і цьому ми присвятили свою пісню: 

 

 
 

 
 
 
 
 

Всі ми ходим в магазини 
Бачимо вітрини 

Любим персик, апельсини 
Яблуко, морквину. 

 

Тільки хто з нас визначає 
Чим воні корисні? 

Хоча кожен з нас вивчає 
Вітаміни різни. 

 

Ось наприклад каротин 
Міститься в морквині 
Скільки він несе один 

Користі людині. 
Захищає каротин 
Зір, волосся, зуби 
Дуже цінний вітамін 
Його люблять люди.

 
Ну а що уже казать 
Про полівітаміни 

Їх властивості, повірте 
Гарні і відмінні. 

 
Захищають вони нас 
Від хвороб, негоди 

То ж не нехтуйте, всякчас 
Виберіть нагоду. 

 
Уключайте в раціон 

Різні вітаміни 
І пізнаєте в собі 
Позитивні зміни. 
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