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Тема:  Проектування як складова сучасного виробництва і життєдіяльності людини 

Мета: Охарактеризувати поняття  проектування як складова сучасного виробництва і 

життєдіяльності людини, розкрити його значення; розвивати аналітичне мислення, професійні 

навички, пам'ять; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

 

 

    Термін «інформація» в середині XX століття ввів К. Шеннон стосовно теорії передавання 

кодів, яка дістала назву «теорія інформації». Наразі зміст цього терміна набув глибшого 

природничо-філософського значення. Така трансформація у сприйнятті людини поняття 

«інформація» стала наслідком необхідності переосмислення технологій трансляції та 

ретрансляції, сприйняття і перетворення того, що має загальну назву — інформація. 

     Інформацію (від лат. informatio — «повідомляти») визначають як будь-яке повідомлення 

про будь-що, теоретичні відомості, значення певних показників, що є об'єктами 

збереження, обробки і передавання й використовуються в процесі аналізу певних 

(економічних, технологічних, політичних та ін.) процесів, об'єктів чи явищ. 

   Джерело інформації — об'єкт, що ідентифікує її походження. Усе інформаційне 

середовище поділяють на три типи джерел інформації: 

 людина; 

 документ; 

 предметно-речове середовище. 

     Людина є ключовою ланкою в системі інформаційних джерел. Використання цих знань 

на практиці може розкрити велику за обсягом та цікаву інформацію з галузі знань і власного 

досвіду. 

     Поняття «документ» використовують нині у двох значеннях: 

а) документ — матеріальний носій запису із зафіксованою на ньому інформацією для 

передавання її в часі і просторі; 

б) документ — юридично закріплений папір, що засвідчує за його власником право на що-

небудь, засвідчує будь-який факт. 

    Під предметно-речовим середовищем розуміють наше з вами оточення. 

    Предмети та речі інколи можуть розповісти не менше, ніж людина. 

     Під час роботи над проектом важливо знати, де шукати потрібну інформацію. 

     У зв'язку з цим розрізняють такі найпоширеніші способи пошуку інформації: 

 вивчення бібліотечного каталогу; 

 за допомогою пошукових систем в Інтернеті; 

 у довідковому апараті лінгвістичних енциклопедій (у них після статті на визначені 

теми подається список літератури); 

 комунікативний — можливість отримати необхідну консультацію вчителя, фахівця 

з тієї галузі, яка є близькою до теми проекту. 

     Сьогодні в нашій країні система науково-технічної інформації включає бібліотеки, 

Український інститут науково-технічної та економічної інформації, Книжкову палату 

України, Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, служби науково-технічної 

інформації міністерств і відомств, а також деяких наукових установ. 

      Найдоступнішими для дослідників є, звичайно, бібліотечні каталоги. 

 



Завдання: 

     Так само як ви обираєте слова чи назви розділів під час пошуку книги в систематичному 

каталозі бібліотеки, оберіть ключові слова з теми вашого проекту чи проблеми, яка лежить 

в його основі. 

       Послідовність виконання роботи: 

1. Виберіть 10 ключових слів для теми свого проекту і розмістить їх у порядку від загальних 

понять до більш конкретних положень. 

2. Відкрийте вікно браузера. 

3. Виконайте подальший пошук, послідовно виконуючи всі наведені нижче дії, 

використовуючи одну з пошукових систем: 

 у поле адреси введіть адресу пошукової системи (наприклад: http://www.ukr.net/); 

 у поле ЗНАЙТИ введіть ключове слово, що стосується вашого проекту і натисніть 

клавішу ENTER; 

 уважно перегляньте описи веб-сайтів, складіть список тих сайтів, що містять 

потрібну інформацію; 

 поверніться на домашню сторінку пошукової системи, і, навівши курсор на кнопку 

НАЗАД на екрані комп'ютера, клацніть мишкою, у полі ЗНАЙТИ поряд із ключовим 

словом допишіть потрібне слово чи фразу, взявши її в лапки, і натисніть клавішу 

ENTER; 

  перегляньте знайдені веб-сторінки, складіть списки потрібних; 

 якщо треба знайти зображення певної конструкції виробу, використовуйте слово 

«image» («зображення» чи «фотографії»). 

     Якщо один із знайдених документів більшою мірою відповідає зазначеній темі проекту, 

клацніть на ЗНАЙТИ ПОДІБНІ ДОКУМЕНТИ  ПРАКТИЧНА РОБОТА 

Пошук інформації в тематичних каталогах і пошукових системах за допомогою ключових 

слів (ЗОБРАЖЕННЯ). 

Домашнє завдання: повторити матеріал з теми. 

Рекомендована література: «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу 

закладів загальної середньої освіти Туташинський, В. І.; Кірютченкова, І. В. (2018). 

«Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої 

освіти Біленко, О. В; Пелагейченко, М. Л. (2018) 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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