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Ми  вирішили розробити і виготовити 
сучасну стильну ручку для письма на 
підставці, яка була б зручна у використанні і 
стала прикрасою офісу, кімнати, кабінету та 
збагатити інтер`єр. Щоб її можна було 
подарувати друзям чи родичам як сувенір. 



Для початку ми розглянули декілька варіантів 
аналогів:





№ Назва деталі Кількість Матеріал

1. Паста для ручки 1 Метал, 
віскозне 
чернило, 
пластик

2. Накінечник 1 Метал, фарба

3. Основа ручки 1 Бук

4. Основа 
підставки

1 Ясень

5. Стійка 2 Ясень



І.Виготовлення ручки











Матеріал Ціна одиниці
вимірювання, 
грн

Витрата
матеріалів

Вартість
витрат,
грн. (Вмат.) 

Листяна порода
(Бук) 

8000 грн/м3 0,0009 м3 7.20

Листяна порода 
(Ясень) 

9000 грн/ м3 0,00024 м3 2.16

Клей ПВА 12 грн 25г 0,3 

Лак 43 грн/500мл 50 мл 4,3 

Паста шт. 2 шт. 1

Наконечник шт. 2 шт. 0.8

Усього 15.76



Результати міні-маркетингового 
дослідження на рівні школи 

(опитано близько 100 респондентів)

Запитання для
міні-маркетингового дослідження

«Ручка для письма»
 Придбав би для себе.
 Придбав би щоб подарувати комусь.
 Не відмовився б отримати як 

подарунок.
 Виготовив би самостійно.



23% придбали б такий виріб для себе;
21% Виготовив би самостійно;
25% не відмовились би отримати такий виріб в подарунок;
31% придбали б такий виріб у вигляді подарунка.



Висновки
- Виготовлений мною виріб виконує всі вимоги які я поставив перед ним. 
зручність у використанні;
оригінальний та естетичний дизайн;
форма;
доступні конструкційні матеріали;
можливість виготовлення  в шкільній майстерні;
екологічно чисті конструкційні матеріали; 
невелика кількість деталей; 
міцність конструкції;
наявність оздоблення
- На практиці виріб добре себе зарекомендував. 
- Працюючи в майстерні, я зрозумів, що запорука успіху при роботі – правильна 
організація робочого місця й праці.
- На мою думку, роботу можна оцінити позитивно. Звичайно, можна було б ще 
подумати над вдосконаленням свого виробу, але я задоволений своєю роботою. 
- Творчий проект має практичне значення, оскільки  сконструйовано і  
виготовлено  виріб, підготовлено пояснювальну записку  і презентацію, що може 
стати в пригоді учням, гуртківцям і вчителям трудового навчання.




