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ПАМ’ЯТКА
Любий друже!
Ти збираєшся йти цікавим та захопливим шляхом проектування. Пропонуємо
тобі скористатися вже відомим досвідом роботи над творчим проектом та отримати
новий щодо застосування знань у практичній діяльності.
Працюючи над проектом, ти дізнаєшся, як робляться відкриття, створюються та вдосконалюються різні речі. Ти матимеш змогу працювати з різноманітними конструкційними матеріалами й опануєш технології їх обробки, учитимешся
основам економічних знань, а також ознайомишся з досвідом багатьох талановитих людей. А допоможе тобі в реалізації власного творчого задуму робочий зошит.
Отож, розгляньмо, якою ж має бути діяльність на кожному з етапів проектування.
I. Організаційно-підготовчий етап
• Опрацюй потреби, які допоможуть тобі визначитись із темою проекту.
• Сформулюй мету і завдання власної проектної діяльності.
• Здійсни міні-маркетингові дослідження, спрямовані на вибір об’єкта проектування та доцільність його виготовлення.
• Підготуй історико-технологічну довідку про об’єкт проектування.
• Відшукай за допомогою різних інформаційних джерел моделі-аналоги виробів,
здійсни їх аналіз та визнач шляхи удосконалення, або вибери кращі ідеї для
реалізації у власному проекті.
II. Конструкторський етап
• Виконай конструювання виробу.
• Підбери матеріали для роботи та опиши конструкцію твого майбутнього виробу.
• Склади перелік відповідних інструментів, пристосувань і обладнання для роботи.
III. Технологічний етап
• Визнач оптимальні технології виготовлення проектного виробу та склади технологічну карту на його виготовлення.
• Виготов спроектований виріб, дотримуючи правил безпечної праці.
IV. Заключний етап
• Здійсни економічні розрахунки собівартості виробу.
• Створи рекламу для готового виробу або проекту в цілому.
• Проаналізуй власну діяльність на кожному з етапів проектування та зроби відповідні висновки.
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I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП
1.1. Визначення теми проекту
Розглянь приклади орієнтовних потреб у виготовленні виробу та підкресли найбільш значущі для тебе.
• Виріб для себе
• Виріб для дому
• Виріб для школи
• Виріб-подарунок
• Виріб для виставки
• Виріб на замовлення
• Виріб на продаж
Запиши назви виробів, які було б цікаво виготовити власноруч.

БАНК
ІДЕЙ

Виготовлення якого виробу ти обереш для виконання твого проекту?
Запиши результати обдумування.

1.2. Формулювання мети і завдань проекту
Яку мету ти поставив перед собою (навіщо хочеш виконати цей проект)?

Завдання проекту
•
•
•
•
•
•

Поглибити
Опанувати
Удосконалити
Сформувати
Розвинути
Виготовити
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1.3. Міні-маркетингові дослідження
Маркетинг (англ. таrketing, від таrкеt — ринок). Мета маркетингового дослідження полягає в зібранні потрібної інформації та її використанні під час створення та просування власних продуктів (товарів, виробів, послуг). Виконай міні-маркетингове дослідження, яке б довело, що твій виріб матиме свого споживача.
Проведи міні-маркетингове дослідження шляхом анкетування для визначення
потреб у цьому виробі.
Приклад опитування
Доброго дня, я (ПІБ)
Якщо у Вас є 5 хвилин, я би хотів дізнатися Вашу точку зору з деяких питань
у рамках мого дослідження.
Запитання

Відповіді
А

Б

В

Так

Ні

Не знаю

Який виріб із наведених
категорій ви би придбали?
Поясніть чому. Яку
максимальну кількість
грошей готові витратити?

Виріб
декоративноужиткового
призначення

Аксесуар

Елемент одягу

Який показник якості
у виробах Ви вважаєте
головним?

Естетичність

Корисність

Зручність та
безпечність

Для себе

У подарунок

Ваш варіант

Чи подобаються Вам
вироби, виготовлені
в техніці…?

З якою метою ви
придбали б виріб?

* Символ кружечок призначений для того, щоб відмічати на його полі варіанти відповідей.

Висновки:

3

1.4. Історико-технологічна довідка про об’єкт проектування
Знайди й запиши відомості, які б стосувалися історії виникнення й удосконалення об’єкта, тобто були пов’язані як із технічними, так і з дизайнерськими рішеннями чи винаходами.
Основні відомості змісту можуть бути такі:
• час і місце появи об’єкта проектування;
• історія його розвитку і застосування;
• особливості технології виготовлення;
• традиції і застосування в сучасних умовах.

Століття, рік

Відомості

Використані інформаційні ресурси

4

1.5. Пошук моделей-аналогів та їх аналіз

Виріб № 1

Виріб № 2

Виріб № 3

Оціни обрані моделі за визначеними тобою показниками якості (за 5-бальною
шкалою):
№ з/п
1

Показники якості

Модель № 1

Модель № 2

Модель № 3

2
3
4
5
6
Разом балів:
Запиши кращі ідеї, які ти використаєш під час виготовлення власного виробу,
і визнач, у чому будуть полягати особливості твого задуму:
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