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Гурток «Різьблення по дереву » керівник  Абдуллаєв Шаміль Ілгарович 

дата Гурток 

«Різьбле

ння по 

дереву» 

Номер 

заняття . 

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) 

01.

04 

 Технологія 

ручної 

обробки 

деревини -

роскриньк

а  для 

прикрас . 

http://ua.textreferat.com/referat-

1101.html 

http://blog-

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

post_35.html 

Реферат або 

креслення 

на одну із 

вибраних 

тем на 

вайбер  098-

0552439 . 

02.

04 

 Декоратив

ні 

технології 

в регіоні . 

Конструюв

ання 

виробу . 

 

https://authenticukraine.com.ua/traditions

-crafts 

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

ickoiesm/uroki/3 

Реферат або 

креслення 

на одну із 

вибраних 

тем на 

вайбер  098-

0552439 . 

07.

04 

 Способи         

з.י єднання 

стінок 

скриньки 

.Створення 

композиції 

для 

оздобленн

я . 

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

skrinku/ 

https://school.home-

task.com/ozdoblennya-virobiv-

rizblennyam/ 

Реферат або 

креслення 

на одну із 

вибраних 

тем на 

вайбер  098-

0552439 . 

08.

04 

 Технологіч

ний процес 

розмічання 

та пиляння 

заготовок . 

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

http://krem-zosch-

22.ucoz.ua/Dosvid/rozmichannja_detalej.

pdf 

Реферат або 

креслення 

на одну із 

вибраних 

тем на 

вайбер  098-

0552439 . 

http://ua.textreferat.com/referat-1101.html
http://ua.textreferat.com/referat-1101.html
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09.

04 

 Запилюван

ня шипів 

та 

провушин 

для 

шипового 

з’єднання . 

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

http://antoniuk8.pp.ua/index.php/proekt-

1-korobochka-z-shypovym-ziednanniam 

Реферат або 

креслення 

на одну із 

вибраних 

тем на 

вайбер  098-

0552439 . 

14.

04 

 Складання 

бічних 

стінок  та 

денця 

виробу . 

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

http://antoniuk8.pp.ua/index.php/proekt-

1-korobochka-z-shypovym-ziednanniam 

Реферат або 

креслення 

на одну із 

вибраних 

тем на 

вайбер  098-

0552439 . 

15.

04 

 Прикріпле

ння 

верхньої 

частини 

скриньки . 

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

https://stroy-

podskazka.ru/shkatulki/svoimi-rukami/ 

Реферат або 

креслення 

на одну із 

вибраних 

тем на 

вайбер  098-

0552439 . 

16.

04 

 Оздобленн

я виробу 

геометрич

ним 

різьблення

м . 

Лакування 

або 

вощення 

готового 

виробу . 

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

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

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

ozdoblennya-virobv-geometrichnim-

rzblennyam.html 

Реферат або 

креслення 

на одну із 

вибраних 

тем на 

вайбер  098-

0552439 . 

 

21.

04 

 Конструюв

ання 

власних 

виробів - 

макет авто. 

https://www.youtube.com/watch?v=t1O0

c5nZZ8U  

Реферат або 

креслення 

на одну із 

вибраних 

тем на 

вайбер  098-

0552439 . 

 

22.

04 

 Розмічання 

та 

вирізання 

деталей 

рами авто. 

https://www.youtube.com/watch?v=t1O0

c5nZZ8U  

Реферат або 

креслення 

на одну із 

вибраних 

тем на 

вайбер  098-

0552439 . 
 

23.

04 

 Конструюв

ання 

https://www.youtube.com/watch?v=t1O0

c5nZZ8U  

Реферат або 

креслення 

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

стінок 

кабіни та 

даху авто. 

на одну із 

вибраних 

тем на 

вайбер  098-

0552439 . 

 

28.

04 

 Точіння 

вісей та 

коліс авто 

на 

токарному 

верстаті. 

https://www.zahidknyga.com.ua/robota/ja

k-zrobiti-mashinu-z-dereva.html  

Реферат або 

креслення 

на одну із 

вибраних 

тем на 

вайбер  098-

0552439 . 
 

29.

09 

 Виготовле

ння 

деталей 

авто – 

крила та 

кузов 

автомобіля

. 

https://www.zahidknyga.com.ua/robota/ja

k-zrobiti-mashinu-z-dereva.html  

Реферат або 

креслення 

на одну із 

вибраних 

тем на 

вайбер  098-

0552439 . 

 

30.

04 

 Складання 

з 

виготовлен

их деталей 

макет 

автомобіля

. 

https://www.zahidknyga.com.ua/robota/ja

k-zrobiti-mashinu-z-dereva.html  

Реферат або 

креслення 

на одну із 

вибраних 

тем на 

вайбер  098-

0552439 . 
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