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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. 

Практичне завдання: 

Удосконалення технічних об'єктів чи речей побутового призначення — це нескінченний 

процес творчої діяльності людини. Адже будь-який винахід можна вдосконалити. 

Наприклад, перш ніж стати портативною конструкцією, фотоапарат «пройшов» тривалий 

шлях вдосконалень. 

     Понад сто років тому Семюель Бурн, керівник англійської експедиції у Гімалаї, щоб 

переносити фотоапаратуру, змушений був найняти 30 носильників! 

     Нині в результаті багаторічної роботи винахідників і дизайнерів створено фотоапарати, 

які легко вміщуються в корпусі мобільного телефону чи навіть невеликої каблучки. 

    Якщо швидкість перших авто сягала лише 12 км/год (1885), то сучасні спортивні зразки 

автомобілів демонструють надзвукову швидкість — понад 1000 км/год. 

    Двигун однієї балістичної ракети сьогодні розвиває потужність більшу, ніж усі разом 

машини початку X IX ст. Перший пилосос за розмірами був таким, що його розміщували 

на спеціально для цього сконструйованій підводі. Він не всмоктував, а навпаки, розвіював 

сміття. Сучасний пилосос не лише очищає, а й миє підлогу і виконує інші функції, має 

портативний розмір — пилосос для 

комп'ютерної техніки і т. д. 

     Озирнувшись навколо себе — у класній кімнаті чи вдома, спробуйте побачити речі, що 

потребують вдосконалення. Наприклад, полиці у книжковій шафі, виготовленій з 

тирсоплити, прогнулись і деформувались під вагою книг. Як виправити такий недолік? А 

ось інша проблема. 

     Гантелі після ранкової фізичної зарядки зазвичай кладуть під ліжко чи ще десь. Під час 

прибирання кімнати вони котяться по підлозі, заважають. Чи можна запропонувати простий 

і водночас зручний пристрій для 

 зберігання гантелей? 

Завдання: 

1. Складіть списки проблем чи практичних завдань, вирішення яких створить комфорт 

удома чи в школі під час навчання. 

2. Оберіть одну з таких проблем і, використовуючи структуру етапів проектування, складіть 

орієнтовний план дій для вирішення цієї проблеми. 

3. Надіслати селфі як ви виконуєте практичне завдання. 

 

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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