
Навчальний предмет «Технології » 

Викладач Литвиненко Іван Павлович 

№ п/п Дата Назва предмету № 

групи 

Перелік тем Завдання 

1.  22.01.2021 Технології 3 Правила техніки 

безпеки при роботі 

у кабінеті 

Технології» 

https://osvita-

docs.com/node/140 

 

2.  22.01.2021 Технології 3 Загальні основи 

проектування у 

виробничій 

діяльності людини.  

https://naurok.com.ua/zagalni-

osnovi-proektuvannya-u-

virobnichiy-diyalnosti-lyudini-

121242.html 

 

 

 

Навчальний предмет «Технології » 

Викладач Литвиненко Іван Павлович 

№ п/п Дата Назва предмету № 

групи 

Перелік тем Завдання 

1.  22.01.2021 Технології 2 Правила техніки 

безпеки при роботі 

у кабінеті 

Технології» 

https://osvita-

docs.com/node/140 

 

2.  22.01.2021 Технології 2 Загальні основи 

проектування у 

виробничій 

діяльності людини.  

https://naurok.com.ua/zagalni-

osnovi-proektuvannya-u-

virobnichiy-diyalnosti-lyudini-

121242.html 

 

 

 

Навчальний предмет «Технології » 

Викладач Литвиненко Іван Павлович 

№ п/п Дата Назва предмету № 

групи 

Перелік тем Завдання 

1.  20.01.2021 Технології 12 Правила техніки 

безпеки при роботі 

у кабінеті 

Технології» 

https://osvita-

docs.com/node/140 

 

2.  20.01.2021 Технології 12 Загальні основи 

проектування у 

виробничій 

діяльності людини.  

https://naurok.com.ua/zagalni-

osnovi-proektuvannya-u-

virobnichiy-diyalnosti-lyudini-

121242.html 
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Навчальний предмет «Технології » 

Викладач Литвиненко Іван Павлович 

№ п/п Дата Назва предмету № 

групи 

Перелік тем Завдання 

1.  19.01.2021 Технології 13 Правила техніки 

безпеки при роботі 

у кабінеті 

Технології» 

https://osvita-

docs.com/node/140 

 

2.  19.01.2021 Технології 13 Загальні основи 

проектування у 

виробничій 

діяльності людини.  

https://naurok.com.ua/zagalni-

osnovi-proektuvannya-u-

virobnichiy-diyalnosti-lyudini-

121242.html 

 

3.  21.01.2021 Технології 13 Види проектів https://naurok.com.ua/prezentac

iya-proekt-vidi-proektiv-

50902.html 

 

4.  21.01.2021 Технології 13 Етапи та стадії 

проектування 

http://tehnologiya2.blogspot.co

m/2013/01/blog-post_18.html 

 

5.  23.01.2021 Технології 13 Технологія 

створення банку 

ідей.  

https://naurok.com.ua/tehnologi

ya-stvorennya-banku-idey-

121609.html 

 

6.  23.01.2021 Технології 13 Аналіз і 

компонування 

інформації для 

проекту у різному 

форматі 

https://naurok.com.ua/analiz-i-

komponuvannya-informaci-

dlya-proektu-v-riznomu-

formati-121619.html 

 

 

 

Навчальний предмет «Технології » 

Викладач Литвиненко Іван Павлович 

 

№ п/п Дата Назва предмету № 

групи 

Перелік тем Завдання 

1.  18.01.2021 Технології 10 Види проектів https://naurok.com.ua/prezentac

iya-proekt-vidi-proektiv-

50902.html 

 

2.  18.01.2021 Технології 10 Етапи та стадії 

проектування 

http://tehnologiya2.blogspot.co

m/2013/01/blog-post_18.html 
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Навчальний предмет «Технології » 

Викладач Литвиненко Іван Павлович 

№ п/п Дата Назва предмету № 

групи 

Перелік тем Завдання 

1.  20.01.2021 Технології 11 Технологія 

виготовлення. 

Технологічність та 

якість виробу. 

(Види догляду за 

виробом) 

https://narodna-

osvita.com.ua/6113-kontrol-

yakost-virobu-doglyad-za-

virobami-nteryernogo-

priznachennya.html 

 

2.  20.01.2021 Технології 11 Технологія 

виготовлення. 

Естетичне 

оздоблення виробу. 

(Технології 

оздоблення) 

https://naurok.com.ua/urok-

ozdoblennya-virobu-doglyad-

za-v-yazanimi-virobami-

139535.html 

 

 

Навчальний предмет «Технології » 

Викладач Литвиненко Іван Павлович 

№ п/п Дата Назва предмету № 

групи 

Перелік тем Завдання 

1.  19.01.2021 Технології 9 Технологія 

виготовлення. 

Способи з`єднання 

деталей виробу. 

(Призначення 

з`єднання ) 

https://naurok.com.ua/prezentac

iya-doglyad-za-gotovimi-

virobami-157441.html 

 

2.  19.01.2021 Технології 9 Технологія 

виготовлення. 

Технологічність та 

якість виробу. 

(Види догляду за 

виробом) 

https://narodna-

osvita.com.ua/6113-kontrol-

yakost-virobu-doglyad-za-

virobami-nteryernogo-

priznachennya.html 

 

3.  23.01.2021 Технології 9 Технологія 

виготовлення. 

Естетичне 

оздоблення виробу. 

(Технології 

оздоблення) 

https://naurok.com.ua/tvorchiy-

proekt-tehnologi-ozdoblennya-

virobiv-z-derevini-60680.html 

 

4.  23.01.2021 Технології 9 Економічна оцінка 

виробу. 

(Економічні 

розрахунки) 

https://naurok.com.ua/ekonomic

hniy-analiz-proektu-

123539.html 
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