
Про віртуальний тиждень естетичних дисциплін  
 з 12 до 19 квітня 2021 року 

у Запорізькому колегіумі №98 



 

Українська народна 
вишивка 
 

Початкові вишивальні шви.  

Майстер-класи. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-pochatkovi-vishivalni-
shvi-94406.html  

 Координатори: вчитель трудовоого навчання 
Сорокіна О.В., 
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• Координатор: вчитель трудовоого навчання Сорокіна 
О.В. 

 

 

 

 

Як зробити антистресс іграшку 

своїми руками в домашніх 

умовах з підручних засобів 
https://nosorog.net.ua/uk/smartblog/220_yak-zrobyty-

svoyimy-rukamy-skvishi-2019.html  

 

https://www.youtube.com/watch?v=guehjuGXufM  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pBx8ZJsPYBk  
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Шкатулки із паперових 

втулок 
► https://www.youtube.com/watch?v=7jX

OR1n-lsI  

► https://www.youtube.com/watch?v=wCp

fPJUy97s  

► https://www.youtube.com/watch?v=tWT

K-T1Ca2Y 

Координатор: вчитель трудовоого 

навчання Сорокіна О.В. 
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. Великодні вироби. 

 Стильні ідеї для натхнення 

► Креативні ідеї великодніх виробів 

► https://www.floramax.com.ua/ua/news/pashalnye-podelki-izumitelnye-
idei-dlya-vdohnoveniya.html 

     Кошик для Пасхальних яєць. 

► https://www.youtube.com/watch?v=b5d93CTEEbI  

► http://jak.bono.odessa.ua/articles/jak-zrobiti-velikodni-koshiki-z-
pidruchnogo.php  

► з пластикової пляшки. 

► з газетних трубочок. 

► з  картонного лотка від яєць 

►  з одноразової тарілки і прищіпок. 

► із залишків тканини. 

► з 2-х літрової пластикової пляшки. 

► З пластикових ємкостей (з-під сирків, йогуртів і т.д.). 

 

► Координатор: вчитель трудовоого навчання Сорокіна О.В. 
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Пасхальні мотиви 

► Види знаків-символів на українській 

писанці. 

http://vsviti.com.ua/ukraine/82343 

https://www.facebook.com/watch/?v=25

20614064720469&ref=external  

►  Виртуальная экскурсия в музей 

Писанки  в Коломиї. 

https://www.youtube.com/watch?v=z

MZOD-5r3Oo&feature=youtu.be 

 

Координатор: вчитель трудовоого навчання 

Сорокіна О.В. 

 

 

http://vsviti.com.ua/ukraine/82343
https://www.facebook.com/watch/?v=2520614064720469&ref=external
https://www.facebook.com/watch/?v=2520614064720469&ref=external
https://www.youtube.com/watch?v=zMZOD-5r3Oo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zMZOD-5r3Oo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zMZOD-5r3Oo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zMZOD-5r3Oo&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

Органайзер для косметики  

«Шафа з шухлядками» 

► https://www.youtube.com/watch?v=a
a5_-0DQwnY  

► https://www.youtube.com/watch?v=7
N4xQaIuClg  

► https://www.youtube.com/watch?v=n
mFlHJ1nZkA 

Координатор: вчитель трудовоого навчання Сорокіна О.В. 
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Музеї України ► Віртуальна екскурсія в найбільший 

за площею музей в Україні -  Музей 

народної архітектури та побуту 

(Пирогово). 9-11 класи 

►  http://www.primetour.ua/uk/excursi

ons/museum/Muzey-narodnoy-

arhitekturyi-i-byita--Pirogovo-.html 

► Ознайомлення з Національним 

музеєм українського народного 

декоративного мистецтва.9-11 класи 

► http://www.primetour.ua/uk/excursi

ons/museum/Gosudarstvennyiy-

muzey-ukrainskogo-narodnogo-

dekorativnogo-iskusstva.html 

 

Координатор: вчитель трудовоого 

навчання Сорокіна О.В. 
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Знай, проектуй і майструй 

Виготовлення виробів з паперу: 

https://www.facebook.com/watch/?v

=962148041259158 

 

Вироби з кольорового картону: 

https://handcraftguide.com/ru/cat/b

oys 

 

► Координатор: 

вчитель трудовоого 

навчання Волков В.П. 

https://www.facebook.com/watch/?v=962148041259158
https://www.facebook.com/watch/?v=962148041259158
https://handcraftguide.com/ru/cat/boys
https://handcraftguide.com/ru/cat/boys


Роботи учнів 5 класів 

Григор’єв Андрій 5Б клас 

Курік Єгор 5А клас 



У королівстві інструментів 

Вчимося малювати столярні інструменти: 

https://youtube.com/watch?v=kgZYX_HKuNI&feature=share 

 

https://youtube.com/watch?v=kgZYX_HKuNI&feature=share


Роботи учнів 6 класів 

Бурдаш Ілля 6Б клас 

Мельник Олег 6В клас 

Шульга  Прохор 6В клас 



Складання кросвордів “Технічна 

творчість” 

Складання інтерактивного кросворду: 

https://www.youtube.com/watch?v=AtqmVRoBnEg 

 

► Координатор: 

вчитель трудовоого 

навчання Волков В.П. 

https://www.youtube.com/watch?v=AtqmVRoBnEg


Роботи учнів 7 класів 

Макаренко Дмитро 7А клас 

Васінцев Данііл 7Б клас 

Білоус Олег 7В клас 



Турнір майстрів і технологів 

Технологія виготовлення виробів з фанери: 

https://www.youtube.com/watch?v=elZvBe363vU 

Технологія виготовлення горіхокола: 

https://www.youtube.com/watch?v=iN7IluyzIFY 

 

► Координатор: 

вчитель трудовоого 

навчання Волков В.П. 

https://www.youtube.com/watch?v=elZvBe363vU
https://www.youtube.com/watch?v=iN7IluyzIFY


У світі 1000 професій і лиш  

одна із них твоя 
Тест на вибір професії: 

https://www.youtube.com/watch?v=cH38o5gf82o 

Основи вибору професії: 

http://proforientir42.ru/videouroki-osnovy-vybora-professii/ 

 

► Координатор: вчитель трудовоого 

навчання Волков В.П. 
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Мистецтво 

► Координатор: вчитель 

музичногомистецтва та 

мистецтва Рєзанова М.А. 

Тарчуткіна Є., 9-Б Васюра Х., 9-Б 

Фотоколаж 

Реклама 

українського 

продукту 

Павлова І., 9-А 

Листівка у стилі 

модернізм 

Куратченко В., 9-В Акопова К., 9-В 

Тогобицька Є., 8-Б 

Ассоль, живопис, 

романтизм 

Міняйо М., 4-В 

Архітектура 

Франції 

Інтер’єр моєї 

кімнати 

Шип А., 8-Б 


