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Вступ. 

 

У загальному зміст технологічної освіти 

передбачає оволодіння учнями системою 

технологічних знань, умінь і навичок їх творчого 

застосування в практичній діяльності, виховання 

технологічно важливих якостей особистості. 

Технологічні знання — це результат процесу 

пізнання технологічного світу і його адекватного 

відображення у свідомості людини у вигляді 

понять, уявлень, суджень, висновків і теорій. 

Технологічні вміння — це засвоєні людиною 

способи перетворювальної діяльності на основі 

отриманих знань у відповідності з досягнутим 

рівнем науково-технічного прогресу й 

виробництва. 

Технологічні вміння мають бути «гнучкими», 

мобільними. Їх формують і розвивають шляхом 
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вправ, виконання різних технологічних операцій, 

упровадження творчих проектів. 

Технологічно важливі якості — це потенційні й 

актуальні властивості людини, які необхідні для 

успішного оволодіння предметно-

перетворювальною діяльністю. 

   При упровадженні технологічного напряму на 

базі міжшкільних навчально-виробничих 

комбінатів (МНВК) загальноосвітні навчальні 

заклади передають в комбінати педагогічне 

навантаження в обсязі, достатньому для  

забезпечення якісного  оволодіння учнями  

обраного  напряму діяльності. 

Зазвичай, загальноосвітній навчальний 

заклад може забезпечити 1-2 напрями 

технологічного профілю. Великі можливості у 

вирішенні цього питання мають міжшкільні 

навчально-виробничі комбінати. Вони можуть 

забезпечувати понад 10 напрямів навчання. Для 

усвідомленого вибору учнями напряму 
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технологічного профілю забезпечення 

допрофільної підготовки на базі МНВК у 8-9 

класах може здійснюватись за рахунок годин 

варіативної складової навчальних планів та годин 

трудового навчання. Навчальні програми, при 

цьому, повинні мати гриф Міністерства освіти і 

науки України. 

Іншою складовою допрофільного навчання є 

профорієнтаційні курси за вибором. Міністерством 

освіти і науки України надано гриф навчальним 

програмам курсів «Людина і світ професій» для 

учнів 8-9 класів та «Побудова кар'єри» для учнів 

10-11 класів.  

Якщо профільне навчання здійснюється на 

базі МНВК, то і допрофільну підготовку учнів 8-9 

класів бажано проводити також на базі комбінату. 

У міжшкільних навчально-виробничих комбінатах 

можуть проводитися уроки трудового навчання 

для учнів 5-11 класів. 
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Розділ 1. Технологічна освіта. 

1.1. Зміст технологічної освіти в умовах 

профільної школи. 

 

У загальному зміст технологічної освіти 

передбачає оволодіння учнями системою 

технологічних знань, умінь і навичок їх творчого 

застосування в практичній діяльності, виховання 

технологічно важливих якостей особистості. 

Технологічні знання — це результат процесу 

пізнання технологічного світу і його адекватного 

відображення у свідомості людини у вигляді 

понять, уявлень, суджень, висновків і теорій. 

Технологічні вміння — це засвоєні людиною 

способи перетворювальної діяльності на основі 

отриманих знань у відповідності з досягнутим 

рівнем науково-технічного прогресу й 

виробництва. 



 

8 

 

Технологічні вміння мають бути «гнучкими», 

мобільними. Їх формують і розвивають шляхом 

вправ, виконання різних технологічних операцій, 

упровадження творчих проектів. 

Технологічно важливі якості — це потенційні й 

актуальні властивості людини, які необхідні для 

успішного оволодіння предметно-

перетворювальною діяльністю. 

Традиційно технологічна освіта учнів 

здійснюється впродовж усього навчання в 

середній школі. Такий підхід обумовлюється тим, 

що мета технологічної підготовки має 

вирішуватись протягом усіх вікових періодів 

розвитку учнів із врахуванням їх особливостей. З 

цієї точки зору виділяються три етапи 

технологічної підготовки відповідно до трьох 

ступенів загальної освіти. Згідно нової структури 

загальноосвітньої школи, за особливостями форм і 

методів, з урахуванням віку дітей, обсягу та рівня 

їх компетентностей технологічна освіта 
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здійснюється в початковій (1-4 класи), основній (5-

9 класи) та старшій (10-12 класи) школі. 

Структурування змістового наповнення 

технологічної освіти відбувається на основі таких 

змістових ліній: 1) людина в технічному 

середовищі; 2) технологічна діяльність людини; 3) 

соціально професійне орієнтування людини на 

ринку праці; 4) графічна культура людини; 5) 

людина й інформаційна діяльність; 6) проектна 

діяльність людини в сфері матеріальної культури. 

Всі змістові лінії є наскрізними для основної і 

старшої школи й засновані на принципі 

наступності між початковою, основною, старшою 

школою та вищою освітою. 

Змістове наповнення предметів освітньої галузі 

має чітко виражену прикладну спрямованість і 

реалізується на основі практичних форм і методів 

організації занять. 

Основна школа покликана забезпечити учням 

базовий рівень технологічної освіти, опанування 
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ними основ технологічної культури; ознайомлення 

з проектно-технологічною та інформаційною 

діяльністю, із світом сучасних професій з опорою 

на знання з основ наук на рівні предметно-

практичної діяльності; залучення школярів до 

проектно- технологічної, інформаційної, 

художньо-трудової та дослідницької діяльності; 

розвиток в учнів здатності реально оцінювати свої 

можливості для вибору посильних творчих 

завдань. 

У старшій школі забезпечується поглиблений 

рівень технологічної освіти, який передбачає 

грунтовне оволодіння знаннями про 

закономірності проектної, техніко-технологічної 

та побутової діяльності, спираючись на знання з 

основ наук на рівні загальновиробничих 

закономірностей; всебічне ознайомлення з 

професією, що відповідає індивідуальним 

можливостям учня; формування в учнів здатності 
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мобілізувати свої потенційні творчі можливості в 

різних видах діяльності. 

Технологічна освіта старшокласників 

здійснюється у відповідності до обраного ними 

профілю. Концепцією профільного навчання, 

затвердженою рішенням колегії Міністерства 

освіти України від 25.09.2003р. №10/12-2, 

передбачено впровадження як профільного 

навчання в старшій школі, так і допрофільної 

підготовки, яка здійснюється у 8-9 класах із метою 

профільної орієнтації учнів. 

Профільна школа, найповніше реалізовуючи 

особистісно орієнтоване навчання, значно 

розширює можливості учня в створенні власної 

освітньої траєкторії, формує сприятливі умови для 

врахування індивідуальних особливостей, 

інтересів і потреб учнів, для орієнтації школярів 

на той чи інший вид майбутньої професійної 

діяльності. 
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Метою профільного навчання є забезпечення 

можливостей для рівного доступу учнівської 

молоді до здобуття загальноосвітньої, профільної 

та початкової допрофесійної підготовки, 

неперервної освіти впродовж усього життя, 

виховання особистості здатної до самореалізації, 

професійного зростання й мобільності в умовах 

реформування сучасного суспільства. 

Основними завданнями профільного 

технологічного навчання є: 

1) створення умов для врахування й розвитку 

навчально-пізнавальних і професійних інтересів, 

нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи 

в процесі загальноосвітньої підготовки; 

2) виховання в учнів любові до праці, 

забезпечення умов для життєвого і професійного 

самовизначення, формування готовності до 

свідомого вибору й оволодіння майбутньою про-

фесією; 
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3) формування соціальної, комунікативної, 

інформаційної, технічної, технологічної компе-

тенції учнів на допрофільному рівні, спрямування 

підлітків до самовизначення щодо майбутньої 

професійної діяльності; 

4) забезпечення наступності  зв'язків між загаль 

ною середньою і професійною освітою відповідно 

до обраного профілю. 

Педагогічна доцільність профільної 

технологічної освіті старших класах середньої 

школи визначається: наявністю в більшості 

старшокласників стійкого інтересу до певних 

видів діяльності, необхідністю використання 

стійких інтересів учнів під час досягнення 

навчальної та виховної мети і завдань; 

прагненням зорієнтувати старшокласника  до 

свідомого вибору майбутньої професії. 

До переліку основних прос ЛІВ включений І 

технологічні; який може мати значну кільк ^ 

напрямів: деревообробка, метал обробка, аграрне 
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виробницті сфера послуг, електротехнп 

автосправа тощо. 

Аналіз історії та досвіду профільної 

диференціації змісту технологічної освіти у 

вітчизняній і зарубіжній школах дозволяє зробити 

певні висновки: 

- профільна диференціація навчання 

здійснюється завдяки існуванню різних типів 

навчальних закладів (школи, гімназії,МНВКтощо), 

що працюють за власними навчальними планами і 

програмами; 

- профільна диференціація змісту освіти є 

одним із найефективніших засобів підвищення 

якості освіти, розвитку школярів; 

- розвиток профільної диференціації 

відбувається шляхом розширення спектра 

напрямів спеціалізації, що формується відповідно 

до предметних галузей знань та професійних 

прагнень учнів; 
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- створення профільних класів — один із 

шляхів розв'язання суперечності в освіті між про-

тилежними за своєю суттю індивідуалістичними 

та колективістськими тенденціями. 

Головна мета профільного технологічного 

навчання  

- формування фундаментальних основ для 

підготовки кадрів високої кваліфікації, що мають 

певні якості: компетентність та діалектична 

культура в обраній діяльності, прогресивність 

поглядів, творче мислення, визнання 

загальнолюдських духовних цінностей тощо. 

Основний принцип профільної технологічної 

підготовки  

- досягти максимуму засвоєння матеріалу з 

предметів спеціалізації і певного обов'язкового 

мінімуму з непрофільних предметів; 

- профільна диференціація, яка здійснюється з 

прагматичною метою отримання кадрів із різним 

рівнем підготовки та з різних напрямів 
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спеціалізації, коли майже не враховуються 

схильності та здібності учнів, не призводить до 

позитивних результатів; 

- часткова фуркація, тобто зміна навчального 

плану і програм тільки стосовно одного предмета, 

без докорінної перебудови всього навчального 

процесу та всіх навчальних програм недоцільна; 

- вибір напрямів профільної спеціалізації має 

визначатись рішенням ради школи з урахуванням 

контингенту учнів, МОЖЛИВОСТЯМИ педагогічного 

колективу, матеріально-технічної бази та 

соціально-економічних умов мікрорайону школи. 

У межах профільного навчання можлива як 

допрофесійна, так і професійна підготовка 

старшокласників. Професійна підготовка 

проводиться згідно ліцензійних вимог до 

зазначеного напряму навчальної діяльності 

(постанова Кабінету Міністрів України від 

29.08.03р №1380). 
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Випускникам, які успішно закінчили повний 

курс навчання з професійної підготовки, надається 

право складати державні іспити на присвоєння 

кваліфікації з видачею документа про професійну 

освіту єдиного державного зразка України. 

Визначаючи сьогодні шляхи розвитку 

освітньої галузі «Технології» ми повинні 

виходити з сучасного стану трудового навчання, 

зміст якого в загальноосвітніх навчальних 

закладах складається з трудового навчання у 5-9 

класах і 10-11 класах. На трудове навчання 

відводиться по 1 годині у 5,6 і 9 класах та по 2 

години  – в 7–8 класах. Школярі навчаються за 

програмами «Трудове навчання 5–12 класи» 2005 

року видання . 

Трудове навчання з 7 по 9 класи має 

характер допрофільної підготовки. Інструктивно-

методичним листом МОН України дозволено на 

базі міжшкільних навчально-виробничих 
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комбінатів (МНВК) здійснювати допрофільну 

підготовку у 8-9 класах за рахунок годин на 

трудове навчання. Запорукою якісної змістової 

спрямованості такої підготовки є вимога 

наявності грифу МОН на навчальних програмах 

допрофільної підготовки учнів.  

Учням 8-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів МНВК пропонують модель 

допрофільного навчання, що базується на 

диференціації спецкурсів за вибором та 

факультативів і вивченні профорієнтаційного 

курсу «Людина та світ професій». Система 

допрофільної підготовки з усвідомленого вибору 

профілю навчання із залученням МНВК 

забезпечує учням можливість змінювати один 

напрям на інший або поєднувати їх у динамічних 

профільних групах, сформувати які в 

загальноосвітній, а особливо в малокомплектній 

школі, майже неможливо. Така організація 
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допрофільної підготовки створює для учнів 

можливість обґрунтованого вибору профілю 

навчання і пов’язаної з ним професійної 

діяльності . 

Сучасне трудове навчання учнів 10-11 

класів (Рис.1) може здійснюватися за 

універсальним профілем в обсязі 2 години на 

тиждень. Учні навчаються за навчальними 

програмами складеними починаючи з 1986 року . 

Трудове навчання 10-11клас 

Універсальн

ий профіль 

Профіль

не 

навчання 

Професій

не 

навчання 

Допрофесій

не навчання 

 

Рис. 1. Структура трудового навчання учнів 10-11 

класів. 

Нові специфічні програми для 

старшокласників повинні мати гриф МОН 

 



 

20 

 

України або бути затвердженими на рівні області 

в інституті післядипломної освіти педагогічних 

працівників. З 2010 року універсальний профіль 

передбачає вивчення учнями 10–11 класів 

навчального предмету «Технології» – 2 години на 

тиждень. 

Профільне навчання в Україні нині охоплює 

68% старшокласників. Профільне навчання за 

технологічним профілем посідає в країні друге 

місце серед навчальних профілів, поступаючись 

лише природничо-математичному профілю, хоча 

ще 5 років тому технологічний профіль був 

першим у цьому списку. За технологічним 

профілем сьогодні навчається 138 тис. учнів 

старших класів. За наказом МОН України від 

20.05.2003р. за № 306 на вивчення технологічного 

профілю відводиться 5 (+1) година на тиждень . 

Соціологічні опитування показують, що 

понад 78% учнівської молоді разом з атестатом 
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про загальну середню освіту бажають отримати і 

робітничу професію.  

Професійне навчання старшокласників в 

сучасних умовах здійснюється за державними 

стандартами професійно-технічної освіти, коли 

заклад освіти, МНВК отримують ліцензію на 

підготовку кваліфікованих робітників і в межах 

годин технологічного профілю здійснюють 

навчання певній професії. У країнах Євросоюзу 

розподіл за академічним та професійним 

напрямами навчання в старшій середній школі 

складає від 28 до 70%. В Україні найкращі області 

Херсонська, Київська мають показник охоплення 

загальноосвітніх навчальних закладів 

професійним навчанням школярів до 30%. Гірші 

показники – 4–6% мають Львівська, Донецька 

області.  

Сьогодні існує також допрофесійне 

навчання старшокласників за спрощеними 
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варіантами державних стандартів професійно-

технічної освіти. Це навчання без ліцензій і без 

видачі свідоцтв державного зразка.  

 

Рис. 2. Структура технологічного профілю 

навчання старшокласників 

Загальнотехнологічне спрямування – це 

допрофесійне розширене навчання за профілями 

«Деревообробка», «Металообробка», «Основи 

Технологічний профіль навчання  

Загально-

технологічний 
напрям 

Професійний 

напрям 

Інженерно-

технічне 

спрямування 

Курси за вибором 
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дизайну», «Швейна справа», «Кулінарія», 

«Будівництво та опоряджувальні роботи», 

«Технічне конструюваня і моделювання» та ін. У 

цих напрямках інтегровані знання і вміння 

притаманні для певних груп споріднених 

професій. 

Професійне спрямування передбачає 

підготовку учнів за робітничими професіями у 

межах технологічного профілю. Актуальність 

такого виду спрямованості технологічного 

профілю навчання засвідчує аналіз профільного 

навчання у старшій школі США, де всі профілі 

мають виробниче спрямування, що є запорукою 

підготовки випускника до ринку праці, готовності 

заробити на своє утримання і навчання. В наших 

найближчих сусідів у Республіці Польща торік з 

11686 функціонуючих шкіл для молоді, близько 

60% мали професійне спрямування .  
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Суттєві проблеми існують у забезпеченні 

професійного напряму навчально-методичною 

літературою. За п’ять років видано 62 підручники, 

а за останні два – жодного. За роки незалежності 

зовсім не видавалась методична література. Те що 

робиться на місцевому рівні ентузіастами ПТО, – 

лише частково розв’язує проблему. Гарний 

приклад продемонструвала фірма «Кнауф» – вона 

видала комплект підручників для будівельної 

галузі. Тому, забезпечення професійного 

спрямування профільного навчання 

старшокласників повинно стати не лише справою 

МОН, а й галузевих міністерств і роботодавців, 

які не поспішають вкладати кошти у створення 

професійного капіталу своїх потенційних 

працівників. Професійна компетентність, як 

набута старшокласниками в результаті 

профільного навчання власність, забезпечуватиме 

їх подальшу економічну незалежність і свободу.  
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Інженерно-технічне спрямування – це 

вузькоспеціалізований, обмежений за кількістю 

учнів технічний напрям з підготовки 

старшокласників до вступу до вищих навчальних 

закладів певного профілю. Сюди відносяться такі 

спеціалізації «Матеріалознавство і технології 

конструкційних матеріалів», «Енергетика», 

«Комп’ютерна інженерія», «Легка 

промисловість», «Основи телекомунікацій», 

«Агротехніка», «Технічна та комп’ютерна 

графіка». 

У загальноосвітніх навчальних закладах є 

категорія курсів за вибором, які реалізуються за 

рахунок годин варіативної частини навчальних 

планів, що мають також і інваріантну складову, до 

якої входить предмет «Трудове навчання». За 

рахунок варіативних годин навчальних планів 

вивчаються курси за вибором. Учні 

загальноосвітніх навчальних закладів разом з 
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батьками вибирають курси за вибором: 

допрофільні і профільні курси. Завдання 

допрофільних курсів – ознайомити учнів з 

напрямами технологічного профілю та 

зорієнтувати школярів у виборі професії. І тут 

потрібен не стільки психолог як профорієнтолог, 

який орієнтує учнів на робітничі професії. 

Включення до навчальних планів шкіл 

обов’язкових занять за вибором (елективні курси), 

професійних проб, а також психолого-педагогічна 

підтримка самовизначення учнів є однією з умов 

організації допрофільної підготовки.. Виходячи з 

профорієнтаційного значення курсів за вибором 

школи, їх зміст повинен бути короткочасним, а 

кількість повинна бути достатньою для 

варіативного ознайомлення учнів з особливостями 

можливих напрямків майбутнього профільного 

навчання в старшій школі.  
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Курси за вибором можуть мати предметний, 

міжпредметний і позапредметний характер. 

Найбільш економічними в умовах становлення 

допрофільної підготовки учнів сучасної основної 

школи можуть бути пропедевтичні по 

відношенню до профільних предметні курси у 

варіативній складовій змісту базових 

загальноосвітніх шкільних предметів. Так, 

наприклад, із п’яти розділів програми трудового 

навчання учнів 5-9 класів тільки два перших є 

інваріантними, а решта є варіативними і можуть 

базуватися на тих виробничих технологіях, які 

складатимуть у подальшому основу профільної 

підготовки старшокласників. Такі курси у вигляді 

варіативних розділів програми трудового 

навчання допомагатимуть учневі в обґрунтуванні 

майбутнього профілю навчання, встановленню 

його можливостей в умовах навчання на 

підвищеному рівні профільної школи. Варіативні 

(елективні) розділи розробляються науково-
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методичними центрами, методистами, а також 

самими педагогами. В 90-х роках в Україні вже 

були створені десятки різних орієнтовних 

тематичних планів для учнів 8-9 класів, які 

можуть бути взяті сьогодні за основу при 

складанні варіативних розділів програми 

трудового навчання .  

Варіативна складова профільних курсів у 

10-11 класах за типовими навчальними планами 

технологічного профілю має підсилювати обраний 

профіль.  Вона повинна поглиблювати знання 

учнів з обраного напряму.  

Технологічної освіта в умовах профільної 

школи забезпечує можливість учителя варіювати 

зміст навчання у відповідності зі здібностями 

дитини. Проблема роботи вчителя зі змістом 

освіти є провідним питанням сучасної особистісно 

орієнтованої технологічної освіти. Така 

спрямованість професійно-педагогічної діяльності 
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вчителя технологій перетворює процес освіти з 

монолітного і незмінного в варіативну, відкриту 

для оперативних змін, диференційовану сферу 

освітніх послуг, у якій система жорстко 

детермінованих навчальних дисциплін, по суті, 

нав’язувана учню і обмежуюча його свободу 

вибору, замінюється свідомим (на підставі 

професійно виважених консультацій) вибором 

учнем індивідуальної освітньої траєкторії у 

відповідності з власними інтересами, здібностями 

і освітніми потребами.  

Тому, сьогодні особливої актуальності 

набуває підготовка вчителя технологій до 

здійснення профільного технологічного навчання 

старшокласників, яка має на меті допомогу учню 

у самостійному й усвідомленому виборі 

спрямованості технологічного профільного 

навчання в старшій школі, у виявленні нахилів, 

здібностей, інтересів і мотивів школярів. 
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1.2. Підготовка учнів 7-9 класів до 

технологічного навчання у старшій школі 

Для учнів 10-х класів запроваджується 

масове профільне навчання, спрямоване на 

радикальну диференціацію та індивідуалізацію 

навчання старшокласників шляхом врахування 

пізнавальних і професійних інтересів та намірів 

учнів щодо наступного продовження освіти. 

Профільне навчання повинно підсилити 

орієнтацію загальної середньої освіти на життєве 

та професійне самовизначення особистості в 

умовах ринку праці та професій. Філософська ідея 

технології профільного навчання має яскраво 

виражену прагматичну спрямованість на 

соціально-трудове становлення учнів з 

наближеністю до реалізації принципу 

дитиноцентризму . 

Врахування інтересів, нахилів та здібностей 

учнів при виборі напряму, спрямування і 
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спеціалізації профільного навчання виступає 

дієвою мотиваційною базою навчання і сприяє 

формуванню здатності приймати компетентне 

рішення щодо вибору напрямів подальшої 

професійної освіти. 

Дотепер формування груп учнів для 

організації профільного навчання здійснюється 

здебільшого стихійно. Успішність 

комплектування груп, як правило, є випадковою і 

залежить від того, чи зустрінеться учням 

компетентний, небайдужий вчитель, чи 

потраплять до них книги, що спонукають 

замислитися над професійним самовизначенням, 

або життя поставить проблеми для невідкладного 

розв’язку. Тому, сучасною теорією педагогіки 

визнається необхідність створення в основній 

школі умов для реалізації потенційних 

можливостей підлітків до самовизначення шляхом 

задоволення вибіркових і змінних інтересів 
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особистості до певних знань та видів діяльності, 

через надання можливості випробувати себе у 

різних видах діяльності, виявляючи свої здібності 

до певної освітньої галузі і навчального предмету. 

Серед типових помилок при виборі 

випускниками основної школи спрямування і 

спеціалізації профільного технологічного 

навчання можна назвати такі: 

- прагнення навчатися у старшій школі 

за універсальним (безпрофільним) напрямом, що 

обумовлено орієнтацією учнів на вибір 

майбутньої професії після закінчення 

загальноосвітньої школи; 

- поділ спеціалізацій профільного 

навчання на погані і добрі, що характеризує 

несформованість планів профільної підготовки у 

старшій школі внаслідок байдужості до свого 

професійного майбутнього або існування 

протиріччя між бажанням навчатися за 
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престижною спеціалізацією і невпевненістю у 

своїх можливостях; 

- вибір спрямованості і спеціалізації 

профільного навчання під прямим або 

опосередкованим впливом товаришів, батьків, не 

аналізуючи свої нахили та здібності, проби 

власних сил за напрямом, що обирається; 

- прагнення наслідувати свій ідеал 

шляхом перенесення ставлення до представників 

технологічних спеціальностей на сам 

технологічний напрям і спеціалізації профільного 

навчання; 

- захопленість зовнішньою або 

частковою стороною професії, не усвідомлюючи 

про реальності повсякденної діяльності 

працівників певної спеціалізації профільної 

діяльності; 

- ототожнення шкільного базового 

предмету «Трудове навчання» з напрямом і 
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широкими спеціалізаціями профільного 

технологічного навчання; 

- відсутність уявлень про сучасний 

характер праці за спеціалізаціями технологічного 

профілю навчання; 

- за наявності підвищеного інтересу до 

самого себе невміння розібратися у своїх 

особистісних якостях: нахилах, здібностях, 

підготовленості; 

- незнання та недооцінювання своїх 

індивідуальних психофізіологічних якостей, які є 

суттєвими під час вибору профілю навчання; 

- вибір спрямованості і спеціалізації 

профільного технологічного навчання під 

впливом випадкових причин; 

- необізнаність у основних діях, 

операціях, з їх порядком при виборі 

спрямованості і спеціалізації профільного 

технологічного навчання . 
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Випадковість вибору випускниками 

основної школи спрямованості і спеціалізації 

технологічного напрямку профільного навчання в 

10–11 класах матиме негативними наслідками у 

подальшій навчальній діяльності реалізацію 

нетипових і несуттєвих для даної особистості 

можливостей, що в кінцевому випадку обумовлює 

апатію, незадоволеність обраним життєвим 

шляхом. Ось чому актуальним є визначення 

кожним випускником основної школи об’єкту 

потреби профільного самовизначення – 

спрямованості і спеціалізації профільного 

технологічного навчання. Формування такої 

потреби та підготовка учнів до ситуації її 

задоволення обумовлюється наявністю певних 

організаційних і психолого-педагогічних умов 

успішного вибору випускниками основної школи 

спрямування і спеціалізації профільного 

технологічного навчання. Розглянемо ці умови 

докладніше. 
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Технологічний профіль навчання визначає 

певну комбінацію окреслених навчальним планом 

старшої школи  базових, профільних предметів і 

курсів за вибором. Базові загальноосвітні 

предмети є обов’язковими для вивчення всіма 

учнями, незалежно від обраного спрямування і 

спеціалізації технологічного профілю. Профільні 

загальноосвітні предмети мають підвищений 

рівень та визначають технологічну спрямованість 

навчання, є обов’язковими для вивчення учнями, 

які обрали одну з представлених в таблиці 1 

спеціалізацій за певним спрямуванням 

технологічного профільного навчання . Курси за 

вибором  доповнюють, розвивають зміст базових 

або профільних предметів, задовольняють 

пізнавальні інтереси учнів і проводяться за їх 

бажанням та вибором у межах годин шкільного 

компонента навчального плану. Їх кількість 

повинна перевищувати кількість курсів, яку 

повинен обрати учень. 
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Ефективність вибору випускниками 

загальноосвітньої школи видів праці та 

продовження ними подальшої освіти за 

напрямком профільного навчання визначається 

широтою вибору профілів та неформальним 

підходом освітніх закладів до розподілу учнів за 

профілями навчання. Перед освітніми закладами 

гостро постає актуальне питання: як здійснити 

правильний відбір учнів під час розподілу їх за 

спрямуваннями і спеціальностями профільного 

навчання? Ефективність вирішення цього питання 

залежить від обраного шляху. 

Таблиця 1. Структура технологічного 

профілю навчання 

Технологічний профіль 

Загальнотехноло

гічне 

спрямування 

Професійне 

спрямування 

Інженерно-

технічне 

спрямування 

Спеціалізації: 

 

 

 

Спеціалізації: Спеціалізації: 
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Деревообробка 

Металообробка 

Основи дизайну 

Кулінарія 

Швейна справа 

Художня обробка 

матеріалів 

Будівництво та 

опоряджувальні 

роботи 

Агровиробництво 

Основи 

бджільництва 

Технічне  

конструювання та 

моделювання 

Українська 

народна вишивка 

Конструювання 

За 

робітничими 

професіями, 

на підготовку 

за якими 

навчальний 

заклад має 

ліцензію 

Матеріалознавст

во та 

технологія 

конструкційних 

матеріалів 

Енергетика 

Комп'ютерна 

інженерія 

Харчова 

технологія та 

інженерія 

Легка 

промисловість 

Основи 

телекомунікацій 

Агротехніка 

Технічна та 

комп'ютер-на 

графіка 



 

39 

 

та моделювання 

одягу 

 

Міністерство освіти і науки України 

рекомендує здійснювати підготовку учнів до 

ситуації вибору профілю навчання в три етапи : 

- на першому (пропедевтичному) етапі з 

метою диференціації учнів за різними варіантами 

допрофільної підготовки по закінченні 7 класу 

діагностують їх освітні запити, враховуючи думки 

їх батьків, основні мотиви подальшого вибору, 

інтереси і нахили школярів; 

- на другому (основному) етапі 

восьмикласників навчають способам вибору 

профілю, здійснюють психолого-педагогічну 

діагностику щодо нахилів до певних напрямів 

профільного навчання, розв’язують основні 

проблеми, що можуть виникати під час обрання 

профілю навчання; 
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- третій (завершальний) етап передбачає 

виявлення відповідності між можливостями 

дев’ятикласників і вимогами технологічного 

профілю навчання, що обирається, оцінювання і 

самооцінювання готовності школяра до прийняття 

рішення про вибір профілю навчання в старшій 

школі, співставлення аргументації, зробленого 

вибору за участю учня, батьків і вчителів. 

Особистісно орієнтований підхід і 

прагнення освітніх закладів повніше задовольнити 

індивідуальні потреби учнів у виборі напрямків, 

спрямованості і спеціалізацій профільного 

навчання може наштовхнути на розподіл за 

профілями ґрунтуючись лише на бажаннях 

школярів. Наявний досвід свідчить, що це 

призводить до переповнення деяких профілів, 

водночас за іншими навіть не вдається 

сформувати повноцінні групи. Правильний вибір 

профілю навчання передбачає не тільки бажання 

молоді присвятити себе тому виду діяльності, на 
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який є найбільший попит, але й врахування 

власних нахилів та здібностей, визначити які не 

просто. Успішність вибору гарантується лише тим 

випускникам основної школи, хто найкращим 

чином підготовлений до цього вибору, коли 

усвідомлюється об’єкт своєї потреби – профіль 

подальшого навчання у старшій школі. 

Формування груп профільного навчання 

учнів може здійснюватися шляхом рознарядок 

через укладання угод з навчальними закладами з 

підготовки учнів, які бажають туди поступити. 

Так педагогічний університет може відбирати 

майбутніх учителів технологій серед тих, хто 

вивчає профілі з метало-, деревообробки, швейної 

справи. З таких учнів у 10 класі формуються 

окремі групи. Технічний університет допомагає 

набрати учнів, які в майбутньому планують 

поступати в нього. Досвід показує, що багато з 

тих, хто пройшов таке навчання, стають в 
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подальшому педагогами, інженерами. Однак, у 

цьому випадку зберігається значна кількість 

старшокласників, які залишаються в ситуації 

невизначеності вибору. 

Третій, перевірений майже трьома 

десятиліттями, найбільш об’єктивний шлях 

визначення спрямування і спеціалізації 

профільного технологічного навчання 

старшокласників – це спостереження і реєстрація 

проявів нахилів та здібностей учнів до 

технологічного напрямку профілізації під час 

навчання в основній школі. Успішність 

профільного навчання старшокласників – це 

результат нестримної потреби в діяльності за 

обраним напрямом, яка вже проявляється в 

основній школі. Підвищена працездатність учнів і 

прагнення до профільної діяльності розкривають 

профільно-значущу індивідуальність і придатність 

учнів. Тут  практично можуть бути використані 
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рекомендації вчителя-новатора І.П.Волкова . З 

метою виявлення та розвитку нахилів та 

здібностей учнів у основній школі необхідно 

надавати кожному учневі можливість 

випробувати свої сили в позаурочний час у тих 

видах праці, які його цікавлять і виконуються за 

власним бажанням без зовнішнього примусу у 

вільний від уроків час.  Сюди входить навчання 

учнів у позакласних і позашкільних навчальних 

закладах у формах факультативних занять, занять 

предметних гуртків та наукових учнівських 

товариств. Результати таких проб реєструються у 

відповідному документі – творчій книжці учня, 

яка зберігається у класного керівника та видається 

учневі по закінченні основної школи. 

По закінченні основної школи на основі 

результатів записів до творчої книжки складається 

профільна характеристика особистості учня за 

двома напрямками: ступінь прояву значущих для 
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певних видів спрямування і спеціалізацій 

профільного технологічного навчання здібностей 

та виявлення нахилів учнів. Спеціальні здібності і 

нахили учнів проявляються у певних видах 

діяльності і можуть бути виявлені методиками, з 

допомогою яких виділяють їх наявність. 

Така розгорнута характеристика слугує 

дієвим засобом профільної консультації 

дев’ятикласників класним керівником, а також є 

переконливим обґрунтуванням профільного 

самовизначення учня, яке стимулює його 

діяльність за обраним напрямом, впливаючи на 

становлення мотивації подальшого профільного 

навчання за технологічним напрямом.  

Система психолого-педагогічної підтримки 

учнів основної школи у самовизначенні 

спеціалізацій профільного технологічного 

навчання за потенційно-можливими видами його 

спрямування включає профільноорієнтаційну 
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діагностику розвитку спеціальних здібностей та 

нахилів учнів шляхом допрофільної підготовки 

учнів 7–9 класів. 

Основний зміст допрофільної підготовки 

учнів основної школи складають 

профільноорієнтаційні курси, спрямовані на 

формування зацікавленості і позитивної 

внутрішньої мотивації у учні до оволодіння 

технологічним профілем навчання. 

За широтою охоплення учнів допрофільні 

курси можуть бути обов’язкові для вивчення всіма 

учнями або варіативні (курси за вибором учнів). 

Таких профільноорієнтаційних курсів може бути 

декілька, відповідно до запроваджених у школі 

або районі видів спрямованостей і спеціалізацій 

технологічного профілю навчання.  

Водночас повинна проводитися 

інформаційна робота з батьками, яких слід 



 

46 

 

запрошувати на виставки творчих учнівських 

робіт, батьківські збори, присвячені визначенню 

напрямків профільного навчання школярів, 

ознайомленню їх з «освітньо-ресурсною картою» 

району, що містить інформацію про освітні 

заклади на території району, на базі яких буде 

здійснюватися вивчення різних спеціалізацій 

профільного технологічного навчання. Метою цих 

заходів є показ батькам об’єктивності висновків 

педагогічних спостережень загальноосвітнього 

закладу щодо придатності їх дитини певному 

напрямку, спрямованості і спеціалізації 

профільного технологічного навчання, вивчення 

за допомогою анкетування їх думки щодо освітніх 

запитів і потенційних можливостей розвитку їх 

дітей. У таблиці 2 наведено приклад анкети для 

вивчення думки батьків. Успішні прояви нахилів 

та здібностей учнів у технологічній діяльності 

виступають ефективними аргументами для 

переконання їх батьків. Розподіл випускників 9 
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класів за напрямами і спеціалізаціями 

профільного технологічного навчання у старшій 

школі повинен стати результатом узгодженості 

думок учнів, класних керівників, вчителів 

трудового навчання та батьків.  

Анкета для батьків 

Шановні батьки! 

З метою забезпечення індивідуального 

підходу до кожної дитини та проведення якісного 

відбору спрямованості та спеціалізації навчання 

учнів за профільним технологічним напрямом у 

старшій школі, звертаємось до Вас з проханням 

відповісти на запитання анкети, яку ми 

пропонуємо. 

Прізвище, ім'я, по батькові учня _______ _______ 
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№ 

п/п 

Запитання Виберіть відповідь 

1 2 3 

1. Як ви оцінюєте стан 

здоров'я Вашої дитини? 

Здоровий, хворий 

(хвороби які) 

2. Яким є домашні умови 

для потенційного 

розвитку дитини? 

Окрема кімната, 

куточок, стіл, немає 

постійного місця, 

наявність домашньої 

бібліотеки та ін. 
3. Хто займається 

вихованням дитини у 

сім'ї? 

Мати, батько, бабуся, 

дідусь, інші люди 

4. Сімейні традиції, 

захоплення. 

Рукоділля, спорт, 

техніка, туризм, 

природа мистецтво, 

щось інше 5. Що любить роботи Ваша 

дитина? 

Малювати, співати, 

танцювати, читати, 

виготовляти поробки, 

виготовляти технічні 

моделі, готувати їжу, 

спілкуватися з 

друзями, доглядати за 

тваринами, 

рослинами, інше. 
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6. Чи надовго може 

захопитися цікавою 

справою, грою? 

Так, ні 

7. 3 ким найбільше 

спілкується, товаришує? 

3 однолітками, 

молодшими, 

старшими 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

Які має постійні сімейні 

трудові обов'язки? 

 

Як до них ставиться? 

 

Прибирання, догляд 

за рослинами, 

тваринами догляд за 

молодшими дітьми, 

щось інше, не має 

постійних трудових 

обов'язків 

Старанно, 

безвідповідально 

 

9. 

 

Як ставиться до школи, 

до виконання домашніх 

завдань? 

 

 

 

 

Старанно, 

безвідповідально 

 

10 

 

Які нахили та здібності 

має Ваша дитина? 

 

 

 

 

 

 

Технічні, музичні, 

артистичні, 

інтелектуальні 

спортивні, 

літературні, наукові, 

художні, інші 
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11 

 

 

Назвіть здобутки творчої 

діяльності Вашої дитини: 

- технічна діяльність 

(що зробила дитина в 

цій 

галузі) ; 

- поглиблене 

вивчення предметів 

(яких); 

- мистецькі роботи: 

- участь в змаганнях, 

конкурсах; 

- участь в гуртках і 

студіях; 

- інтереси та хобі. 

12 За яким спрямуванням  

технологічного профілю, 

на Ваш погляд, може 

навчатися Ваша дитина? 

- за загально 

технологічним 

напрямом; 

- за професійним 

напрямом; 

- за інженерно-
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технічним напрямом. 

 

Збільшення термінів навчання у старшій 

школі з двох до трьох років дає підстави для 

припущення, що трирічне профільне технологічне 

навчання для багатьох батьків і учнів може 

здаватися занадто тривалим у порівнянні з 

тривалістю початкової професійної підготовки у 

професійно-технічних і середніх спеціальних 

навчальних закладах, де окрім загальної середньої 

освіти і отриманої професії під час навчання учні 

можуть забезпечуватися стипендіями, 

безкоштовним харчуванням, гуртожитками і 

іншими соціальними привілеями. Саме ці чинники 

можуть обумовлювати відмову певної частини 

випускників 9-х класів від обрання профільного 

технологічного навчання в умовах старшої школи 
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на користь початкової професійної та середньо-

спеціальної освіти в закладах І–ІІ рівнів 

акредитації. 

Результати діагностування, отримані за 

особистісними досягненнями учнів у навчальній, 

позакласні та позашкільній роботі, 

узагальнюються в представленій в таблиці 3 карті 

профільної орієнтації, яка об’єднує обґрунтовані 

рекомендації щодо вибору учнем спрямованості і 

спеціалізації профільного технологічного 

навчання у старшій школі. 

Наприкінці першого семестру у 

дев’ятикласників повинно бути сформовано 

цілісне уявлення про можливості профільного 

технологічного навчання у старшій школі, але 

визначення для себе виду спрямовання і 

спеціалізації за цим напрямом навчання 

продовжується до кінця навчального року, тобто 
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до того часу, коли це питання необхідно вирішити 

остаточно. 

 

Карта профільної орієнтації випускника основної 

школи 
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Організація в школі і вибір учнями 

спрямування і спеціалізацій профільного 

технологічного навчання повинні забезпечувати 

діяльність специфічну для багатьох типів і класів 

професій та створювати умови для ознайомлення 

учнів з широким їх колом, у першу чергу з тими, в 

яких є гостра потреба у даному регіоні. За 

наслідками діагностування нахилів та здібностей, 

проби сил учнів у допрофільних курсах єдиний 

напрям профільного технологічного навчання 

може подрібнюватися, даючи школярам вихід на 

один з зазначених у таблиці 1 трьох видів 

спрямованості (загальнотехнологічне, професійне 

і інженерно-технічне спрямування) і відповідних 

спеціалізацій. Спеціалізації профільного 

технологічного навчання повинні містити види 

діяльності, що сприяють розвиткові особистісних 

якостей, необхідних для багатьох типів професій. 

Таким чином забезпечуються специфічність 

діяльності груп учнів за різними спеціалізаціями у 
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межах єдиного технологічного профілю, що 

суттєво підсилює особистісну спрямованість 

профільних занять. 
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Розділ ІІ. Сучасні підходи до трудового 

навчання. 

2.1. Впровадження інноваційних технологій у 

трудовому навчанні як основа формування 

технологічних компетентностей учнів 

Поняття «компетентність» виступає одним з 

результуючих компонентів технологічної 

підготовки школярів. Велика енциклопедія 

Кирила і Мефодія визначає компетентність як 

властивість компетентної особи. Сама ж 

компетенція в енциклопедії розглядається як 

обізнаність, досвід у певному колі питань, певній 

галузі знань, а також здатність добиватися, 

відповідати та підходити певному колу 

представлених повноважень.  

     У дослідженнях В. Введенського, А. 

Хуторського обговорюються питання 

диференціації понять «компетентність» і 

«компетенція». Розділяючи ці поняття автори 
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тлумачать «компетентність» як наперед заданий 

стандарт освітньої підготовки з володіння 

певними компетенціями – якостями особистості, 

необхідними для продуктивної діяльності, що 

включають ставлення особистості до неї та 

предмета діяльності . 

     В освітніх стандартах повинні бути 

визначені не тільки знання і досвід, але й ключові 

компетенції учнів, обумовлені характером їх 

майбутньої трудової діяльності. Якщо спеціально 

обумовлені характером трудової діяльності якості 

особистості називаються компетенціями, то 

вимоги до рівня володіння, здатність особистості 

проявляти ці якості в професійній діяльності 

визначають як компетентність.  

     Отже, понятійний аспект компетентності 

школярів в освітніх галузях передбачає володіння 

досвідом й здатностями, що дозволяють 

обґрунтовано розглядати питання в цій галузі й 
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ефективно діяти в ній. Перелік цих здатностей 

визначається мотиваційною спрямованістю 

особистості в певній галузі діяльності, розвитком 

психологічних якостей (воля, відчуття, 

сприйняття, мислення, пам’ять), 

психофізіологічними процесами (темперамент, 

статеві , вікові ознаки). Тому, компетентність 

можна визначити як складне за структурою 

утворення, що характеризує рівень сформованості 

соціальних, професійних, психологічних і 

психофізіологічних якостей як найсуттєвіших 

властивостей (компетенцій), що надають 

особистості певної якісної готовності до трудової 

діяльності.  

      У сучасній Україні в умовах 

стандартизації освітніх галузей необхідно 

говорити про оволодіння учнями в процесі 

технологічної підготовки життєвими 

компетенціями за основними змістовими лініями 
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цих освітніх галузей. Так, наприклад, для 

освітньої галузі «Технологія» можна говорити про 

технічні компетенції, технологічні компетенції, 

профорієнтаційні компетенції, графічні 

компетенції, інформаційні компетенції, проектні 

компетенції. Оволодіння галузевими 

компетенціями вимагає створення відповідного 

освітньо-галузевого середовища в умовах 

підготовки учнів в освітній галузі «Технологія». 

ХХІ століття - це час переходу від 

індустріального до високотехнологічного 

інформаційного суспільства. Сьогодні 

технологізація - об'єктивний процес еволюції 

освіти, що сприяє вирішенню її якісно нових 

завдань. 

Глибокі соціальні, духовні й економічні 

зрушення, що відбуваються в Україні, розвиток 

сучасного високотехнологічного виробництва 

вимагають кваліфікованих кадрів, які були б 
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мобільними, знаючими, ініціативними, творчими. 

За таких умов учень має стати реальним і 

повноправним суб'єктом навчально-виховного 

процесу, суспільного життя і майбутньої 

професійної діяльності. Тому трудова підготовка 

має бути гнучкою і пристосованою до технічних, 

технологічних, економічних, соціальних потреб 

суспільства, з урахуванням досягнень та 

перспектив його розвитку і спрямованою на те, 

щоб допомогти випускникам загальноосвітніх 

шкіл у професійному самовизначенні, оволодінні 

методами творчої діяльності в умовах ринкової 

економіки. 

Спектр педагогічних замовлень надзвичайно 

широкий і наш вітчизняний педагог має бути 

готовим виконати будь-яке замовлення - від 

високоефективного навчання, елітного виховання 

до елементарного педагогічного догляду. 

Неодмінна умова розвитку ринкових 

відносин у сфері педагогічних послуг - гарантії 
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високої якості продукту. На ринок педагогічних 

послуг учитель виставляє свій високий 

професіоналізм, в основі якого доскональне 

знання педагогічних технологій, адже з приходом 

ринку настає ера технологій. 

Науковці вказують на дидактичну і виховну 

значущість проектного навчання, його вагомість у 

формуванні певних умінь. 

Українські науковці (О.М. Коберник, А.І. 

Терещук, В.В. Бербець, С.М. Ящук, В.К. 

Сидоренко, А.Ю. Цина) у численних 

дослідженнях розглядають питання теорії і 

практики проектної діяльності в тому, що вона 

привчає дітей до самостійної, практичної, 

планової і систематичної роботи, виховує 

моральні якості, працелюбність, пробуджує 

прагнення до створення нового чи вдосконалення 

існуючого виробу, формує уявлення про 

перспективи його розвитку, допомагає у виборі 

професії. 
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Успішність та ефективність проектування 

забезпечується за умови правильної та 

послідовної, організаційно-спланованої роботи 

вчителя та учня, в основі якої лежить логічна 

послідовність дотримання етапів виконання 

проектів: організаційно-підготовчого, 

конструкторського, технологічного, заключного. 

Застосування сучасних інформаційних технологій 

у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких 

тенденцій розвитку світового освітнього процесу. 

У вітчизняних навчальних закладах  в останні роки 

комп'ютерна техніка й інші засоби ІКТ стали все 

частіше використовуватися при вивченні 

більшості навчальних предметів. 

До сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій навчання відносяться Інтернет-

технології, мультимедійні програмні засоби, 

офісне та спеціалізоване програмне забезпечення, 

електронні посібники та підручники, системи 



 

63 

 

дистанційного навчання (системи комп'ютерного 

супроводу навчання). 

Інтернет - це джерело інформації, корисної з точки 

зору навчальної діяльності, її аналізу та 

оцінювання. Педагог може використовувати 

інформаційні ресурси Інтернет за наступними 

напрямками: 

• самоосвіта, тобто вивчення досвіду колег в інших 

містах України й інших країн; 

• підготовка конспектів, дидактичних матеріалів; 

 • позакласна робота вихованців при підготовці 

рефератів, доповідей, повідомлень, індивідуальних 

творчих завданнях; 

 • використання безпосередньо на заняттях при 

самостійній роботі з документами, що вивчаються, 

довідковими матеріалами, навчальними 
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інтерактивними моделями тощо (за умови 

наявності підключення класу до Інтернету); 

 • тестування знань гуртківців. 

У будь-якому варіанті доступ в Інтернет для 

педагога підвищує і рівень підготовки самого 

вчителя, і рівень проведення занять, і якість знань 

учнів. При цьому інтерес більшості вихованців до 

комп'ютера й Інтернету підвищує мотивацію 

навчання. 

Мультимедійні програмні засоби дозволяють 

поєднувати текстову, графічну, анімаційну, відео- і 

звукову інформацію. Одночасне використання 

кількох каналів сприйняття навчальної інформації 

дозволяє підвищити рівень засвоєння навчального 

матеріалу. 

ІКТ як засіб підвищення 

конкурентоздатності  молодого педагога. 
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Модернізація післядипломної педагогічної освіти 

сьогодні пов’язується саме із запровадженням 

різних видів мережевих систем, які дають змогу 

об’єднувати інформаційні ресурси, створювати 

освітній простір, що сприяє розвитку 

конкурентоспроможності педагогічних 

працівників. 

Якісно новими характеристиками таких освітніх 

інформаційно-комунікаційних мережевих систем 

є: орієнтація на потреби професійної діяльності 

педагога, серед яких пріоритетною є потреба у 

неперервному самовдосконаленні та 

самореалізації; доступність і відкритість будь-якої 

форми дистанційного підвищення кваліфікації для 

педагога, за умови достатнього рівня володіння 

ним інформаційно-комунікаційними технологіями; 

гнучкість інформаційно-комунікаційної мережевої 

системи, її швидке реагування на освітній попит 

педагогічних працівників, врахування різних 
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темпів навчання; інтеграція формальних і 

неформальних видів освіти, створення цілісного 

освітнього поля для навчання, самоосвіти та 

взаємонавчання педагогів; широке використання 

ІКТ на будь-якому етапі професійної діяльності 

педагогічних працівників. 

Перегляд відеофільмів, відеофрагментів занять з 

наступним аналізом дає можливість 

відпрацьовувати сучасні технології, методи, 

прийоми та їх ефективне застосування на різних 

етапах навчально-виховного процесу. Це і 

мультимедійні презентації до уроків, дидактичні 

матеріали; тести, графічні зображення, таблиці, 

дидактичні ігри, фото, ілюстрації, інформаційні 

довідки, розробки виховних заходів. 

Використання ІКТ у роботі педагога дає 

можливість: 
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• самоосвіти педагога, підвищення  його 

професійного рівня; 

• отримувати найсучаснішу інформацію по темі, 

оновлювати навчальний та дидактичний матеріал; 

• мати доступ до методичної бази розробок; 

• спілкуватися з колегами на різних форумах; 

• публікувати свої матеріали та брати участь в 

обговоренні опублікованих матеріалів; 

• брати участь в професійних конкурсах; 

• обмінюватися досвідом з колегами з інших 

регіонів і країн. 

  Переваги та недоліки використання 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

При підготовці до заняття з використанням ІКТ 

педагог не повинен забувати, що це заняття, а 
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значить складає план заняття виходячи з його 

цілей, при відборі навчального матеріалу він 

повинен дотримуватися основних дидактичних 

принципів: систематичності та послідовності, 

доступності, диференційованого та творчого 

підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не 

замінює викладача, а тільки доповнює його. 

Використання ІКТ дає можливість вирішувати 

такі актуальні питання: 

 використовувати у навчанні здобутки 

новітніх інформаційних  технологій; 

  удосконалювати навички самостійної 

роботи гуртківців в інформаційних базах 

даних, мережі Інтернет; 

 інтенсифікувати історичну освіту, 

поліпшити засвоєння учнями знань зі 

шкільного курсу історії, зробити процес 

навчання цікавішим і змістовнішим. 
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Використання ІКТ в комплекті з традиційним 

підручником сприяє наступному: 

 забезпечує особистісно орієнтований та 

диференційований підхід у навчанні; 

  забезпечує реалізацію інтерактивного 

підходу (постійне спілкування з ПК, 

постановка запитань, які цікавлять учня та 

отримання відповідей на них); 

  підвищує пізнавальну активність учнів за 

рахунок різноманітної відео- та аудіо-

інформації; 

  здійснює контроль завдяки тестуванню і 

системи запитань для самоконтролю [2, 26-

30]. 

Найбільш оптимальні  моделі використання ІКТ 

*   Урок з опорою на мультимедіа презентацію; 

*   Використання аудіо- та відео фрагментів; 



 

70 

 

*   Комп’ютерні тести; 

*   Електронні підручники; 

*   Електронні збірники – тренажери; 

*   Електронні інформаційні видання; 

*   Електронні практикуми; 

*   Комп’ютерні навчальні програми; 

*   Підготовка друкованих роздаткових матеріалів. 

Враховуючи всі позитивні та негативні наслідки 

використання інформаційно-комунікаційних 

засобів можна зробити висновок, що вони є 

ефективними за умови поєднання з традиційними 

методами та сприяють якісному формуванню 

вмінь та навичок учнів. 
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Але, поряд з плюсами, виникають різні проблеми 

як при підготовці до таких занять, так і під час їх 

проведення. 

Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ: 

 відсутність комп'ютера в домашньому 

користуванні багатьох дітей і вчителів, 

відсутність комп’ютера в кабінеті; 

 у робочому графіку вчителів не відведено 

час для дослідження можливостей Інтернет; 

 існує ймовірність, що, захопившись 

застосуванням ІКТ на заняттях, учитель 

перейде від розвивального навчання до 

наочно-ілюстративних методів [3. c. 153]. 

Отже, на сучасному етапі інформатизації 

суспільства все більшого поширення в 

різноманітних сферах життя набувають 

комп’ютерні технології, вони виступають як один 

із інструментів пізнання. Тому однією із задач 
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сучасної освіти є підготовка викладача, який 

вільно орієнтується у світовому інформаційному 

просторі,  використовуючи сучасні комп’ютерні 

технології. Цей напрямок вважається 

перспективним, адже в цілому освіта 

характеризується як велика система, якісне 

функціонування якої неможливе без використання 

сучасних телекомунікаційних і комп’ютерних 

засобів зберігання, опрацювання, передавання, 

подання інформації. 

Нині відбувається активне впровадження в 

навчальний процес ІКТ, зокрема, мультимедіа та 

інтерактивних технологій. Застосування ІКТ у 

навчальному процесі дозволяє реалізувати ідеї 

індивідуалізації та диференціації навчання, що є 

основними завданнями сучасної системи освіти 

України.                                                  

2.2. Метод проектів у технології трудового 

навчання 
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Особистісно зорієнтована модель трудового 

навчання, суттєвими ознаками якої є здійснення 

навчального процесу на засадах індивідуального 

підходу до учнів та створення умов для їх 

саморозвитку і самонавчання, осмислене 

визначення ними своїх потенційних можливостей 

і життєвих цілей, вимагає глибокого осмислення і 

розуміння педагогами необхідності здійснення 

навчально-виховного процесу на засадах 

проектної технології. 

Проектна технологія — практика 

особистісно зорієнтованого трудового навчання в 

процесі конкретної навчально-трудової діяльності 

учня, на основі його вільного вибору та з 

урахуванням інтересів. У свідомості учня це має 

такий вигляд: «Я знаю, для чого мені потрібно 

все, що я пізнаю, і де я можу ці знання 

застосувати». Для педагога це прагнення знайти 

розумний баланс між академічними і 
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прагматичними знаннями, уміннями та 

навичками. 

Навчальне проектування орієнтоване 

передусім на самостійну діяльність учнів — 

індивідуальну, парну або групову, яку вони 

виконують протягом певного відрізка часу. 

Технологія проектування передбачає 

розв'язання учнем або групою учнів якої-небудь 

проблеми, яка полягає, з одного боку, у 

використанні різноманітних методів, засобів 

навчання, а з іншого — в інтегруванні знань, 

умінь із різних галузей науки, техніки, творчості. 

Результати виконання проектів мають бути 

«відчутні»: якщо це теоретична проблема, то 

конкретне її вирішення, якщо практична — 

конкретний результат, готовий до впровадження. 

Проектна технологія передбачає використання 

педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, 
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творчих за своєю суттю методів, прийомів, 

засобів. Метою проектування є створення 

педагогом таких умов під час освітнього процесу, 

за яких його результатом с індивідуальний досвід 

проектної діяльності. 

Метод проектів (від грецьк. — шлях, 

дослідження) — це система навчання, за якої учні 

здобувають знання в процесі планування і 

виконання завдань, які поступово ускладнюються. 

Метод проектів на уроках трудового 

навчання — це комплексний процес, який формує 

в школярів загально-навчальні вміння, основи 

технологічної грамоти, культуру праці і 

спрямований на оволодіння ними способами 

перетворення матеріалів, енергії, інформації, 

технологіями їх обробки. 

Учні особисто мають вибрати для себе 

об'єкт проектування, тему проекту, тобто виріб, 
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який вони хотіли б справді удосконалити, внести в 

предметний світ, яким хотіли б задовольнити 

потреби людей. 

Цінність проектування полягає в тому, що 

саме ця діяльність привчає дітей до самостійної, 

практичної, планової і систематичної роботи, 

виховує прагнення до створення нового або 

існуючого, але вдосконаленого виробу, формує 

уявлення про перспективи його застосування; 

розвиває морально-трудові якості, працелюбність. 

Готує їх до свідомого вибору професії. При цьому 

слід пам'ятати, що потрібно особливу увагу 

приділяти тому, щоб в учнів не згасав інтерес до 

цього процесу, стежити, щоб вони доводили свої 

наміри, особливо в праці, до кінця. 

Проектування — це вид діяльності, що 

синтезує в собі елементи ігрової, пізнавальної,  

професійно-трудової, комунікативної, навчальної, 

теоретичної і практичної діяльності. Проведений 
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аналіз дозволяє нам сформулювати думку про те, 

що проектування як творча, інноваційна 

діяльність завжди націлене на створення виробів і 

послуг, що мають об'єктивну й суб'єктивну 

новизну та особистісну й суспільну значимість. 

Проектна технологія дозволяє активно 

розвивати в учнів основні види мислення, творчі 

здібності, прагнення самому створити, усвідомити 

себе творцем. В учнів виробляється і 

закріплюється звичка до аналізу споживчих, 

економічних, екологічних і технологічних 

ситуацій, здатність оцінювати ідеї, виходячи з 

реальних потреб, матеріальних можливостей і 

вмінь, вибирати найбільш технологічний, 

економічний спосіб виготовлення об'єкта 

проектування, який відповідав би вимогам 

дизайну. 

Крім того, під час роботи над проектом у 

школярів розвивається пізнавальна й трудова 
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активність, формуються вміння самостійно 

використовувати свої знання, плідно 

розвиваються комунікативні здібності, навички 

лідерів та здатність до спільної роботи в групі, 

створюються можливості для реалізації 

міжпредметних зв'язків. 

Нові навчальні плани і програми з 

трудового навчання значно розширили 

можливості школи у використанні проектної 

технології на уроках та в позакласній роботі з 

метою розвитку в дітей творчої активності. 

Виконуючи творчі проекти від ідеї до її 

втілення, учні вчаться самостійно приймати 

рішення, визначати свої проблеми в знаннях і 

знаходити шляхи виправлення такого становища. 

У процесі проектно-технологічної діяльності в 

школярів розвиваються загальні і спеціальні 

здібності, формується проектно-технологічна 

культура. 
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Усе це дає змогу зробити висновок про те, 

що проектно-технологічна діяльність дозволяє 

здійснити перехід від «школи пам'яті» до «школи 

мислення». У першому випадку опора робитеся 

переважно на процеси сприйняття, уваги, 

запам'ятовування, у другому — враховується роль 

мислення. 

Дуже важливим с питання про структуру 

проектно-технологічної діяльності. Ця діяльність, 

як будь-яка інша, має визначену структуру, що 

містить у собі мету, мотиви, функції, зміст, 

внутрішні і зовнішні умови, методи, засоби, 

предмет, результат та етапи виконання проектно-

технологічної діяльності. 

І. Організаційно – підготовчий етап. 

•    пошук проблеми; 

•    усвідомлення проблемної сфери; 
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•    вироблення ідеї та варіантів; 

•    формування параметрів та вимог; 

•    вибір оптимального варіанту та 

обґрунтування; 

•    аналіз майбутньої діяльності. 

ІІ. Конструкторський етап. 

•    Складання аналізу; 

•    добір матеріалів; 

•    вибір інструментів, обладнання; 

•    вибір технології обробки деталей, їх 

з’єднання, оздоблення; 

•    організація робочого місця; 

•    економічне та екологічне обґрунтування; 

•    маркетингові дослідження. 

ІІІ. Технологічний етап. 
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•    виконання технологічних операцій, 

передбачених технологічним процесом; 

•    самоконтроль своєї діяльності; 

•    дотримування технології, трудової 

дисципліни, культури праці; 

•    контроль якості. 

IV. Заключний етап. 

•    аналіз виконаного виробу в порівнянні з 

прогнозованим; 

•    оформлення проекту; 

•    Захист проекту; 

•    самооцінка якості та аналіз результатів 

проекту; 

•    оцінка проекту за категоріями; 

•    реалізація проекту.  
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      Нижче подається приклад розробки 

кількох проектів, де відображені етапи та стадії 

проектно – технологічної діяльності учнів та 

презентації до них. 

Презентація проекту (пояснювальна 

записка) починається з висвітлення проблеми , яка 

є спонукою до роботи над проектом. Якщо проект 

був замовленням, то його розробник повинен 

вказати, які проблеми чи практичні завдання 

можна вирішувати за допомогою даного проекту. 

У змісті проекту мають бути представлені 

зображення зразків, які коротко розкривали б 

еволюцію об'єкта проектування.       Розвиток 

форми, конструктивних елементів, 

використовуваних матеріалів чи інструментів є 

свідченнями еволюції техніки на прикладі даного 

об'єкта проектування. Учасник проекту повинен це 

розуміти і обов'язково представити щонайменше 

один-два зразки виробів, що були прототипом 
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його об'єкту. Під час презентації учень може 

показати, чи відбулись еволюційні зрушення в 

його об'єкті відносно їхніх історичних 

попередників. Якщо об'єкт не є технічним 

(наприклад вишивка чи інший декоративно - 

прикладний виріб), то принцип історичної 

детермінації реалізується через розкриття історико 

- культурних основ того регіону, для якого даний 

виріб є характерним. 

Також пояснювальна записка (портфоліо) 

проекту має містити зображення зразків виробів 

(вироби-аналоги), на основі яких відбувалося 

комбінування конструкції чи форми 

проектованого виробу.  

У змісті портфоліо також мають бути 

представлені чорнові замальовки та ескізи, на 

основі яких було обрано остаточний варіант 

форми чи конструкції об'єкту проектування. Ця 

частина процесу проектування на виробництві 
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називається клаузулою. Клаузула створюється на 

основі зразків аналогів і показує безпосередньо 

процес народження форми майбутнього виробу, 

що його проектують. Об'єкт проектування 

повинен мати елементарне економічне 

обґрунтування. Тобто має бути доведено, що існує 

потенційний ринок збуту для таких об'єктів. 

Отож, якщо спроектований виріб ставити на 

серійне виробництво, то він знайде свого 

споживача. Звідси - проект в цілому повинен бути 

недорогим. Однак, якщо проект все-таки потребує 

значних коштів, то мас бути зазначено у який 

спосіб можна знайти спонсорів чи інвесторів для 

такого проекту, які аргументи можуть переконати 

інвесторів вкладати кошти у даний проект тощо. 

Для цього можна презентувати результати 

мінімаркетингового  дослідження, яке б   

переконувало, що виріб матиме свого споживача 

та рекламу, яка зацікавить потенційних 

споживачів. 
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Останнім часом відбувається процес 

модернізації освітньої системи. Ці зміні пов’язані, 

насамперед, з пошуком нових засобів, прийомів і 

методів формування компетентної та творчої 

особистості. 

Однією з педагогічних технологій, яка 

спрямована на покращення та розвиток трудового 

навчання, є метод творчих проектів або проектно-

технологічний метод. У програмі з трудового 

навчання зазначається, що метод проектів є 

основним методом навчання, який 

використовується в освітній галузі «Технологія». 

Це зумовлено тим, що освітні завдання цієї галузі 

не можуть бути розв’язані тільки традиційними 

методами навчання. 

Під проектно-технологічним методом 

навчання треба розуміти такий метод навчання, 

коли учні набувають знань і умінь у процесі 
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планування й виконання самостійних технічно-

творчих завдань-проектів. 

Навчання ж проектно-технологічній 

діяльності обумовлюється способом взаємодії з 

оточуючим світом, тобто формуванням проектно-

технологічної культури. 

Тому можна зробити висновок, що найбільш 

оптимальні умови для навчання проектно-

технологічної діяльності та використання 

проектно-технологічних методів можна створити 

на уроках трудового навчання. 

Аналізуючи науково-педагогічну літературу 

з даної проблеми, виявляється, що на сьогодні 

питання організації проектної роботи учня та 

вчителя недостатньо, тобто необхідне більш 

розгорнуте його висвітлення, насамперед, змісту, 

мети й етапності проектування. У своїх працях 

науковці найчастіше розглядають проектування як 
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процес створення й виготовлення об’єкта. Ми ж 

вважаємо, що проектування — це науково 

обґрунтоване (визначене) технічно-творче 

конструювання нового проектного об’єкта, за 

певною системою параметрів або перетворення 

існуючого прототипу до якісно нового стану. 

Перевага проектно-технологічного методу 

трудового навчання полягає в тому, що учні під 

час цієї діяльності більш активно залучаються до 

самостійної, практичної, планової та 

систематичної роботи, в них виховується 

прагнення до пошуку шляхів створення нового 

або більш якісного вдосконалення існуючого 

виробу (матеріального об’єкта), формується 

уявлення про його майбутнє застосування, 

розвиваються моральні та трудові якості учня, 

мотиви вибору професії. При цьому слід 

приділяти увагу стану інтересів учнів до цього 

процесу, згасання інтересу сигналізує про 
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недоліки в роботі вчителя. Необхідно стежити, 

щоб учні доводили свої задуми до кінця, особливо 

на технологічному етапі. Виготовляючи виріб, 

учень розширює та закріплює свої знання з інших 

навчальних предметів (математики, фізики, 

креслення, основ підприємницької діяльності 

тощо), удосконалює набуті уміння й навички у 

виконанні технологічних, економічних операцій. 

Успішність проектування неможлива без 

таких взаємопов’язаних цілей: 

- соціально-економічна ефективність; 

- соціальна інтегрованість; 

- соціальна активність; 

- соціальна керованість. 

Але найважливішим чинником виступає 

правильно визначена й послідовно спланована 

робота як учня, так і вчителя. А це, насамперед, 

правильна логічна послідовність дотримання 

етапів виконання творчих проектів. 
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Спираючись на наукову літературу з 

питання теорії та практики проектно-

технологічного підходу до трудового навчання, 

можна визначити структуру й послідовність 

проектно-технологічної діяльності учнів у такому 

вигляді: 

1.  Етап підготовки та організації 

проектно-технологічної діяльності. Учні мають 

вибрати об’єкт праці й поставити перед собою 

технічно-творчу проблему, визначити значення 

проектного об’єкта. На цьому етапі учні 

пропонують різні варіанти конструкції виробу, 

усвідомлюють варіанти запропонованої 

конструкції. 

2. Етап технічно-творчого 

конструювання. Учні складають ескізи виробу, 

вибирають необхідні матеріали й інструменти, 

визначаються більш оптимальною технологією 

виготовлення проектного виробу. 
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3. Етап технологічного процесу. Учні 

виконують визначені технологічним процесом 

операції, проводять самоконтроль власної 

діяльності. Технологічний етап вимагає від учня 

дотримання технології, трудової дисципліни та 

культури праці. 

4. Заключний етап. Учні виконують 

коригування виконаного виробу порівняно із 

запланованим, здійснюють випробування об’єкта, 

проводять самооцінку й аналіз підсумків проекту, 

захищають свій проект. 

На кожному з цих етапів учні здійснюють 

визначену систему послідовних дій при 

розв’язанні проблемного завдання проекту. При 

цьому важлива роль, незважаючи на самостійність 

учня, відводиться вчителеві. Найголовніше його 

завдання — визначити структурний план роботи, 

запропонувати учням цікаві й посильні, з 

урахуванням розвитку рівня їх фізичних, 
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інтелектуальних, творчих здібностей, проектні 

завдання (об’єкти); допомагати кожному учневі у 

вирішенні тих чи інших проблем, які виникають 

як на кожному етапі, і в цілому, наприклад, у 

виборі раціонального підходу до вирішення 

проблеми, визначенні оптимального варіанту 

технології виготовлення матеріального об’єкта. 

За змістом етапи організації й підготовки та 

технічно-творчого конструювання мають такі 

стадії проектно-технологічної діяльності: 

- пошук проблеми; 

- вибір об’єкта; 

- визначення проблеми; 

- вироблення ідеї та варіантів щодо 

розв’язання проблеми; 

- аналіз і синтез ідей; 

- вибір оптимального та 

раціонального варіанта та обґрунтування проекту; 

- аналіз майбутньої діяльності; 
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- прогнозування майбутніх 

результатів; 

- розробка конструкторсько-

технологічної документації; 

- складання ескізів; 

- вибір матеріалів та обладнання; 

- вибір технологічної обробки 

складових деталей їх з’єднання; 

- оздоблення виробу; 

- організація робочого місця. 

ЗАХИСТ ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ 

На захист творчого проекту кожен учень 

(група учнів) готує проектну папку 

(пояснювальну записку) та виріб. 

Рекомендований вміст проектної папки 

1. Титульний лист 

2. Зміст 

3. Обґрунтування вибору теми проекту 
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4. Фотографія виготовленого виробу 

5. Обґрунтування теми вибраного виробу 

6. Виявлення традицій і тенденцій 

7. Банк ідей і пропозицій. Ескізи 

альтернативних виробів 

8. Дизайн-аналіз 

9. Обґрунтування виробу та характеристика 

використаних матеріалів та обладнання 

10. Технологічна частина 

11. Екологічне та економічне обґрунтування 

проекту 

12. Діаграма купівельної спроможності 

13. Джерела інформації 

14. Приблизна можлива рубрикація 

пояснювальної записки (проектної папки) 

Пояснювальна записка повинна бути 

акуратно оформлена, написана гарним почерком 

або надрукована з допомогою ПК на аркушах 

паперу форматом А4. Вона обов’язково повинна 

вміщувати такі розділи: 
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- «Обґрунтування теми проекту» 

- «Конструкція виробу» 

- «Технологія виготовлення» 

- «Технічний опис» 

- «Економічне обґрунтування проекту» 

- «Рекламний проспект» 

- «Використана література» 

На титульному листі пояснювальної 

записки пишуться: 

- назва проекту; 

- прізвище та ім’я учня та вчителя; 

- школа; 

- клас; 

- рік виконання роботи. 

 У випадку виконання проекту групою 

вказуються прізвища та імена кожного учня групи 

та їх ролі (дизайнер, майстер, рекламний агент, 

адміністратор). 
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На першому аркуші записуються назви 

розділів з указаними номерами сторінок. Сторінки 

повинні бути пронумеровані та скріплені. 

Захист роботи відбувається перед 

спеціальною експертною комісією, яка 

складається із 2-4-х осіб (або однокласників, або 

учнів інших класів). Для виступу кожному учневі 

дається 5-7 хвилин. Після виступу присутні 

можуть ставити запитання та висловлювати 

власну думку. Запитання й пояснення повинні 

бути по суті проектної роботи. Від учня, який 

захищає свою роботу, повинні бути отримані всі 

пояснення зі змісту, оформлення та виконання 

роботи, аргументовані посилання на джерела 

інформації. Підсумкова оцінка — рейтингова, яка 

включає самооцінку, середню колективну оцінку 

експертів та оцінку вчителя. 

ПЛАН ВИСТУПУ НА ЗАХИСТІ 
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1. Мета проекту: 

 аргументування вибору теми; 

 собівартість потреби. 

2.Розв’язувані задачі:  

конструктивні 

 відповідність конструкції призначенню виробу; 

 міцність і надійність виробу; 

 вага, розподілення маси; 

 зручність у користуванні. 

технологічні 

 витрати матеріалів, їх дефіцитність і 

довговічність; 

 стандартність технології, необхідне обладнання; 

 складність та обсяг виконаних робіт. 

екологічні 

 незабрудненість навколишнього середовища 

при виробництві; 
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 можливість використання відходів виробництва. 

естетичні 

 оригінальність форми; 

 декоративність; 

 кольорове рішення; 

економічні та маркетингові 

 можливість масового виробництва та реалізації. 

3. Коротка історична довідка з теми проекту: 

 час виникнення виробу; 

 конструкції виробу в минулому та 

теперішньому часі; 

 використані матеріали. 

4. Хід виконання проекту: 

 використана література; 

 конструкторсько-технологічне рішення 

поставлених задач; 
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 розв’язування проблем, які виникли в ході 

практичної роботи. 

5. Економічна доцільність виготовлення виробу: 

 ринкова ціна аналогічного виробу; 

 розрахункова собівартість виробу; 

 реальні грошові затрати. 

6. Висновки з теми проекту: 

 досягнення поставленої мети; 

 результати розв’язання поставлених задач; 

 аналіз випробування виробу; 

 можлива модернізація виробу. 

7. Власна оцінка роботи над проектом. 

Загальна оцінка є середньоарифметичною 

чотирьох оцінок: 

 за поточну роботу; 

 за виріб; 

 за пояснювальну записку (проектну папку); 
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 за захист проекту. 

 

Орієнтовна тематика проектів 

1.Сучасні підходи до трудового навчання. 

2. Рефлексія у педагогічній діяльності учителя 

трудового навчання. 

3. Акцентуації характеру у підлітковому віці. 

Корекція рис характеру учня. 

4. Організація профільної технологічної 

підготовки учнів в старшій школі. 

5.  Мотивація професійної орієнтації учнів. 

6. Індивідуальний підхід до учнів за допомогою 

інтерактивних методів навчання. 

7. Використання інформаційних технологій в 

трудовому навчанні. 

8. Проектно-технологічна методика в трудовій 

підготовці школярів. 

9.  Функції та форми організації навчально - 

виховного процесу в системі особистісно-
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орієнтованого навчання. 

10. Вимоги до уроку в системі особистісно – 

орієнтованого навчання. 

11. Впровадження педагогічних технологій у 

системі особистісно – орієнтованого навчання. 

12. Активна навчальна діяльність дитини в системі 

розвивального навчання. 

13. Застосування інтерактивних методів на уроці. 

14. Характеристика особистісно – орієнтованих 

технологій : 

- технологія проектів; 

- технологія на основі групової діяльності; 

- технологія проблемного навчання; 

- технологія навчання як дослідження; 

- опис власної педагогічної технології. 

15. Проблемне навчання на уроках трудового 

навчання. 

16. Організація самостійної роботи учнів на уроках 

трудового навчання. 

17. Використання тестів як форми навчання і 
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контролю. 

18. Формування і розвиток економічних знань 

учнів. 

19. Активізація пізнавальної діяльності учнів на 

уроках трудового навчання. 

20. Дієвість самоосвітньої діяльності учнів. 

21. Творчий проект за власною тематикою слухача 

курсів. 
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Висновки 

В процесі реформування шкільної освіти, а 

саме перехід від загальноосвітніх шкіл до 

профільних, дає можливість учням вибрати 

профіль споріднений до їх інтересів, нахилів, 

здібностей, а це в свою чергу забезпечує більш 

свідомий вибір професії у недалекому 

майбутньому. 

Профільне навчання в МНВК дає 

можливість учню познайомитись зі своєю 

майбутньою професією за рахунок предметів до 

яких в них є здібності та які їм подобаються. 

Провідною місією технологічної освіти є 

забезпечення цілісного фізичного, 

інтелектуального соціального і духовного 

розвітку особистості школяра, формування його 

технологічної культури; виховання внутрішньої 
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потреби й поважного ставлення до професійної 

підготовки, до успішної т предметно-

перетворювальної діяльності та професійного 

самовизначення. 

Головна мета технологічної освіти полягає у 

формуванні технічно, технологічно, комп'ютерно 

освіченої особистості, підготовленої до життя й 

активної, природовідповідної, предметно пере-

творюючої діяльності в умовах сучасного висо- 

котехнологічного інформаційного суспільства, 

життєво необхідних знань, умінь і навичок 

ведення домашнього господарства і сімейної 

економіки. 

Важливим напрямом технологічної освіти є 

залучення учнів до збереження і розвитку на-

ціональних трудових традицій, відродження 

характерних для даного регіону народних ремесел 

і промислів. 
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  Якісна технологічна освіта учнів потребує й 

обгрунтованої системи науково-методичного 

забезпечення, засобів навчання. Науково-

методичне забезпечення передбачає: програмне 

забезпечення (розроблення нових та удос-

коналення існуючих навчальних програм для 

початкової, основної і старшої школи); 

інформаційне забезпечення (підручники, по-

сібники, довідники, хрестоматії, методичні 

рекомендації, розробки тощо); засоби навчання 

(таблиці, плакати, схеми, діаграми, моделі, 

муляжі). 

У вдосконаленні технологічної освіти 

необхідна наступність на всіх рівнях навчання, 

що сприяє поступовому і неперервному  ово-

лодінню системою технологічних знань, 

практичних умінь та технологічних якостей. 
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