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РЕФЕРАТ 

Звіт про НДР:  с.60 

ВАРІАТИВНИЙ СКЛАДНИК ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ, ЗМІСТ 

ОСВІТИ, КОМПЕТЕНТНІСТЬ, МЕТОДИКА, НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПРОФЕСІВЙНИЙ ЛІЦЕЙ, ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА.  

  

 Об’єкт дослідження: процес профільного навчання технологій у 

професійному ліцеї. 

Мета роботи: розроблення науково-методичного забезпечення основних 

компонентов варіативного складника змісту профільного навчання технологій у 

професійному ліцеї.   

Методи дослідження:  

а) теоретичні – історико-генетичний, аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення, абстрагування, системно-структурний аналіз змісту, 

моделювання, конструювання, рефлексія, аналіз літературних джерел;  

б) емпіричні – спостереження, анкетування, бесіди, опитування, 

контрольні зрізи, узагальнення педагогічного досвіду;  

в) констатувальний та формувальний експерименти. 

У звіті подано результати дослідження науковцями відділу технологічної 

освіти за темою НДР «Науково-методичне забезпечення варіативного 

складника змісту профільного навчання технологій у професійному ліцеї», 

виконаної відповідно до тематичного плану НДР Інституту педагогіки НАПН 

України, технічного завдання на проведення (розробку) НДР, програми 

дослідження теми, затвердженої вченою радою Інституту педагогіки НАПН 

України, завдань, визначених спільним наказом МОН України та НАПН 

України  на 2017-2020 рр.  

Здійснено розробку змісту нових спецкурсів і методики їх вивчення у 

професійному ліцеї.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше:  
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 – визначено теоретико-методологічні засади компетентнісно орієнтованого 

навчання і добору спецкурсів для профільного навчання технологій у 

професійному ліцеї, як варіативного складника змісту освіти;  

 – розроблено наукову основу проєктування структури й змісту 

навчальних програм та посібників спецкурсів для профільного навчання 

технологій у професійному ліцеї; 

 – розроблено і експериментально перевірено нові підходи, ідеї, моделі, 

педагогічні технології, принципи і критерії проєктування й реалізації змісту 

спецкурсів для профільного навчання технологій у професійному ліцеї; 

 – визначено й обґрунтовано педагогічні умови і методичні особливості 

реалізації змісту складових профільного навчання технологій у навчальному 

процесі професійного ліцею (профільних предметів й спецкурсів); 

 – розроблено методику компетентнісно орієнтованого профільного 

навчання технологій у професійному ліцеї за змістом нових спецкурсів; 

 – визначено шляхи реалізації зв’язків між змістом окремих спецкурсів 

технологічного профілю та основами суміжних наук і освітніх галузей;  

 – забезпечено доцільну інтеграцію змісту спецкурсів та загальноосвітніх 

предметів, що створює умови для SТЕМ-освіти; 

 – інтегровано зміст технологічної та мистецької галузей у спецкурсах з 

художнього проєктування та етнодизайну; 

 – визначено методичні особливості використання розроблених спецкурсів 

у комплексі профільних предметів освітньої галузі «Технології». 

 Удосконалено: 

 методи розвитку творчого мислення, розв’язування учнями технічних 

задач, формування творчої особистості учня. 

 Набули подальшого розвитку критерії добору змісту навчальних 

посібників спецкурсів для профільного навчання технологій. 

Нові навчальні програми і посібники спецкурсів профільного навчання з 

технологій упроваджено в практику роботи професійних ліцеїв та інших 

навчальних закладів з профільним навчанням технологій. 
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Практична значущість проведеного дослідження в тому, що професійні  

ліцеї та інші навчальні заклади з профільним навчанням технологій отримали 

навчальні програми спецкурсів, навчальні посібники,  методику викладання 

варіативного складника технологічної освіти, а також наукову основу  

розроблення науково-методичного забезпечення технологічної освіти. 

Соціальна значущість дослідження полягає в тому, що для учнів 

професійних ліцеїв за допомогою нового науково-методичного забезпечення 

технологічної освіти створено педагогічні умови для свідомого професійного 

самовизначення, досягнення вищого рівня їх  конкурентоздатності на ринку 

праці  та здобуття проєктно-технологічної компетентності.    
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАК 

 

НДР – науково-дослідна робота 

 

НАПН – Національна академія педагогічних наук  

 

КМ – Кабінет Міністрів 

 

МОН – Міністерство освіти і науки 

 

Інститут – Інститут педагогіки НАПН України 

 

Спецкурси – спеціальні курси 

 

SТЕМ – (наука, технології, інженерія, математика) 

Вчена рада – вчена рада Інституту педагогіки НАПН України 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Звіт містить результати НДР відділу технологічної освіти з колективної 

теми «Науково-методичне забезпечення варіативного складника змісту 

профільного навчання технологій у професійному ліцеї». 

Дослідження проводилось у процесі виконання науковими 

співробітниками індивідуальних підтем:  

«Науково-методичне забезпечення варіативного складника змісту 

профільного навчання технологій за змістовою лінією «Технічна творчість»; 

«Науково-методичне забезпечення варіативного складника змісту профільного 

навчання технологій за змістовою лінією «Художня творчість»;  

«Науково-методичне забезпечення варіативного складника змісту 

профільного навчання технологій за змістовою лінією «Техніка і технології»;  

«Науково-методичне забезпечення варіативного складника змісту 

профільного навчання технологій за змістовою лінією «Проєктування виробів в 

етностилі». 

Тема виконувалась протягом 2018-2020 рр. відповідно до визначених 

завдань дослідження за етапами: пошуково-моделювальним, 

експериментально-формувальним, узагальнювально-впроваджувальним. 

Тематика НДР спрямована на вирішення проблеми науково-методичного 

забезпечення варіативного складника технологічної освіти у професійномих 

ліцеях, мережа яких розвивається в нашій країні відповідно до Законів України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», концепції «Нова 

українська школа». 

Результати прикладного педагогічного дослідження  сприятимуть 

суттєвому оновленню змісту й методики профільного навчання технологій у 

старшій школі й професійному ліцеї відповідно до освітніх потреб особистості, 

сучасних вимог суспільства і викликів, що постали перед людством.  
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Нові завдання розвитку освіти,  створення 

загальноосвітніх та професійних закладів нового типу й швидка зміна 

технологій вимагають сучасного науково-методичного забезпечення 

навчального процесу.  

З прийняттям Законів України «Про освіту» та «Про повну загальну 

середню освіту», Концепції «Нова українська школа з’явилися можливості для 

системного вирішення завдань, пов’язаних з необхідністю задоволення освітніх 

потреб і формуванням особистості, патріота, інноватора, створенням умов для 

розвитку здібностей, інтересів, професійних намірів та формуванням 

компетентностей. 

В умовах швидкої зміни умов життя, посилення конкуренції на ринку 

праці, застосування і поширення все нових технологій заклади освіти повинні 

забезпечити підготовку випускників до активної життєдіяльності в сучасному 

суспільстві й сприяти його сталому розвитку, збереженню й примноженню 

культурних цінностей українського народу.  

Система середньої освіти має якомога повніше враховувати запити та 

потреби учнів, стати більш  диференційованою, варіативною, надавати для 

вибору профілі навчання, навчальні предмети, факультативи і спецкурси.  

 Подальший розвиток освіти в Україні та її інтеграція в європейський 

освітній простір можливі за умов удосконалення мережі закладів освіти, 

створення академічних і професійних ліцеїв, розроблення інноваційних 

підходів у науково-методичному забезпеченні навчального процесу, 

упровадження нового змісту навчання, сучасних методик та педагогічних 

технологій, які забезпечують формування компетентної, творчої особистості, 

здатної до свідомого вибору свого життєвого й професійного шляху. 

 Проте з кожним роком усе більше загострюються суперечності: між 

потребами ринку праці в компетентних фахівцях та професійними намірами 

випускників закладів освіти й рівнем їх підготовки; між вимогами до 

профільної технологічної освіти та її науково-методичним забезпеченням у 



 

11 

 

 

школах, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах і професійних ліцеях; 

між новим змістом освіти та методикою вивчення профільних предметів і 

спецкурсів. У зв’язку із зазначеним особливо актуальним є дослідження 

методики формування компетентностей у процесі профільного навчання учнів і 

створення науково-методичного забезпечення для варіативного складника 

змісту профільного навчання технологій (профільних предметів і спецкурсів) у 

професійному ліцеї. 

           Проблема проєктування змісту і методики викладання  профільних 

предметів у старшій школі в основному вирішена у процесі проведеного 

авторами у 2015- 2017 роках дослідження. Але не досліджено питання змісту і 

методики вивчення спецкурсів з технологій у професійному ліцеї.   

 Актуальність і соціально-економічне значення проблеми, недостатній 

рівень розробленості її педагогічною наукою, наявність суперечностей, що 

стосуються теорії та методики навчання технологій, а також необхідність у їх 

системному дослідженні зумовили вибір теми НДР: «Науково-методичне 

забезпечення варіативного складника змісту профільного навчання технологій у 

професійному ліцеї».   

 Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

 Тема  дослідження затверджена на засіданні вченої ради Інституту 

педагогіки НАПН України і є складовою комплексних програм науково-

дослідної роботи Інституту. 

 Мета дослідження: розроблення науково-методичного забезпечення 

основних компонентів варіативного складника змісту профільного навчання 

технологій у професійному ліцеї.  

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання дослідження: 

1. З’ясувати стан розкриття проблеми навчально-методичного 

забезпечення варіативного складника в теорії й практиці профільного навчання 

технологій у професійному ліцеї;  

2. Визначити методи та способи розв’язання проблеми добору системи 

спецкурсів для профільного навчання технологій і проєктування їх змісту;  
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3. Розробити  структуру і зміст навчальних програм спецкурсів з 

технологій;  

4. Розробити зміст  і методичний апарат навчальних посібників для учнів 

професійного ліцею на засадах компетентнісного підходу; 

5. Розробити програму та методику експерименту; 

6. Визначити  систему педагогічних умов реалізації варіативного 

складника змісту профільного навчання технологій у професійному ліцеї;  

7. Апробувати структуру та зміст посібників,  їх методичний апарат, 

виконати кількісний і якісний аналіз результатів експериментального 

апробування розроблених навчальних матеріалів; 

8. Розробити  методику компетентнісно орієнтованого навчання 

технологій в професійному ліцеї за змістом профільного предмета та 

спецкурсів;    

9. Узагальнити результати експериментального апробування навчальних 

програм, посібників зі спецкурсів та методичного посібника у навчальному 

процесі професійного ліцею;  

10. Упровадити результати НДР в навчальний процес професійного ліцею. 

 Об’єкт дослідження: процес профільного навчання технологій у 

професійному ліцеї. 

 Предмет дослідження: науково-методичне забезпечення основних 

компонентів варіативного складника змісту профільного навчання технологій у 

професійному ліцеї (профільного предмета й спецкурсів). 

 Методи дослідження:  

а) теоретичні – історико-генетичний, аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення, абстрагування, системно-структурний аналіз змісту, 

моделювання, конструювання, рефлексія, аналіз літературних джерел;  

б) емпіричні – спостереження, анкетування, бесіди, опитування, контрольні 

зрізи, узагальнення педагогічного досвіду;  
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в) констатувальний та формувальний експерименти, педагогічний 

експеримент (для перевірки ефективності розроблених навчально-методичних 

матеріалів). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше:  

 – визначено теоретико-методологічні засади компетентнісно орієнтованого 

навчання і добору спецкурсів для профільного навчання технологій у 

професійному ліцеї, як важливої компоненти варіативного складника змісту 

освіти;  

 – розроблено наукову основу проєктування структури й змісту 

навчальних програм та посібників спецкурсів для профільного навчання 

технологій у професійному ліцеї; 

 – розроблено і експериментально перевірено нові підходи, ідеї, моделі, 

педагогічні технології, принципи і критерії проєктування й реалізації змісту 

спецкурсів для профільного навчання технологій у професійному ліцеї; 

 – визначено й обґрунтовано педагогічні умови і методичні особливості 

реалізації змісту складових профільного навчання технологій у навчальному 

процесі професійного ліцею (профільних предметів й спецкурсів); 

 – розроблено методику компетентнісно орієнтованого профільного 

навчання технологій у професійному ліцеї за змістом нових спецкурсів; 

 – визначено шляхи реалізації зв’язків між змістом окремих спецкурсів 

технологічного профілю та основами суміжних наук і освітніх галузей;  

 – забезпечено доцільну інтеграцію змісту спецкурсів та загальноосвітніх 

предметів, що створює умови для SТЕМ-освіти; 

 – інтегровано зміст технологічної та мистецької галузей у спецкурсах з 

художнього проєктування та етнодизайну; 

 – визначено методичні особливості використання розроблених спецкурсів 

у комплексі профільних предметів освітньої галузі «Технології». 

 Удосконалено: 

 методи розвитку творчого мислення та формування творчої 

особистості учня: подолання типових психологічних бар’єрів; навмисне 
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ускладнення завдання для активізації мислення; поділ об’єкта конструювання 

чи певної проблеми на складові елементи; розгляд предметів і явищ під різним 

кутом зору;  

 методи розв’язування учнями технічних задач у процесі 

проєктування й конструювання об’єктів техніки: шляхом відшукання аналогій, 

формулювання й вирішення технічних суперечностей; стимулювання творчого 

мислення випадковістю; модифікована морфологічна скринька; удосконалення 

зазначених методів спрямовано на підвищення результативності творчої 

діяльності учнів у процесі проєктування й конструювання об’єктів техніки. 

 Набули подальшого розвитку критерії добору змісту навчальних 

посібників спецкурсів для профільного навчання технологій. 

Практичне значення одержаний результатів дослідження полягає в 

тому, що розроблене у процесі виконання НДР нове науково-методичне 

забезпечення варіативного складника змісту профільного навчання технологій у 

професійному ліцеї сприятиме адаптації та самореалізації старшокласників у 

сучасному суспільстві, підвищенню їхньої конкурентоздатності на ринку праці,  

розвитку творчих здібностей, формуванню ключових і предметної проєктно-

технологічної компетентностей, свідомому вибору майбутньої професійної 

діяльності і реалізації свого творчого потенціалу. Науково-методичне 

забезпечення також впливатиме на   підвищення професійного рівня вчителів 

технологій. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дослідження доповідалися та обговорювалися на таких міжнародних і 

всеукраїнських  науково-практичних конференціях: «Europejska platforma 

naukowa». 2019. Польща, «Педагогіка та психологія сьогодні: постулати 

минулого і сучасні теорії» Одеса. 2019, «Педагогічна компаративістика і 

міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах 

глобалізації». Київ-Дрогобич. 2019.  Психологія і педагогіка на сучасному етапі 

розвитку наук: актуальні питання теорії і практики: Міжнародна науково-

практична конференція. Одеса. 2019, «Філософія та художня культура в 
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хронотопі технічного університету». Київ. 2019,  Інновації та трансформації: 

концепції, проблеми, перспективи». Київ. 2019, «Інноваційні пріоритети у 

розвитку науки». Вінниця. 2019. «Трудове навчання та технології: сучасні 

реалії та перспективи розвитку». Київ. 2019, «Нова українська школа в умовах 

викликів сучасності». Маріуполь. 2019, «Актуальні питання графічної 

підготовки: теорія, практика та шляхи розвитку». Київ. 2019, «Актуальні 

проблеми сучасного дизайну» (23 квітня 2020 року м. Київ), «Компетентнісно 

орієнтоване навчання: виклики та перспективи» (05 березня 2020 р. Київ), 

«Наука-основа розвитку освіти» (01 вересня 2020 року). Ужгород, «Музейна 

педагогіка в науковій освіті» (26 листопада 2020 року). Київ. 

Публікації. Основні положення і результати дослідження відображено в 

56 наукових та навчально-методичних працях авторів дослідження: навчальних 

програмах, навчальних посібниках, методичному посібнику,  статтях у 

наукових фахових виданнях і тезах виступів на науково-практичних 

конференціях.  

 

ЗМІСТОВА ЧАСТИНА ЗВІТУ  

 1.Стан розкриття проблеми науково-методичного забезпечення  

варіативного складника змісту у теорії та практиці профільного навчання 

технологій у професійному ліцеї 

 Відповідно до визначених завдань дослідження на першому його етапі 

(пошуково-моделювальному) за допомогою аналізу наукових праць, 

навчальних програм, навчальної  і науково-методичної літератури з’ясовано 

стан розкриття проблеми науково-методичного забезпечення  варіативного 

складника змісту у теорії та практиці профільного навчання технологій у 

професійному ліцеї. 

 Встановлено, що проблема науково-методичного забезпечення  

варіативного складника змісту технологічної освіти у професійному ліцеї 

привертала увагу вчених і практиків, але не була предметом спеціального 

дослідження.  
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          Пошуково-моделювальний етап дослідження показав, що перелік 

спецкурсів з технологій, які учні можуть вибрати відповідно до власних 

освітніх і професійних інтересів, потреб та здібностей є вкрай недостатнім: 59% 

учнів не змогли пояснити кінцевої мети профільного навчання технологій, його 

значущості для їхнього життя, лише 9% опитаних учнів мають можливість 

самостійно обирати наявні в закладі освіти спецкурси. У таких умовах в 

професійних ліцеях та інших закладах освіти неможливо вибудовувати 

індивідуальну траєкторію навчання, усвідомлено формувати предметну та 

ключові компетентності. Відсутність можливостей для вибору спецкурсів 

призводить до втрати учнями інтересу до навчання і ускладнює роботу вчителя.  

За результатами анкетного опитування вчителів технологій виявлено, що 

78% з них відчувають труднощі у формуванні проєктно-технологічної 

компетентності учнів, їх підготовці до свідомого вибору майбутньої професії 

внаслідок відсутності навчальних програм спецкурсів з технологій.  

З 282 опитаних вчителів технологій 72% відс. вказали на недостатнє 

науково-методичне забезпечення варіативного складника технологічної освіти, 

зокрема, на відсутність навчальних і методичних посібників для спецкурсів. 

 2. Визначення методів та способів розв’язання проблеми добору 

системи спецкурсів для профільного навчання технологій і проєктування 

їх змісту 

 Проблему добору системи спецкурсів для профільного навчання 

технологій розв’язано на основі аналізу пріоритетних напрямів інноваційного 

розвитку України, а також потреб ринку праці, вивчення інтересів та 

професійних намірів учнів і аналізу вже наявного навчально-методичного 

забезпечення для профільного навчання технологій.  

 З метою проєктування нового науково-методичного забезпечення 

варіативного складника змісту технологічної освіти визначено його наукову 

основу.  

  Наукова основа проєктування нового науково-методичного забезпечення 

варіативного складника змісту технологічної освіти включає: сучасні 
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дидактичні підходи (компетентнісний, особистісно орієнтований, діяльнісний, 

проєктно-технологічний, культурологічний, аксіологічний, системний), 

дидактичні принципи проєктування змісту та критерії його добору (науковість, 

системність, диференціація, інтеграція, цілісність, доступність, наступність, 

перспективність), інноваційні ідеї та продуктивні педагогічні технології,  

моделі проєктування змісту (структурно-функціональна модель технології 

проєктування змісту спецкурсів технологічного профілю навчання 

старшокласників). Зазначена модель, зокрема, має 2 основні блоки: 

концептуально-методологічний і процесуальний. Перший із них  включає: 

наукову основу і методологічні аспекти проєктування змісту, операційно-

змістовий і результативний блоки. До процесуального блоку включені основні 

етапи проєктування змісту: теоретичний, проєктувальний, рефлексивний, 

технологічний, експериментально-впроваджувальний.  

 Також проведено аналіз компонентів варіативного складника змісту 

технологічного профілю навчання старшокласників. Визначено, що основою 

змісту зазначеного варіативного складника є профільні предмети й спецкурси. 

Відповідно до призначення – зміст спецкурсів має розширювати, поглиблювати  

зміст профільних предметів, забезпечувати взаємозв’язок між ними.  

Обґрунтовано важливість створення спецкурсів з технологій певної 

тематики для підготовки учнів ліцею до свідомого вибору своєї майбутньої 

професії. Результати анкетування учнів й вчителів, бесід з батьками учнів 

показали, що є значний інтерес, зацікавленість учнів у вивченні спецкурсів, 

пов’язаних з пріоритетними напрямами інноваційного розвитку України, у 

створенні високоякісних, конкурентоспроможних технічних об’єктів і виробів. 

Зазначене забезпечують такі види творчої діяльності як технічна і художня 

творчість, застосування інноваційних технологій, проєктування і виготовлення 

виробів у етностилі.  

У процесі вивчення інтересів і професійних намірів та ознайомлення 

випускників 9-х класів загальноосвітніх шкіл з профілями можливого 

подальшого навчання в професійних ліцеях і класах технологічного профілю 
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учням було запропоновано вибрати різні спецкурси, які відповідають 

пріоритетним напрямам інноваційного розвитку України. Учні віддали 

перевагу таким спецкурсам: «Проєктування і конструювання об’єктів техніки», 

«Художнє проєктування» «Технології сучасного виробництва», «Проєктування 

виробів в етностилі». 

  Обґрунтовано концептуальні підходи добору системи спецкурсів та 

їхнього змісту: 

 дібрана система спецкурсів має забезпечувати ефективне формування в 

учнів професійного ліцею проєктно-технологічної компетентності; 

 система спецкурсів має бути пов’язаною з пріоритетними напрямами 

інноваційного розвитку  України; 

 зміст спецкурсів має забезпечувати формування творчої особистості 

учня, здатної до самостійної, предметно-перетворювальної діяльності, 

професійного самовизначення й особистісної самореалізації; 

 спецкурси повинні охоплювати весь процес проєктно-технологічної 

діяльності від ідеї до її реалізації. 

  Зміст спецкурсів спроєктовано із застосуванням результатів попередніх 

фундаментальних досліджень науковцями відділу технологічної освіти за 

визначеними педагогічними умовами – змістом, методикою, організаційними 

формами і предметно-розвиваючим середовищем і з урахуванням вже 

розробленого змісту профільних предметів. 

 Основними складовими науково-методичного забезпеченням спецкурсів 

є: навчальна програма, навчальний посібник, методика викладання змісту 

спецкурсу.  

Враховуючи викладені вище аналіз стану проблеми, вивчення інтересів й 

професійних намірів учнів, наукові положення, концептуальні підходи добору 

системи спецкурсів та їхнього змісту, для дослідження й розроблення у 

процесі виконання НДР вибрано такі спецкурси: «Проєктування і 

конструювання об’єктів техніки», «Художнє проєктування» «Технології 

сучасного виробництва», «Проєктування виробів в етностилі». 
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 3.Розроблення структури і змісту навчальних програм спецкурсів з 

технологій  

 З метою вирішення вищезазначеного завдання дослідження застосовано 

наукові підходи (компетентнісний, особистісно орієнтований, діяльнісний, 

проєктно-технологічний, культурологічний). 

 Навчальні програми спецкурсів з технологій укладено з окремих розділів 

та модулів, вивчення яких учні можуть обирати. Вчителю надано можливість  

змінювати час на вивчення розділів і тем та окремих модулів, а також на 

розроблення і виконання проєктів.  

 Застосовано інноваційні підходи (способи) проєктування навчальних 

програм спецкурсів. На їх основі забезпечено реалізацію головної особливості 

проєктованих програм: вони можуть бути икористані разом із профільним 

предметом в ліцеях, які обрали технологічний профіль, і самостійно як курс за 

вибором у тих загальноосвітніх закладах, де він відсутній. Таким чином 

забезпечено універсальність навчальних програм спецкурсів. 

   Визначено, що для забезпечення формування ключових і предметної 

проєктно-технологічної компетентності зміст навчальних програм і посібників 

спецкурсів  профільного навчання технологій має включати такі компоненти: 

когнітивний, діяльнісний, творчий, емоційно-ціннісний.  

 4. Зміст і методичний апарат навчальних посібників спецкурсів  

 На  другому етапі дослідження (експериментально-формувальному) на 

засадах компетентнісного підходу розроблено зміст і методичний апарат 

навчальних посібників спецкурсів 

Методологічною основою розроблення змісту навчальних посібників для 

спецкурсів стала педагогічна технологія компетентнісно орієнтованого 

навчання. Компетентність забезпечує новий рівень самоорганізації людини в 

невизначених умовах, її усвідомлення самої себе.  

Компетентнісно орієнтоване навчання передбачає: рефлексивну 

миследіяльність учня; позитивну мотивацію навчання, врахування особистісних 

інтересів, потреби і можливостей, які можна і потрібно узгоджувати з 
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соціальними; сукупність базових та інтегративних знань і вмінь з проєктування 

виробів, творчості народних майстрів та дизайнерів; реалізація етапів проєктно-

технологічної діяльності стосовно створення художньо-матеріальних 

продуктів; інтерактивні форми і методи організації навчального процесу, 

партнерська взаємодія, синергія (співробітництво).  

Структура змісту навчального посібника спонукає учнів до аналізу й 

цілісного сприйняття навчальних тем, самостійної навчальної діяльності, 

дослідження різних джерел інформації, її критичного осмислення й активного 

обговорення в групах, застосування здобутих знань у практичній діяльності, 

реалізації свого творчого потенціалу, рефлексії, оцінювання й презентування 

власних та групових результатів навчання. 

 Сутність компетентнісного підходу до розроблення змісту і методичного 

апарату спецкурсів полягає в тому, що формування проєктно-технологічної 

компетентності учнів забезпечується шляхом: передбаченого у змісті 

виконання учнями системи проблемних творчих завдань та навчально-

тренувальних вправ для розвитку в них вмінь та навичок застосовувати здобуті 

знання у своїй практичній діяльності під час розроблення проєктів, участі у 

науково-дослідній, винахідницькій та пошуково-конструкторській діяльності. 

У змісті спецкурсів також передбачено використання (у процесі його 

реалізації) навчального середовища наближеного до реального виробничого 

середовища, інноваційних форм та інтерактивних методів навчання. 

Перевіряються набуті компетентності шляхом виконання підсумкового 

проєкту.  

Розроблений методичний апарат посібників для спецкурсів є 

багатогранним і широкоплановим. Він включає: інформативні, ілюстровані 

форзаци і розділи посібників, запитання на актуалізацію опорних знань до 

кожної теми, практичні роботи, компетентнісні задачі, проблемні запитання, 

творчі завдання на закріплення навчального матеріалу, перелік нових понять і 

термінів, контрольні запитання, додаткові джерела інформації, рубрики 

«Цікаво знати», «Для найдопитливіших» «Світ професій», «Видатні вчені в 
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галузі науки та техніки», рекоментовані теми проєктів і приклади їх успішної 

реалізації для вирішення важливих соціальних проблем, орієнтовні об’єкти 

праці, словник-довідник нових термінів, систему різнорівневих тестових 

завдань для перевірки і самоконтролю рівня навчальних досягнень учнів, 

предметний покажчик, а також посилання на інтерактивні додатки для 

забезпечення дистанційного навчання.  

  5. Програма експериментального апробування навчальних програм 

та посібників спецкурсів технологічного профілю  

 Враховуючи новизну змісту спецкурсів і методики навчання, 

експериментально перевірялася ефективність їх науково-методичного 

забезпечення та доступність навчального матеріалу для учнів.  З цією метою 

необхідно було вирішити такі завдання: 

- на констатувальному етапі експерименту визначити стан технологічної 

підготовки учнів;  

- провести експертну оцінку та апробацію розробленого науково-

методичного забезпечення; 

- у процесі формувального етапу експерименту перевірити доступність 

змісту навчального матеріалу віковим та індивідуальним особливостям, а 

також рівню підготовки учнів; 

- проаналізувати експериментальні дані та сформулювати висновки 

стосовно результатів експериментального дослідження. 

                          Порівняння результатів дослідження 

Відбір експериментальних закладів освіти здійснювався не випадково, а на 

основі аналізу мережі ліцеїв та інших закладів з технологічним профілем 

навчання, вивчення інтересів і намірів учнів щодо вибору профілю навчання у 

старших класах, стану матеріально-технічної бази і кадрового забезпечення. 

Експериментальною перевіркою в реальному навчальному процесі було 

визначено необхідний обсяг і доцільну послідовність вивчення навчального 

матеріалу, доступність змісту навчального матеріалу для засвоєння учнями 
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професійного ліцею, оптимальну кількість годин на вивчення кожної теми та 

розділу і навчального курсу загалом.        

У процесі експериментальної роботи враховувалися можливі побічні 

ефекти, які можуть супроводжувати експериментальну роботу: ефект першого 

враження, ефект Плацебо, ефект Хоторна, ефект аудиторії (ефект соціальної 

фасилітації) та ін. Для зменшення впливу цих артефактів контроль рівня 

навчальних досягнень учнів проводився у звичних для них умовах і вже 

звичними для них методами (анкетування, тестування, захист проєктів). Учні 

попередньо не були ознайомлені зі змістом та рівнем складності 

експериментальних завдань. Педагогічний експеримент організовувався таким 

чином, щоб учні не здогадувалися, що беруть участь у дослідженні. Таким 

чином, артефакти практично не створювали негативного впливу на 

педагогічний експеримент.  

Дослідження доступності змісту навчальної програми здійснювалося на 

основі оцінки рівня проєктно-технологічної компетентності учнів. Коли рівень 

проєктно-технологічної компетентності учнів виявлявся достатнім, то 

доступність навчального матеріалу вважалася забезпеченою.   

Експериментальна робота здійснюється у три етапи.  

На першому етапі здійснювалася апробація і перевірка доступності змісту 

навчального матеріалу. 

На другому етапі проводився аналіз результатів експериментального 

дослідження, перевірка ефективності навчальної програми методом експертних 

оцінок, порівняльного педагогічного експерименту (з використанням 

коефіцієнта Пірсона), формулювання висновків та доопрацювання змісту 

навчального матеріалу. 

На третьому етапі проводилася повторна перевірка засвоєння навчальної 

програми та її масова апробація в закладах освіти.    

На основі аналізу виконання учнями завдань і навчальних проєктів із 

застосуванням засвоєних технологій визначалася ефективність нового змісту 

навчання і відповідної педагогічної технології. 
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У процесі експериментальної роботи перевірявся вплив змісту навчального 

матеріалу на формування в учнів ключових і предметної   проектно-

технологічної компетентностей. 

На заключному етапі експериментальної роботи визначено рівні підготовки 

учнів експериментальних і контрольних класів до проєктно-технологічної 

діяльності. 

Охоплення експериментальною перевіркою таких складових системи як: 

доступність змісту навчальної програми; мотиви навчальної діяльності учнів; 

сформовані в учнів ставлення і цінності; практична підготовленість учнів до 

проєктно-технологічної діяльності є необхідними і достатніми умовами 

визначення ефективності розроблених спецкурсів для професійного ліцею. 

 Розроблена програма і методика експерименту забезпечили отримання 

достовірних даних про ефективність науково-методичного забезпечення змісту 

варіативного складника профільної технологічної освіти. 

Відповідно до розробленої програми дослідження було заплановано 

проведення 4-х експериментів відповідно до угод про творчу співпрацю між з 

експериментальними закладами освіти України. 

Експериментальна робота проводилася на базі таких закладів освіти: ЗНЗ 

№2, НВК м. Бровари, Київської обл.; МНВК м. Ірпінь, Київської обл.; Ліцей 

№21 м. Київ; ЗНЗ №10 м. Нова Каховка, Херсонської обл.; ЗНЗ № 20 м. 

Вінниця; ЗНЗ №13 м. Ірпінь, Київської обл. 

Проведено експериментальну апробацію структури і змісту науково-

методичного забезпечення варіативного складника змісту профільного 

навчання технологій у професійному ліцеї: навчальних програм і посібників 

«Проєктування і конструювання об’єктів техніки», «Художнє проєктування», 

«Технології сучасного виробництва», «Проєктування виробів в етностилі». 

 У процесі експериментального дослідження перевірялася гіпотеза: 

профільне навчання технологій у професійному ліцеї забезпечить формування 

предметної проєктно-технологічної компетентності учнів і свідомий вибір ними 

майбутньої професійної діяльності, якщо інноваційний зміст навчальної 
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програми і посібника та методика вивчення спецкурсу будуть результатом 

педагогічного проєктування на обґрунтованій теоретичній основі. 

 Апробування навчальної програми, посібника та методики вивчення 

спецкурсу «Технічне проєктування» проведено за допомогою експерименту І. 

Експеримент І. 

Пріорітетний напрям наукового дослідження: проблеми розвитку 

особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика. 

Тема експерименту: «Експериментальне апробування ефективності змісту 

спецкурсу «Проєктування і конструювання об’єктів техніки». 

Терміни проведення: 1.01.2019 р. – 31.12.2019 р. 

Науковий керівник: Тарара А.М. 

Висновки про виявлені проблеми та інформація про інновації, що 

відпрацьовувалися в ході експерименту. 

Констатувальний етап експерименту показав, що учні старших класів 

(зокрема ті, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів 

інженерно-технічного спрямування): мають низький рівень розвитку 

особистого творчого технічного  потенціалу; недостатньо обізнані з 

особливостями технічної творчої діяльності фахівців інженерно-технічного 

спрямування; в учнів не розвинуті вміння поєднувати (синтезувати) технічні 

характеристики виробу і його естетичні якості у процесі самостійного 

створення виробу. 

Аналізуючи виявлені проблеми, визначено шляхи їх вирішення за 

допомогою інновацій. 

Структура розроблення учнями творчого технічного проєкту передбачає 

діяльність, яка багато в чому схожа з творчою діяльністю на виробництві 

проєктувальників, конструкторів, технологів, винахідників, раціоналізаторів, 

техніків. Проте успішне і ефективне виконання учнями творчих операцій у 

процесі створення виробів можливе лише за умови достатньо високого 

розвитку таких якостей особистості як: творче технічне мислення, кмітливість, 

винахідливість, інтуїція, асоціативне мислення і т. ін. Тому завданням 
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спецкурсу «Проєктування і конструювання об’єктів техніки» визначено 

формування творчої особистості старшокласників з достатньо високим рівнем 

розвитку зазначених якостей, які є складовими особистого творчого творчого 

потенціалу. У спецкурсі «Проєктування і конструювання об’єктів техніки» 

технічну творчу діяльність старшокласників розглянуто і подано у формі 

основних видів технічної творчості фахівців, диференційованих до рівня учнів, 

а не у вигляді традиційної гурткової роботи, що є педагогічною інновацією. 

Основними видами технічної творчості фахівців є проєктування, 

конструювання, раціоналізація і винахідництво. У спецкурсі «Проєктування і 

конструювання об’єктів техніки» у доступній для засвоєння старшокласниками 

формі подано всі ці різновиди творчості в галузі техніки, що забезпечує 

формування проєктно-технічної компетентності старшокласників та їхньої 

компетентності у проектуванні й конструюванні виробів. 

 Наступною інновацією є методи синтезу технічних характеристик 

виробу і його естетичних якостей у процесі розроблення старшокласниками 

проєктів. Інновація забезпечує формування в учнів умінь та розвиток 

здібностей інтегрувати техніко-технологічні і художньо-естетичні властивості 

виробу (технічну досконалість, естетичність, економічність) у процесі 

поетапного його проєктування. 

 Забезпечення ефективної підготовки старшокласників до свідомого 

вибору майбутньої професійної діяльності за напрямами: раціоналізаторська 

діяльність фахівців; діяльність проєктувальників, інженерів-конструкторів, 

інженерів-технологів тощо; діяльність винахідників у процесі проектування 

нових технічних об’єктів. 

Шляхи вирішення проблеми за допомогою інновацій: у процесі навчання 

учнів за змістом спецкурсу «Проєктування і конструювання об’єктів техніки» 

рекомендується організувати цілісну проєктну та наближену до виробничої 

діяльність учнів за структурою організації сучасного виробництва (технічне 

проєктування й конструювання, проєктування технологічних процесів, 

технологія виготовлення, презентація виготовленого продукту). Для цього 
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вчитель організовує діяльність учнів за принципами роботи виробничих 

конструкторського бюро, відділу технолога, експериментально макетного цеху, 

презентаційної зали. На заняттях використовуються навчальні ділові рольові 

ігри з техніки (зокрема, гра «Конструкторське бюро» за В.О. Моляко). 

Описане вище інноваційний підхід до організації навчального процесу з 

оволодіння учнями основами проєктування і конструювання об’єктів техніки 

(відповідно до змісту спецкурсу) сприяє створенню на заняттях навчального 

середовища наближеного до виробничого.  

Після запроваджених нововведень спостерігалися такі зміни: після  

створення навчального середовища наближеного до виробничого в учнів 

виникає значна зацікавленість в оволодінні знаннями й практичними навичками 

з основ проєктування й конструювання, в ґрунтовному ознайомленні з 

особливостями діяльності відповідних фахівців на виробництві. Це 

пояснюється тим, що учні відчувають особисту відповідальність за виконання в 

діловій грі обов’язків проєктувальника, конструктора, технолога і та інших 

фахівців. У них виникало ціннісне ставлення до результатів своєї навчальної 

діяльності. Учні висловлювали думки про те, що здобуті знання і засвоєні 

вміння з технічної творчості, досягнутий рівень проєктно-технологічної 

компетентності знадобляться їм у професійній діяльності.  

Експеримент ІІ. 

Пріорітетний напрям наукового дослідження: проблеми розвитку 

особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика. 

Тема експерименту: «Експериментальне апробування ефективності змісту 

спецкурсу «Художнє проєктування». 

Терміни проведення: 1.09.2019 р. – 30.05.2020 р. 

Науковий керівник: Вдовченко В.В. 

Висновки про виявлені проблеми й особливіості та інформація про 

інновації, що відпрацьовувалися в ході експерименту. 

У процесі дослідження було апробовано матеріали науково-методичного 

забезпечення спецкурсу «Художнє проєктування» і відпрацьовано інноваційні 
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форму вивчення спецкурсу – дистанційний експрес курс, що був 

запропонований для роботи в умовах  вимушеного карантину. В змісті 

спецкурсу реалізовано ідею щодо інтеграції технологічної та мистецької освіти.  

Експеримент ІІІ. 

Пріоритетний напрям наукового дослідження: проблеми розвитку 

особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика. 

Тема експерименту: «Експериментальне апробування ефективності змісту 

спецкурсу «Проєктування виробів в етностилі». 

Терміни проведення: 1.09.2019 р. – 30.05.2020 р. 

Науковий керівник: Мачача Т.С. 

Висновки про виявлені проблеми й особливості та інформація про 

інновації, що відпрацьовувалися в ході експерименту. 

Метою дослідження було апробування і доведення ефективності 

педагогічної технології компетентнісно орієнтованого навчання, матеріалів 

науково-методичного забезпечення спецкурсів. 

Досягнення поставленої мети і вирішення визначених завдань етапу 

дослідження ґрунтувалися на таких наукових методах: вивчення й аналіз 

вітчизняної та зарубіжної наукової літератури з метою визначення критеріїв, 

показників і рівнів сформованості галузевої проєктно-технологічної 

компетентності учнів та формулювання наукових положень дослідження; 

моделювання цілісності змісту і процесу технологічної освіти у співвідношенні 

структур: розвитку здібностей учнів, проєктно-технологічної діяльності, 

галузевої проєктно-технологічної компетентності з використанням 

багатовимірних дидактичних інструментів для виявлення її критеріальності; 

аналіз і синтез отриманих результатів, визначення їх наукової та практичної 

значущості. 

У педагогічному експерименті змогли взяли участь тільки дві групи учнів 

профільної школи, які мотивовано обрали для вивчення спецкурс 

«Проєктування виробів в етностилі». Для успішного формування галузевої 

проєктно-технологічної компетентності учнів у процесі вивчення курсу було 
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створене відповідне навчальне середовище, оптимальні педагогічні умови для 

реалізації потенціалу творчої перетворювальної діяльності, надання їй 

цілісності й завершеності; розроблена критеріально-оцінна технологія 

об’єктивованого формування особистих освітніх продуктів кожного учня: 

зовнішніх (особистісно і соціально значущих художньо-матеріальних виробів, 

матеріалів особистого портфоліо) і внутрішніх (індивідуального рівня 

сформованості предметної проєктно-технологічної компетентностей).  

Формувальне й підсумкове оцінювання проєктно-технологічної 

компетентності учнів відбувалося за визначеними критеріями, показниками і 

рівнями: репродуктивним, конструктивним та творчим. Якісні відмінності й 

ускладнення означених рівнів відображені в їх назвах. Основна їх відмінна 

ознака – ступінь самостійності учня у розв’язанні реальних проблем засобами 

проєктно-технологічної діяльності. 

Для відстеження та об’єктивованої оцінки рівнів оволодіння проєктно-

технологічною компетентністю кожним учнем у процесі вивчення курсу 

використовувався персональний оцінний бланк. Він розроблений на основі 

структури проєктно-технологічної компетентності, за своєю сутністю є 

розгорнутою характеристикою її складових – операційно-діяльнісної, 

соціально-комунікативної та ціннісно-смислової. Оцінний бланк дав змогу 

фіксувати рівні сформованості зазначених компетентностей учня за кожним 

показником і критерієм. Критерії призначені для бінарної оцінки (так/ні). Для 

кожної компоненти компетентності визначено допустимий інтервал значення 

суми балів: для операційно-діяльнісної – 14 балів, для соціально-

комунікативної – 12 балів, для ціннісно-смислової – 9 балів. 

На основі самооцінки учнів та аналітичної експертної оцінки вчителя був 

визначений рівень сформованості проєктно-технологічної компетентності 

кожного учня – на початку та на завершення експерименту.  

Наступним етапом критеріально-оцінної технології в експерименті, 

встановленні його достовірності, було визначення об’єктивованості 

самооцінювання власного рівня сформованості означеної компетентності 
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кожним учнем. Адже навчальні проєкти як завершені цикли проєктно-

технологічної діяльності передбачають осмислення та оцінювання процесу й 

результатів кожного етапу навчання, тобто рефлексію. Визначальним 

показником сформованості компетентності є адекватне самооцінювання 

власних досягнень. Тому для підтвердження ефективності педагогічної 

технології проєктно-технологічного навчання, його науково-методичного 

забезпечення виникла необхідність встановлення зв’язку між аналітичним 

експертним оцінюванням вчителя та самооцінюванням учня. 

Для необхідних розрахунків ми скористалися лінійною кореляцією за 

К. Пірсоном. Обрахунки коефіцієнта кореляції є мірою ступеня і величини 

(міцності) зв’язку, який нас цікавить. Коефіцієнт кореляції обчислювався за 

пропонованою формулою: 

1. , 

де  – відхилення кожного окремого значення х відносно арифметичного 

середнього;     – відхилення кожного окремого значення у відносно 

арифметичного середнього;     – кількість пар, що порівнюються;      – 

середні квадратичні відхилення. 

2.  ; , 

а також за формулою: 

 

 Зведені розрахунки взаємозв’язку між аналітичною експертною оцінкою 

вчителя та самооцінкою учнів показують, що коефіцієнт кореляції стосовно 

оцінки операційно-діяльнісної компетентності на творчому рівні становить: 

r = 0,87; на конструктивному – r = 0,77; на репродуктивному – r = 0,73. 

Коефіцієнт кореляції між аналітичною експертною оцінкою вчителя та 

самооцінкою учня соціально-комунікативної компетентності на творчому рівні 
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становить: r = 0,75; на конструктивному – r = 0,671; на репродуктивному – 

r = 0,79, що свідчить про високу ступінь достовірності отриманих результатів. 

Коефіцієнт кореляції між аналітичною експертною оцінкою вчителя та 

самооцінкою учня ціннісно-смислової компетентності на творчому рівні 

становить: r = 0,81; на конструктивному – r = 0,75; на репродуктивному – 

r = 0,69.  

Розрахунки показали, що експертна оцінка вчителя й самооцінка учня 

корелюють між собою. Такі результати демонструють ефективність 

експериментальної методики. 

Експеримент ІV. 

Пріорітетний напрям наукового дослідження: проблеми розвитку 

особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика. 

Тема експерименту: «Експериментальне апробування ефективності змісту 

спецкурсу «Технології сучасного виробництва». 

Терміни проведення: 1.09.2019 р. – 30.05.2020 р. 

Науковий керівник: Туташинський В.І. 

Висновки про виявлені проблеми та інформація про інновації, що 

відпрацьовувалися в ході експерименту. 

Реалізація змісту програми спецкурсу «Технології сучасного 

виробництва» передбачала створення навчального середовища, яке б 

уможливлювало навчання учнів інноваційним технологіям, ознайомлення з 

технологіями Індустрії 4.0, використання цифрових технологій у процесі 

профільного навчання, розроблення і виконання проєктів. Відповідне навчальне 

середовище вдалося створити до початку експерименту в експериментальних 

закладах освіти.  

Аналіз результатів першого експериментального зрізу рівнів навчальних 

досягнень учнів дав змогу розробити вимоги до змісту навчальної програми, 

засобів навчання і відповідного науково-методичного забезпечення. 

Упровадження нового спецкурсу вимагало проведення добору і 

підготовки вчителів технологій для його викладання, освоєння цифрових 
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технологій і особливостей SТЕМ-освіти.  

Для учнів найскладнішою виявилася пошукова (дослідницька) частина 

проєкту. На цьому етапі високий рівень показали відповідно лише 12, 3% і 

10,3% учнів. Середній рівень склав 36,8 3% і 43,6%12. Низький – 50,7% і 45,9% 

відповідно. Більшість учнів виявляли готовність працювати за рекомендованою 

темою проєкту чи зразком. Найбільші труднощі в роботі учнів спостерігалися 

під час виконання етапів з розробки проєкту, на конструкторському етапі та під 

час економічного обґрунтування проєкту. Тому зміст експериментальної 

навчальної програми було доповнено такими практичними роботами: 

«Складання інноваційного проєкту за затвердженою формою», «Захист 

інтелектуальної власності», «Економічне обґрунтування проєкту». 

Під час спостереження за ходом експерименту ми користувалися 

розробленими критеріями і рівнями навчальних досягнень учнів. 

 Для виявлення ефективності змісту і методики навчання   

використовувався метод експертних оцінок та порівняльний експеримент. 

З метою визначення ефективності змісту спецкурсу визначено рівні 

засвоєння програмного матеріалу, які дозволи з необхідною ймовірністю 

проаналізувати результати дослідження і зробити висновки про доступність 

навчального матеріалу та його засвоєння учнями.   

Основою для вимірювання навчальних досягнень учнів стала розроблена 

нами модель підготовки учнів до проєктно-технологічної діяльності. 

Вимірниками навчальних досягнень виступали спеціально розроблені системи 

відповідних завдань, розв’язання яких вимагає інформаційно-комунікаційних 

та проєктно-технологічних компетентностей, відповідної підготовки для 

розроблення і виконання проєктів. 

Для перевірки доступності змісту навчальної програми ми розглядали 

знаннєвий, конструктивний і творчий рівні. 

На знаннєвому рівні учні сприймають і уміють знаходити необхідну 

інформацію, відтворюють засвоєний навчальний матеріал.  
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Конструктивний і творчий рівень у нашому дослідженні забезпечувалися 

у процесі участі учнів у проєктній діяльності.  

Оскільки проєктна діяльність учнів відбувається у поєднанні з 

предметно-перетворювальною, ми враховували при розробленні рівнів 

навчальних досягнень питання готовності учнів до такої діяльності. 

Виокремлювалися кілька аспектів готовності учнів до проєктно-

технологічної діяльності: 

операційний – володіння певними способами дій, знаннями, уміннями та 

навичками, а також можливостями набуття нового досвіду проєктно-

технологічної діяльності; 

мотиваційний – інтерес, потреба, система спонукальних якостей щодо 

певної діяльності; 

соціально-психологічний – рівень комунікативної зрілості, бажання і 

вміння співпрацювати, здійснювати розподілену діяльність в колективі, 

підтримувати стосунки, уникати деструктивних конфліктів та ін.; 

психофізіологічний – готовність систем організму діяти в обраному 

напрямку під час виконання проєктів, здійснювати самоконтроль і рефлексію 

своєї діяльності.  

 Готовність учнів до інноваційної діяльності як складне психічне 

утворення проявлялась у якостях особистості, а також у тих функціях, які треба 

виконувати у процесі інноваційної діяльності.  

 Було визначено такі критерії готовності учнів до інноваційної діяльності: 

Особистісно-діяльнісний, який визначає здатність особистості не тільки 

усвідомлювати власні потреби та інтереси, а й на їх основі визначати цілі та 

завдання власної діяльності, планувати і здійснювати проєктно-технологічну 

діяльність. 

Функціонально-операційний критерій визначає готовність учнів 

застосовувати засвоєні знання та вміння навчатися. 

Рефлексивно-професійний критерій визначає здатність учнів розробляти, 

аналізувати, реалізовувати і критично оцінювати проєкти.   



 

33 

 

 

6. Педагогічні умови реалізації варіативного складника змісту 

профільного навчання технологій у навчальному процесі професійного 

ліцею 

У процесі дослідження визначено сукупність педагогічних умов та 

методичні особливості реалізації змісту складових профільного навчання 

технологій у навчальному процесі професійного ліцею (профільних предметів 

й спецкурсів).  

Для спецкурсів технологічного профілю педагогічні  умови  реалізації  їх 

змісту у професійному ліцеї такі:  

-структура й зміст посібників має забезпечувати можливість 

багатоцільового використання спецкурсів у навчальному процесі – в комплексі 

із профільним предметом в ліцеях, які обрали технологічний профіль, і як 

самостійний предмет в ліцеях, які технологічного профілю не мають; 

-  у спецкурсах має бути реалізовано зв’язок із спорідненими спецкурсами 

технологічного профілю та основами знань інших наук (фізики, біології, 

математики, інформатики тощо);  

- розроблені спецкурси повинні доповнювати і розширювати зміст 

вибірково-обов’язкового предмета «Технології» та профільних предметів; 

- зміст і методика викладання спецкурсів, засоби навчання й усе 

навчальне середовище повинні забезпечувати проєктно-технологічну 

діяльність учнів з обраної спеціалізації;  

- вибрані спецкурси мають враховувати плани учнів щодо продовження 

навчання  у вищих і професійних навчальних закладах. 

Для спецкурсу «Проєктування виробів в етностилі» визначено 

особливості реалізації та наступні педагогічні умови.  

Зовнішні педагогічні умови: 

 Компетентнісно і професійно спрямований зміст структурується за 

провідними видами діяльності: технічними, сервісними, декоративно-

ужитковими тощо. Освітніми конструктами змісту є: 
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 способи проєктно-технологічної діяльності (проєктування (художнє, 

технічне, технологічне), технології реалізації спроєктованого, рефлексії); 

 компоненти предметної проєктно-технологічної компетентності 

(базовий загальнотехнічний, репродуктивний, творчий); 

 операційні властивості особистості (операційно-діяльнісні, ціннісно-

смислові, соціально-комунікативні).  

Форми організації навчання – колективні, групові, парні, індивідуальні. 

Методи навчання – словесні, наочні, практичні. 

Методи учіння – теоретичні (виявлення протиріч, аналіз й обґрунтування 

проблем, побудова й оцінка гіпотез, моделювання тощо); емпіричні (пошук й 

опрацювання інформації, досліди, практичні роботи тощо); методи оцінювання 

освітніх результатів (експертна оцінка вчителя, однокласників, незалежних 

фахівців). 

Засоби навчання (технічне обладнання, цифрові пристрої, навчально-

методична література, дидактичні матеріали тощо). 

Соціокультурне середовище (шкільні майстерні, лабораторії, центри 

STEM-освіти, творчості, бізнес-компанії, музеї, бібліотеки тощо). 

Внутрішні педагогічні умови: 

Зміст проєктно-технологічного навчання реалізовується за структурою 

проєктно-технологічної діяльності – способами проєктування, технології 

реалізації спроєктованого, оцінювання і самооцінювання результатів навчання.  

Форми організації учіння – готовність і здатність кожного учня 

працювати в колективі, групі, парі; самостійна робота. 

Методи навчання – репродуктивні, конструктивні, творчі. 

Методи учіння – теоретичні (аналіз і синтез, порівняння, абстрагування, 

конкретизація, узагальнення, уява, фантазія тощо); емпіричні (маркетингових 

досліджень, художнього моделювання, конструювання тощо); рефлексивні 

(аналіз власного досвіду й результатів діяльності, осмислення власних потреб і 

можливостей, самооцінювання результатів навчання, прогнозування 

майбутнього освітнього і професійного шляху тощо).  
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Засоби навчання (суб’єктний освітній досвід, природні і діяльнісні 

здібності, особистісні якості тощо). 

Внутрішньо-особистісне середовище (мотивація, готовність до 

діалогу, здатність до комунікації тощо). 

Розроблено також модель зовнішніх та внутрішніх педагогічних умов 

реалізації спецкурсу «Художнє проєктування», що додається (табл. 1). 

 7. Апробування структури і змісту навчальних посібників спецкурсів 

 Апробування структури і змісту навчальних матеріалів, розроблених 

посібників спецкурсів з технологій, показує їх високу ефективність у 

формуванні проєктно-технологічної компетентності учнів та розвитку 

професійних інтересів. Навчальні посібники допомагають в організації 

пізнавальної діяльності учнів і здобутті учнями нових знань, самоконтролі 

рівня засвоєння навчального матеріалу, формуванні вмінь і засвоєнні 

цінностей творчої особистості, патріота та інноватора.  

 Кількісний і якісний аналіз результатів експериментального апробування 

розроблених навчальних матеріалів доводить, що їх використання у 

навчальному процесі підвищує ефективність навчання, допомагає учням в 

розробленні та виконанні проєктів, позитивно впливає на професійне 

самовизначення, формування професійних якостей, ключових і предметної 

проєктно-технологічної компетентностей учнів. 

 8. Розроблення методики компетентнісно орієнтованого профільного 

навчання технологій у професійному ліцеї за змістом нових спецкурсів 

 У процесі дослідження розроблено методику компетентнісно 

орієнтованого профільного навчання технологій у професійному ліцеї за 

змістом спецкурсів. Методика забезпечує формування ключових і проєктно-

технологічної компетентностей учнів. Її складовими є новий зміст навчання, 

інноваційні форми, методи і засоби навчання, розроблені й апробовані 

педагогічні технології. 

  Методика компетентнісно орієнтованого навчання технологій в 

професійному ліцеї за змістом профільного предмета та спецкурсів передбачає   
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очне, дистанційне і змішане навчання, використання інноваційних форм 

організації навчального процесу (навчальне конструкторське бюро, відділ 

технолога, навчальна технологічна лінія, відділ технічного контролю), які 

максимально наближають навчальний процес у професійному ліцеї до 

виробничого. В методиці використано елементи проблемного навчання 

(формування вміння помітити проблему, постановка проблемної ситуації та 

вирішення технічної проблеми), розв’язування компетентнісних задач, 

розроблення і реалізація проєктів. Складовими методичного забезпечення є 

комплекс засобів навчання, що дозволяє використовувати цифрові технології та 

реалізовувати SТЕМ – проєкти, застосовувати робототехніку.  

 Методика компетентнісно орієнтованого навчання технологій  

забезпечує підвищення ефективності профільного навчання за змістом 

спецкурсів, формування проєктно-технологічної компетентності учнів, сприяє 

їхньому свідомому професійному самовизначенню. 

 9.Узагальнення результатів експериментального апробування 

навчальної програми, посібників для спецкурсів у навчальному процесі 

професійного ліцею 

 Динаміка результатів експерименту підтверджує ефективність 

розробленого в процесі дослідження науково-методичного забезпечення 

варіативного складника змісту технологічної освіти в професійному ліцеї, а 

також результативність експериментальної методики. 

Розроблений діагностичний інструментарій забезпечив можливість 

вірогідного набуття проєктно-технологічної компетентності учнів в 

експериментальних групах. 

Вимоги до рівнів сформованості компонентів проєктно-технологічної 

компетентності учнів, що конкретизовані в показниках за окремими 

компонентами – параметрами проєктно-технологічної компетентності 

забезпечили можливість дати якісну оцінку зростання кожного учня як 

активного суб’єкта діяльності за власною освітньою траєкторією. 
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Адекватна самооцінка освітніх досягнень, динаміки особистісного 

освітнього зростання стимулює прагнення учнів до якісно нових освітніх 

результатів. Детальний аналіз критеріїв сформованості індивідуального рівня 

проєктно-технологічної компетентності учнями мотивує їх на об’єктивоване 

визначення подальшої освітньої траєкторії, усвідомлений вибір відповідного їх 

здібностям і можливостям напряму професійної діяльності. 

Аналіз результатів педагогічного експерименту доводить, що проєктно-

технологічна компетентність має не лише особистісний, але й соціальний 

характер, вона є цінною як для кожного учня, його майбутньої освітньої і 

професійної діяльності, так і для виробничого і суспільного розвитку держави. 

Адже вона має універсальний характер і забезпечує готовність до 

застосовування її в будь-якій сфері соціально-виробничої діяльності.  

Очікується, що учні, які здобуватимуть сучасну технологічну освіту за 

методикою компетентнісно орієнтованого навчання, успішно продовжать 

здобувати освіту впродовж життя, ефективно долучатимуться до соціально-

економічного, виробничого життя країни, будуть здатні застосовувати сучасні 

технології та примножувати матеріальні й духовні цінності. Набуті 

компетентності забезпечать їхню мобільність, підприємливість, інноваційність і 

конкурентоздатність на ринку праці. 

10. Упровадження результатів дослідження 

Результати дослідження теми впроваджено у навчальні програми курсів за 

вибором, що мають гриф МОН України та застосовуються в закладах системи 

загальної середньої освіти різних областей і міст України (всеукраїнський 

рівень впровадження).  

Основні наукові положення, висновки і рекомендації, навчальні програми, 

навчальні посібники та методичний посібник упроваджено в роботі Ірпінської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 Київської області, Ірпінського 

МНВК Київської області, Броварського НВК Київської області, Броварської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Київської області, Ново-Каховської 
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загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Херсонської області, що 

підтверджується довідками, виданими закладами освіти у 2020 році. 

Галузь використання – педагогіка, фахові методики; старша профільна 

школа; професійний ліцей, система вищої педагогічної та післядипломної 

освіти. 

Проміжні звіти про результати дослідження подавалися у 2018 і 2019 

роки. 
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ВИСНОВКИ 

Отримані результати дослідження та реалізовані його мета й завдання 

дають підстави сформулювати наступні висновки: 

 1.Науково-методичне забезпечення варіативного складника змісту 

профільного навчання технологій у професійних ліцеях та інших закладах 

загальної середньої освіти з профільним навчанням технологій є недостатнім 

для реалізації завдань Нової української школи: навчальні програми спецкурсів 

технологічного профілю, що розроблялися до 2018 року, не відповідали змісту 

профільних предметів; професійні ліцеї потребують системи спецкурсів 

технологічного профілю і науково-методичного забезпечення для формування 

ключових і предметної проєктно-технологічної компетентності учнів.  

 Проведений аналіз компонентів варіативного складника технологічного 

профілю навчання старшокласників показав, що основою його змісту в 

професійному ліцеї повинні бути профільні предмети й спецкурси.  

  2.Вирішення проблеми добору системи спецкурсів і розроблення 

навчально-методичного забезпечення варіативного складника змісту 

технологічної освіти здійснюється на науковій основі, яка включає: сучасні 

дидактичні підходи (компетентнісний, особистісно-орієнтований, діяльнісний, 

проєктно-технологічний, культурологічний), дидактичні принципи 

проєктування змісту та критерії його добору (науковість, системність, 

диференціація, інтеграція, цілісність, доступність, наступність, 

перспективність), інноваційні ідеї та продуктивні педагогічні технології,  

моделі проєктування змісту.  

 3. Структуру навчальної програми спецкурсу з технологій утворюють 

інваріантні розділи та варіативні модулі, які обирають для вивчення учні з 

урахуванням своїх інтересів, здібностей і професійних нахилів.  

 Програма спецкурсу розширює й поглиблює зміст профільного предмета 

та забезпечувати взаємозв’язок між ними.  

 Зміст спецкурсів має багатоцільове призначення і може 

використовуватися в комплекті з профільним предметом, або самостійно, як 
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факультатив, у позакласній роботі, окремими модулями, як експрес-курс 

дистанційного навчання тощо. 

 4.Зміст і методичний апарат навчальних посібників для учнів 

професійного ліцею, розроблених на засадах компетентнісного підходу,  сприяє 

формуванню предметних і ключових компетентностей, відіграє роль 

інформаційно-діяльнісної моделі навчального процесу. Навчальний посібник 

спецкурсу з технологій стимулює пізнавальну діяльність й розвиває інтереси, 

професійні нахили і здібності учнів, формує якості й цінності особистості з 

інноваційним типом мислення. Окрім інформативної, навчальний посібник 

виконує мотиваційну, розвивальну, виховну, організаційну, комунікативну, 

творчу, систематизуючу, формувально-оцінювальну та інші функції навчальної 

книги. 

Навчальний посібника спецкурсу з технологій також містить такі вже 

апробовані компоненти сучасного підручника як  цілепокладання, запитання 

для актуалізації опорних знань, проблемний виклад навчального матеріалу, 

лабораторні та практичні роботи, компетентнісні задачі, навчальні проєкти, 

рубрики для найдопитливіших, завдання для пошуку інформації, 

самоконтролю та перевірки рівня навчальних досягнень. 

  5. Розроблена і застосована у процесі дослідження програма і методика 

експерименту забезпечують отримання достовірних даних про ефективність 

науково-методичного забезпечення варіативного складника профільної 

технологічної освіти у ліцеї.  

6. Загальні для спецкурсів технологічного профілю педагогічні умови 

реалізації  їх змісту у професійному ліцеї такі: структура й зміст посібників 

має забезпечувати можливість багатоцільового використання спецкурсів у 

навчальному процесі – в комплексі із профільним предметом в ліцеях, які 

обрали технологічний профіль, і як самостійний предмет в ліцеях, які 

технологічного профілю не мають;  у спецкурсах має бути реалізовано 

зв’язок із спорідненими спецкурсами технологічного профілю та основами 

знань інших наук (фізики, біології, математики, інформатики тощо); 
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розроблені спецкурси для 10-11 класів повинні доповнювати і розширювати 

зміст вибірково-обов’язкового предмета «Технології» та профільних 

предметів; зміст і методика викладання спецкурсів повинні забезпечувати 

проєктно-технологічну діяльність учнів з обраної спеціалізації; вибрані 

спецкурси мають враховувати плани учнів щодо продовження навчання  у 

вищих і професійних навчальних закладах. 

Для спецкурсу «Проєктування виробів в етностилі» визначено 

особливості реалізації та наступні педагогічні умови.  

Зовнішні педагогічні умови: 

 Компетентнісно і професійно спрямований зміст структурується за 

провідними видами діяльності: технічними, сервісними, декоративно-

ужитковими тощо. Освітніми конструктами змісту є: 

 способи проєктно-технологічної діяльності (проєктування (художнє, 

технічне, технологічне), технології реалізації спроєктованого, рефлексії); 

 компоненти предметної проєктно-технологічної компетентності 

(базовий загальнотехнічний, репродуктивний, творчий); 

 операційні властивості особистості (операційно-діяльнісні, ціннісно-

смислові, соціально-комунікативні).  

Форми організації навчання – колективні, групові, парні, індивідуальні. 

Методи навчання – словесні, наочні, практичні. 

Методи учіння – теоретичні (виявлення протиріч, аналіз й обґрунтування 

проблем, побудова й оцінка гіпотез, моделювання тощо); емпіричні (пошук й 

опрацювання інформації, досліди, практичні роботи тощо); методи оцінювання 

освітніх результатів (експертна оцінка вчителя, однокласників, незалежних 

фахівців). 

Засоби навчання (технічне обладнання, цифрові пристрої, навчально-

методична література, дидактичні матеріали тощо). 

Соціокультурне середовище (шкільні майстерні, лабораторії, центри 

STEM-освіти, творчості, бізнес-компанії, музеї, бібліотеки тощо). 

Внутрішні педагогічні умови: 
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Зміст проєктно-технологічного навчання реалізовується за структурою 

проєктно-технологічної діяльності – способами проєктування, технології 

реалізації спроєктованого, оцінювання і самооцінювання результатів навчання.  

Форми організації учіння – готовність і здатність кожного учня 

працювати в колективі, групі, парі; самостійна робота. 

Методи навчання – репродуктивні, конструктивні, творчі. 

Методи учіння – теоретичні (аналіз і синтез, порівняння, абстрагування, 

конкретизація, узагальнення, уява, фантазія тощо); емпіричні (маркетингових 

досліджень, художнього моделювання, конструювання тощо); рефлексивні 

(аналіз власного досвіду й результатів діяльності, осмислення власних потреб і 

можливостей, самооцінювання результатів навчання, прогнозування 

майбутнього освітнього і професійного шляху тощо).  

Засоби навчання (суб’єктний освітній досвід, природні і діяльнісні 

здібності, особистісні якості тощо). 

Внутрішньо-особистісне середовище (мотивація, готовність до 

діалогу, здатність до комунікації тощо). 

Розроблено також модель зовнішніх та внутрішніх педагогічних умов 

реалізації спецкурсу «Художнє проєктування», що додається (табл. 1). 

 7.Експериментальне апробування структури і змісту навчальних 

матеріалів, розроблених посібників спецкурсів з технологій, показала їх високу 

ефективність у формуванні проєктно-технологічної компетентності учнів. 

 Кількісний і якісний аналіз результатів експериментального апробування 

розроблених навчальних матеріалів доводить, що їх використання у 

навчальному процесі підвищує ефективність навчання, позитивно впливає на 

формування ключових і предметної проєктно-технологічної компетентності 

учнів. 

 8. Методика компетентнісно орієнтованого навчання технологій в 

професійному ліцеї за змістом профільного предмета та спецкурсів передбачає   

очне, дистанційне і змішане навчання, використання інноваційних форм 

організації навчального процесу, які максимально наближають навчальний 
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процес у професійному ліцеї до виробничого. Методика забезпечує 

використання елементів проблемного навчання, розв’язування компетентнісних 

задач, розроблення і реалізацію проєктів. Складовими методичного 

забезпечення є комплекс засобів навчання, що дозволяє використовувати 

цифрові технології та реалізовувати SТЕМ - проєкти.  

 Методика компетентнісно орієнтованого навчання технологій  

забезпечує підвищення ефективності профільного навчання за змістом 

спецкурсів, формування проєктно-технологічної компетентності учнів, сприяє 

їхньому свідомому професійному самовизначенню. 

 9. Узагальнення результати експериментального апробування навчальних 

програм, посібників зі спецкурсів та методичного посібника у навчальному 

процесі професійного ліцею доводить, що розроблене науково-методичне 

забезпечення варіативного складника змісту профільної технологічної освіти 

сприяло підвищення рівня проєктно-технологічної компетентності учнів та 

їхньому професійному самовизначенню. 

 Про це свідчить позитивна динаміка змін: у експериментальних групах 

кількість учнів з високим рівнем проєктно-технологічної компетентності 

зросла  

 Вища динаміка змін показників мотиваційного, когнітивного та 

діяльнісного критеріїв спостерігалася в учнів експериментальних груп.   

 Результати проведеного педагогічного експерименту підтвердили 

ефективність визначених педагогічних умов.  

 За результатами експериментального апробування змісту спецкурсів 

скориговано спроєктований зміст спецкурсів і методика компетентнісно 

орієнтованого профільного навчання технологій. 

10. Результати НДР упроваджено в навчальний процес професійних 

ліцеїв та інших типів закладів з профільним навчанням технологій. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми науково-

методичного забезпечення варіативного складника профільної технологічної 

освіти. Подальше дослідження доцільно вести в таких напрямах: розроблення 
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спецкурсів з цифрових технологій; створення електронних посібників для 

технологічної освіти учнів; розроблення методики дистанційного і змішаного 

навчання з технологій; створення системи неперервної технологічної освіти. 

    Результати упровадження теоретичних і практичних розробок, отриманих 

у процесі дослідження теми, їх експериментального апробування в 

навчальному процесі професійного ліцею сприятимуть адаптації і 

самореалізації учнів у сучасному суспільстві, розвитку творчих здібностей, 

формуванню предметних і ключових компетентностей, свідомому вибору своєї 

майбутньої професійної діяльності та реалізації набутого творчого потенціалу.  

Результати дослідження теми є істотним внеском у подальше 

вдосконалення теорії і практики профільного навчання технологій. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Розроблену наукову основу проєктування змісту профільного навчання 

технологій у професійному ліцеї доцільно використовувати науковцями для 

створення навчальних програм спецкурсів, підручників, навчальних та 

методичних посібників для учнів старшої профільної школи. 

2. Результати дослідження теми можуть використовуватися вчителями, 

методистами, студентами вищих педагогічних навчальних закладів різних 

рівнів акредитації, у системі післядипломної педагогічної освіти вчителів. 

3. Розроблені інноваційні моделі доцільно використовувати вчителями для 

формування у старшокласників проєктно-технологічної компетентності у 

процесі профільного навчання технологій.  

4. Розроблені у процесі дослідження теми інновації та педагогічні 

технології доцільно використовувати вчителями для підвищення ефективності 

профільного навчання технологій.  

5. Доцільно використовувати співробітниками МОН України та закладів 

освіти:  

 розроблену стратегію реформування змісту технологічної освіти в 

середній загальноосвітній школі (в контексті наскрізності змісту і структури на 

ступенях початкової, основної та старшої школи); 

 обґрунтовані основні напрями реформування змісту технологічної 

освіти шляхом комплексного розв’язання проблем освітньої галузі 

«Технології»; 

 теоретично обґрунтований новий підхід до визначення структури 

змісту профільного навчання технологій, що відповідає пріоритетним 

напрямках інноваційного розвитку України. 

6. У процесі розроблення змісту профільного навчання технологій у 

старшій школі доцільно використовувати науковцями, вчителями та 

працівниками закладів освіти наступне: 

 визначені концептуальні положення (аспекти) теорії формування 

творчої особистості учня у процесі профільного навчання технологій у старшій 

школі; 

 принципи структурування змісту профільного навчання технологій у 

старшій школі з використанням освітніх конструктів (провідні види діяльності, 

способи проєктно-технологічної діяльності, компоненти предметної проєктно-

технологічної компетентності, здібності особистості); 

 визначені принципи проєктування змісту для профільного навчання 

технологій у старшій школі та критерії його добору на засадах 

компетентнісного підходу. 
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спецкурсу. Київ. 2019. 20 с. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-

osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-kursiv-za-viborom-fakultativiv (дата 

звернення: 23.11.2020).  

Туташинський В.І. Технології сучасного виробництва: навчальна 

програма спецкурсу. Київ. 2019. 28 c. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-kursiv-za-viborom-

fakultativiv (дата звернення: 23.11.2020). 

Вдовченко В.В. Художнє проектування /[Електронне видання]: навчальна 

програма для 10-11 класів / Вдовченко В.В. – Київ Педагогічна думка, 2020. –

28 с. 

Підручники 

Туташинський В. І., Кірютченкова І.В. Технології (рівень стандарту): 

підручник для 10 (11) класів закладів загальної середньої освіти / В.І. 

Туташинський, І.В. Кірютченкова (за заг. ред. В.І. Туташинського). – К: 

Педагогічна думка. 2019. 216 с.; іл. URL: https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/24-tehnologii-10-

klas/technologies-10-.pdf 

 

http://undip.org.ua/news/library/zbirniki_detail.php?ID=9836
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Навчальні посібники (4) 

Тарара А.М. Проєктування і конструювання об’єктів техніки: навчальний 

посібник.  КОНВІ ПРІНТ. К. 2019. 144 с.  

Мачача Т.С. Проєктування виробів в етностилі: навчальний посібник.   

(рукопис). 7 д.а. 

Туташинський В.І. Технології сучасного виробництва: навчальний 

посібник.   (рукопис). 7 д.а. 

Вдовченко В.В. Художнє проєктування.   (рукопис). 7 д.а. 

Статті 

у виданнях, що належать до Переліку наукових фахових видань України  

(10) 

Тарара А. М., Сушко І. А. Науково-методичне забезпечення основних 

складових змісту профільного навчання технологій у професійному ліцеї. 

Проблеми сучасного підручника. Київ, 2018. Вип. 20. С. 436–447.  

Тарара А. М., Самохін М. К., Сушко І. А. Дидактичні особливості 

проектування змісту технологічного профілю навчання на засадах системного 

підходу. Проблеми сучасного підручника. Київ, 2018. Вип. 21. С. 388–404.  

Tarara A., Sushko I.A. Educational guide of special course for professional 

education of technologies of engineering and technical direction: peculiarities of 

designing and implementation of contents. Проблеми сучасного підручника. 

2019. Вип. 22. С. 274-289. 

Василь Туташинський. Науково-методичне забезпечення варіативного 

складника змісту технологічної освіти у професійному ліцеї. Молодь і ринок. 

2019. №3(170). С.127-131.  

Мачача Т.С. Методологічні засади формування культурологічного змісту 

варіативного складника профільної технологічної освіти. Проблеми сучасного 

підручника. Проблеми сучасного підручника. 2019. Вип. 23. С. 171-184. 

Тарара А.М., Сушко І.А. Педагогічні умови й методичні особливості 

реалізації змісту спецкурсу інженерно-технічного спрямування у процесі 
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профільного навчання технологій. Проблеми сучасного підручника. 2019. 

Вип. 23. С. 259-277. 

Туташинський В.І. Вивчення технологій сучасного виробництва – крок в 

епоху індустрії 4,0. Комп’ютер у школі та сім’ї. К., 2019. № 4 (156). С. 45-49. 

URL: https://vlapinsky.at.ua/CSF_2019/CSF_04_19.pdf?fbclid=IwAR2vd_-

XmuNGmoD8mC4ZC9AOvSKfq-zi6nygyw7F4NJoMCC5OSy2y_SBzic. 

Тарара А.М. Scientific and methodical provision of profile technologies 

training in high school. Проблеми сучасного підручника. К., 2020. Вип. 24. С. 256-

269. 

Мачача Т.С. Особливості організації та формування  змісту  дистанційного 

проєктно-технологічного навчання в умовах карантину. Український педагогічний 

журнал. К., 2020. Вип.3. С.75-83.                         

URL:http://uej.undip.org.ua/Zhurnal/2020/3/Statti_2020_3/8.pdf 

Туташинський В.І.  Посібник «Технології сучасного виробництва» як 

складова навчально-методичного забезпечення технологічної освіти в ліцеї. 

Проблеми сучасного підручника. К., 2020. Вип. 25. C.201-208/ URL: 

http://ipvid.org.ua/vypusk25. 

Наукові статті 

 у виданнях, що не належать до Переліку наукових фахових видань 

України (4) 

Вдовченко В., Антонович Є. Національна художньо-проектна освіта на 

засадах етнодизайну: теоретико-методологічні основи. Етнодизайн у контексті 

українського відродження та європейської інтеграції. Полтава, 2018. С. 3–15.  

Мачача Т., Юрженко В., Стрижова Т. Дидактико-методичний аналіз 

чинної навчальної програми з «Трудового навчання» для основної школи: 

ризики впровадження. Трудова підготовка в рідній школі. Київ, 2018. №2. С. 2–

10. 

Василь Туташинський. Навчальна програма курсу за вибором «Технології 

сучасного виробництва» для профільного навчання учнів 10 (11) класів закладів 

http://ipvid.org.ua/vypusk
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загальної середньої освіти. Трудова підготовка в рідній школі. К. 2019. №2. С. 

8-20. 

Мачача Т. С. Актуальність навчальної програми курсу за вибором 

«Проєктування виробів в етностилі. Трудова підготовка в рідній школі. К. 2019. 

№3. С. 10-17.  

VІ. МАТЕРІАЛИ І ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ, ФОРУМІВ (63) 

Тези та матеріали конференцій, що відбулися за кордоном 

Мачача Т.С. Зміст профільного навчання технологій у контексті 

компетентнісного підходу. Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych 

badaniach naukowych współczesności: kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z 

materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji OP «Europejska 

platforma naukowa». 2019. Польща, С. 52-53.  

Тези та матеріали конференцій, що відбулися в Україні 

Вдовченко В. В. Формування основних понять дизайну в профільній 

підготовці старшокласників. Анотовані результати науково-дослідної роботи 

Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік. Київ, 2018. С. 212–213. 

URL:http://undip.org.ua/news/library/zbirniki.php 

Вдовченко В. В., Дзигаленко Л. М. Зміст теоретико-методичних підходів 

для спецкурсу «Художнє проектування» (10–11 кл.) в НХПО. Анотовані 

результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 

2018 рік. Київ, 2018. С. 214–215. 

URL:http://undip.org.ua/news/library/zbirniki.php 

Вдовченко В. В., Сорочан Н. М. Вимоги до прогнозованих результатів 

дизайн-діяльності в спецкурсі «Художнє проектування» в 10–11 кл. Анотовані 

результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 

2018 рік. Київ, 2018. С. 215–216. 

URL:http://undip.org.ua/news/library/zbirniki.php 

Мачача Т. С. Основні підходи до розроблення змісту курсу за вибором 

«Проектування виробів в етностилі». Анотовані результати науково-дослідної 
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роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік. Київ, 2018. С. 210–

211. URL:http://undip.org.ua/news/library/zbirniki.php 

Тарара А. М., Сушко І. А. Теорія і практика проектування змісту 

профільного навчання технологій інженерно-технічного спрямування. 

Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН 

України за 2018 рік. Київ, 2018. С. 208–210. 

URL:http://undip.org.ua/news/library/zbirniki.php 

Туташинський В. І. Науково-методичне забезпечення варіативного 

складника змісту профільного навчання технологій у професійному ліцеї за 

напрямом "Техніка і технології". Анотовані результати науково-дослідної 

роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік. Київ, 2018. С. 211–

212. URL:http://undip.org.ua/news/library/zbirniki.php 

Вдовченко В.В. «Художнє проектування» – завершальна складова 

розробки неперервної художньо-проектної освіти. Анотовані результати 

науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рік. К. 

2019. С. 200-201. URL:http://undip.org.ua/news/library/zbirniki.php 

Вдовченко В.В. Педагогічне моделювання спецкурсу «Художнє 

проектування». Інновації та трансформації: концепції, проблеми, перспективи: 

Матеріали науково-практичної конференції. К. 2019. С. 14-16. 

Вдовченко В.В., Дзигаленко Л.М. Експериментальна апробація 

ефективності взаємодії у старшокласників психологічних компонентів 

навчальної проектно-художньої діяльності. Анотовані результати науково-

дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рік. К. 2019. С. 

201-202. URL:http://undip.org.ua/news/library/zbirniki.php 

Вдовченко В.В., Поліщук З.В. Система проектних завдань для 

формування художньо-проектувальних компетентностей. Анотовані 

результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 

2019 рік. К. 2019. С. 203-204. URL:http://undip.org.ua/news/library/zbirniki.php 

Вдовченко В.В., Сорочан Н.М. Напрями профорієнтаційного вибору 

уподобань у проектно-художній діяльності. Анотовані результати науково-
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дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рік. К. 2019. С. 

202-203. URL:http://undip.org.ua/news/library/zbirniki.php 

Мачача Т. С. Інтегровані курси як засіб реалізації компетентнісного 

підходу у змісті технологічної освіти. Актуальні питання педагогіки та 

психології: наукові дискусії: збірник наукових робіт учасників міжнародної 

науково-практичної конференції Східноукраїнська організація "Центр 

педагогічних досліджень". 2019. Харків, С. 54-56.  

Мачача Т. С. Критерії добору змісту для інтегрованих курсів за вибором 

профільної середньої технологічної освіти. Педагогічна компаративістика і 

міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах 

глобалізації: матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції. Київ-

Дрогобич. 2019. С. 128-130.  

Мачача Т. С. Особливості структурування варіативної складової змісту 

профільного навчання технологій. Матеріали науково-практичної конференції 

пам’яті академіка Д. О. Тхоржевського, «Трудове навчання та технології: 

сучасні реалії та перспективи розвитку». К. 2019. С. 63-65.  

Мачача Т. С. Проєктно-технологічна педагогічна технологія профільного 

навчання як засіб формування виробничої культури. Педагогіка та психологія 

сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії: Міжнародна науково-

практична конференція. Одеса. 2019. С. 78-80.  

Мачача Т. С. Проєктно-технологічна педагогічна технологія профільного 

навчання. Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та 

педагогічні аспекти). Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної 

науково-практичної конференції ГО Львівська педагогічна спільнота. Львів. 

2019. С. 75-76.  

Мачача Т. С. Традиції та інновації змісту технологічної освіти. Інновації 

та трансформації: концепції, проблеми, перспективи: Матеріали науково-

практичної конференції. К. 2019. С. 64-66. URL:  

Мачача Т.С. Варіативний складник змісту профільної середньої 

технологічної освіти як засіб реалізації потенціалу творчої діяльності. Нова 
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українська школа в умовах викликів сучасності: зб. тез доповідей І 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. Маріуполь. 2019. С. 106-108.  

Мачача Т.С. Інтеграційний підхід до проектування варіативного 

складника змісту профільної середньої технологічної освіти. Проблеми 

сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної 

конференції (наукове електронне видання) К. 2019. С. 78-79.  

Мачача Т. С. Проблема формування національної ідентичності в 

інтегрованому курсі «Проєктування виробів в етностилі» для учнів 10-

11 класів. Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні 

питання теорії і практики: Міжнародна науково-практична конференція. 

Одеса. 2019. С. 127-129. 

Мачача, Т. С. Педагогічні умови реалізації варіативного складника змісту 

профільного навчання технологій на засадах компетентнісного підходу. 

Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН 

України за 2019 рік. К. 2019. С. 197-198. 

Тарара А.М.  Методичні особливості реалізації змісту спецкурсів для 

профільного навчання технологій у старшій школі. Анотовані результати 

науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рік. К. 

2019. С. 195-197. 

Тарара А.М. Організаційні форми для профільного навчання технологій 

інженерно-технічного спрямування. Реалізація компетентнісно орієнтованого 

навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти: Зб. наукових праць 

за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції . К. 2019.  С. 116-

119. 

Тарара А.М. Профільне навчання технологій інженерно-технічного 

спрямування: особливості змісту. Проблеми сучасного підручника: збірник тез 

міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання). 

К. 2019. С. 113-115.  

Тарара А.М. Спецкурс інженерно-технічного спрямування як 

універсальний засіб трансформації технічної діяльності старшокласників у 
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технічну творчість в процесі профільного навчання. Матеріали II Міжнародної 

науково-практичної конференції «Філософія та художня культура в хронотопі 

технічного університету». К. 2019. С. 144-146. 

Тарара А.М., Сушко І.А. Ігрові технології у процесі профільного 

навчання інженерно-технічного спрямування. Інновації та трансформації: 

концепції, проблеми, перспективи: Матеріали науково-практичної конференції. 

К. 2019. С. 100-102. 

Тарара Анатолій. Особливості змісту і організації профільного навчання 

технологій інженерно-технічного спрямування. Матеріали науково-практичної 

конференції пам’яті академіка Д. О. Тхоржевського, «Трудове навчання та 

технології: сучасні реалії та перспективи розвитку». Київ, 2019. С. 106-109.  

Туташинський В. І. Концепція навчального посібника з технологій 

сучасного виробництва. Проблеми сучасного підручника: збірник тез 

міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання). 

2019. К. С. 121-122.  

Туташинський В.І. Інновації в технологічній освіті: від технологій 

минулого до індустрії 4.0. Міжнародна науково-практична конференція 

«Інновації та трансформації: концепції, проблеми, перспективи». К. 2019. С. 

104-106. 
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