
Вчитель ПІП Клас Дата Тема Домашне завдання Контактні данні 

вчителя 

Примітки 

Бурлуцька 

Олена  

Іванівна 

6-А 13.03 Головоломка з дроту. 
Основна технологія: технологія 

обробки з дроту. 

Планування роботи з виконання 

проекту. 

Підібрати зображення 

виробів-аналогів. 

Створити графічне 

зображення 

майбутнього виробу. 

burluck09@ukr.net  

Бурлуцька 

Олена  

Іванівна 

6-Б 13.03 Головоломка з дроту. 
Основна технологія: технологія 

обробки з дроту. 

Планування роботи з виконання 

проекту. 

Підібрати зображення 

виробів-аналогів. 

Створити графічне 

зображення 

майбутнього виробу. 

  

Бурлуцька 

Олена  

Іванівна 

7-А 13.03 Текстильна лялька. 
Основна технологія: обробка 

текстильних матеріалів ручним 

способом. 

Планування роботи з виконання 

проекту. Проектування методом 

фантазування. Графічне 

зображення. 

1. Знайти зображення 

виробів-аналогів. 

2. Створити графічне 

зображення 

текстильної ляльки. 

3. добір матеріалів для 

виготовлення ляльки. 

  

Бурлуцька 

Олена  

Іванівна 

7-Б 13.03 Текстильна лялька. 
Основна технологія: обробка 

текстильних матеріалів ручним 

способом. 

Планування роботи з виконання 

проекту. Проектування методом 

фантазування. Графічне 

зображення. 

1. Знайти зображення 

виробів-аналогів. 

2. Створити графічне 

зображення 

текстильної ляльки. 

3. добір матеріалів для 

виготовлення ляльки. 

  

Бурлуцька 

Олена  

Іванівна 

5-В 16.03 Обробка поверхні виробу 

випалюванням. 

Створити ескізний 

малюнок проектного 

виробу. 

  

Бурлуцька 8-Б 17.03 З’єднання деталей. Способи 

з’єднання. Контроль якості. 

Розробити схему 

з’єднання деталей. 
  



Олена  

Іванівна 

Повторити способи 

з’єднання. 

Бурлуцька 

Олена  

Іванівна 

8-А 18.03 Головний убір (пов’язка). 
Основна технологія: технологія 

виготовлення в’язаних виробів. 

Вибір та обґрунтування теми 

проекту. Планування роботи з 

виконання проекту. 

Повторити: умовні 

позначки для в’язання 

спицями та скласти 

схему для виконання 

зразка. Підібрати 

зображення  виробів-

аналогів в’язаних 

спицями виробів. 

  

Бурлуцька 

Олена  

Іванівна 

8-В 18.03 Головний убір (пов’язка). 
Основна технологія: технологія 

виготовлення в’язаних виробів. 

Вибір та обґрунтування теми 

проекту. Планування роботи з 

виконання проекту. 

Повторити: умовні 

позначки для в’язання 

спицями та скласти 

схему для виконання 

зразка. Підібрати 

зображення  виробів-

аналогів в’язаних 

спицями виробів. 

  

Бурлуцька 

Олена  

Іванівна 

6-А 20.03 Добір конструкційних матеріалів 

та інструментів для роботи.  

Підібрати матеріали та 

інструменти для 

виготовлення обраного 

виробу. Обґрунтувати 

вибір матеріалів. 

Виготовити шаблони. 

  

Бурлуцька 

Олена  

Іванівна 

6-Б 20.03 Добір конструкційних матеріалів 

та інструментів для роботи. 
Підібрати матеріали та 

інструменти для 

виготовлення обраного 

виробу. Обґрунтувати 

вибір матеріалів. 

Виготовити шаблони. 

  

Бурлуцька 

Олена  

Іванівна 

7-А 20.03 Добір конструкційних матеріалів 

та інструментів. Виготовлення 

шаблонів.  

Повторити: виконання 

швів «назад голкою», 

«петельний», 

«стебловий». 

  



Підготувати шаблони 

для розкрою 

текстильної ляльки. 

Бурлуцька 

Олена  

Іванівна 

7-Б 20.03 Добір конструкційних матеріалів 

та інструментів. Виготовлення 

шаблонів. 

Повторити: виконання 

швів «назад голкою», 

«петельний», 

«стебловий». 

Підготувати шаблони 

для розкрою 

текстильної ляльки. 

  

 



Вчитель 

ПІП 

Клас Дата Тема Домашне завдання Контактні данні 

вчителя 

Примітки 

Бурлуцька 

Олена  

Іванівна 

5-В 30.03 Лакування та фарбування 

виробу. Типи лаків та 

фарб. 

https://youtu.be/7UmFXojW5Aw 

 
burluck09@ukr.net 

0978708716 

 

 

06.04 Декупаж. Технологія 

декупажу. Інструментита 

пристосування. 

https://youtu.be/2ve0xStujLs 

https://youtu.be/4QDT5cq5m6E 

 

  

13.04 Остаточне оздоблення 

виробу. 

https://youtu.be/CBw-JsAViyk 

 
  

Бурлуцька 

Олена  

Іванівна 

8-Б 31.03 З’єднання деталей. 

Способи з’єднання. 

Контроль якості. 

https://youtu.be/adwk7_Gl-Tg 

 
burluck09@ukr.net 

0978708716 

 

 

07.04 Опоряджувальні роботи. 

Лакування. Фарбування. 

Декупаж.  

https://youtu.be/sPQ3Tx94mls 

 
  

14.04 Опоряджувальні роботи. 

Шліфування, полірування. 

Контроль якості. 

Подивіться, це дуже цікаве 

відео. 

https://youtu.be/6yETSiwSZoE 

 

  

21.04 Опоряджувальні роботи. 

Підготовка до захисту. 

Контроль якості. 

Закінчити роботу над 

проєктом. Оформити проект 

згідно вимогам.  

  

Бурлуцька 

Олена  

Іванівна 

8-А 

8-В 

01.04 Добір матеріалів для 

виготовлення виробів, 

визначення їх кількості. 

Добір спиць. 

 

https://youtu.be/xa8E2jqWnNI 

 
burluck09@ukr.net 

0978708716 

 

 

https://youtu.be/7UmFXojW5Aw
mailto:burluck09@ukr.net
https://youtu.be/2ve0xStujLs
https://youtu.be/4QDT5cq5m6E
https://youtu.be/CBw-JsAViyk
https://youtu.be/adwk7_Gl-Tg
mailto:burluck09@ukr.net
https://youtu.be/sPQ3Tx94mls
https://youtu.be/6yETSiwSZoE
https://youtu.be/xa8E2jqWnNI
mailto:burluck09@ukr.net


08.04 Проектування моделі 

виробу. Розробка ескізу 

виробу. Моделі-аналоги. 

https://youtu.be/gMf1asSD4AE 

 
  

15.04 Елементи в’язання 

спицями. Добір схеми 

в’язхання. 

https://youtu.be/ucNaUeQIPA4 

 
  

22.04 Виготовлення в’язаного 

виробу 

https://youtu.be/BniT5owwJY4 

 
  

Бурлуцька 

Олена  

Іванівна 

6-А 

6-Б 

03.04 Головоломка з дроту. 

Виготовлення виробу. 

Остаточна обробка 

виробу. 

https://youtu.be/NSvvqZHhZS4 

 
burluck09@ukr.net 

0978708716 

 

 

10.04 Брелок. 

Основна технологія: 

обробка тонколистового 

металу. 

Вибір та обгрунтування 

теми проекту. Графічне 

зображення. 

Підібрати зображення виробів-

аналогів. Створити графічне 

зображення майбутнього 

виробу. 

https://youtu.be/Q_G1G88ANCE 

 

  

17.04 Добір конструкційних 

матеріалів та 

інструментів для роботи. 

Види слюсарних 

ножиць. Добір схеми. 
 

Підібрати матеріали та 

інструменти для виготовлення 

обраного виробу. 

Обґрунтувати вибір матеріалів. 

Виготовити шаблони. 

https://youtu.be/FY1AG3twk7c 

  

24.04 Виконання ескізів 

брелка. 

Виготовлення брелка. 

Види напилків. 

 

https://youtu.be/wxiBUbYRzBg 

 

  

https://youtu.be/gMf1asSD4AE
https://youtu.be/ucNaUeQIPA4
https://youtu.be/BniT5owwJY4
https://youtu.be/NSvvqZHhZS4
mailto:burluck09@ukr.net
https://youtu.be/Q_G1G88ANCE
https://youtu.be/FY1AG3twk7c
https://youtu.be/wxiBUbYRzBg


З’єднання деталей 

виробу. 

Бурлуцька 

Олена  

Іванівна 

7-А 

7-Б 

03.04  Розкрій виробу. https://youtu.be/DBV5_T5eVak 

https://youtu.be/XfZWbFnRcf8 

 

burluck09@ukr.net 

0978708716 

 

 

10.04 З’єднання деталей 

крою ляльки. 

https://youtu.be/BQL-rAjl-yI 

 
  

17.04 З’єднання деталей 

ляльки.Виготовлення 

одягу ляльки. 

https://youtu.be/5qONeXsiOW0 

 
  

24.04 Виготовлення одягу 

ляльки.Оздоблення та 

декорування ляльки 

(на власний вибір). 

https://youtu.be/-41cbj5g-I0 

 
  

 

 

 

Дистанційне - трудове навчання 

 

Бурлуцька Олена Іванівні вчитель трудового навчання. 

 

 

https://youtu.be/DBV5_T5eVak
https://youtu.be/XfZWbFnRcf8
mailto:burluck09@ukr.net
https://youtu.be/BQL-rAjl-yI
https://youtu.be/5qONeXsiOW0
https://youtu.be/-41cbj5g-I0


Вчитель 

ПІП 

Клас Дата Тема Домашне завдання Контактні данні 

вчителя 

Примітки 

Бурлуцька 

Олена  

Іванівна 

5-В 27/04 Презентація виробу. 

Оцінювання якості робіт. 

Надіслати готовий проект для 

оцінювання 
burluck09@ukr.net 

0978708716 

 

 

04/05 Технологія побутової 

діяльності. 

 Види побутових 

електроприводів. Техніка 

безпеки в користуванні. 

Зробити реферат на тему: 

“Види побутових 

едектроприводів” 

 

  

Бурлуцька 

Олена  

Іванівна 

8-Б 28/04 Підготовка до презентації. 

Практична. 

Закінчити роботу над проектом  burluck09@ukr.net 

0978708716 

 

 

05/05 Презентація виробу. 

Практична. 

Надіслати готовий проект для 

оцінювання 
  

Бурлуцька 

Олена  

Іванівна 

8-А 

8-В 

29/04 Виготовлення в’язаного 

виробу 

Підібрати зображення виробів 

– аналогів в’язаних виробів 
burluck09@ukr.net 

0978708716 

 

 

06/05 Оздоблення в’язаного 

виробу 

Підібрати матеріали для 

оздоблення в’язаного виробу. 

Намалювати схему для 

оздоблення готового виробу. 

 

  

Бурлуцька 

Олена  

Іванівна 

6-А 

6-Б 

08/05 Виготовлення брелка. 

Види напилків. 

З’єднання деталей виробу. 

Створення ескізних малюнків 

на тему: “Виготовлення 

брелка”. Описати 

послідовність виконання. 

burluck09@ukr.net 

0978708716 

 

 

mailto:burluck09@ukr.net
mailto:burluck09@ukr.net
mailto:burluck09@ukr.net
mailto:burluck09@ukr.net


Бурлуцька 

Олена  

Іванівна 

7-А 

7-Б 

08/05 Оздоблення та 

декорування ляльки (на 

власний вибір). 

Зробити реферат на тему : 

“Текстильна лялька” 
burluck09@ukr.net 

0978708716 

 

 

 

 

 

Вчитель трудового навчання Бурлуцька О.І. 

mailto:burluck09@ukr.net


Вчитель 

ПІП 

Клас Дата Тема Домашне завдання Контактні данні 

вчителя 

Примітки 

Бурлуцька 

Олена  

Іванівна 

5-В 18/05 Культура споживання 

їжі. Етикет. терміни 

придатності 

продуктів 

харчування. 

Отруєння, заходи 

безпеки, перша 

допомога.. 

Зробити реферат на тему: “Ми 

обираємо здорове харчування” 
burluck09@ukr.net 

0978708716 

 

 

Бурлуцька 

Олена  

Іванівна 

8-Б 12/05 Технології побутової 

діяльності. 

Побутові 

електроприлади. 

Раціональний вибір. 

Розміщення. Техніка 

безпеки в 

користуванні. 

Ознайомитися з загальними 

правилами користування 

побутовими 

електроприладами. 

https://youtu.be/e0dMoewAcYM 

https://youtu.be/-nUnNyBW2_0 

 

 

burluck09@ukr.net 

0978708716 

 

 

19/05 Технології виробу 

одягу. Маркування. 

Споживчі товари. 

Опрацюйте тему   

Бурлуцька 

Олена  

Іванівна 

8-А 

8-В 

13/05 Остаточна обробка 

виробу. Захист 

проекту 
 

Надіслати готовий проект для 

оцінювання 
burluck09@ukr.net 

0978708716 

 

 

mailto:burluck09@ukr.net
https://youtu.be/e0dMoewAcYM
https://youtu.be/-nUnNyBW2_0
mailto:burluck09@ukr.net
mailto:burluck09@ukr.net


20/05 Міні-проект 1: Моя 

зачіска 

Технологія: 

технологія догляду 

зачіски. 

Види зачісок залежно 

від форми обличчя. 

Засоби для догляду за 

волоссям. 

Зробити реферат на тему: “Як 

підібрати зачіску за типом 

обличчя” 

 

https://youtu.be/O7mqsGQbCps 

 

  

Бурлуцька 

Олена  

Іванівна 

6-А 

6-Б 

15/05 Остаточна обробка 

виробу. Захист проекту. 

 

Надіслати готовий проект для 

оцінювання 
burluck09@ukr.net 

0978708716 

 

22/05 Міні-проект 1: 

Охайне житло 

Технологія: 

технологія догляду 

за житлом. 
Особливості 

прибирання житла 

Мийні засоби та 

інструменти для 

прибирання житла. 

 

Зробити реферат на тему: Мийні 

засоби та інструменти для 

прибирання житла.  

https://youtu.be/4CsqV0KyqOc 

 

  

Бурлуцька 

Олена  

Іванівна 

7-А 

7-Б 

15/05 Остаточна обробка 

виробу. Захист проекту. 

Надіслати готовий проект для 

оцінювання 
burluck09@ukr.net 

0978708716 

 

 

https://youtu.be/O7mqsGQbCps
mailto:burluck09@ukr.net
https://youtu.be/4CsqV0KyqOc
mailto:burluck09@ukr.net


22/05 Міні-проект 1: 

Малярні роботи в 

побуті власними 

руками. 

Технологія: 

технологія 

малярних робіт. 

Малярні роботи. 

Технологія виконання 

малярних робіт 

Опрацювати тему. 

 

https://youtu.be/WoSiFu3pGMo 

 

  

 

 

Бурлуцька Олена Іванівна. Вчитель трудового навчання 

https://youtu.be/WoSiFu3pGMo

