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Група: 32 

Предмет:  Технології 

Тема 3. Зовнішній вигляд керівника в сфері будівництва 

УРОК 31 

Тема: Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій  

Мета: 

• Ознайомлення з складовими зовнішнього вигляду керівної особи у сфері 

будівництва. Розуміння ділового етикету. Дресс- код і його види. 
• Підвищення загального розвитку. 
• Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ХІД УРОКУ 
1.Виберіть 10 ключових слів для теми свого проекту і розташуйте їх у порядку 

від загальних понять до більш конкретних положень. 

2.Відкрийте вікно браузера. 

3.Виконайте подальший пошук послідовно виконуючи всі дії наведені нижче 

використовуючи одну з пошукових машин: 

У поле адреса 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 

розшукувану інформацію; 

• Поверніться на домашню сторінку пошукової системи клацнувши мишкою 

на кнопці «Назад» що знаходиться на екрані комп’ютера. 

• У полі знайти поряд з ключовим словом допишіть потрібне слово чи фразу, 

взявши її в лапки і натисніть клавішу Enter; 

• Перегляньте знайдені веб-сторінки, складіть списки потрібних. 

• Якщо необхідно знайти зображення певної конструкції виробу то 

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

Якщо один із знайдених документів у більшій мірі відповідає зазначеній темі 

проекту, ніж інші, клацніть на кнопці Знайти подібні документи (зображення).    

Отже, ми з’ясували, що інформація яка накопичується упродовж роботи над 

проектом зберігається в банку ідей та пропозицій. Для того щоб вона була 

використана максимально ефективно, її необхідно, аналізувати розподіляти чи 

класифікувати. Вказані розумові операції є важливими для конструктора, який 

здійснює пошук можливих розв’язків проблеми (наприклад оптимальної конструкції 

чи форми меблевого виробу), тому розглянемо цей процес більш докладно. 

Еволюція об’єктів технологічної діяльності. У галузі виробничих технологій або 

високотехнологічної техніки сконструйовано велику кількість технічних об’єктів – 

машин, двигунів, засобів зв’язку, знарядь праці тощо. Разом з тим винахідники в 

усьому світі продовжують пошуки все нових конструкцій та розв’язків. Цей пошук 

починають з того, що дизайнери, аналізують зразки та аналоги об’єктів, які 

створювались в минулому або вже існують на даний момент. Відомий український 

академік, конструктор авіадвигунів Архип Михайлович Люлька якось зауважив: щоб 

успішно працювати над створенням нових двигунів і не знаходити вже відомі, 



конструктор повинен постійно тримати в голові досвід попередників і досягнення 

сучасних дослідників. 

Дійсно, якщо поглянути на будь-який вид виробничої діяльності людини, то він 

представлений у вигляді саме досвіду такої діяльності, який був накопичений у 

продовж минулих десятиліть, а то й століть. Вказаний досвід не лише 

використовується в процесі створення чогось нового, а й виступає підґрунтям для 

подальшої еволюції суспільства, і, зокрема розвитку технологій та виробництва. З 

розвитком цих технологій відбувається значне збільшення відповідних об’ємів 

наукової та іншої спеціалізованої інформації. В тому числі й тієї, яка стосується 

об’єктів технологічної діяльності людини. Тому важливою рисою сучасного 

дизайнера або фахівця будь-якої галузі виробництва, є не стільки утримання в пам’яті 

всіх можливих варіантів конструкції та інших специфічних відомостей про виріб, 

як вміння здійснювати аналіз інформації, що стосується проекту і, зокрема тієї 

інформації яка стосується безпосередньо об’єкту проектування. 

Процес проектування та виготовлення будь-якого виробу чи технологічного 

об’єкту підлягає закону, який можна назвати законом історичної детермінації 

або еволюції об’єктів технологічної діяльності людини. 

Суть цього закону полягає в тому, що: створення нового пристрою чи будь-якого 

технічного чи технологічного об’єкту (процесу) відбувається з опорою на вже 

відомі знання, практичний досвід використання аналогічних об’єктів чи процесів. 

Створення виробу починають із всебічного вивчення всіх питань, які в першу чергу 

стосуються історії створення подібних виробів, різних його комбінацій, дослідження 

ідей чи закономірностей, що закладені у принцип дії історичних попередників 

об’єкту проектування. 

 

Домашнє завдання: 

✓ Дати відповіді на питання. 

✓ Виконати короткий конспект 

✓ Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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