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Експерти, які здійснили експертизу даного підручника під час 

проведення конкурсного відбору проектів підручників та зробили висновок 

про доцільність надання підручнику грифа «Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України»: 

В.В. Стешенко – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки і методики технологічної і професійної освіти ДВНЗ 

«Донецький державний педагогічний університет»; 

В.Г. Компанієць – методист навчально-методичної лабораторії 

управління розвитком регіональної освіти Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти; 

В.С. Марченко – вчитель-методист Снігурівської районної гімназії ім. 

Т.Г. Шевченка.  

 

 

 

 

 

 

Туташинський В. І., Кірютченкова І.В. 

Технології (рівень стандарту): підручник для 10 (11) класу закладів 

загальної середньої освіти / В. І. Туташинський, І.В. Кірютченкова (за 

загальною редакцією В.І. Туташинського). – К: “Педагогічна думка”, – 2018.  

 

Підручник укладено відповідно до нової навчальної програми 

«Технології» (рівень стандарту) та  Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти на засадах особистісно орієнтованого, 

компетентнісного, діяльнісного та культурологічного підходів.  Підручник 

призначено ученицям і учням 10-го та 11 класів закладів загальної середньої 

освіти та рекомендовано вчителям трудового навчання і технологій. 
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Юні подруги та друзі! 

У старших класах вам відкриється невичерпно багатий світ проектування і технологій. 

Ви дізнаєтеся про старовинні техніки, античні й сучасні стилі предметів інтер’єру, 

найсміливіші дизайнерські проекти, що допомагають осягнути культурну спадщину і 

створювати речі, які милуватимуть очі й приноситимуть радість вам та іншим людям.  

Обравши улюблені види діяльності, які розкриваються в десяти навчальних модулях 

цього підручника, ви вдосконалюватимете свої вміння у створенні виробів і зможете стати 

справді творчою та успішною особистістю.  

Розробляючи та реалізуючи власні проекти, ви зможете діяти ініціативно, 

нестандартно і розвивати здібності, необхідні для підприємницької та інноваційної 

діяльності.  

Спроектувати та якісно виготовити вироби вам допоможуть завдання для практичних 

робіт і орієнтовні об’єкти проектування, до яких пропонуються графічні зображення 

виробів, малюнки, фотографії, технологічні картки, комп’ютерні моделі, а також приклади 

успішних проектів.  

Цей підручник сприятиме реалізації ваших мрій і творчих планів, а також допоможе у 

повсякденному житті. Книга порадить, як заробити гроші, створити приємні й необхідні 

для гідного життя і праці умови, підготуватися до свята, зробити потрібну вам річ чи 

подарунок найдорожчим людям. 

Підручник сприятиме збереженню найціннішого – життя і здоров’я. Ви знайдете в 

підручнику інформацію про те, як поводитись безпечно у процесі реалізації проектів, 

підтримувати своє здоров’я і доглядати за собою так, щоб завжди бути впевненими у своїх 

силах та досягненні поставлених цілей. 

Перевірити рівень своїх навчальних досягнень ви зможете, використовуючи запитання 

для самоконтролю, тести і критерії оцінювання проектів. 

Швидкому орієнтуванню в підручнику допоможуть його зміст, предметний покажчик і 

такі умовні позначення:  

      - запитання для самоконтролю;   - перелік ключових понять;  

         -  словник нових термінів;              - для найдопитливіших. 

 

Щиро бажаємо вам стати творчими особистостями і успішними людьми! 

 

                                              З повагою,     

                                                                     автори 
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