
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

Знання - це наша сила! 

      Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Урок № 18 

Дата: 02.06.2022 

Тема:  Культура зовнішнього вигляду 

Мета: Охарактеризувати культуру зовнішнього вигляду; розвивати аналітичне мислення, 

професійні навички, пам'ять; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

Поняття краси дуже багатогранне, воно залежить від індивідуальних особливостей 

людини, темпераменту й життєвого досвіду, культурних та соціальних чинників. Критерії 

людської краси настільки різноманітні, що їх неможливо звести до певних ознак. Але й не 

треба цього робити, оскільки всі ми різні. Красива людина в сучасному розумінні не та, яка 

має тільки привабливі риси обличчя. Насамперед це цікава особистість — стильна, охайна, 

активна, життєрадісна людина, з якою приємно бути поруч. 

Щоб гарно виглядати, мати свій стиль, треба спочатку дуже уважно вивчити себе, 

визначити свої особливості, а потім вирішити, як підкреслити свою індивідуальність 

відповідно до власного відчуття і вподобань. 

Для того щоб досягти позитивних результатів у створенні власного образу, треба 

знати, із чого цей образ складається. 

Поняття «культура зовнішнього вигляду» містить багато різних складових. Це 

костюм і зачіска, манера слухати й говорити, рухатися й сидіти. Для створення позитивного 

іміджу необхідно, щоб зовнішній вигляд був привабливим, необхідно вміти красиво й 

грамотно говорити, мати гарні манери. 

Урок № 19 

Дата: 02.06.2022 

Тема:  Культура зовнішнього вигляду 

Мета: Охарактеризувати культуру зовнішнього вигляду; розвивати аналітичне мислення, 

професійні навички, пам'ять; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

В усі часи поняття «краса» і «здоров’я» були взаємопов’язані. Збереження природної 

краси та здоров’я протягом усього життя є результатом щоденної наполегливої і 

цілеспрямованої праці. Людина, яка бажає зберегти красу та здоров’я, має дотримуватися 

правильного розпорядку дня із чергуванням праці та відпочинку, мати повноцінний і 

достатній за тривалістю сон, проводити певний час на свіжому повітрі, правильно 

харчуватися тощо. 

Важливо також дотримуватися правил особистої гігієни та піклуватися про свій 

зовнішній вигляд: стан волосся, нігтів рук та ніг, мати чисту доглянуту шкіру тощо. Людина 

може чарівно виглядати в будь-якому віці, якщо вона правильно доглядає за собою — за 

своєю зовнішністю, шкірою і волоссям. 

Питання для самоперевірки: 

1.  Чому зовнішній вигляд має важливе значення?  

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

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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