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дата Гурт

ок 

«Різ

ьбле

ння 

по 

дере

ву» 

Ном

ер 

заня

ття . 

н/п.

п 

Тема вивчення Джерела інформації (підручник, посібник, 

Інтернет-ресурси та ін.) 

Практична 

робота 

(виконання 

вправ, 

презентацій, 

пошукових  

та 

дослідницьк

их робіт по 

реалізації 

компетентні

сного 

підходу до 

вивчення 

предметів) 

02.10 

.2020 

р. 

9 .Тригранно- 

виїмчасте 

різьблення . 

Різьбленя 

трикутників із 

вершиною в 

центрі або 

зміщеною вбік 

від центру . 

https://trudpalcv.at.ua/publ/geometrichne_rizb

lennja/1-1-0-1  

http://blog-ikurs.blogspot.com/2015/12/blog-

post_35.html 

Реферат або 

креслення 

на одну із 

вибраних 

тем на 

вайбер  098-

0552439 . 

03.10 

.2020 

р. 

10 Декоративні 

технології в 

регіоні . 

Конструювання 

виробу 

.Різьблення 

чотирикутника у 

формі квадрата 

чи прямокутника 

. 

 

https://authenticukraine.com.ua/traditions-

crafts  

https://sites.google.com/site/sajtvcitelabalicko

iesm/uroki/3 

https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/640  

Реферат або 

креслення 

на одну із 

вибраних 

тем на 

вайбер  098-

0552439 . 

09.10

. 

2020 

р . 

11  .Створення 

композиції для 

оздоблення . 

Різьбленя ромба . 

http://stolarka.ck.ua/yak-zrobiti-z-dereva-

skrinku/ 

https://school.home-task.com/ozdoblennya-

virobiv-rizblennyam/ 

https://narodna-osvita.com.ua/7079-

ozdoblennya-virobv-geometrichnim-

rzblennyam.html  

Реферат або 

креслення 

на одну із 

вибраних 

тем на 

вайбер  098-

0552439 . 

10 

.10 

.2020 

12 Технологічний 

процес 

розмічання та 

http://urok.ippo.kubg.edu.ua/trud/ 

http://krem-zosch-

22.ucoz.ua/Dosvid/rozmichannja_detalej.pdf 

Реферат або 

креслення 

на одну із 
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р . різьблення 

заготовок . 

Різьблення 

розетки –сяйва у 

колі . 

https://evrika.if.ua/944/    

 

вибраних 

тем на 

вайбер  098-

0552439 . 

16.10 13 Різьблення 

розетки-

«верхівки»  .  

https://www.youtube.com/watch?v=0T_7MNE

uMv4  

 
Реферат або 

креслення 

на одну із 

вибраних 

тем на 

вайбер  098-

0552439 
 

 

17.10 14 Різьблення 

чотирипроменев

ої зірки . 

https://www.youtube.com/watch?v=iG8vXopf

dKc  

 
Реферат або 

креслення 

на одну із 

вибраних 

тем на 

вайбер  098-

0552439 
 

 

23.10 15 Різьблення  

елемента             

« сходинки » . 

 

http://rizbaderevo.blogspot.com/2013/12/blog-

post.html  

 
Реферат або 

креслення 

на одну із 

вибраних 

тем на 

вайбер  098-

0552439 
 

24.10 16 Виконання 

контурних 

двогранних і 

напівокруглих 

порізок . 

http://rizblena.blogspot.com/2015/12/blog-

post_47.html  

 
Реферат або 

креслення 

на одну із 

вибраних 

тем на 

вайбер  098-

0552439 

 

 

 

30.10 17 Різьблення 

елемента             

« нігтики » . 

 

https://trudpalcv.at.ua/publ/geometrichn

e_rizblennja/1-1-0-1  

 

 
Реферат або 

креслення 

на одну із 

вибраних 

тем на 

https://www.youtube.com/watch?v=0T_7MNEuMv4
https://www.youtube.com/watch?v=0T_7MNEuMv4
https://www.youtube.com/watch?v=iG8vXopfdKc
https://www.youtube.com/watch?v=iG8vXopfdKc
http://rizbaderevo.blogspot.com/2013/12/blog-post.html
http://rizbaderevo.blogspot.com/2013/12/blog-post.html
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вайбер  098-

0552439 
 

31.10 18 Виготовлення 

набору 

декоративних 

кухонних 

дощечок 

.Підготовка 

деревини . 

https://studfile.net/preview/4543676/    

https://studfile.net/preview/5241915/   

https://obuchonok.com.ua/node/800  

 
Реферат або 

креслення 

на одну із 

вибраних 

тем на 

вайбер  098-

0552439 
 

 

 

06.11 

19 Креслення 

шаблонів 

майбутніх 

виробів . 

https://lamnate.ru/uk/sketch-of-the-kitchen-

board-cutting-board-with-own-hands.html  

https://vseosvita.ua/library/proces-rozmicanna-

zagotovok-5-klas-4021.html  

 

 
Реферат або 

креслення 

на одну із 

вибраних 

тем на 

вайбер  098-

0552439 
 

07.11 20 Перенесення 

ескізу на 

вибрані 

заготовки . 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=20855    
Реферат або 

креслення 

на одну із 

вибраних 

тем на 

вайбер  098-

0552439 
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