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ВСТУП

Необхідність проведення глибинних реформ у всіх сферах суспіль-
ного життя в Україні та розвиток техніки і технологій висувають нові 
вимоги до людини. Кожна особистість має бути готовою до зміни умов 
праці, технологій та професійної діяльності. Усе важливішими у будь-
якій сфері діяльності людини стають уміння користуватися новою ін-
формацією, здатність до конструктивної діяльності, створення як мате-
ріальних, так і духовних цінностей.

У сучасних умовах вже недостатньо тільки удосконалювати зміст 
освіти. Його необхідно проектувати на нових методологічних засадах, 
інноваційних підходах, ураховуючи запити людини, проблеми сучас-
ної освіти та реалії життя. Особливо це актуально для освітньої галузі 
«Технології», яка повинна готувати особистість до активної предметно- 
перетворюючої діяльності в умовах високотехнологічного суспільства.

Зміст трудового і профільного навчання технологій та усталена мето-
дика навчання вже не відповідають сучасним вимогам до технологічної 
освіти. Зазначена проблема розв’язується у процесі проєктування ново-
го змісту технологічної освіти, що висвітлюється в цій монографії.

Педагогічне проєктування в монографії визначається як прогностич-
не, наукове обґрунтування із визначенням місії, мети, завдань і змісту 
навчання та методичної системи розвитку особистості. Особлива увага 
приділяється проектуванню змісту профільного навчання технологій 
за спеціалізаціями, пріоритетними для інноваційного розвитку України.

Педагогічне проєктування розглядається в контексті змін у всій сис-
темі національної освіти. Найважливіші зміни у змісті та структурі 
системи загальної середньої освіти пов’язані з профільним навчанням. 
Проектований зміст профільного навчання має відповідати інтересам, 
нахилам і здібностям учнів, забезпечувати мотивацію учіння та спри-
яти вибору старшокласниками майбутньої професії, що відповідатиме 
їхньому покликанню та потребам ринку праці.

Авторами монографії застосовуються різні підходи щодо визначення 
змісту профільної технологічної освіти: компетентнісний, особистісно 
зорієнтований, культурологічний, діяльнісний, що детально розкрива-
ється у спроектованих і апробованих програмах профільного навчання.

Монографія адресується вчителям трудового навчання і технологій, 
науково- педагогічним працівникам, які досліджують проблеми техно-
логічної освіти, керівникам навчальних закладів. 
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РОЗДІЛ 1. 
ПРОЄКТУВАННЯ ЗМІСТУ 

ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 
У ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ: 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

1.1. ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ЗМІСТУ 
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК НАУКОВА 

ПРОБЛЕМА (В.І. ТУТАШИНСЬКИЙ).
Нові виклики і перспективи, що постали перед Україною вимагають гли-

бинних реформ у всіх сферах суспільного життя, пріоритетними серед яких 
є: освіта, наука, інноваційні технології, як базові в цивілізаційному розвитку.

У процесі реформування і розвитку системи освіти навчальний процес 
має спрямовуватися на досягнення таких цілей, які через науково обґрун-
тований зміст навчальної діяльності, сучасні педагогічні технології, фор-
мування якостей особистості з інноваційною культурою дають можливість 
змінити якість життя людини і реалізувати відкриті перспективи європей-
ської інтеграції України.

Проте, в розвитку сучасної освіти існує низка невирішених проблем і су-
перечностей, серед яких особливо актуальною є проблема педагогічного 
проєктування змісту технологічної освіти, оскільки вона має готувати осо-
бистість до активної предметно- перетворюючої діяльності в умовах висо-
котехнологічного інформаційного суспільства.

Проєктування змісту технологічної освіти, особливо профільної, привер-
тає все більшу увагу вчених [30; 63]

У зазначених педагогічних дослідженнях відмічається, що незважаю-
чи на значні напрацювання та інтенсивні наукові пошуки з питань тру-
дового навчання, політехнічної освіти і трудової підготовки учнів, зміст 
технологічної освіти, ще не має достатнього наукового обґрунтування 
та навчально- методичного забезпечення.

Сучасні проблеми змісту технологічної освіти в Україні на фундаменталь-
ному рівні в різних аспектах досліджують: М. Вачевський, В. Вдовченко, 
А. Вихрущ, О. Коберник, М. Корець, Н. Левченко, Т. Мачача, М. Піддячий, 
В. Стешенко, А. Тарара, А. Терещук, Б. Терещук, В. Тименко, В. Титаренко, 
В. Туташинський, В. Юрженко [41; 75; 73; 79; 81].

Вченими визначено концептуальні положення і наукові засади техноло-
гічної освіти, розробляється її зміст [64; 74].

Застосовуються різні підходи щодо визначення змісту освіти: ком-
петентнісний, особистісно зорієнтований, діяльнісний; культурологіч-
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ний. Усе частіше вчені приходять до висновку, що зміст освіти необхідно 
не  удосконалювати, а проектувати у відповідності до нових потреб особи-
стості та суспільства.

В останніх наукових дослідженнях педагогічне проєктування в освіті роз-
глядається як обґрунтування її концептуальних положень та поетапна реа-
лізація педагогічного проекту [75].

Однак, теорія і технологія педагогічного проєктування розроблені ще не-
достатньо.

Дидактичні та методичні аспекти проблем педагогічного проєктування 
на різних ступенях навчання висвітлюють Т. Гуменюк, І. Дичківська, А. Лігоць-
кий, О. Киричук, О. Коберник, А. Цимбалару та інші українські вчені [78; 58].

Значна кількість наукових праць, присвячених проблемам педагогічного 
проєктування, опублікована у зарубіжних виданнях. Серед них увагу при-
вертають праці В. Беспалько, О. Соломатіна, Г. Щедровицького, В. Ясвіна.

Відомо, що поняття «проєктування» виникло як технічний термін. Він похо-
дить від слова «проект», яке є похідним від латинського слова «projectus», що 
означає «витягнуте положення», «витягнутий», «кинутий уперед» [77].

У архітектурі, будівництві, техніці, під проєктуванням розуміють скла-
дання певної сукупності документів (розрахунків, ескізів, креслеників, ма-
кетів тощо), необхідних для зведення споруд, виготовлення машин, прила-
дів і т. ін.

Нині проєктування поширилося практично на усі галузі діяльності лю-
дини.

У загальному його розумінні процес проєктування найбільш повно роз-
кривається, як науково обґрунтоване визначення системи параметрів 
майбутнього об’єкта чи якісно нового стану існуючого об’єкта, проекту- 
прототипу, прообразу передбачуваного стану чи процесу в єдності зі шля-
хами його досягнення.

Розрізняють проєктування за змістом як:
− процес розроблення певних об’єктів чи систем;
− залучення у процес прийняття рішень;
− творча діяльність індивіда;
− як навчальний предмет.
У залежності від об’єкта проєктування розрізняють: організаційне, архі-

тектурне, дизайнерське, промислове, економічне, екологічне, педагогічне 
та інші види проєктування.

На методолого- теоретичному рівні педагогічне проєктування визначаєть-
ся як спосіб модернізації систем освіти у контексті соціально- економічних, 
науково- технічних, психолого- педагогічних, культурологічних, особистісно- 
діяльнісних факторів і зв’язків з іншими науками.

На прикладному рівні педагогічне проєктування розглядається як ал-
горитм висування та прогностичного обґрунтування і визначення цілей, 
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змісту, методів, засобів та організаційних форм навчання і розвитку 
учнів.

У виданнях з проективної педагогіки педагогічне проєктування визна-
чається як попередня розробка основ майбутньої спільної діяльності учнів 
і вчителя.

В. Беспалько визначає педагогічне проєктування як самостійну поліфун-
цональну педагогічну діяльність, яка обумовлює створення нових або мо-
дернізацію вже існуючих умов процесу виховання і навчання.

Аналізуючи вказані категорії у контексті психолого- педагогічного проце-
су О. Коберник приходить до висновку, що поняття педагогічне прогнозу-
вання, планування, конструювання, моделювання є його складовими ча-
стинами. На думку автора, педагогічне моделювання і проєктування слід 
розглядати як інваріантні та взаємообумовлені поняття

У зв’язку із зазначеним проведемо порівняльний аналіз дефініції «про-
єктування» із поняттями «добір», «формування», «розроблення», «ство-
рення», «моделювання», «конструювання», які близькі за змістом і часто 
використовуються як синоніми.

Добір змісту освіти проводиться на основі вже існуючого з метою визна-
чення найдоцільнішого для засвоєння навчального матеріалу на певному 
рівні.

Формування має на меті надання певного вигляду, форми, загальних 
обрисів об’єкта, отримання певних його якостей. Формування може перед-
бачати, але не завжди вимагає отримання інноваційного продукту чи не-
повторного результату. Так, в освітній діяльності результатом формування 
можуть бути базовий навчальний план, типові освітні програми, уміння 
і навички учнів.

На відміну від добору і формування поняття «розроблення» передбачає 
опрацювання та підготовку чого-небудь на основі вже зробленого раніше, 
його деталізацію, удосконалення. Наприклад, розроблення нових підруч-
ників на основі раніше створених освітніх стандартів і освітніх програм.

Створенню нового допомагає прогнозування — спеціально організоване 
наукове дослідження, спрямоване на отримання інформації про можливий 
розвиток об’єкта.

У випадках, коли створенню нового заважає великий обсяг інформації, 
деталей, несуттєвих ознак, то застосовують моделювання — створення іде-
ального образу реального об’єкта. Моделювання використовується також, 
коли сам об’єкт недоступний для дослідження, а модель достатньо відтво-
рює його.

Створення реального об’єкта за побудованою моделлю називають кон-
струюванням.

Поняття «створення» та «моделювання» є близькими до проєктуван-
ня. Проте не тотожними, оскільки поняття «проєктування» є складнішим.
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Проєктування — це обґрунтоване визначення системи параметрів мо-
дельованого об’єкта чи процесу в поєднанні зі способами його створення. 
Результатом проєктування є створення проекту.

Проєктування передбачає проведення дослідження — характерного для 
науки способу вироблення нового знання, прогнозування розвитку дослі-
джуваного об’єкта його моделювання та конструювання.

Отже, зміст сучасного поняття «проєктування» вміщує різні види діяль-
ності, що забезпечують процес інноваційного розвитку об’єкта. Таке розу-
міння проекту призвело до виокремлення структурних одиниць — кроків 
розвитку або життєвого циклу проекту, який має певні стадії, фази, етапи.

Проєктування є ефективною формою досліджень, нововведень та орга-
нізації культури діяльності. Воно надає перспективності, конструктивності 
та продуктивності науковому пошуку, спрямовує його у визначену сферу 
діяльності.

У нашому дослідження ключовим є поняття «педагогічне проєктування».
Незважаючи на розмаїття організаційних форм, покладених різними ав-

торами в основу, наведені визначення виокремлюють характерну ознаку 
педагогічного проєктування — спрямованість на зміну, перетворення, ін-
новаційний розвиток педагогічних об’єктів, надання їм нової якості та ви-
рішення актуальних освітніх проблем через їх упровадження у педагогічну 
практику.

Педагогічне проєктування розглядається як діяльність педагога чи педа-
гогічного колективу, яка має дати відповідь на питання: «що треба зроби-
ти чи змінити?», «як робити?» тощо.

Об’єктом проєктування може бути визначена педагогічна конструкція: 
«…педагогічна система, процесс, технологія, ситуація чи зміст освіти, на-
вчальна программа, навчальний посібник».

Створення проектного продукту розглядається на різних рівнях: проект, 
модель, підручник, навчальна програма, посібник, курс, педагогічна техно-
логія тощо.

Для нашого дослідження актуальним є визначення концептуальних по-
ложень, теоретичних засад проєктування змісту профільної технологічної 
освіти, а кінцевими продуктами є навчальні програми і посібники для ос-
вітньої галузі «Технології».

Педагогічне проєктування ми визначаємо як прогностичне обгрунтуван-
ня і визначення місії, мети, завдань, змісту та методичної системи розвитку 
особистості, що зумовлюються її потребами і цілями розвитку суспільства.

Педагогічне проєктування змісту технологічної освіти відбувається 
в контексті змін усієї системи освіти в Україні.

У педагогічних дослідженнях відмічається, що необхідність проєктуван-
ня нового змісту освіти зумовлюється зміною ставлення до знань. В умо-
вах безперервного зростання нової інформації усе важливішими стають 
мислення, творчість, компетентність особистості. Зміст освіти збагачується 
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процесуальними вміннями, розвитком здібностей оперувати інформацією, 
саморозвиватися.

Діяльнісний підхід у навчанні витісняє викладання змісту предмета.
Інтегративні цілі навчання все більше домінують над предметними.
Формула «освіта на все життя» змінюється на «освіта через усе життя».
Необхідність педагогічного проєктування змісту технологічної освіти зу-

мовлюють:
− перехід до постіндустріального суспільства;
− глобалізм і динамізм трансформаційних процесів;
− європейська інтеграція України;
− зміна ідеології держави;
− ринкові реформи;
− зміни на ринках праці, товарів і послуг;
− зміна педагогічної парадигми;
− підвищення запитів і вимог щодо якості освіти.
Розвиток техніки і технологій виробництва, зміни на ринку праці висува-

ють нові вимоги до людини. Кожна особистість має бути готовою до зміни 
професії, умов праці, технологій.

Тому концептуальні положення загальної середньої освіти потребують 
переосмислення.

В умовах постіндустріального суспільства і ринкових відноси приходить 
методологія інформаційного суспільства, що потребує постійного пошуку 
нових знань та зміни технологій, швидкого реагування на потреби ринку 
праці, товарів і послуг.

Оскільки учнів старшої школи крім володіння знаннями з основ наук, 
орієнтували на обслуговування саме індустріального суспільства, то оче-
видно, що сучасні вимоги «інформаційного суспільства» вже не співпада-
ють з традиційним змістом трудової підготовки учнів старшої школи. Суть 
цього протиріччя ми й намагались розв’язати під час проєктування змісту 
технологічної освіти.

Розв’язання цієї проблеми потребує розроблення такого змісту освіти, 
засвоївши, який учні зможуть самореалізуватися, як особистості та будуть 
відповідати соціальному замовленню і вимогам ринку праці.

На концептуальному рівні завданням проєктування технологічної освіти 
є обґрунтування мети і завдань технологічної освіти.

Складний історичний досвід вітчизняної освіти став передумовою для 
появи декількох освітніх концепцій, кожна з яких пов’язана з функцією, 
яка відводиться людині.

По суті в усіх існуючих сьогодні концепціях змісту освіти відображаєть-
ся боротьба між гуманістичним і авторитарним напрямками в освіті. Як 
підкреслює, стосовно концептуального розвитку змісту освіти, В.В. Краєвс-
кий, важливими залишаються питання: «Людина — мета освіти чи засіб, 
суспільство для неї, чи вона для суспільства?». Навіть найменша ідейна чи 
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практична поступка на користь концепції «людини- засобу», а не як мети 
суспільного розвитку, беззаперечної і абсолютної цінності особистості, не-
одмінно призводить до пригнічення і навіть знищення гуманізму та цінно-
сті освіти.

Розглядаючи існуючі концепції, у ході педагогічного проєктування, ми 
виходили з того, що метою технологічної освіти є формування творчої, 
здатної до інноваційної предметно- перетворювальної діяльності особи-
стості.

Мета технологічної освіти досягається шляхом вирішення освітньо- 
виховних завдань:

− формування цілісного уявлення про розвиток матеріального виробни-
цтва, роль техніки, проєктування і технологій у розвитку суспільства;

− ознайомлення учнів із виробничим середовищем, традиційними, су-
часними і перспективними технологіями обробки матеріалів, декоративно- 
ужитковим мистецтвом;

− формування здатності розвивати надбання рідної культури з викорис-
танням засобів декоративно- ужиткового мистецтва;

− набуття учнями досвіду здійснення технологічної діяльності, партнер-
ської взаємодії і ціннісного ставлення до трудових традицій;

− оволодіння учнями технологічних умінь і навичок;
− усвідомлення учнями значущості ролі технологій як практичного вті-

лення наукових знань;
− реалізація здібностей та інтересів учнів у сфері предметно- пере-

творювальної діяльності;
− створення умов для самореалізації, розвитку підприємливості та про-

фесійного самовизначення кожного учня;
− набуття вмінь оцінювати власні результати предметно- перетворювальної 

діяльності та рівня сформованості ключових і предметних компетентностей.
На основі визначених завдань технологічної освіти, виокремлення харак-

терних особливостей, складових і результатів проектної діяльності можна 
визначити етапи педагогічного проєктування технологічної освіти учнів:

− перший етап: концептуальний (постановка проблеми у зв’язку із соці-
альним замовленням, глобальними викликами життя і проблемами тех-
нологічної освіти, розгляд системи поглядів, наукових засад, розкриття 
основних підходів і положень, які визначають процес педагогічного проєк-
тування змісту освіти);

− другий етап: визначення вимог, структури і змісту освітніх програм, 
підручників та навчальних посібників для профільного навчання з техно-
логій;

− третій етап: наповнення підручників і навчальних посібників конкрет-
ним  змістом.

На першому етапі нашого дослідження, було обґрунтовано мету і концеп-
туальне бачення профільної технологічної освіти старшокласників, суть 
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якої можна окреслити з позицій спрямованості її змісту на особистісно- 
орієнтовані інноваційні підходи і технології навчання.

Оскільки розвиток особистості і всього суспільства відбувається в умовах 
швидкого наростання нової інформації та зміни технологій, освіта має за-
безпечувати підготовку учнів до творчої праці в інформаційному високо-
технологічному суспільстві.

Як доведено в психолого- педагогічних дослідженнях, особистість най-
краще розвивається в творчій діяльності, тому технологічна освіта насам-
перед повинна сформувати потребу в творчій діяльності.

Творча предметно- перетворювальна діяльність ґрунтується на соціаль-
ному досвіді та практичних науках, яким повинні відповідати освітня га-
лузь і навчальні предмети, інтерактивні за своєю суттю.

У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти визна-
чено освітню галузь «Технології», яка має формувати предметну проектно- 
технологічну та інформаційно- комунікаційну компетентності учнів [21].

Аналіз Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 
та досвіду навчання технологій показує, що зміст освітньої галузі «Техно-
логії» може і повинен формувати також здоров’язбережувальну, естетичну 
та загальнокультурну компетентності; гармонізувати інтелектуальну і фі-
зичну працю учнів; сприяти розвиткові інтересів і здібностей до предметно- 
перетворювальної, підприємницької та інноваційної діяльності; створювати 
умови для соціально- професійного самовизначення особистості, подальшої 
професійної освіти і трудової діяльності. Найефективніше предметні компе-
тентності формуються в процесі організації проектно- технологічної діяльно-
сті, оскільки саме в ній учень:

− визначає мету діяльності або приймає учителеву;
− проявляє зацікавленість у розробленні проекту, докладає вольових 

 зусиль;
− організовує свою працю для досягнення результату;
− відбирає або знаходить потрібні знання, технології, техніку;
− виконує в певній послідовності етапи проєктування;
− усвідомлює свою діяльність, її соціальне та особистісне значення;
− формує здатність здійснювати самоконтроль та самооцінку.
Зважаючи на існуючі проблеми трудової підготовки учнів в умовах рин-

кових відносин характерними рисами сучасної технологічної підготовки 
мають бути вивчення і задоволення потреб споживачів, ринків праці, то-
варів і послуг, вирішення найактуальніших проблем людини, суспільства 
і виробництва, постійне підвищення власної конкурентоспроможності.

Технологічна освіта учнів повинна бути наскрізною на усіх ступенях се-
редньої освіти і може завершуватися професійною підготовкою у закладах 
освіти технологічного профілю.

На різних ступенях навчання технологічна освіта має свої завдання.
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Зважаючи на вікові особливості учнів у початковій школі повинні 
формуватися творче ставлення до праці, інтереси до техніки та технічної 
творчості, вміння використовувати ручні інструменти та пристосування, 
розвиваються інтелектуальні здібності та психомоторика, що сприяє гар-
монійному розвиткові особистості та запобігає перевантаженню дітей.

У основній школі в процесі проектно- технологічної та інформаційної 
діяльності, що провадиться учнями від появи творчого задуму до реаліза-
ції готового продукту, забезпечується поступове, систематичне поетапне 
формування проектно- технологічної, інформаційної та підприємницької 
компетентностей, підготовка учнів до свідомого вибору професії з ураху-
ванням інтересів, здібностей і професійних намірів та потреб ринку праці.

Основна школа покликана забезпечити учням базовий рівень технологіч-
ної освіти, опанування ними основ технологічної культури. Учні мають озна-
йомитися з проектно- технологічною та інформаційною діяльністю, зі 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.

Структурування змістового наповнення технологічної освіти в основній 
школі відбувається на основі таких змістових ліній:

1) проєктування;
2) технології і техніка;
3) технічна та художня творчість;
4) професійна орієнтація.
Зміст трудового навчання в основній школі включає інваріантну і варі-

ативну складові, що дозволяє здійснювати навчально- трудовий процес 
у відповідності до матеріально- технічного та кадрового забезпечення, ві-
кових і статевих особливостей учнів та їхніх інтересів.

Особливістю технологічної освіти у старшій школі є диференціація 
її змісту, пов’язана з формуванням намірів учнів щодо вибору профілю 
подальшого навчання, створення умов для професійного і соціального 
самовизначення, вивчення сучасних технологій, цілісних виробничих 
циклів, реалізація творчого потенціалу учня у дослідницькій, проектно- 
технологічній, маркетинговій, інноваційній та інших складових виробни-
чої діяльності.

Зміст профільного навчання необхідно розглядати в єдності його інварі-
антної і варіативної складових.

У старшій школі забезпечується поглиблений рівень технологічної 
освіти, який передбачає ґрунтовне оволодіння учнями знань про законо-
мірності проектної, техніко- технологічної та побутової діяльності, спира-
ючись на знання з основ наук на рівні загально виробничих закономірнос-
тей; всебічне ознайомлення з професією, що відповідає індивідуальним 
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 можливостям учня; формування в учнів здатності мобілізувати свої потен-
ційні, творчі можливості в різних видах діяльності.

Зміст предметів освітньої галузі має прикладну спрямованість і реалізо-
вується головним чином на основі практичних методів навчання.

Якісна технологічна освіта учнів потребує й обґрунтованої системи 
науково- методичного забезпечення, що передбачає: програмне забезпе-
чення (розроблення нових освітніх програм); інформаційне забезпечення 
(підручники, посібники, довідники, методичні рекомендації, розробки, пе-
дагогічні програмні засоби тощо).

Технологічна освіта старшокласників повинна здійснюватися за обра-
ним ними профілем. Педагогічна доцільність профільної технологічної 
освіти у старших класах середньої школи визначається:

− наявністю у більшості старшокласників інтересів і професійних намірів 
щодо певних видів трудової діяльності та потребою підготувати їх до свідо-
мого вибору майбутньої професії;

− необхідністю використання стійких інтересів учнів під час досягнення 
навчальної та виховної мети;

− вимогами, що висувають вищі та професійні навчальні заклади до за-
гальноосвітньої підготовки випускників шкіл.

Профільне навчання має надавати можливості для рівного доступу уч-
нівської молоді до якісної освіти впродовж усього життя, формувати осо-
бистість, здатну до самореалізації, професійного зростання й мобільності 
в умовах реформування сучасного суспільства.

Основними завданнями профільного навчання з технологій є:
1) створення умов для врахування й розвитку навчально- пізнавальних 

і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи 
в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;

2) підготовка учнів до свідомого вибору й оволодіння майбутньою про-
фесією;

3) формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, 
технологічної компетенції учнів на профільному рівні;

4) забезпечення наступності між загальною середньою і професійною 
освітою відповідно до обраного профілю.

Профільна загальноосвітня школа, має найповніше реалізувати особистіс-
но зорієнтоване навчання, значно розширити можливості учня у визначенні 
власної освітньої траєкторії, створити сприятливі умови для врахування ін-
дивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у шко-
лярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності.

Дотепер структура профільного технологічного навчання складається 
з трьох напрямів: загально- технологічного, професійного і інженерно- 
технічного.

У межах профільного навчання можлива як допрофесійна, так і профе-
сійна підготовка старшокласників за визначеною спеціалізацією.
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У системі загальної середньої освіти поняття «спеціалізація» не визна-
чено. Відповідно до нормативно- правових актів професійної і вищої освіти 
спеціалізація — це складова спеціальності, що передбачає профільну спе-
ціалізовану освітньо- професійну підготовку чи освітньо- наукову програму 
підготовки.

У процесі підготовки до переходу на 12-річний термін навчання в школі, 
запровадження нового змісту і структури загальної середньої освіти Мініс-
терством освіти і науки України було визначено такі спеціалізації за техно-
логічним профілем навчання.

Загальнотехнологічний напрямок:
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 та моделювання одягу.
Інженерно- технологічний напрямок:
Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів.
Енергетика.
Комп’ютерна інженерія.
Харчова технологія та інженерія.
Легка промисловість.
Основи телекомунікацій.
Агротехніка.
Технічна та комп’ютерна графіка.
Зазначені напрями і спеціалізації охоплюють багато поширених в Укра-

їні технологій, але вони не у повній мірі відповідають видам економічної 
діяльності, потребам ринку праці та пріоритетним напрямкам розвитку 
України.

Так, в Україні визначено такі галузі виробничої сфери:
1 10000 Промисловість
2 20000 Сільське господарство
3 30000 Лісове господарство
4 40000 Рибне господарство
5 50000 Транспорт і зв’язок
6 60000 Будівництво
7 70000 Торгівля і громадське харчування
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8 80000 Матеріально- технічне постачання і збут
9 81000 Заготівля

10 82000 Інформаційно- обчислювальне обслуговування
11 83000 Операції з нерухомим майном

12 84000
Загальна комерційна діяльність по забезпеченню функціонування 
ринку

13 85000 Геологія і розвідка надр, геодезична і гідрометеорологічна служби
14 86000 Виробничі види побутового обслуговування населення
15 87000 Інші види діяльності сфери матеріального виробництва

Галузі невиробничої сфери діяльності:
N п/п Код галузі Найменування

1 90000 Житлово- комунальне господарство
2 90300 Невиробничі види побутового обслуговування населення
3 91000 Охорона здоров’я, фізична культура і соціальне забезпечення
4 92000 Освіта
5 93000 Культура та мистецтво
6 95000 Наука і наукове обслуговування
7 96000 Фінанси, кредит, страхування і пенсійне забезпечення
8 97000 Управління
9 98000 Об’єднання громадян

Як видно, існуючий перелік спеціалізацій для профільного навчання 
старшокласників не відповідає видам економічної діяльності, визначеним 
в Україні згідно з міжнародними стандартами.

Звичайно, напрями профільного навчання в системі загальної середньої 
освіти не можуть охоплювати усі галузі виробництва та невиробничої сфе-
ри. До того ж у цьому немає необхідності, оскільки можуть бути визначені 
наукові основи виробництва, основні принципи, засоби праці, процеси і ба-
зові технології виробництва, найперспективніші галузі тощо, а спеціальна 
підготовка фахівців забезпечується в системі професійної і вищої освіти.

Більшість розвинутих країн світу, ураховуючи власні можливості, конку-
рентні переваги та перспективи визначають пріоритетні напрями і страте-
гію свого розвитку.

На основі системного аналізу стану науково- технічного і економічного 
розвитку в Україні також визначено такі пріоритети:

1) освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження 
енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернатив-
них джерел енергії;

2) освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспорт-
ної системи, ракетно- космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння 
та військової техніки;
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3) освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення 
і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій;

4) технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;
5) впровадження нових технологій та обладнання для якісного медично-

го обслуговування, лікування, фармацевтики;
6) широке застосування технологій більш чистого виробництва та охоро-

ни навколишнього природного середовища;
7) розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робо-

тотехніки.
Реалізація зазначених пріоритетних напрямків інноваційного розвитку 

України має забезпечити підвищення конкурентоспроможності вітчизняно-
го виробництва, енергетичну незалежність держави, ефективність її економі-
ки, зростання і реалізацію науково- технічного та інноваційного потенціалу.

Аналіз зазначених пріоритетних напрямків показує, що усі вони пов’я-
зані з проєктуванням і технологіями у різних галузях виробництва, значна 
частина яких (ракетно- космічні, авіабудування, суднобудування, вироб-
ництва озброєння та військової техніки, робототехніки та ін.) відносяться 
до технологій машинобудування, енергетики, агропромислового комплек-
су, інформатизації, охорони здоров’я та довколишнього середовища.

Крім того, слід зазначити, що зміст профільної освіти формується на ос-
нові інтегрованих галузей знань, побудованих на міжпредметній основі.

Тому доцільно переглянути як зміст і структуру технологічного освіти, 
так і напрями профільного навчання за технологічним профілем, ураху-
вавши інтереси розвитку особистості, національні інтереси, конкурентні 
переваги нашої країни, перспективи розвитку і поширення нових техноло-
гій, пріоритетні напрямки соціально- економічного розвитку України, мож-
ливості інтеграції змісту освіти тощо.

У зв’язку із зазначеним, на наш погляд, доцільним є наукове обґрунту-
вання і проєктування змісту профільного навчання за спеціалізаціями: 
«Технічна творчість», «Основи дизайну», «Українська народна вишивка», 
«Основи машинознавства», «Технології виробництва».

ВИСНОВКИ
Характерними ознаками педагогічного проєктування є спрямованість на змі-

ну, перетворення, інноваційний розвиток педагогічних об’єктів та вирішення ак-
туальних освітніх проблем.

Педагогічне проєктування технологічної освіти — це прогностичне обґрунту-
вання і визначення її місії, мети, завдань, змісту, а також методичної системи, що 
зумовлюються потребами розвитку особистості та цілями розвитку суспільства.

Педагогічне проєктування технологічної освіти ми розглядаємо від розро-
блення її теоретико- методологічних засад до створення навчально- методичного 
забезпечення, формування навчального середовища профільного навчання тех-
нологій.
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Об’єктом педагогічного проєктування в нашому дослідженні є зміст профіль-
ної технологічної освіти учнів закладів загальної середньої освіти, який відобра-
жається в проектах концепцій, моделях, навчальних програмах профільного нав-
чання, навчальних посібниках, методичній системі.

В умовах реформування системи освіти України не можна обмежуватися лише 
удосконаленням змісту навчання. Мають зазнати змін вже усталені концептуаль-
ні положення, зміст і методика навчання.

На зміну Концепції трудової підготовки учнів і методики трудового навчання 
учнів мають бути розроблені науково обґрунтовані концептуальні положення, 
зміст і методична система сучасної технологічної освіти.

Новий зміст і методична система технологічної освіти повинні передбачати 
прогностичне обґрунтування, моделювання, науково обґрунтоване визначен-
ня дидактичної мети та завдань, принципів і педагогічних умов реалізації про-
фільного навчання у старшій школі, переліку і змісту спеціалізацій, сучасних 
методів, форм, засобів навчання і розвитку учнів, формування їхньої проектно- 
технологічної компетентності.

Напрями профілізації, зміст навчання за технологічним профілем повин-
ні задовольняти інтереси особистості і відповідати перспективним напрямам 
соціально- економічного розвитку України.

Структурування змісту і методичної системи технологічної освіти можливе 
через проектно- технологічну діяльності учнів. Зміст технологічної освіти крім 
досвіду технологічної діяльності людини повинен передбачати набуття досвіду 
творчої проектної діяльності, що найбільш повно може бути реалізовано через 
проектно- технологічну діяльність як елемент сучасної культури і соціального 
досвіду людства.

1.2. ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
ПРОЄКТУВАННЯ ЗМІСТУ ПРОФІЛЬНОГО 

НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ У СТАРШІЙ ШКОЛІ 
(МАЧАЧА Т.С.)

Справжня освіта є виключно людською діяльністю втручання у світ
Пауло Фрейре

Постановка завдань для визначення методологічних засад проєкту-
вання змісту профільного навчання технологій у старшій школі.

Технологічна освіта як зміст, процес і результат творення виробничої 
культури власного народу покликана забезпечувати соціокультурний роз-
виток особистості кожного учня, забезпечувати здатність доцільної ор-
ганізації свого життєвого простору, самоідентифікації, самовираження 
і самовизначення в професійній діяльності, підприємливості, мобільності 
на ринку праці, конкурентоспроможності.

Технологічна освіта, що здобувається в процесі профільного навчання 
технологій, з одного боку, повинна розвивати творчі особистісні якості стар-
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шокласників, формувати ключові і предметну проектно- технологічну ком-
петентності як складові їхнього особистісного загальнокультурного розвит-
ку, з іншого — допомагати виявляти діяльність, споріднену їхнім потребам 
і можливостям, адекватність професійних намірів, розвивавати здатність 
і готовність творити виробничу культуру власного народу, держави.

В українській профільній технологічній освіті об’єктивно існують супе-
речності, які заважають реалізовувати покликання технологічної освіти:

− між творчим характером процесу набуття ключових і предметної 
проектно- технологічної компетентностей старшокласників та переважно 
знаннєвим, технократично- репродуктивним змістом чинних навчальних 
програм, навчально- методичної літератури з профільного навчання техно-
логій, засобами, формами й методами його оволодіння;

− між рівнем засвоєння певної суми знань, умінь, способів діяльності 
та здатністю творчо застосовувати їх на практиці, в невизначених ситуаці-
ях реального життя;

− між чинною нормативною кількісною оцінкою результатів профіль-
ного навчання технологій та якісним оцінюванням і самооцінюванням 
індивідуального рівня сформованості ключових і предметної проектно- 
технологічної компетентностей старшокласників, прогресу в нарощенні 
суб’єктивних освітніх результатів.

Подоланню вказаних суперечностей сприяє проєктування якісно нового 
змісту профільного навчання технологій, що дає змогу наперед відобрази-
ти педагогічну дійсність, у певній мірі спрогнозувати майбутні зміни, що 
відповідатимуть вимогам замовників і споживачів освітніх послуг.

Спроектований зміст відповідно визначає потреби в організаційному, 
науково- методичному і матеріально- технічному забезпеченні процесу про-
фільного навчання старшокласників.

Проєктування змісту профільного навчання технологій спрямоване 
на оптимізацію його процесу, прогнозування сприйнятливих освітніх ре-
зультатів, педагогічних умов й механізмів розвитку відповідних особистіс-
них якостей старшокласників, набуття ними ключових і предметної компе-
тентностей.

Підґрунтям для проєктування змісту профільного навчання технологій є 
теоретико- методологічні засади:

− концептуальні ідеї, наукові положення з позицій філософії, культуро-
логії, педагогіки, психології;

− чітко визначена мета та принципи побудови цілісності змісту й процесу 
профільного навчання технологій;

− обґрунтовані сучасні наукові підходи до проєктування й реалізації змі-
сту профільного навчання технологій;

− узгоджений понятійно- термінологічний апарат у сфері проєктування 
профільного навчання технологій [49; 44].
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Методологічні засади проєктування змісту профільного навчання техно-
логій зумовлюються перш за все такими чинниками:

• врахуванням глобалізаційних процесів, культурно- історичних, на-
ціональних, виробничих, особистісних потреб і традицій українського 
суспільства як системоутворюючих компонентів розвитку духовно- 
матеріальної культури;

• віднайденими і оптимально використаними внутрішніми ресурсами 
профільного навчання технологій, витоками його самоорганізації;

• адаптованим для української системи освіти прогресивним досвідом 
реформування технологічної освіти розвинених європейських країн.

Розглянемо тенденції розвитку технологічної освіти в країнах євро-
пейської спільноти та її особливості в закладах загальної середньої осві-
ти України.

Інтеграція України в європейський економічний та освітній простори 
потребує осмислення світових тенденцій розвитку технологічної освіти, 
концептуальних ідей, закладених в освітню політику європейських держав 
та їх узгодження з національними.

Світоглядний цивілізаційний розвиток кардинально змінив ставлення 
до людини взагалі. В євроінтеграційній спільноті людина визнається як са-
моцінна особистість, яка здатна до самовираження, самореалізації, самоак-
туалізації — здійснення свого творчого потенціалу відповідно до індивіду-
альних здібностей і можливостей.

Найбільшою цінністю постіндустріальних суспільств стають творчі зу-
силля людини. Зазначений чинник відобразився на формуванні освітньої 
політики європейських країн, яка націлена на:

− загальноосвітню школу, профільне навчання, що розвивається;
− захист прав особистості;
− розвиток здібності навчатися впродовж життя;
− створення умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій [46].
Концепції розвитку технологічної освіти кожної окремої країни Європей-

ського Союзу вирізняються історико- культурними традиціями, соціальни-
ми й економічними чинниками, актуальними потребами нації.

У цих країнах законодавчо документовано основні положення стосовно 
цілей освіти, її структури, організації, типів навчальних закладів. На дер-
жавному рівні визначено норми сертифікації освіти, відповідальності учас-
ників освітнього процесу, управління освітою в умовах розширення прав 
і обов’язків учителів, батьків та учнів.

Зусилля освіти спрямовуються на забезпечення можливості широкого 
вибору різних типів освітніх закладів і форм отримання освіти. Загальні 
освітні цілі узгоджуються з державними, регіональними, місцевими, з ці-
лями конкретного навчального закладу, кожного учня.

Розв’язання актуальних завдань розвитку технологічної освіти, зокре-
ма технологічного профільного навчання, в розвинених країнах світу 
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 покладається на базові навчальні дисципліни проектно- технологічного 
спрямування (мистецтво і ремесла (Словаччина) ремесла (Бельгія, Німеч-
чина), технології і дизайн (Англія), технологія (Австрія, Іспанія, Румунія, 
Португалія, Франція, Бельгія), практична та естетична діяльність (Бельгія), 
домашня технологія та економіка (Болгарія), проектна робота (Швеція), 
ручна праця та інші), які модифікуються і набувають характерних ознак 
технологізації, соціалізації, культурної ідентифікації, диференціації й інди-
відуалізації. Розуміння і належне визнання важливості таких навчальних 
дисциплін зумовлює тенденцію до збільшення кількості навчальних годин 
у навчальному плані на їх вивчення.

Технологічній освіті в країнах Європейського союзу надається все більше 
значення, з огляду навіть на те, що однією з восьми ключових компетент-
ностей системи освіти є технологічна компетентність, яка необхідна кож-
ній сучасній людині для успішної повсякденної і професійної діяльності.

У більшості країн Європи профілізація відбувається вже на першому 
рівні загальної середньої освіти за рахунок можливості вільного вибору 
учнями особистісно значущих навчальних предметів та курсів. У старших 
класах кількість обов’язкових навчальних предметів різко зменшується 
на користь тих, які необхідні для майбутньої професійної діяльності.

Спостерігається постійне розширення переліку технологічних профілів для 
вибору, зокрема такими як: техніко- технологічний, сільськогосподарсько- 
середовищний, суспільно- сервісний, культурно- художній, домашня еконо-
міка та харчування, наука і технологія тощо.

З метою дотримання дидактичних принципів наступності й перспек-
тивності, розв’язання актуальних завдань розвитку технологічної освіти 
в Україні покладається нині на базовий навчальний предмет початкової й 
основної школи «Трудове навчання», допрофільні курси за вибором учнів 
8–9 класів, а також профільне навчання технологій у старшій школі — спе-
ціалізації та курси за вибором (табл. 1.2.1).

Таблиця 1.2.1
Завдання технологічної освіти щодо формування 

проектно- технологічної компетентності учнів на всіх 
рівнях повної загальної середньої освіти

Рівні Завдання

Початкова освіта

Оволодіння найпростішими традиційними та сучасними техноло-
гіями перетворення матеріалів, енергії, інформації.
Виконання окремих етапів проектно- технологічної діяльності 
з врахуванням вікових і пізнавальних особливостей учнів.
Реалізація навчальної предметно- перетворювальної діяльності.
Створення виробу від задуму до його втілення в конструкційних 
матеріалах під керівництвом
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Базова середня освіта
1) інваріантна складо-
ва змісту технологічної 
освіти
2) варіативна складова 
змісту технологічної 
освіти
(допрофільна підго-
товка)

Оволодіння найпоширенішими традиційними та сучасними тех-
нологіями перетворення матеріалів, енергії, інформації в різних 
сферах виробництва, сервісу, декоративно- прикдадного мистецтва, 
домашнього господарювання тощо.
Послідовне й поетапне залучення учнів до проектно- технологічної 
діяльності як завершеного циклу навчального проекту.
Якісне оцінювання й самооцінювання індивідуального рівня сфор-
мованості предметною проектно- технологічною компетентністю
Вибір виду діяльності серед пропонованих для виконання на-
вчальних проектів.
Вибір курсів відповідно до професійних уподобань.
Якісне оцінювання й самооцінювання індивідуального рівня сфор-
мованості проектно- технологічною компетентністю.
Свідоме самовизначення учнів щодо профільної середньої освіти, 
подальшого професійного шляху

Профільна середня 
освіта
1) інваріантна складо-
ва змісту технологічної 
освіти
2) варіативна складова 
змісту технологічної 
освіти

Використання проектно- технологічної діяльності для розробки 
власного портфоліо як проекту, тобто усвідомлена реалізація 
власного творчого доробку у майбутній професійній діяльності, 
як власне процес самореалізації.
Оволодіння алгоритмом проектно- технологічної діяльності, про-
цесами проєктування, виробничих технологій та самооцінювання 
й презентації.
Виконання комплексних проектів.
Якісне оцінювання й самооцінювання індивідуального рівня сфор-
мованості ключовими та предметною проектно- технологічною 
компетентностями

Вибір курсів (спеціальні курси і факультативи).
Виконання проектів у межах обраних курсів.
Якісне оцінювання й самооцінювання індивідуального рівня сфор-
мованості ключовими та предметною проектно- технологічною 
компетентностями.
Уточнення професійних планів, усвідомлене професійне само-
визначення

У кожному наступному класі зміст і обсяг навчального матеріалу, органі-
зація, форми й методи його засвоєння поступово ускладнюються відповід-
но до вікових можливостей та пізнавальних потреб учнів.

Зміст профільного навчання технологій у старшій школі формується під 
час вивчення профільних предметів, що реалізовуються через відповідні 
спеціалізації та курси за вибором у навчальних закладах різного типу.

Активна робота над розробленням та прийняттям концептуальних засад 
реформування української школи, новою редакцією закону про загальну 
середню освіту, яка активно нині триває в Україні, Державного стандар-
ту базової і повної загальної середньої освіти, передбачає в подальшому 
розроблення нових навчальних програм, підручників, посібників, іншої 
навчальної літератури, а також створення належних умов навчання й 
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 учіння для реалізації спроектованого змісту освіти в педагогічній дійсності 
та трансформації його в особистісний досвід учнів.

У зв’язку із зазначеними чинниками реформування української школи, 
вітчизняні науковці не лише досліджують методологічні, дидактичні, ме-
тодичні засади проєктування та реалізації змісту технологічної освіти уч-
нів середніх загальноосвітніх шкіл, але й дискутують з приводу оновлення 
назв предметів і курсів трудового спрямування, які б відповідали їх сучас-
ному змістовому наповненню, разом з тим були зрозумілими й прийнятни-
ми для вчителів, учнів і батьків. Науковцями відділу технологічної освіти 
Інституту педагогіки НАПН розглядаються такі назви профільних предме-
тів: «Проектно- технологічна культура», «Дизайн і технології».

Обґрунтування концептуальних ідей проєктування змісту профільно-
го навчання технологій у старшій школі.

В умовах модернізації системи шкільної освіти України, профільна тех-
нологічна освіта спрямовується перш за все на розвиток людського капі-
талу як головного ресурсу інноваційного економічного розвитку України. 
Оволодіння старшокласниками профільної школи предметною проектно- 
технологічною компетентністю, визначеною чинним Державним стандар-
том, в межах профільного навчання технологій забезпечує:

− реалізацію творчого потенціалу, формування духовно- матеріальних 
цінностей у проектно- технологічній діяльності, набуття особистісно, соці-
ально й професійно значущого освітнього досвіду;

− готовність і здатність до засвоєння та творення виробничої культури 
рідного народу в партнерській взаємодії з іншими;

− здатність долучатися до культурних форм організації сучасного вироб-
ництва: проєктування, технологій реалізації проектів, оцінювання, самоо-
цінювання й презентації наслідків проектно- технологічної діяльності, роз-
робки й використання технологій, які стрімко змінюються;

− усвідомлене й об’єктивоване самовизначення професійного шляху, 
спорідненого потребам і можливостям особистості кожного учня.

У сучасному світі ринок праці надто швидко змінюється — зникають одні 
професії та народжуються інші. В таких умовах виникає потреба у набутті 
такої технологічної освіти, розвитку таких особистісних якостей старшо-
класників, які забезпечать їхню мобільність, підприємливість, здатність 
ефективно долучатися до проектних технологій у сфері особисто прива-
бливої професійної діяльності. Це дасть їм змогу гідно адаптуватися до мін-
ливих життєвих обставин, швидко орієнтуватися в нових умовах, успішно 
долати труднощі та самореалізовуватися.

Для набуття здобувачами профільної технологічної освіти здатності 
продуктивної діяльності у невизначених ситуаціях необхідно оволоді-
ти відповідними особистісними якостями, компетентностями на основі 
фундаментальних знань, універсальних способів творчої і практичної 
миследіяльності на благо свого життя та суспільства. Йдеться про спо-
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соби проектно- технологічної діяльності, які є детермінантом 
загальнокультурного розвитку особистості, ефективного вирішення 
комплексних завдань у різних сферах матеріального і нематеріального 
виробництва.

В умовах «четвертого виміру» економіки активно формується новий тип 
організаційної культури в усіх галузях виробничої сфери суспільства. У різ-
ні історичні етапи розвитку цивілізації мали місце різні організаційні типи 
культур: традиційна, корпоративно- реміснича, професійна (науковий тип), 
технологічна (проектно- технологічна) [57]. Кожен зазначений тип органі-
заційної культури базується на певному способі виробництва і формі його 
відтворення (табл. 1.2.2).

Таблиця 1.2.2
Характеристика організаційних типів культури 

(за В. Нікітіним)

№ 
з/п

Організаційні 
типи культури

Спосіб нормування 
і трансляції діяльності

Форми суспільного 
устрою, що відтворюють 

спосіб
1. Традиційна Міф і ритуал

(міф задає картину світу, ри-
туал організовує діяльність)

Комунальні групи, що формують-
ся за принципом «свій-чужий»

2. Корпоративно- 
реміснича

Зразок і рецепт його відтво-
рення

Корпорація, що має формально 
ієрархічну будову: майстер, під-
майстер, учень

3. Професійна
(науковий тип)

Теоретичне знання у формі 
тексту
(формуються загальні тео-
рії (наука), виокремлюються 
предметні галузі професійної 
діяльності)

Професійна організація, що ґрун-
тується на онтологічних (буттє-
вих) стосунках

4. Технологічна
(проектна, 
проектно- 
технологічна)

Процеси проєктування, тех-
нології, рефлексії

Технологічне суспільство, яке 
структуроване за принципом 
ефективної соціально- кому-
нікативної взаємодії і професій-
них стосунків

Новий тип організаційної культури має на сьогодні кілька назв. Дослід-
ники О. Генісаретський, К. Кантор, С. Кримський, В. Сидоренко (Росія), 
В. Чернобитов відмічають, що істотною особливістю нашого часу є фор-
мування «проектної культури», за термінологією Бруса Арчера — «тре-
тьої культури», за термінологією О. Новикова, Н. Матяш, Н. Семенової, 
В. Сидоренка (Україна), Л. Онищук, А. Цимбалару, Л. Хоружої та інших — 
проектно- технологічної. В. Нікітін, В.Ф. Симоненко, Ю. Хотунцев, В. Юр-
женко та інші послуговуються терміном — «технологічна культура» [49].
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У межах освітньої галузі «Технології» прийнятним терміном сучасного 
типу організаційної культури є «проектно- технологічна культура», зокре-
ма, з огляду на чинний Державний стандарт базової і повної загальної се-
редньої освіти [20], де предметною компетентністю цієї галузі визначено 
проектно- технологічну компетентність.

Характерними ознаками сучасного типу організаційної культури, яка 
формується в проектно- технологічній діяльності є:

− еволюція цінностей;
− наповнення людської діяльності духовними смислами;
− своєчасне виявлення й розв’язання реальних нагальних проблем;
− продукування нових ідей;
− стимуляція інновацій на межі різних галузей;
− доцільне створення і використання цифрових платформ, інших мож-

ливостей;
− координація діяльності, партнерська взаємодія;
− аналіз й оцінювання соціальних наслідків діяльності тощо.
Проектно- технологічний організаційний тип культури як феномен тво-

рення, гармонізації і збереження довкілля, спосіб реалізації творчої ді-
яльності, самореалізації і самовизначення сучасної людини набуває вирі-
шального значення. Ця культура є творчою силою прогресивного розвитку 
цивілізації та повноцінного розвитку особистості.

У сучасних умовах суспільство, що засноване на праці, трансформуєть-
ся в суспільство іншого типу. Йдеться про зміну економічного примусу 
до праці більш комплексним соціальним примусом, коли вся сукупність су-
спільних умов життя людини викликає необхідність адекватної соціальної 
діяльності. Цей новий, надутилітарно мотивований тип діяльності розгля-
дається вже не як праця, а як творчість [29].

Основні категорійні поняття «труд», «товар» і «собівартість» як фунда-
мент індустріального суспільства трансформуються сьогодні в «творчість», 
«послугу» і «цінність». Ці зміни фіксуються в численних економічних, 
культурологічних, соціологічних, психологічних і філософських дослі-
дженнях останніх років у різних країнах [23].

Реалізація творчого потенціалу старшокласників можлива за умови вхо-
дження технологічної освіти в простір культури, зокрема культури органі-
зації сучасного виробництва, але не за обсягом, а його структурою [43].

Для визначення методологічних засад проєктування змісту технологіч-
ної освіти важливим є розгляд культури, що розгортається не лише в мате-
ріальній, але й у духовній сфері та визначається як формування вищих цін-
ностей і якостей людини. Саме тому одним із найбільш повних визначень 
культури в контексті нашого дослідження є: «Культура — це реалізація 
потенціалу творчої діяльності, що характеризується відтворенням історич-
ного досвіду в його потенціальності, невикористаних можливостей його 
подальшого збагачення» [40]. Це визначення підтверджує думку багатьох 
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культурологів, що культуру не можна знати, її можна лише творити через 
емоційні переживання і власну майстерність.

Теперішні реалії вимагають формування цілісного світогляду старшо-
класників, спрямованого на розуміння й глибоке усвідомлення проблем 
планети і власної держави як проблем власної домівки, а також на здат-
ність і готовність до комплексного розв’язання цих проблем на місцевому 
рівні. У цьому виявляється особлива місія технологічної освіти як визна-
чального чинника культуротворчості суспільства, чинника гармонізації 
світу, сталого розвитку.

Стає очевидним, що технологічна освіта є чимось значно більшим, аніж 
зведення її до засвоєння певної суми знань, умінь і навичок. Вона має виво-
дитися за межі технічної підготовки та спрямовуватися на створення умов 
для формування нового типу виробничої, проектно- технологічної культу-
ри старшокласників — суб’єктів усвідомленого процесу світотворення.

Розглянемо особливості реалізації методологічних засад проєктування 
змісту профільного навчання технологій у дидактиці профільної освіти. 
Навчати в сучасному дидактичному вимірі — це значить не передавати пев-
ну суму відчужених знань, формувати розум, що зберігає «інформацію», а — 
створювати умови для реалізації творчої діяльності кожного учня, готового 
й здатного до прийняття відповідальних рішень у невизначених ситуаціях, 
розв’язання реальних проблем освітнього й життєвого простору.

Проектно- технологічний тип організаційної культури виявляє нагальні 
проблеми й потреби конкретного життєвого середовища, що спрямовують 
волю людини на творення істинних духовних і матеріальних цінностей, 
розширення власних етичних меж, конкретної школи, а відтак й україн-
ського суспільства в цілому.

Означена культура породжує процеси інтеграції, самоідентифікації, са-
мовираження та самоствердження, які сприяють розвитку особистості й 
зміцненню цілісності України. Оволодіння цією культурою дає змогу стар-
шокласникам відчувати себе суб’єктами власних ідей, пошуків, рішень, 
суб’єктами, здатними до вибору серед низки можливостей, трансформацій 
у сучасному світі, відповідальності за наслідки власної діяльності, суб’єкта-
ми, здатними відчувати своє призначення, позитивно впливати на довко-
лишній світ, протистояти маніпуляціям та іншим негативним впливам.

Особливості проєктування структури сучасного змісту профільного нав-
чання технологій зумовлені особливостями структури сучасної проектно- 
технологічної культури організації виробництва, яка має творчий, проце-
суальний (проектний) характер, а не переважно поопераційний, як це було 
в технократичну індустріальну епоху.

У сфері профільної освіти організаційний тип проектно- техно-
логічної культури трактується нами як спосіб реалізації творчого по-
тенціалу кожного учня, спрямованого на вмотивоване перетворення навко-
лишньої дійсності, що характеризується єдністю процесів  опредметнення, 
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тобто набуття персонального освітнього досвіду під час створення особи-
стісно і соціально значущих продуктів та розпредметнення, тобто присво-
єння культурно- історичного, соціального досвіду людства на основі ово-
лодіння операціями проєктування, технології реалізації спроектованого, 
рефлексії [45].

Складовими організаційного типу проектно- технологічної виробничої 
культури є три фази:

− проєктування як процес виявлення проблем, вибору об’єкта проєк-
тування, моделювання (створення образу об’єкта), конструювання (плану-
вання покрокових дій щодо реалізації задуманого: розробка конструкції, 
добір матеріалів тощо) та визначення технологічної послідовності реаліза-
ції спроектованого;

− технологія реалізації як сукупність способів і засобів перетворення 
інформації та матеріалів в очікуваний продукт за наперед визначеною по-
слідовністю та задля інтересів людини;

− рефлексія як осмислення, постійний аналіз і самооцінювання цілей, 
завдань, змісту та результатів проектно- технологічної діяльності [1].

Зазначені фази (проєктування, технологія реалізації, рефлексії) є куль-
турними формами організації і структурування сучасного виробництва, ін-
новаційних процесів у світі. Оскільки зміни в структуруванні виробництва 
і в технологічній освіті історично взаємообумовлені, то вони відповідно ста-
ють основою структури змісту й процесу профільного навчання технологій.

Актуалізована в 20-ті роки ХХ століття Л. Виготським культурно- 
історична теорія розвитку вищих психічних функцій та учення про осо-
бистість, а потім розкрита через окремі психологічні аспекти формуван-
ня особистості у роботах П. Блонського, С. Рубінштейна, О. Леонтьєва, ця 
теорія і вчення отримали своє продовження в культурологічній концепції 
змісту освіти у роботах В. Краєвського, І. Лернера, М. Скаткіна більше аніж 
тридцять років тому. У сфері технологічної освіти вона розкрита Т. Мача-
чею в дисертаційному дослідженні [45] та В. Юрженком у монографії [80]. 
Проте донині в межах шкільної освіти, зокрема освітньої галузі «Техноло-
гії», вона цілісно не реалізована.

Відповідно до культурологічної концепції зміст профільної техно-
логічної освіти трактується як педагогічна модель соціального досвіду 
людства, який є тотожним за структурою людській культурі в контексті 
культури організації виробництва [42; 39].

Розроблена нами у 2015–2017 роках культурологічна концепція профіль-
ного навчання технологій відображає її мету, зміст, технологію реалізації, 
очікувані освітні результати та ґрунтується на ключових наукових поло-
женнях:

• кожен учень, не залежно від віку, рівня освіти, стану здоров’я, наділе-
ний здібністю до самоактуалізації — здійснення свого творчого потен-
ціалу та є інтегрованим, самоцінним цілим;
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• технологічна освіта є складовою організаційного типу проектно- техно-
логічної культури, яка активно формується в усіх сферах сучасного 
виробництва, саме тому означена культура є змістово- процесуальною 
основою профільного навчання технологій;

• технологічна освіта ґрунтується на багатовіковій культурі українського 
народу, зокрема на традиціях декоративно- ужиткового мистецтва, уз-
годжує й інтегрує загальнолюдські, національні, регіональні й особи-
стісні цілі навчання;

• смислотвірною системою, фундаментальним освітнім об’єктом змісту 
профільного навчання технологій є проектно- технологічна діяльність, 
її універсальні способи пізнання й перетворення дійсності, в якій усві-
домлено формується загальна культура учнів, їхня предметна проектно- 
технологічна компетентність та яка інтегрує всі види сучасної виробни-
чої діяльності: від творчого задуму до його реалізації;

• технологічна освіта, з одного боку, здійснює трансляцію національних 
і загальнолюдських цінностей соціокультурного досвіду людства в сфе-
рі виробництва в особистісний досвід старшокласників, розвиває їхні 
творчі здібності в спорідненій діяльності, з іншого, — готує їх до про-
фесійного життя, що швидко змінюється, розвиває здатність творити 
виробничу культуру власного народу, держави;

• культурний розвиток особистості передбачає розвиток природних, ді-
яльнісних й особистісних здібностей у реалізації індивідуальних освіт-
ніх траєкторій, можливості розв’язування реальних життєвих проблем; 
обов’язкове створення соціально й особистісно значущих продуктів 
з дотриманням відповідних технологій;

• культурологічний зміст профільного навчання технологій в повній мірі 
реалізовує духовно- ціннісний потенціал старшокласників, культивує 
єдність їхньої волі, розуму, емоцій та інтуїції через мотиваційне залу-
чення до завершеного циклу проектно- технологічної діяльності;

• формування предметної проектно- технологічної компетентності уч-
нів передбачає системне оцінювання й самооцінювання прогресу 
в навчанні, діагностику нарощення рівнів сформованості операційно- 
діяльнісної, ціннісно- смислової і соціально- комунікативної компетент-
ностей як її складових та прогнозованих, індивідуально виражених ре-
зультатів процесу профільного навчання технологій;

• профільне навчання як засіб диференціації та індивідуалізації навчан-
ня орієнтоване на створення умов для свідомого самовизначення про-
фесійних намірів, об’єктивацію оцінки власних можливостей;

• особистісні внутрішні освітні здобутки старшокласників мають більш 
значущий вплив на якість особистісно орієнтованого процесу профіль-
ного навчання технологій, ніж їхні зовнішні освітні результати.
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Визначені нами концептуальні ідеї, наукові положення, тлумачення змі-
сту технологічної освіти дали змогу визначити основи структурування змі-
сту профільного навчання технологій — освітні конструкти:

− провідні види діяльності (технічні, сервісні, декоративно- ужиткові);
− способи проектно- технологічної діяльності як завершеного циклу 

проекту (проєктування / художнє, технічне, технологічне /, технології реа-
лізації спроектованого, рефлексії);

− компоненти предметної проектно- технологічної компетентності 
(загальнотехнічний, репродуктивний, творчий)

− здібності особистості (операційно- діяльнісні, ціннісно- смислові, 
соціально- комунікативні) (схема 1.2.1).

Освітні конструкти структурування змісту — це основні його елемен-
ти, які розкривають логіку побудови змісту сучасної технологічної освіти 
на рівні навчальних програм та навчально- методичної літератури. Навко-
ло них формуються базові поняття змісту технологічної освіти. Вони забез-
печують перехід від теоретичних моделей до процедури емпіричного кон-
струювання навчальних програм, від концептуальних засад до визначення 
очікуваних результатів навчання, які можна реально виміряти, а потім 
співставити з прогнозованими.

Схема 1.2.1. Багатокомпонентна модель структурування змісту профільного 
навчання технологій: ПТД — проектно- технологічна діяльність, ППТК — 

предметна проектно- технологічна компетентність
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Сутність і взаємозв’язок освітніх конструктів відображають різні аспекти 
формування змісту профільного навчання технологій.

Багатокомпонентний, багатовимірний, динамічний, нелінійний зміст 
і процес формування предметної проектно- технологічної компетентності 
адекватний багатовимірному соціальному досвіду, який транслюється учням, 
а також багатовимірності самої людини. Багатовимірність породжує зовсім 
іншу педагогічну практику, удосконалює методологічну культуру педагога, 
забезпечує досягнення поставлених мети, завдань та очікуваних результатів.

Визначимо мету і принципи побудови цілісності змісту й процесу про-
фільного навчання технологій.

Детермінантами проєктування змісту профільного навчання технологій є 
його кінцева мета, яка відображає об’єктивні потреби розвитку суспільства 
та особистості, дає чітке уявлення про кінцевий результат, а також принци-
пи побудови цілісності змісту й процесу профільного навчання технологій.

Зважаючи на сформульовані нами концептуальні ідеї, наукові поло-
ження, вимоги Державного стандарту базової і повної загальної середньої 
освіти, метою профільного навчання технологій є формування 
ключових та предметної проектно- технологічної компетентностей старшо-
класників для реалізації їхнього творчого потенціалу, соціалізації і мобіль-
ності у суспільстві, самовираження, самоідентифікації, свідомого профе-
сійного самовизначення.

Досягнення мети профільного навчання технологій зумовлює потребу 
зміни акцентів змісту профільної технологічної освіти з відчужених знань, 
операційної технологічної діяльності старшокласників (які, на жаль, 
в педагогічній реальності мають нині перевагу), з результатом — техніко- 
технологічні знання, уміння та навички на процесуальну проектно- 
технологічну діяльність з результатом — проектно- технологічна предметна 
компетентність (за чинним Державним стандартом).

У результаті проведеного фундаментального дослідження у 2015–2017 
роках, визначено десять принципів проєктування цілісності змісту й 
процесу профільного навчання технологій (табл. 1.2.3) [47].

Таблиця 1.2.3
Принципи проєктування цілісності змісту й процесу 

профільного навчання технологій
№ 

з.п.
Принцип Опис

1
Наступності і пер-
спективності

узгодження змісту технологічної освіти на всіх рівнях повної 
загальної середньої освіти: початкової, базової середньої, про-
фільної середньої; підготовкою у професійно- технічних і вищих 
навчальних закладах
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2
Культуро- і приро-
довідповідності

структура змісту й процесу технологічної освіти, з одного боку, від-
повідає структурі організації сучасного виробництва (а не обсягу), 
його науковим основам, з іншого — структурі розвитку творчих 
здібностей учнів з врахуванням їхніх потреб та можливостей

3
Науковості, логіч-
ної послідовності 
і доступності

відповідність сучасному розвиткові науки, техніки, технологій, 
знанням, що підтверджені практикою, забезпечення можливості 
послідовного й посильного оволодіння ключовими та предметною 
проектно- технологічною компетентністями

4

Єдності змістової 
і процесуальної 
складової техно-
логічної освіти

зміст технологічної освіти адаптується й реалізовується в кон-
кретній педагогічній реальності та стає особистісним надбанням 
кожного учня

5 Інтегрованості

інтегрування змісту профільного навчання технологій з реаль-
ним життям; іншими освітніми галузями, науками; національ-
ною, загальнолюдською, регіональною, місцевою культурою, 
проектно- технологічним типом організації виробничої культури; 
трансляція інтегрованого змісту технологічної освіти в особи-
стісний досвід учня

6 Цілісності
врахування єдності змістового й процесуального аспектів нав-
чання, виховання і розвитку, реалізація завершеного алгоритму 
навчальних проектів

7 Системності
обґрунтована взаємообумовленість і взаємозв’язок фундамен-
тальних елементів змісту технологічної освіти на горизонтальних 
і вертикальних рівнях його проєктування та реалізації

8
Творчості і спів-
творчості

відображення в змісті провідних видів діяльності (технічних, 
сервісних, декоративно- прикладних) на вибір, універсальних спо-
собів завершеної проектно- технологічної діяльності та, як вищий 
її прояв, — творчої діяльності; системи завдань: інформаційно- 
дослідницьких, конструкторських (художнього моделювання 
і технічного конструювання), технологічної підготовки і реалі-
зації, рефлексивних; способів ефективної взаємодії з іншими, 
координування дій

9

Особистісної 
і соціально- 
практичної значу-
щості

обов’язкове створення освітніх продуктів за алгоритмом 
проектно- технологічної діяльності для задоволення особистих 
професійних і соціальних актуальних потреб

10 Варіативності

розширення свободи вибору вчителем й старшокласниками на-
вчальних програм з технологій, особистісно та соціально значущих 
видів і способів діяльності, об’єктів праці для їх проєктування, 
виготовлення, оцінювання, самооцінювання й реалізації, мож-
ливість побудови індивідуальних освітніх траєкторій

Проєктування змісту здійснено нами також з урахуванням актуальних 
принципів організації процесу навчання: відкритості, проблемної інте-
грації, поліцентричності і доповнюваності, запропонованих вітчизня-
ним ученим С. Гончаренком, який стверджує: «педагогічна реальність має 
тільки відносно стійку структуру, «закостенілих» станів не існує». Сучасна 
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методологія розуміння й сприймання педагогічного процесу як науки май-
бутнього є мозаїкою теорій і моделей. Тому кожна структура педагогічного 
процесу має однакові «права» на існування [18].

Запропоновані нами принципи проєктування змісту профільного нав-
чання технологій ґрунтуються на розумінні педагогічної реальності як ди-
намічної системи, яка постійно перебуває в русі та праві суб’єктів його фор-
мування (вчителя й учнів) на власну логіку.

Розглянемо сучасні наукові підходи до проєктування й реалізації змі-
сту спеціалізацій у дидактиці профільного навчання технологій.

Актуалізований нами культурологічний підхід до проєктування й реалі-
зації змісту профільного навчання технологій та його узгодження з особи-
стіно орієнтованим, діяльнісним, компетентнісним.

Варто звернути увагу на те, що завершений цикл формування змісту про-
фільного навчання технологій відповідно до культурологічного підхо-
ду відбувається на п’ятьох рівнях: на трьох рівнях (загального уявлення, 
навчального предмета, навчального матеріалу) відбувається проєктуван-
ня змісту, а на двох наступних (педагогічної дійсності, особистісному) — 
його реалізація [28].

Фундаментальним освітнім об’єктом змісту технологічної освіти за чин-
ним Державним стандартом базової і повної загальної освіти визначено 
проектно- технологічну діяльність як універсальну, що інтегрує 
всі види й способи сучасної діяльності людини: від появи творчого задуму 
до його реалізації. Саме через способи цієї діяльності формуються ключові 
і предметна проектно- технологічна компетентності та поєднуються чотири 
основні елементи культурологічного змісту (табл. 1.2.4).

Таблиця 1.2.4
Складові культурологічного змісту профільного 

навчання технологій
№ 

з.п.
Складові Опис

1
досвід пізнаваль-
ної діяльності

у формі адаптивної системи знань про основи виробництва, при-
роду, суспільство, культуру, способи предметно- перетворювальної 
проектно- технологічної діяльності, що формує цілісне сприйняття 
навколишнього світу

2
досвід репродук-
тивної діяльності

у формі умінь діяти за зразком; реалізації визначених технологій, які 
передбачають застосування відповідних способів оброблення кон-
струкційних матеріалів з використанням відповідних засобів праці

3
досвід творчої 
діяльності

у формі здатності приймати нестандартні рішення в проблемних 
ситуаціях; організовувати процеси проєктування, технології 
виготовлення об’єктів творчої праці, оцінювання й презентації ре-
зультатів власної проектно- технологічної діяльності; розв’язання 
інформаційно- дослідницьких, дизайнерських, конструкторських 
і технологічних завдань в нових умовах
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4
досвід емоційно- 
ціннісних став-
лень

у формі особистісно й соціально значущих орієнтацій, цінностей, 
мотивацій

Цілісна проектно- технологічна діяльність як провідний компонент змісту 
профільного навчання технологій старшокласників (учіння) спрямована 
на отримання прогнозованих освітніх продуктів: зовнішніх (особистіс-
но й соціально значущих освітніх продуктів, матеріалів портфоліо тощо) 
та внутрішніх (духовних цінностей, особистісних і професійних якостей, ін-
дивідуальний рівень ключових, галузевих і предметної компетентностей).

Саме культурологічний підхід дає змогу системно проектувати зміст про-
фільного навчання технологій, цілісно вбудовувати його в процес навчан-
ня, успішно трансформувати соціальний досвід людства в аспекті культури 
організації сучасного виробництва в освітній досвід учнів.

Культурологічний підхід до проєктування змісту технологічної освіти 
взаємопроникає, взаємодоповнює, а також в певній мірі об’єднує особи-
стісно орієнтований, діяльнісний і компетентнісний підходи, що заявлені 
в чинному Державному стандарті (табл. 1.2.5) [20]:

Таблиця 1.2.5
Особливості культурологічного підходу, що узгоджені із особистіно 

орієнтованим, діяльнісним і компетентнісним підходами
Особистісно орієнтований 

підхід
Діяльнісний підхід Компетентнісний підхід

  

Визнання самоцінності особисто-
сті кожного учня, його здатності 
до проектно- технологічної діяль-
ності (за своєю сутністю — твор-
чої діяльності)

Реалізація особистісно й со-
ціально значущої проектно- 
технологічної діяльності учнів

Системний прояв готовно-
сті та здатності до успіш-
ного вирішення функціо-
нальних завдань проектно- 
технологічної діяльності 
в нових умовах

Головним детермінантом реалізації компетентнісного підходу є форму-
вання ключових і предметної проектно- технологічної компетентностей уч-
нів як невід’ємних складових загальної культури учнів.

Ключові компетентності, що визначені в Державному стандарті [20], — 
уміння вчитися, спілкуватися державною мовою, математична і базові компе-
тентності в галузі природознавства і техніки, інформаційно- комунікаційна, 
соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбе-
режувальна, — стосуються базових предметів і курсів за вибором усіх освітніх 
галузей. Такі компетентності належать до загальногалузевого змісту освітніх 
стандартів, бо мають метапредметний, загальний характер, тобто вони ви-
ходять за межі конкретного навчального предмета, освітньої галузі та здатні 
функціонувати в будь-якій сфері життєдіяльності.
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Оволодіння ключовими компетентностями сприяє розвитку в учнів го-
товності та здатності творчо розв’язувати в повсякденному житті реальні 
проблеми — від побутових до виробничих і соціальних. Вони необхідні для 
ефективної діяльності в подальшому життєвлаштуванні. За своєю сутністю 
компетентнісне профільне навчання технологій є своєрідною моделлю 
формування якісного життя не лише тепер, але й у майбутньому.

Зміст профільного навчання технологій сприяє успішному формуванню 
ключових компетентностей, адже він інтегрує знання з:

− різних навчальних предметів (математики, фізики, біології, географії, 
хімії, креслення, образотворчого мистецтва, української мови, основи здо-
ров’я та тощо);

− наук матеріалознавства, культурології, українознавства, мистецтвоз-
навства, етнографії, археології та тощо;

− основ сучасних виробничих процесів;
− регіональних особливостей декоративно- ужиткових мистецтв тощо.
Проектно- технологічна компетентність за своєю сутністю є результатив-

ною складовою технологічної освіти, замовленням українського суспіль-
ства на підготовку його громадян — компетентних фахівців, здатних до ін-
новаційної діяльності, ефективної партнерської взаємодії, зацікавлених 
продуктивністю і наслідками власної діяльності.

Компетентність — це не просто володіння компетенцією, тобто знання-
ми, вміннями, здібностями, але й готовність та здатність ефективно вирі-
шувати життєво важливі, комплексні проблеми зі знанням справи, здат-
ність до творчого сприйняття, розуміння, усвідомлення й перетворення 
реальності.

Особливості компетентності як освітнього результату порівняно з тради-
ційними результатами такі:

− інтегративний освітній результат, який не зводиться лише до окремих 
знань і вмінь, а до здатності цілісно застосовувати їх на практиці;

− дає змогу вирішувати низку реальних практичних завдань за цілісним 
алгоритмом проектно- технологічної діяльності (на відміну від елемента 
функціональної грамотності);

− існує у формі діяльності, а не інформації про неї (на відміну від знання);
− здатна переноситись у різні сфери діяльності, вдосконалюється не шля-

хом автоматизму, перетворення в навичку, а шляхом інтеграції з іншими 
компетентностями (на відміну від уміння);

− проявляється усвідомлено (на відміну від автоматизованих навичок).
Проектувати зміст профільного навчання технологій, формувати відпо-

відний рівень компетентності учнів, реалізовувати їхній творчий потенціал 
можливо на основі таких головних чинників:

1. Оволодіння базовими знаннями, вміннями, способами проєктування, 
технологіями реалізації спроектованого, презентації, рекламування і реа-
лізації, адекватного оцінювання й самооцінювання освітніх результатів;
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2. Формування високої мотивації освітньої діяльності, самоактуалізації 
(свідомої потреби здійснення власного творчого потенціалу), особистісних 
інтересів, які можна й треба узгоджувати з соціальними.

Зазначені чинники визначають основу проєктування змісту техноло-
гічної освіти відповідно до структури багатокомпонентної й багатови-
мірної предметної проектно- технологічної компетентності та структури 
культурного розвитку здібностей особистості, які логічно взаємопов’язані 
(табл. 1.2.7).

Таблиця 1.2.7
Зміст і структура проектно- технологічної компетентності

Д
ія

ль
ні

сн
і 

ко
м

по
не

нт
и

Зміст

О
со

би
ст

іс
ні

 
ко

м
по

не
нт

и

Зміст

За
га

ль
но

- т
ех

ні
чн

ий

Досвід пізнавальної діяльності:
система знань про основи сучасного вироб-
ництва, матеріалознавства, машинознавства, 
графічної грамоти; універсальні способи про-
єктування, технології виготовлення об’єктів 
праці, їх оцінювання; роль техніки, проєкту-
вання і технологій у розвитку суспільства, 
матеріального виробництва, соціальні на-
слідки їх застосування; декоративно- ужиткові 
мистецтва тощо

О
пе

ра
ці

йн
о-

 ді
ял

ьн
іс

ни
й

Здібність до проєктування, реа-
лізації технології та оцінювання 
і самооцінювання результатів 
проектно- технологічної діяль-
ності

Ре
пр

од
ук

ти
вн

ий Досвід діяльності за зразком (репродуктив-
ної): відтворення і застосування способів 
репродуктивної діяльності, оброблення ін-
формації, різних конструкційних матеріалів 
з використанням відповідних засобів праці, 
дотриманням правил безпечної праці тощо

Ц
ін

ні
сн

о-
 см

ис
ло

ви
й

Здібність усвідомлено виявля-
ти ставлення до об’єкта твор-
чої праці на основі мотивації, 
рефлексії, духовних установок

Тв
ор

чи
й

Досвід продуктивної діяльності: набуття 
здатності організовувати процес проєкту-
вання, технології виготовлення об’єктів твор-
чої праці, оцінювання результатів власної 
проектно- технологічної діяльності; досвіду 
ціннісно- смислових ставлень, соціально- 
комунікативної, партнерської взаємодії, 
операційно- діяльнісної здатності до розв’я-
зання інформаційно- дослідницьких, диза-
йнерських, конструкторських і технологічних 
завдань у нових умовах тощо

Со
ці

ал
ьн

о-
 ко

м
ун

ік
ат

ив
ни

й

Здібність керування в діяльності 
не лише власними потребами 
але й потребами інших;
до діалогу, координації дій, парт-
нерської взаємодії, організації 
власної діяльності, успішного 
використання і відображення 
потрібної інформації
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Отже, відповідно до сучасних вимог, якість змісту профільного навчання 
технологій, його процесу й результативної складової визначається не рів-
нем оволодіння певної суми відчужених знань, технократичних умінь 
і навичок, а рівнем оволодіння учнями культуродоцільними ключовими 
і предметною проектно- технологічною компетентностями.

Набуття предметної проектно- технологічної компетентності старшо-
класників профільного навчання технологій відбувається в контексті тех-
нологічної освіти, яка має загальнолюдське, національне, регіональне 
та особистісне значення.

Сформовані компетентності забезпечують здатність випускників навча-
тися протягом життя, розв’язувати комплексні задачі, бути підприємливи-
ми, мобільними, психологічно готовими змінювати напрями професійної 
діяльності, ефективно взаємодіяти з іншими, що є підґрунтям для розвит-
ку гідності особистості, її свободи у визначенні й реалізації власного при-
значення та відповідальності в житті XXI століття.

ВИСНОВКИ
Історичні зміни призвели до визнання людини як самоцінної особистості, 

здатної до самовираження, самовизначення та самоактуалізації. Кожна людина 
наділена лише їй властивим покликанням та здатністю реалізувати свій творчий 
потенціал. Завдання змісту технологічної освіти — створити умови для реалізації 
творчих здібностей старшокласників, розвитку культуровідповідних компетент-
ностей, свідомого вибору свого професійного шляху.

Сучасні форми інноваційних процесів у світі — проєктування, технології ре-
алізації і рефлексії становлять основу сучасного типу організаційної проектно- 
технологічної культури, яка активно формується в умовах нового виміру еконо-
міки. Оволодіння цією культурою дає змогу старшокласникам бути господарями 
власної долі, активно долучатися до інноваційних процесів у будь-якій сфері про-
фесійної діяльності.

Оскільки технологічна освіта є складовою сучасної проектно- технологічної 
культури організації виробництва, то проєктування структури її змісту та проце-
су профільного навчання технологій зумовлені трьома фазами її структури: про-
єктуванням, технологіями реалізації та рефлексією.

Фундаментальним освітнім об’єктом змісту профільного навчання техноло-
гій є проектно- технологічна діяльність, її способи, бо саме в ній усвідомлено 
розвивається загальна культура учнів, їхні природні, діяльнісні й особистісні 
здібності, предметна проектно- технологічна компетентність, а також ключові 
компетентності.

Багатокомпонентний, багатовимірний, динамічний, нелінійний зміст і про-
цес розвитку загальної культури учнів, їхніх компетентностей дав змогу визна-
чити тотожні освітні конструкти проєктування змісту профільного навчання 
технологій: технічні, сервісні, декоративно- ужиткові провідні види навчальної 
діяльності; способи проектно- технологічної діяльності; загальнотехнічний, 
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 репродуктивний, творчий компоненти проектно- технологічної компетентно-
сті; операційно- діяльнісні, ціннісно- смислові і соціально- комунікативні здібно-
сті особистості.

Обґрунтований нами культурологічний підхід, уточнення його понять дає 
змогу системно проектувати зміст профільного навчання технологій, цілісно 
вбудовувати його в процес профільного навчання технологій, успішно трансфор-
мувати соціальний досвід людства в контексті культури організації сучасного ви-
робництва в особистісний освітній досвід учнів.

Розроблена нами методологія та теорія проєктування змісту й процесу про-
фільного навчання технологій є методологічним орієнтиром для розробки но-
вої редакції Державного стандарту, навчальних програм профільних предметів 
і курсів за вибором, підручників, а також реалізації спроектованого змісту в пе-
дагогічній практиці, у взаємодії старшокласників та вчителів.

Оволодіваючи змістом профільних предметів — спеціалізацій з технологій, 
розв’язуючи реальні проблеми соціокультурного середовища школи за алго-
ритмом проектно- технологічної діяльності, розширюються межі усвідомленого 
творення системи духовних і матеріальних цінностей, утвердження нових реалій 
і традицій, здатності творити виробничу культуру власного народу, держави.

Перехід від «традиційної» освітньої парадигми індустріального суспільства 
до «інноваційної» розвивальної освітньої парадигми постіндустріального су-
спільства — тривалий процес, який означає відмову від розуміння технологічної 
освіти як отримання готового знання, технократичної підготовки учнів, сприй-
няття вчителя як транслятора готового знання. На зміну приходить розуміння 
технологічної освіти як засобу особистості для творчого самовираження, само-
реалізації і самовизначення на своє благо та благо України.

Словник ключових понять
Зміст технологічної освіти — це педагогічна модель соціального досвіду люд-

ства, тотожного за структурою людській культурі в контексті культури організації 
сучасного виробництва.

Ключова компетентність — це новоутворення суб’єкта діяльності — учня, 
його внутрішній резерв, який виявляється в системному прояві знань, умінь, зді-
бностей, ставлень, особистісних якостей, здатності до ефективної взаємодії з ін-
шими, що в сукупності забезпечує досягнення мети діяльності в різних сферах.

Проектно- технологічна компетенція — це сукупність наперед заданих, взає-
мопов’язаних знань, умінь, способів діяльності, очікуваних результатів, що стосу-
ються реальних об’єктів предметно- перетворювальної проектно- технологічної 
діяльності: від задуму до його реалізації.

Предметна проектно- технологічна компетентність — це набутий учнями 
в процесі профільного навчання технологій інтегрований результат технологіч-
ної освіти, особистісні якості, здібності, освітній досвід проектно- технологічної 
діяльності, що в сукупності забезпечують готовність і здатність успішно застосо-
вувати набуті знання, вміння, способи діяльності в контексті створення реальних 
об’єктів творчої діяльності.
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Проектно- технологічна діяльність — це універсальна діяльність, яка інтегрує 
всі види сучасної діяльності людини: від появи творчого задуму до реалізації 
його в готовому продукті. Її завершеність визначається трьома фазами: проєкту-
ванням, технологією реалізації спроектованого і рефлексією.

Алгоритм проектно- технологічної діяльності — це чітко визначена послідов-
ність способів проєктування, технології реалізації спроектованого та самооціню-
вання й презентації освітніх результатів, виконання яких забезпечують успішне 
розв’язання визначеної проблеми щодо створення корисних і естетичниї паро-
дуктів та формування предметної проектно- технологічної компетентності.

Проектно- технологічна культура — це спосіб реалізації творчого потенці-
алу кожного учня, спрямованого на вмотивоване перетворення навколишньої 
дійсності, що характеризується єдністю процесів опредметнення, тобто набуття 
персонального освітнього досвіду під час створення особистісно і соціально зна-
чущих продуктів та розпредметнення, тобто присвоєння культурно- історичного, 
соціального досвіду людства на основі оволодіння операціями проєктування, 
технологій реалізації спроектованого, рефлексії.

Проект (навчальний) — це завершений цикл проектно- технологічної діяльно-
сті, спрямованої на вмотивоване одержання очікуваного результату у визначеній 
часовій послідовності, продуктом якої є поетапно виготовлений особистісно й 
соціально значущий продукт, змістове наповнення матеріалів особистого порт-
фоліо та індивідуальний рівень сформованості ключових і предметної проектно- 
технологічної компетентностей.

Проєктування — це процес створення образу й конструкції майбутнього осо-
бистісно і соціально значущого продукту та визначення технологічної послідов-
ності його реалізації.

Рефлексія — це осмислення, постійний аналіз і самооцінювання цілей, завдань, 
змісту та результатів проектно- технологічної діяльності.

Технологія — це сукупність способів і засобів перетворення інформації і матеріа-
лів у продукт за наперед визначеною послідовністю та задля інтересів людини.

Технологічна освіта — це зміст, процес і результат творення виробничої куль-
тури власного народу, що покликана забезпечувати соціокультурний розвиток 
особистості, формувати ключові компетентності, забезпечувати готовність і здат-
ність до підприємливості, конкурентоспроможності, мобільності на ринку праці.

1.3. ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ЗМІСТУ 
ОСВІТИ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА 

ТА СУЧАСНИЙ ПІДХІД (ТАРАРА А.М.).
Важливі питання філософії та стратегії системи сучасної освіти вцілому 

розглядає в своїх працях В. Кремінь. Низку питань, пов’язаних з методоло-
гією змісту загальної освіти, розкрито академіками НАПН України: В. Ан-
друщенко, С. Гончаренко, Н. Бібік, В. Луговим, О. Савченко, О. Ляшенко 
та іншими українськими вченими.
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Методологічні основи проєктування змісту загальної освіти розроблялися: 
І. Лернером, В. Краєвським, М. Скаткіним, В. Байденко, В. Ледньовим, І. Єр-
маковим та іншими вченими. Ними досліджено рівні проєктування змісту 
загальноосвітньої школи, визначено концептуальні засади його проєктуван-
ня, системно- організаційні категорії методологічного характеру і т. ін. В. Кра-
євським та А. Хуторським визначено два основних компоненти, важливі для 
процесу проєктування структури навчальної програми: систему знань та си-
стему діяльності [38]. Вчені зазначають, що систему знань слід розкривати 
на основі предметних, фундаментальних, загальнонаукових та природничо- 
наукових знань. Творчу діяльність учнів В. Краєвський пов’язує з методоло-
гією пізнання, з якою доцільно ознайомлювати школярів. У зв’язку з цим 
у зміст навчального предмета слід включити певні методи пізнання (зокрема, 
спостереження, аналіз, синтез, узагальнення, дискусія тощо).

Концептуальні положення, розроблені вище зазначеними вченими, пе-
редбачають реалізацію розробленого змісту в навчальному процесі й від-
повідне його коригування фактичним процесом засвоєнням учнями на-
вчального матеріалу предмета.

Українськими вченими визначено також етапи педагогічного проєкту-
вання, основні положення і принципи конструювання навчального змісту 
[36; 24; 69].

Питання проєктування змісту технологічної освіти досліджували 
М.С. Корець, В.П. Титаренко, А.І. Терещук та інші вчені. Зокрема, Тере-
щук А. у своєму монографічному дослідженні розглядає проєктування змі-
сту технологічної освіти старшокласників на прикладі створення навчаль-
ної програми. Проте, отримані результати стосуються рівня стандарту, 
а не профільного.

Таким чином, в літературних джерелах відсутні наукові дослідження 
щодо визначення накової основи педагогічного проєктування змісту про-
фільної технологічної освіти старшокласників.

В освітній галузі «Технології» педагогічне проєктування змісту профіль-
ного навчання технологій у старшій школі має здійснюватися на науковій 
основі, за новою методологією, що забезпечить його відповідність сучас-
ним вимогам Державного стандарту до підготовки конкурентоздатного 
випускника загальноосвітньої школи, готового до самореалізації й гармо-
нійного включення в суспільний процес.

Сучасну наукову основу педагогічного проєктування змісту профільно-
го навчання технологій у старшій школі ми розглядаємо як систему, яка 
включає: концептуальні засади профільного навчання, інноваційні підхо-
ди структурування змісту, концептуально визначені підходи проєктування, 
педагогічні технології, принципи, методи, способи тощо. Такий науково 
обґрунтований підхід забезпечить створення ефективного змісту профіль-
ного навчання, який відповідатиме сучасним вимогам до профільної підго-
товки випускників школи з технологій.
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Для безпосереднього проєктування змісту вибраних спеціалізацій (вибір 
спеціалізацій обґрунтовано в І.1) нами визначено й обґрунтовано такі скла-
дові:

– концептуально визначені підходи (компетентнісний, особистісно- 
орієнтований, діяльністний та ін., що подані нижче);

– концептуальні положення про особливості й закономірності розвитку 
творчих здібностей, формування творчої особистості старшокласників;

– принципи проєктування змісту та критерії його добору;
– етапи педагогічного проєктування змісту як складові теорії педагогіч-

ного проєктування змісту;
– інноваційні підходи структурування змісту профільного навчання 

старшокласників й структурно- функціональні моделі процесу проєктуван-
ня змісту та профільного навчання технологій у старшій школі як елемен-
ти теорії поетапного розвитку творчої особистості й сучасної психолого- 
педагогічної теорії з особистісно орієнтованої освіти.

Розглянемо зазначене детальніше.
У процесі дослідження обґрунтовано, що проєктування змісту спеціалі-

зацій технологічного профілю навчання старшокласників необхідно вико-
нувати в контексті концептуально визначених наукових підходів, зокрема 
таких, як:

– компетентнісний;
− особистісно орієнтований;
− діяльнісний (орієнтує на практичне використання старшокласниками 

здобутих знань, вмінь, компетентностей у своїй майбутній професійній ді-
яльності);

− синергетичний підхід до розвитку творчих здібностей, формування 
творчої особистості старшокласників;

− культурологічний;
− аксіологічний (забезпечує ціннісну орієнтацію знань старшокласників);
– системно- структурний і функціональний підходи, які забезпечують 

системність знань, їх цілісність й функціональність.
Примітка. Більшість із зазначених підходів детально розглянуто у І.2.
Необхідність проєктування змісту профільного навчання технологій 

на розробленій науковій основі зумовлена переходом до компетентнісної 
моделі навчання в старшій школі. Однією з інноваційних форм організації 
навчальних занять з технологій у старшій школі є проектно- технологічна 
діяльність старшокласників. Головною характеристикою випускника про-
фільної школи ХХІ століття має стати його здатність до цієї діяльності. 
Тому проєктування змісту профільної технологічної освіти старшокласни-
ків має здійснюватися за проектно- технологічним підходом, який вико-
нує інтегративну функцію щодо зазначених вище підходів.

Профільне навчання старшокласників забезпечується спроектова-
ним змістом спеціалізацій технологічного профілю. Кінцевою метою 
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 профільного навчання старшокласників за обраними спеціалізаціями має 
бути сформована проектно- технологічна компетентність, а також компе-
тентність у науково- технічній, художній та прикладній творчості, які слід 
розглядати як інтегровану здатність старшокласників застосовувати набу-
ті нові знання, уміння, способи діяльності, досвід та особистісні цінності 
в майбутній професійній діяльності за обраним професійним напрямом.

Головним завданням профільного навчання за визначеними спеціалі-
заціями є не тільки підготовка старшокласників до свідомого вибору своєї 
майбутньої професії, а й розвиток їхніх творчих здібностей, формування 
творчої особистості.

Проблема формування творчої особистості старшокласника у навчально-
му процесі профільної школи, розвиток його творчих здібностей недостат-
ньо досліджені в теоретичному й методологічному аспектах. Наразі ж 
соціально- економічна ситуація в суспільстві, демократичні процеси, гума-
нізація і духовне відродження України, намагання держави увійти у євро-
пейський освітній простір потребують реалізації саме творчих здібностей 
кожного члена суспільства.

Тому, проєктування змісту профільного навчання технологій у стар-
шій школі слід виконувати з врахуванням концептуальних положень 
психолого- педагогічної науки та філософії освіти про діяльнісну сутність 
творчої особистості та особливості й закономірності її розвитку й само-
розвитку.

У педагогічному словнику С.У. Гончаренко характеризує творчість 
як продуктивну людську діяльність, яка здатна породжувати якісно нові 
матеріальні та духовні цінності суспільного значення. Розвиток творчого 
потенціалу є важливою умовою культурного прогресу суспільства і вихо-
вання людини [17].

Відповідно до зазначених концептуальних положень у процесі створення 
старшокласником нового, соціально значущого об’єкта паралельно відбу-
вається його саморозвиток. Новий стан особистості відрізняється від попе-
реднього підвищеним ступенем свободи. Крім того, виходячи з діалектико- 
матеріалістичної концепції побудови світу творчість слід розглядати 
як діяльність з перетворення зовнішнього світу і одночасно також як фор-
му саморозвитку людини [32].

Для вивчення розвитку творчості, формування творчого потенціалу 
як внутрішньої структури особистості та механізму її інтелектуальних пошу-
кових дій найбільш сприятливим є синергетичний підхід. Творчий потен-
ціал проявляється у здатності особистості до евристичного способу мислен-
ня та самостійного цілепокладання, розвиненій інтуїції, художній фантазії, 
«відкритості» до нових методів і змісту пізнання, здатності не тільки адапту-
ватися до нового, а й створювати його, творити самого себе [34].

Результати експериментальних досліджень останніх років показують, що 
творчість забезпечується наявністю специфічних здібностей, які назива-
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ють креативністю. Креативність (від лат. creation — творення) — творчі 
можливості (здібності) людини, що можуть виявлятися в мисленні, почут-
тях, спілкуванні, окремих видах діяльності [59]; здатність висувати неорди-
нарні та нестандартні ідеї, уникати в мисленні традиційних схем, швидко 
розв’язувати проблемні ситуації [22] тощо.

Найголовнішою проблемою при вивчені теорії творчості є сама творча 
особистість. Її визначенню у філософській, педагогічній, психологічній лі-
тературі приділена значна увага.

В.І. Андрєєв визначає творчу особистість як індивід, який володіє висо-
ким рівнем знань, потягом до нового, оригінального, який вміє відкинути 
звичайне, шаблонне. Для неї потреба в творчості є життєвою необхідністю, 
а творчий стиль діяльності — найбільш вживаним. Характерними рисами 
творчої особистості є прагнення до постановки нових проблем, несподіва-
ність в успішному вирішенні протиріч, відмовлення від загальноприйня-
тих шляхів і засобів розв’язання проблеми, розвинуте уявлення, без якого 
неможливо генерувати оригінальні ідеї, завзятість у доведенні запланова-
ного до кінця. Головним показником творчої особистості, її найголовні-
шою ознакою є творчі здібності [3].

З творчістю пов’язаний прогрес людства. Рівень розвитку творчих зді-
бностей старшокласника має бути адекватним наявним творчим задаткам 
і пов’язаний з розвитком цілої низки його психічних якостей. Проникнув-
ши в одну з найбільших таємниць природи — таємницю виникнення і роз-
витку здібностей — людина навчиться вирощувати таланти [53].

Ураховуючи зазначене вище, дослідження проблеми творчості (у різних 
її аспектах: філософському, соціальному, психологічному, педагогічному 
тощо) має свою тривалу історію і характеризується певними здобутками. 
Орієнтація навчально- виховного процесу на розвиток творчих здібностей 
учнів — це одвічний гуманістичний принцип, притаманний ще античним 
системам виховання. Тривалий час вважали, що високий рівень інтелекту-
альних здібностей індивіда є запорукою успішного розв’язання ним широ-
кого кола проблем. Проте дослідження показали — для того, щоб людина за-
лишила після себе помітний слід у формі нововведень, одних пізнавальних 
здібностей недостатньо, вони мають бути доповнені творчими здібностями.

Проблема розвитку творчих здібностей особистості, формування її твор-
чого потенціалу є і ще тривалий час залишатиметься дискусійною. Тео-
рія, згідно з якою здатність творити піддається педагогічному впливу, є 
порівняно новою, оскільки з часів Платона вважалося, що творчий акт є 
ненормальним і надприродним. Дані наукових досліджень свідчать про 
те, що виростити генія з людини, у котрої немає достатніх інтелектуально- 
творчих задатків та інших важливих психічних якостей, неможливо. Про-
те в творчому процесі поряд з оригінальним є й тривіальне, чому можна 
і потрібно навчати. За сприятливих умов індивід може досягнути рівня 
розвитку своїх творчих здібностей відповідно до наявних у нього творчих 
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задатків. Творчому процесу властива діалектична єдність традицій і нова-
торства. У творчому продукті завжди містяться випадкове й закономірне.

У науковій літературі творча людина розглядається як така, що виражає 
вищий ступінь розвитку, готовності до конкретних видів діяльності й жит-
тя в цілому, зміни стилів поведінки, пошуку виходів із кризових ситуацій, 
прийняття найбільш конструктивного раціонального рішення у складних 
та екстремальних умовах [53].

В останні десятиліття ХХ та на початку ХХІ століття психологічна нау-
ка цілеспрямовано намагається не лише дослідити загальні особливості 
творчої діяльності, але й розробити спеціальні форми, методи, прийоми 
та технології стимулювання творчого пошуку, розвитку творчих здібнос-
тей, формування творчих стратегій розв’язання різноманітних проблем 
(детальному розгляду зазначеного у монографії присвячено розділ ІІІ).

Розвитку творчих здібностей, формування творчої особистості старшо-
класників у процесі профільного навчання сприяє нині впровадження 
у навчальну практику гуманістичного принципу організації навчально- 
виховного процесу, який передбачає, перш за все, максимальне врахування 
потреб, можливостей, професійних інтересів старшокласників тощо.

Розглянемо тепер принципи педагогічного проєктування змісту та кри-
терії його добору.

Головну системоутворюючу функцію у процесі профільного навчання 
технологій у старшій школі має забезпечувати творча, продуктивна діяль-
ність старшокласників. Тому спроектований зміст спеціалізацій техноло-
гічного профілю має відповідати принципу креативності та концептуаль-
ним положенням про закономірності протікання творчого процесу, що вже 
зазначено вище.

Зміст має відображати сучасний стан науки й техніки, забезпечувати 
у процесі профільного навчання формування навичок науково- практичної 
і дослідно- пошукової діяльності старшокласників, тобто, відповідати прин-
ципу науковості.

Важливим у процесі проєктування змісту профільного навчання техно-
логій ми вбачаємо реалізацію в ньому зв’язків між змістом спеціалізацій 
технологічного профілю та основами знань інших наук (фізики, біології, 
математики, економіки, загальнотехнічних дисциплін ВНЗ тощо), основ 
технологічної культури країни, що за умови оптимального поєднання з та-
кими дидактичними принципами як доступність, цілісність і системність 
забезпечать фундаментальність змісту навчання старшокласників за обра-
ними спеціалізаціями. Зазначене відповідає принципу інтегративності.

Зміст спеціалізацій має забезпечувати принцип взаємозв’язку і взаємоо-
бумовленості теорії й практики навчання у старшій школі.

Основою проєктування змісту, відповідно до нашого концептуального 
бачення, має бути цілісна проектна та наближена до виробничої навчальна 
діяльність старшокласника (за структурою завершених циклів організації 
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сучасного науковоємного високотехнологічного виробництва): технічне 
проєктування, художнє проєктування, технологічне проєктування, техніч-
не оснащення виробництва, технологія виготовлення, презентація виго-
товленого ексклюзивного, серійного продукту.

Проектований зміст спеціалізацій має сприяти оволодінню старшоклас-
никами вміннями втілювати у свій виріб головні вимоги до виготовлення 
будь-якого виробу: економічність, технічна досконалість (функціональ-
ність), естетичність, а також презентувати його, вивчати на нього попит 
тощо.

Важливу роль у змісті спеціалізацій має відігравати принцип систем-
ності. Системність — обґрунтована взаємообумовленість та взаємозв’язок 
фундаментальних елементів змісту профільної технологічної освіти на го-
ризонтальних і вертикальних рівнях його формування.

У процесі проєктування змісту профільного навчання технологій у стар-
шій школі передбачено дотримання дидактичних принципів наступності 
з основною школою та перспективності з вищою школою щодо форму-
вання предметної проектно- технологічної компетентності учнів профіль-
ної школи та галузевих професійних компетентностей у молодших фахів-
ців і бакалаврів вищої школи.

Проектований зміст навчання за обраними спеціалізаціями має забез-
печувати основу для раціоналізаторської і винахідницької діяльності стар-
шокласників. Для цього в змісті необхідно передбачити навчальну діяль-
ність старшокласників у створених дільницях на зразок дизайнерського 
і конструкторського бюро, відділу технолога, експериментально макетного 
цеху, презентаційної зали.

Зміст спеціалізацій має забезпечувати логічне і послідовне продовження 
проектно- технологічної діяльності учнів в основній школі, а також вико-
нання принципу професійної спрямованості у процесі пізнання старшо-
класниками закономірностей розвитку техніки й технологій.

Розроблені нами також критерії добору проектованого змісту.
1. Практичним значенням змісту спеціалізацій має бути — забезпечення 

орієнтації старшокласників на свідомий вибір майбутньої професії та фор-
мування в них умінь застосування комплексу набутих знань, умінь, спосо-
бів діяльності в подальшому навчанні чи професійній діяльності.

2. Проектований зміст спеціалізацій має бути складовою системи непе-
рервної проектно- технічної освіти.

3. У змісті спеціалізацій за необхідності і доцільності слід використову-
вати поняття психологія технічної творчості (інертність мислення, обхідне 
мислення, асоціації, асоціативне мислення, інтуїція, тощо).

4. Науково- технічну творчість старшокласників у змісті спеціалізацій 
слід подавати не в межах позакласної гурткової роботи, а у вигляді ос-
новних типів технічної творчості фахівців, диференційованих до учнів-
ського рівня.
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5. Проектований зміст профільної технологічної освіти має сприяти фор-
муванню у старшокласників компетентності з питань синтезу технічних ха-
рактеристик виробу і його естетичних якостей, оскільки головними вимо-
гами до промислового виготовлення виробів на сучасному етапі є технічна 
досконалість, естетичність, економічність.

6. Посильність техніко- технологічних творчих завдань.
7. Відповідність змісту спеціалізацій виділеному навчальним планом 

часу.
8. Навчальна новизна змісту.
9. Варіативність завдання.
10. Відповідність змісту стандартам — відображення у змісті універсаль-

них, фундаментальних елементів змісту.
12. Продуктивна і особистісна спрямованість змісту — забезпечення мож-

ливості вибору особистісно і соціально значущих об’єктів праці та способів 
діяльності.

13. Практична значущість — можливість застосування комплексу набу-
тих знань, умінь, способів діяльності учнями в проектно- технологічній ді-
яльності.

14. Навчальний матеріал має розкривати причинно- наслідковий зв’язок 
між виникненням потреби створення виробу до його створення і модерні-
зації та реалізації.

Розглянемо етапи проєктування змісту профільної технологічної освіти 
старшокласників, їхню сутність та зміст як важливу складову визначених 
засад.

1.Теоретичний етап. Відповідно до соціального замовлення, завдань ос-
вітньої галузі формулюється проблема й розробляється наукова основа 
процесу проєктування змісту, складовими якої є: концептуально визначені 
підходи, інноваційні підходи структурування змісту, різнопланові моде-
лі, принципи розроблення змісту та критерії його добору; концептуально 
визначається де, в якому вигляді та в який спосіб слід використовувати 
означені складові. Зазначене відповідає теоретичному створенню проек-
та за схемою: опис педагогічної ідеї, гіпотези, задуму; прийняття рішення, 
оцінювання новизни проекта й можливих актуальних результатів.

1. Проектувальний етап. На розробленій науковій основі здійснюється 
проєктування структури змісту для профільного навчання старшокласни-
ків як моделі навчального процесу (зокрема, навчальної програми спеціа-
лізації).

2. Рефлексивний етап — на ньому відбувається осмислення створеного, 
аналіз і уточнення теоретичних положень.

3. Технологічний етап. За спроектованою структурою навчальної програ-
ми здійснюється розроблення змісту для профільного навчання технологій 
у старшій школі (зокрема, змісту підручника та його методичного апарата) 
з урахуванням профорієнтаційної функції та функції керування навчаль-
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ною діяльністю учнів, забезпечення придатності створеного змісту для са-
мостійного використання учнями тощо.

4. Експериментально- впроваджувальний етап. Впровадження, апро-
бування і коригування створеного змісту, визначення його ефективності. 
Рефлексія напрацьованого.

Визначені етапи педагогічного проєктування та їхній зміст відповідають 
виробничому створенню (проектуванню та конструювання) будь-якого 
технічного чи іншого типу об’єкта, що висвітлює аналогію між цими про-
цесами і має елементи новизни запропонованого підходу.

Слід тепер розглянути інноваційні підходи структурування змісту про-
фільного навчання старшокласників й структурно- функціональні моделі 
проєктування змісту та профільного навчання технологій у старшій школі.

До розроблених нами інноваційних підходів відносимо інноваційний 
підхід структурування змісту на прикладі спеціалізації «Науково- технічна 
творчість» для профільного навчання старшокласників в 10 і 11 класах. 
Його сутність полягає у розробленому двоступеневому викладі навчально-
го матеріалу в 10 і 11 класах (детально див.2.1).

Розроблену структурно- функціональну модель проєктування змісту спе-
ціалізацій освітньої галузі «Технології» подано на малюнку 1, яка є науко-
вим обґрунтуванням зазначеного процесу і є, практично, унаочненням тех-
нології проєктування змісту.

Важливе значення у процесі проєктування змісту визначених спеціалі-
зацій відіграє також структурно- функціональна модель профільного нав-
чання технологій в старшій школі (мал. 2). Практично — це комплексна ін-
формаційна модель навчального процесу за визначеними спеціалізаціями.

Модель розроблена на основі сформульованих і обґрунтованих концепту-
альних, методологічних і теоретико- методичних засад розбудови профіль-
ного навчання технологій у старшій школі, що подані на моделі процесу про-
єктування змісту (мал. 1). Вона відображає сукупність оптимальних впливів 
на старшокласника, які забезпечують найбільш повний і якісний розвиток 
їхнього творчого потенціалу, сприяють формуванню проектно- технологічної 
компетентності та компетентності в науково- технічній творчості.

Основною ідеєю, яка закладена в концепції моделі, є розвиток творчих 
здібностей, формування творчої особистості старшокласників у процесі про-
фільного навчання за визначеними спеціалізаціями. Це зумовлене тим, що 
лише творчий компетентний фахівець (а старшокласник на своєму рівні) 
не тільки самостійно добирає засоби та способи виконання поставленого 
завдання, а ще й продумує, розробляє, планує технологію його виконання, 
вносить при цьому раціональні пропозиції. Найбільш важливими структур-
ними елементами моделі є: визначені спеціалізації для проєктування їхнього 
змісту; спроектований зміст спеціалізацій, який є системоутворюючим чин-
ником цієї моделі (особливості його проєктування детально розглядають-
ся у розділі ІІ); процесуальний блок, в якому подано найбільш ефективні, 
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Мал.2. Структурно- функціональна модель 
профільного навчання технологій у старшій школі

Технологічний профіль навчання старшокласників 

Дидактична мета та завдання 

Зміст профільного 

навчання 
 

 

 

 

Навчальне 
середовище 

для 
профільного 

навчання 
технологій 

Принципи профільного 

навчання за спеціалізаціями 

технологічного профілю 

Засоби моделювання 

особистісно 

орієнтованого 

виробничого 

середовища в 

навчальних умовах: 

дизайнерське і 

конструкторське бюро 

(рольовий підхід), відділ 
технолога, макетний 

Матеріально-технічне  

забезпечення:   

об’єкти науково-

технічної творчості, 

спеціальні навчальні 

посібники, комп’ютерне  

забезпечення (Інтернет), 

засоби праці тощо. 

Форми: індивідуальна 

проектна робота; творча 
проектна діяльність у малих 

групах, у складі учнівських 

експериментальних  

виробничих дільниць та  

технологічних ліній, 

командно-ігрова діяльність, 

дослідницька діяльність, 
масові форми.

Методи: загально-дидактичні, 

спеціальні (алгоритмічні, 

евристичні, дослідницькі), 

специфічні (подолання 

психологічних перепон та 

інертності мислення, методи 

системи «КАРУС»), 

інтерактивні, стимулюючі 

(творчі ігри, створення ситуації 

змагань, дискусії, мозкова 

атака, презентація творчих 

проектів), інтегровані. 

Предметна проектно-технологічна компетентність 

старшокласників  

Педагогічні умови реалізації профільного навчання 

Спеціалізації технологічного навчання старшокласників 

«Науково-

технічна 

творчість» 

«Художньо-

проектна 

творчість» 

«Основи 

машинознав
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«Українськ 

народна 

вишивка» 

Інші 

спеціалі-

зації 
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 сучасні форми організації навчального процесу, методи та засоби навчання 
старшокласників; дидактичні принципи профільного навчання технологій 
у старшій школі, які визначили принципи проєктування змісту.

Визначення форм, методів та засобів для профільного навчання техно-
логій повністю відповідає принципам творчої, креативної, продуктивної 
навчальної діяльності старшокласників та науковості, а також положенням 
теорії розвитку творчої особистості, що розглянуто вище та в розділі ІІІ. 
Великого значення приділяється у моделі переходу від пасивних інформа-
ційних методів навчання до активних та інтерактивних.

На основі розглянутих вище складових проєктування змісту профіль-
ної технологічної освіти старшокласників нами розроблено чотири на-
вчальні програми для профільного навчання технологій у старшій школі: 
«Науково- технічна творчість», «Художньо- проектна творчість», «Основи 
машинознавства», «Українська народна вишивка».

ВИСНОВКИ
Аналіз вітчизняних джерел з проблеми педагогічного проєктування змісту по-

казує, що в них відсутні наукові дослідження проєктування змісту профільної тех-
нологічної освіти старшокласників на розробленій науковій основі.

Розроблена в монографічному дослідженні сучасна наукова основа проєкту-
вання змісту профільного навчання технологій у старшій школі включає:

− концептуально визначені підходи (культурологічний, компетентнісний, 
особистісно- орієнтований, діяльністний, проектно- технологічний та ін.);

− концептуальні положення про особливості й закономірності розвитку твор-
чих здібностей, формування творчої особистості старшокласників;

− принципи й положення процесу проєктування змісту та критерії його добору;
− етапи педагогічного проєктування змісту як складові теорії педагогічного 

проєктування змісту;
− інноваційні підходи структурування змісту профільного навчання старшоклас-

ників і структурно- функціональні моделі процесу проєктування змісту та профіль-
ного навчання технологій у старшій школі як елементи теорії поетапного розвитку 
творчої особистості й сучасної психолого- педагогічної теорії з особистісно орієн-
тованої освіти.

Педагогічне проєктування на розробленій науковій основі забезпечить ство-
рення ефективного змісту профільного навчання технологій, який відповідатиме 
сучасним вимогам до профільної підготовки з технологій випускників загальноос-
вітньої школи.

Результати проєктування змісту за розробленою науковою основою започат-
кують переведення професійно- зорієнтованого проєктування в площину іннова-
ційних педагогічних технологій.

Особливість навчання за змістом спеціалізацій спроектованого на науковій 
основі, полягатиме в тому, що воно буде базуватися на науково обґрунтованих, 
педагогічних проектно — зорієнтованих технологіях.
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Введений термін «методологія проєктування» слід розуміти як науково обґрун-
товану систему концептуальних та інноваційних підходів, принципів, методів, по-
ложень і т. ін., яка визначає сутність проєктування змісту і науково організовує 
цей процес.

1.4. НАУКОВО- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРАКТИКА 
ПРОЄКТУВАННЯ ЗМІСТУ ПРОФІЛЬНОГО 

НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ (В.В. ВДОВЧЕНКО).
Проблема практичної реалізації змісту профільного навчання спеч-

ціалізації досліджена за результатами аналізу сучасних тенденцій розу-
робки стратегії розвитку художньо- проектної освіти в Україні [6; 5], 
проєктування змісту спеціалізацій для профільної старшої школи [10; 
13; 12], їх апробування на експериментальних майданчиках Інституту 
педагогіки НАПН України [14; 15]. Нами проведені системні узагальнена-
ня структури та змісту спеціалізації «Художньо- проектна творчість» для 
профільного навчання технологій у старшій школі. Сучасна практика 
науково- експериментального проєктування та реалізації змісту профіль-
ного навчання технологій у ЗНЗ розкрита в розробленій нами структурно- 
функціональній моделі профільного навчального предмету«Художньо- 
проектна творчість» (Див. Табл. 1.4.1. Структурно- функціональна модель 
профільного навчання спеціалізації «Художньо- проектна творчість».

Таблиця 1.4.1.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ

профільного навчання спеціалізації 
«Художньо- проектна творчість»

ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ (СКЛАДОВІ)
для набуття учнями загальноосвітньої школи художньо- проектної компетентності

1
▼

2
▼

3
▼

4
▼

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ
для реалізації художньо- проектної компетентності

1. Зміст навчального предмету
Інформація Проєктування Технології Презентація

2. Методика навчання за видами діяльності
(інформаційною, проектною, технологічною, презентаційною)
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Проведення тематич-
ного пошуку, обробки 
та засвоєння інформації, 
реферативний опис, об-
говорення, реферативні 
виступи

Художнє, технічне, тех-
нологічне проєктування

Вивчення: засобів та спо-
собів втілення графічно-
го проекту в пошуковому 
макеті з легко оброблю-
ваних матеріалів, матері-
алознавства, технології 
виконання технологічних 
переходів, процесів)

Маркетингова, мене-
джерська, рекламна, 
презентаційна діяльність 
під час захисту навчаль-
ного проекту та його пре-
зентації (обґрунтування 
та презентація найбільш 
ефективного дизайнер-
ського рішення)

3. Організаційні форми проведення занять
Робота з: підручником, 
довідковими матеріала-
ми, технічною докумен-
тацією,
інтернет- матеріалами.
Навчально- дослідницька 
робота

Фронтальна та  інди-
відуальна художньо- 
проектна робота.
Навчання у складі учнів-
ських: дизайнерського 
бюро, відділу технолога, 
експериментального 
бюро з виготовлення 
пошукових макетів

Фронтальна та індиві-
дуальна технологічна 
робота з виготовлення 
пошукових макетів.
Навчання у складі учнів-
ських: виробничих діль-
ниць, бригад, технологіч-
них ліній, експеримен-
тального виробництва

Презентаційна індивіду-
альна, фронтальна ро-
бота у складі учнівських 
центрів з вибору про-
фесії, відділу маркетин-
гу, менеджмент- центру, 
відділу реклами, вистав-
кового центру

4. Предметно- розвивальне середовище
Учнівський інформацій-
ний центр, центр науково- 
дизайнерської інфор-
мації, музеї мистецтв, 
художньо- промислового 
виробництва

Учнівські: дизайнерське 
бюро, відділ технолога, 
експериментальне бюро 
з виготовлення пошуко-
вих макетів

Учнівські: виробничі 
дільниці, бригади, тех-
нологічні лінії, експери-
ментальні виробництва 
з виготовлення пошуко-
вих макетів

Учнівські: центри з пре-
зентації, відділ маркетин-
гу, менеджмент- центр, 
відділ реклами, вистав-
ковий центр

Складові навчальної діяльності для формування художньо- проектної компетентності

Інформаційна та кому-
нікативна діяльністьв 
 художньому проекту-
ванні (словесний аналіз)

Художньо- проек тна 
діяльність (художньо- 
графічне проєктування)

Технологічна діяльність
з виготовлення пошуко-
вих макетів у матеріалі 
(предметно- пластичне 
проєктування)

Маркетингова, менеджер-
ська, рекламна, презен-
таційна діяльністьпід час 
захисту навчального про-
екту та його презентації 
(обґрунтування та пре-
зентація найбільш ефек-
тивного дизайнерського 
рішення)

Компетенції, сформовані в процесі навчальної діяльності за змістовими лініями

Інформаційна та кому-
нікативна компетенція

Проектна 
компетенція

Технологічна 
компетенція

Презентаційна 
компетенція

Сформовані у чотирьох складових навчальної діяльності для
ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

в результаті профільної підготовки за спеціалізацією «Художньо- проектна творчість»
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Результатом фундаментального дослідження у відділі технологічної 
освіти Інституту педагогіки НАПН України за 2015–2017 роки проєкту-
вання змісту спеціалізації «Художньо- проектна творчість» та її науково- 
експериментальної апробації, впровадження у навчальний процес старшої 
школи є розроблений навчально- методичний комплект спеціалізації (на-
вчальна програма, календарно- тематичний план, навчально- методичний 
посібник для вчителя. Проєктування змісту спеціалізації «Художньо- 
проектна творчість» є складовою системи неперервної художньо- проектної 
освіти у загальноосвітній школі (початковий рівень — 1–4 класи, пропеде-
втичний рівень — 5–7 класи, допрофільний рівень — 8–9 класи, з її завер-
шальною ланкою — профільним рівнем у 10–11 класах).

Складність і масштабність завдань, які стоять перед профільною загаль-
ноосвітньою школою, потребують суттєвої зміни педагогічних умов про-
фільного навчання (змісту, методики, організаційних форм, предметно- 
розвивального середовища), з врахуванням дидактичного принципу 
наступності із загальноосвітньою школою 2 ступеня (5–9 класів) та дидак-
тичного принципу перспективності із професійними навчальними закла-
дами та вищими навчальними закладами. В зазначеному контексті про-
веденого нами фундаментального дослідження, важливими були вихідні 
положення для дидактики технологічної освіти у профільному навчанні, 
визначені чинним Державним стандартом базової і повної загальної серед-
ньої освіти — діяльнісний, особистісно зорієнтований, компетентнісний 
та проектно- технологічний підходи в освітній галузі «Технології» [20]. 
Виходячи із такого дидактичного аспекту орієнтації технологічної освіти, 
теорія і практика проєктування змісту профільного навчання у художньо- 
проектнійосвіті представлена у відділі технологічної освіти Інституту педа-
гогіки НАПН України новітньою науково- експериментальною практикою 
розроблення та реалізації змісту профільного навчання за спеціалізацією 
«Художньо- проектна творчість». Під час проєктування спеціалізації ми 
сфокусували увагу на:

− розробленні якісно нових засад змісту профільного навчання за спеці-
алізацією «Художньо- проектна творчість» у технологічній освіті загально-
освітньої школи;

− укладанні навчально- методичних комплектів для 10–11 класів за спеці-
алізацією «Художньо- проектна творчість»;

− введенні та експериментальній апробації новітніх методів проектної 
та технологічної діяльності в профільній школі за спеціалізацією «Художньо- 
проектна творчість».

В науково- експериментальну практику розроблення та реалізації змісту 
спеціалізації «Художньо- проектна творчість» покладено нижче подані ди-
дактичні завдання для реалізації новітнього змісту художньо- проектної 
освіти на завершальному етапі вивчення технологій в 10–11 класах:
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а) на дидактичному рівні — забезпечення належного рівня сформова-
ності складових проектно- технологічної компетентності в спеціалізаціїіз: 
самостійного здобуття знань в процесі тематичного пошуку інформації, 
її аналізу, використовуючи наявний і самостійно сформований банк да-
них; вміння планувати свою роботу під час практичних робіт, навчаль-
ного творчого проекту, чітко визначати мету кожного етапу проектно- 
технологічної діяльності; вміння інтегрувати знання, здобуті під час 
вивчення інших навчальних предметів у ключові компетентності в процесі 
проектно- технологічної діяльності;

б) на особистісному рівні, в рефлексії — створення педагогічних умов 
для більш ефективного розвитку творчого потенціалу особистості старшо-
класника, які ґрунтуються на особистісній спрямованості новітнього змісту 
за спеціалізацією «Художньо- проектна творчість».

Виконання зазначених вище дидактичних завдань для компетентно-
го формування сучасних знань, умінь, навичок, ключових та предмет-
них і галузевих компетентностей в означеній спеціалізації в свою чергу 
 сприятимуть:

− підвищенню проектно- технологічної компетентності учнів;
− створенню учнями особистісно спрямованих навчально- розвивальних 

умов і запровадженню організації навчальної праці, за яких навчальна 
проектно- технологічна культура для кожного старшокласника стане важ-
ливою складовою їх предметної компетентності;

− готовності учнів до самостійної, ініціативної діяльності за обраною 
спеціалізацією під час подальшого навчання в професійно- технічному за-
кладі або вищому навчальному закладі;

− здатності до об’єктивної самооцінки (рефлексії) як своєї проектно- 
технологічної діяльності, так і перспектив на майбутнє.

Розглянемо основні завдання науково- експериментальної практики 
проєктування та реалізації змісту профільного навчання за спеціалізацією 
«Художньо- проектна творчість».

В ході фундаментального дослідження проєктування змісту профільного 
навчання спеціалізації «Художньо- проектна творчість» нами виконані такі 
завдання:

1) Проаналізовані світові та вітчизняні тенденції розвитку профільної 
технологічної освіти школярів у старшій загальноосвітній школі за напря-
мами, спорідненими до спеціалізації «Художньо- проектна творчість».

2) Науково обґрунтовано структуру і зміст профільної навчальної про-
грами спеціалізації «Художньо- проектна творчість».

3) Проведено експертну оцінку навчальної програми та посібника спе-
ціалізації «Художньо- проектна творчість» для вчителя технології рецен-
зентами Інституту педагогіки НАПН України, науковцями та практиками 
профільних загальноосвітніх закладів, професійно- технічних навчальних 
закладів, вищих навчальних закладів.
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4) Здійснено дослідно- експериментальну апробацію розробленого змісту 
профільної програми спеціалізації «Художньо- проектна творчість».

5) На основі багаторічної педагогічної практики роботи автором вчите-
лем трудового навчання багаторічної практики проведення прикладних 
і фундаментальних досліджень у відділі технологічної освіти Інституту 
педагогіки НАПН України, розроблено авторську педагогічною техноло-
гією розвивального навчання за спрямованістю на розвиток художньо- 
проектної творчості.

6) Введено і апробовано новітню авторську методику профільного нав-
чання спеціалізації «Художньо- проектна творчість».

7) Створена і функціонує в ліцеї податкової та рекламної справи № 21 
міста Києва Авторська Школа художньо- проектної творчості професора 
В.В. Вдовченка.

Наукова новизна експериментальної практики проєктування та ре-
алізації змісту профільного навчання спеціалізації. Соціальний запит, 
зафіксований у анкетних відповідях старшокласників, їх батьків, вчителів 
профільних шкіл, студентів і викладачів мистецьких ВНЗ, проаналізова-
ний нами під час профдіагностики шляхом опитування, свідчить про те, що 
більшість респондентів віддають перевагу новітньому змісту проектно- 
технологічної діяльності за спеціалізацією «Художньо- проектна твор-
чість». Проведений нами узагальнюючий аналіз психолого- педагогічного 
експериментального дослідження з вивчення «Психологічних особли-
востей визначення професійної спрямованості учнів профільних класів 
(за змістом навчальних програм «Основи дизайну», «Художньо- проектна 
творчість») [10] підтвердив наше теоретичне положення про взаємозалеж-
ність особистісно зорієнтованих форм проектно- технологічної діяльності 
з технологій за спеціалізацією «Художньо- проектна творчість» та індиві-
дуальної обдарованості, професійно умотивованої зацікавленості старшо-
класників за результатами проведеної нами профдіагностики.

Сформульовані нами засадничі положення національної неперерв-
ної художньо- проектної освіти (див табл. 1.4.2) про особистісний харак-
тер проектно- технологічної діяльності з технологій за спеціалізацією 
«Художньо- проектна творчість», перевірені та підтверджені на дослідних 
експериментальних майданчиках Інституту педагогіки НАПН України 
автором, вчителями- експериментаторами, студентами- практикантами, 
магістрами- асистентами у ВНЗ, дозволяє зробити висновок про необхід-
ність розробки широкої варіативності особистісно зорієнтованих навчально- 
тренувальних проектних та технологічних завдань і вправ. Тому, з огляду 
на потребу широкої диференціації учнівської проектно- технологічної ді-
яльності з технологій за спеціалізацією «Художньо- проектна творчість», 
нами введено в навчальну програму, а також в методичний посібник для 
вчителя, варіативні проектні та технологічні завдання, вправи, практичні 
роботи.
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Таблиця 1.4.2.
Засадничі положення національної неперервної 

художньо- проектної освіти

1. Зміна мети, завдань і концептуальних підходів у профільному навчанні, як довузівській підготовці 
за напрямом «Дизайн», зі знаннєвих (ЗУНівських) результатів профільного навчання на особистісні, 
компетентнісно зорієнтовані результати профільного навчання за спеціалізаціями «Художньо- проектна 
творчість», «Декоративно- прикладне мистецтво», «Дизайн реклами». Ключові компетентності, художньо- 
проектна і галузева компетентності характеризують творчу особистість проектувальника в декоративно- 
прикладному мистецтві (далі — ДПМ) та дизайні.

2. Український дизайн базується на тисячолітній художньо- виробничій практиці школи учнівства, 
починаючи із Трипільської культури 5–7 тис. років тому (Губко О.Т., 2013), а також виготовлення предметів 
побуту й одягу, організації культурного ландшафту, житлового та ремісничого, навчального середовища, 
тому в спеціалізацію художньо- проектного напряму необхідно ввести на початковому етапі з 10 кл. 
базову підготовку методом учнівства — проєктування та виготовлення об’єктів праці — виробів ДПМ.

3. У технологічному профілі спеціалізації з художнього (дизайнерського) проєктування за складністю 
опанування, викладання вчителем профільної школи та матеріально- технічним забезпеченням ЗНЗ повинні 
мати різний рівень засвоєння — від традиційного до інноваційного: «Художньо- проектна творчість», 
«Декоративно- прикладне мистецтво», «Основи дизайну», «Дизайн реклами».

4. Спеціалізації «Художньо- проектна творчість», «Декоративно- прикладне мистецтво», «Основи ди-
зайну» та «Дизайн реклами» повинні стати інтегруючими ланками між освітніми галузями «Мистецтво» 
та «Технології» на профільному рівні підготовки учнів 10–11 класів у системі національної неперервної 
художньо- проектної освіти.

5. Профільне навчання доцільно проводити за трьома рівнями в системі неперервної художньо- 
проектної освіти: пропедевтичним — у 5–7 класах, допрофільним — у 8–9 класах, профільним — у 10–11 
класах, із дотриманням дидактичних принципів наступності під час переходу на кожний новий рівень 
і перспективності — з урахуванням вимог до підготовленості студентів ВНЗ за спеціальністю «Дизайн».

6. Педагогічне проєктування структури та змісту спеціалізацій «Художньо- проектна творчість», 
«Декоративно- прикладне мистецтво», «Основи дизайну» та «Дизайн реклами» повинне базуватися 
на синтезі (інтеграції) художньої та технологічної освіти в художньо- проектній творчості креативної 
особистості проектувальника.

7. Перехід від процесуально зорієнтованої неперервної технологічної освіти, фахової неперервної 
дизайнерської освіти у вищій школі до неперервної художньо- проектної освіти (назва якої найточніше 
відображає структуру та зміст освіти майбутнього майстра ДПМ і дизайнера) в ЗНЗ, позашкільних на-
вчальних закладах (ПНЗ), а також у ВНЗ бакалаврського й магістерського рівнів підготовки. У 2014 році 
нами введено в науковий обіг новий термін у галузі педагогіки мистецтва — «неперервна художньо- 
проектна освіта», на заміну терміну «дизайн- освіта» в ЗНЗ, ПНЗ.

8. Теоретико- методологічні витокисистеми національної неперервної художньо- проектної освіти 
закорінені в історії художньо- промислових шкіл Києва, Львова, Харкова, Ужгорода, Косова, Вижниці, 
Миргорода та ін. кінця ХІХ — початку ХХ ст., які потім було реорганізовано в училища, технікуми, а з кінця 
ХХ — початку ХХІ ст. у коледжі, інститути декоративно- прикладного мистецтва і дизайну, а також у фа-
культети й інститути національних університетів та академій.

9. Випереджальний характер трирівневого навчання у профільній школі.
10. Здатність профільного рівня неперервної системи художньо- проектної освіти до змін.
11. Художньо- проектна освіта повинна орієнтуватися не тільки на розвиток виробничих і соціаль-

них технологій найближчого майбутнього, але й на потреби та можливості людини в усіх п’яти сферах 
життєдіяльності.

12. У результаті педагогічного проєктування профільної підготовки за спеціалізаціями «Художньо- 
проектна творчість», «Декоративно- прикладне мистецтво», «Основи дизайну» та «Дизайн реклами» 
у системі неперервної художньо- проектної освіти необхідно змоделювати освітній навчально- виробничий 
простір профільного рівня для вільної творчої комунікації, який охопить всі п’ять сфер життєдіяльності 
з відповідними до них видами дизайну. При цьому сама освітня комунікація в процесі творчого пере-
творення старшокласником навколишнього середовища неминуче набуває проектного характеру.
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Вище викладене дозволяє зробити наступний висновок. Для реалізації 
у спеціалізації «Художньо- проектна творчість» визначених чинним Держав-
ним стандартом базової і повної загальної середньої освіти діяльнісного, осо -
бистісно зорієнтованого, компетентнісного та проектно- технологічного під-
ходів в освітній галузі «Технології» найбільш ефективною є розроблена нами 
різнорівнева система варіативних проектних та технологічних завдань, вправ, 
практичних робіт, застосованих за авторською методикою профільного нав-
чання спеціалізації «Художньо- проектна творчість». Авторська педагогічна 
технологія розвивального навчання за спрямованістю на розвиток художньо- 
проектної творчості, в яку входить і «Методика профільного навчання спеціалі-
зації «Художньо- проектна творчість»», найбільш повно забезпечує продук-
тивне профільне навчання за обраною спеціалізацією, як високоефективна 
довузівська підготовка для навчання за спеціальністю «Дизайн» у вищій школі.

Результати проєктування змісту профільного навчання технологій 
за спеціалізацією «Художньо- проектна творчість» на нових засадничих 
положеннях. Науково обґрунтований зміст профільного навчання техно-
логій спеціалізації «Художньо- проектна творчість» на розроблених нами 
засадничих положеннях, зорієнтований на креативних учнів, з умотиво-
ваним, свідомим вибором творчої, проектної та технологічної діяльності, 
а не на виконавську, репродуктивну діяльність. Переконливим свідченням 
цього у запропонованому нами змісті профільного навчання технологій 
у ЗНЗ для учнів старшої школи, є інноваційний зміст профільної техноло-
гічної освіти учнів загальноосвітньої школи, концептуальна його новизна, 
який створений на науково обґрунтованих нових засадничих положеннях.

Важливим у реалізації сучасних підходів технологічної освіти у спеціаліза-
ції «Художньо- проектна творчість» є зміна техніко- технологічного підходу 
в трудовому навчанні старшої школи (з профілями, орієнтованими виключ-
но на робітничі професії), які відображені в технічній освіті технократичної 
парадигми індустріально зорієнтованого трудового навчання, на розробле-
ний нами і реалізований в змісті національної технологічної освіти сучас-
ної парадигми міжнародної інтеграції в освіті 20-х років XXI століття, яка 
реалізує проектно- технологічний, особистісно зорієнтований, діяльнісний 
та компетентнісний підходи. На зміну радянським критеріям оцінювання 
старшокласників у «Технологіях» за знаннями, уміннями та навичками, 
основним результатом оцінювання є досліджена нами предметна проектно- 
технологічна компетентність у неперервній системі художньо- проектної 
освіти (початкова — 1–4 класи; загальна — 5–9 класи; профільна — 10–11 
класи; професійна — ПТЗ та ВНЗ; професійно- педагогічна — ВНЗ).

Отже, за результатами дослідження, проведеного у відділі технологіч-
ної освіти протягом 2015–2017 років, проєктування змісту профільного 
навчання технологій у старшій школі за досліджуваною спеціалізацією 
«Художньо- проектна творчість» узгоджено в системі неперервної техноло-
гічної освіти України.
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1. Новітнім аспектом розробленого нами змісту профільного навчання тех-
нологій за спеціалізацією «Художньо- проектна творчість» є зміст та струк-
тура виконання старшокласниками навчальних творчих проектів. В процесі 
учнівської проектно- технологічної діяльності закріплюються навички сві-
домої, осмисленої самореалізації особистості старшокласника, його гармо-
нійної планомірної соціалізації в обраній професійній сфері за особистісно 
привабливою спеціалізацією. Учнівська особистісно зорієнтована проектно- 
технологічна діяльність в процесі вивчення змісту профільного навчання 
технологій за спеціалізацією «Художньо- проектна творчість» сприяє особи-
стісній рефлексії -Формування в учнів наукового світогляду.

2. Надання інноваційного характеру розвивальному навчанню техноло-
гічній профільній освітіза спеціалізацією «Художньо- проектна творчість».

3. Введення важливих складових педагогічних умов інноваційного харак-
теру. Застосування нових педагогічних умов для профільного навчання учнів 
10–11 класів за спеціалізацією «Художньо- проектна творчість» для широкого 
ознайомлення з профінформацією про різноманітні види професійної діяль-
ності за спеціалізацією «Художньо- проектна творчість» подані нами як теоре-
тичні розробки, так і у формі методичних розробок для навчально- виховного 
процесу практичної навчальної проектно- технологічної діяльності.

4. Сприяння свідомому професійному самовизначенню старшокласника-
ми безпосередньо в процесі практичної навчальної проектно- технологічної 
діяльності.

5. Ознайомлення учнів старшої школи під час профорієнтаційної роботи у спе-
ціалізації «Художньо- проектна творчість» із специфікою споріднених типів про-
фесійної проектно- технологічної діяльності обраних спеціальностей у ВНЗ.

6. Визначенння особистісно зорієнтованої профільної технологічної осві-
ти за спеціалізацією «Художньо- проектна творчість» як притаманного для 
української системи навчання принципу професіоналізму, сродної праці 
(Г.С. Сковорода), а не на російському принципі політехнізму, запропоно-
ваному у 20–30 роки XX століття для вирішення проблем індустріалізації.

7. Забезпечення підвищення проектно- технологічної культури в учнів-
ських навчальних проектах старшокласників в процесі розробки та виго-
товлення корисних об’єктів праці та послуг, їх маркетингове поширення 
серед замовників та споживачів.

8. Застосування результатів фундаментального дослідження з проєктуван-
ня змісту профільного навчання технологій у старшій школі в технологічній 
освіті України за спеціалізацією «Художньо- проектна творчість» базується на: 
науково обґрунтованому та експериментально апробованому змісті техноло-
гічної освіти профільного рівня для учнів 10–11 класів ЗНЗ за спеціалізацією 
«Художньо- проектна творчість»; достатньо широко розроблених профорі-
єнтаційних аспектах професійної сфери дизайну в розроблених комплектах 
профільної технологічної освіти за спеціалізацією «Художньо- проектна твор-
чість»; науковості розроблених матеріалів.
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РОЗДІЛ 2. 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ 

ЗМІСТУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

2.1. ПРОЄКТУВАННЯ ЗМІСТУ 
ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ 

ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «НАУКОВО- ТЕХНІЧНА 
ТВОРЧІСТЬ» (А.М. ТАРАРА)

Високий рівень технічного оснащення в різних галузях сучасного промис-
лового виробництва вимагає не тільки вдосконалення професійної підго-
товки фахівців, а й їх творчого підходу до вирішення виробничо- технічних 
проблем, систематичної участі у раціоналізаторській та винахідницькій ді-
яльності. Сучасний ринок праці потребує творчих фахівців, знання і вміння 
яких відповідають вимогам роботи з високотехнічними, науковоємкими, 
автоматизованими і комп’ютеризованими сучасними технологіями. Лише 
творчий компетентний фахівець (творча особистість) зможе самостійно до-
бирати засоби та способи виконання поставленого завдання, продумувати, 
розробляти, планувати технологію його виконання, вносити раціональні 
пропозиції.

У наукових працях з психології та педагогіки зазначається, що творча 
особистість вирізняється здатністю: створювати оригінальне, нове, вису-
вати ідеї, нестандартно розв’язувати завдання різної складності; сміливо 
мислити, відкидаючи традиційне, шаблонне; бути мужньою, аби йти далі 
того, що є загальноприйнятим тощо. Головний показник творчої особисто-
сті — її творчі здібності, під якими розуміють індивідуально- психологічні 
дані майбутнього фахівця, що задовольняють вимоги творчої діяльності. 
Саме вони разом з уміннями, розвинутим технічним мисленням, здатністю 
до творчого проєктування і визначають творчий потенціал майбутнього 
фахівця у галузі техніки.

Науково- технічний прогрес неможливий без науково- технічної творчос-
ті, яка забезпечує основу для створення нової техніки, технологій, засвоєн-
ня і використання наукових досягнень.

У зв’язку із зазначеним вище ефективне вирішення питань підготовки 
учнів до творчої праці, активної участі в науково- технічній творчості має 
значення державної ваги і є соціальним замовленням середній загально-
освітній школі. На цьому наголошується у «Національній доктрині роз-
витку освіти в Україні»: «Держава має забезпечувати … розвиток творчих 
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здібностей молоді, … підготовку кваліфікованих кадрів, здатних до творчої 
праці…».

Розвитку творчих здібностей старшокласників, формуванню їх твор-
чої особистості, підготовці до свідомого вибору професій, пов’язаних 
з науково- технічною творчістю, майбутньої професійної творчої діяльності 
сприятиме профільне навчання старшокласників за змістом спеціалізації 
«Науково- технічна творчість». Спеціалізація «Науково- технічна творчість» 
забезпечує формування творчої особистості старшокласників — творців 
в сучасній науково- виробничій технічній галузі, орієнтує їх на свідомий 
вибір найбільш привабливої для себе професії із сукупності споріднених 
творчих професій зазначеної галузі. Таким чином, педагогічна проблема 
проєктування змісту профільного навчання старшокласників за спеціалі-
зацією «Науково- технічна творчість» є актуальною і перспективною.

Однак, зміст профільного навчання за спеціалізацією «Науково- технічна 
творчість» забезпечить формування проектно- технологічної компетентно-
сті, творчої особистості старшокласників, свідомий вибір ними своєї май-
бутньої професійної діяльності лише за умови: розроблений інноваційний 
зміст спеціалізації і методика профільного навчання є результатом педаго-
гічного проєктування на обґрунтованій теоретичній основі.

У параграфі 1.3 подано наукову основу, методологічні аспекти проєкту-
вання змісту загального плану, отримані у процесі фундаментального до-
слідження теми «Проєктування змісту профільного навчання технологій 
у старшій школі». Їх ми будемо враховувати у процесі проектуванні змісту 
спеціалізації «Науково- технічна творчість». Зупинимося на специфічних 
теоретичних засадах проєктування змісту спеціалізації «Науково- технічна 
творчість». До них ми відносимо:

− концептуальні засади проєктування структури змісту спеціалізації 
«Науково- технічна творчість»;

− принципи проєктування змісту спеціалізації «Науково- технічна твор-
чість» (див. загальні у 1.3);

− інноваційний підхід структурування змісту спеціалізації «Науково- 
технічна творчість» в 10 і 11 класах (див. далі);

− модель реалізації змісту профільного навчання старшокласників 
за спеціалізацією «Науково- технічна творчість» (2.1.3, мал.1) з науковим 
обґрунтуванням її розроблення;

− модель процесу проєктування змісту спеціалізації «Науково- технічна 
творчість» (2.1.3, мал.2) з науковим обґрунтуванням її розроблення.

Розглянемо зазначене детальніше.
Головними рисами творчої особистості є її креативні здібності, творчий 

підхід до вирішення будь-яких суспільних чи виробничих проблем. У цьо-
му полягає принципова відмінність між творчою діяльністю і простою ви-
робничою працею. Творчість — це досить складний процес відображення 
матеріальної дійсності в свідомості суб’єкта, що приводить до цілеспря-
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мованого її перетворення. Ураховуючи зазначене, концептуально визна-
чено провідну ідею формування змісту предмета, сутність якої полягає 
у використанні в якості змістових ядер сукупність основних видів науково- 
технічної творчості фахівців: проєктування, конструювання, раціоналіза-
ція, винахідництво, розроблення технологічних процесів. Тому науково- 
технічна творчість у проектованому змісті розглядається нами не у межах 
традиційної гурткової роботи, а у формі основних видів науково- технічної 
творчості фахівців, диференційованих до рівня учнів старшої школи.

Проєктування змісту профільного предмета «Науково- технічна твор-
чість» здійснюється за науковими підходами: компетентнісним; особи-
стісно орієнтованим; діяльнісним; синергетичним; культурологічим; аксі-
ологічним; системно- структурноим і функціональним та визначеним для 
освітньої галузі «Технології» проектно- технологічним підходом, який ви-
конує інтегруючу функцію, забезпечує їх реалізацію у змісті.

Системоутворюючу функцію у процесі профільного навчання технологій 
у старшій школі відіграє творча, продуктивна діяльність старшокласників. 
Тому спроектований зміст предмета «Науково- технічна творчість» має від-
повідати принципу креативності та концептуальним положенням про за-
кономірності протікання творчого процесу.

Проєктування змісту предмета «Науково- технічна творчість» має здійс-
нюватися також за загальними принципами, що розглянуті у 1.3: науко-
вості, доступності, цілісності і системності, інтегративності, взаємозв’язку 
і взаємообумовленості теорії й практики, системності, наступності, пер-
спективності, професійної спрямованості.

Новий зміст профільного навчання за спеціалізацією «Науково- технічна 
творчість» забезпечує основу для навчальної раціоналізаторської і вина-
хідницької діяльності старшокласників. Для цього в змісті спеціалізації пе-
редбачено навчальну науково- технічну діяльність старшокласників у ство-
рених мікрогрупах та навчальних приміщеннях на зразок: дизайнерського 
і конструкторського бюро, відділу технолога, експериментально макетного 
цеху, презентаційної зали.

Концептуальний характер має прийняте нами положення про те, що роз-
роблений зміст спеціалізації «Науково- технічна творчість» орієнтує стар-
шокласників на вибір не лише окремо взятої професії інженерно- технічно 
спрямування, а сприяє свідомому вибору особистісно привабливої із сукуп-
ності споріднених творчих професій сучасної науково- виробничої техніч-
ної галузі. Це значно розширить не тільки свідомий, а й більш адекватний 
вибір старшокласниками своєї майбутньої професії. Таким чином, спеці-
алізація «Науково- технічна творчість», є системоутворюючою, оскільки 
у процесі навчання за нею усвідомлять своє покликання майбутні проек-
тувальники в будь-якій галузі техніки і будь-яких напрямах (в тому числі 
і, наприклад, проєктування парків різного типу, скверів міста тощо), кон-
структори, винахідники, технологи, менеджери в галузі техніки, раціона-
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лізатори, техніки (наприклад, слідкування за виконанням технологічних 
процесів і роботою обладнання високотехнічних, наукоємких та комп’юте-
ризованих виробництв і автоматизованих виробничих ліній).

Сутність запропонованих нами концептуальних положень щодо проце-
су проєктування змісту профільного навчання старшокласників за спеці-
алізацією технологічного профілю «Науково- технічна творчість» полягає 
в наступному. На першому етапі проєктування створюється ідея, задум 
майбутньої структури змісту, що відображується у вигляді створених мо-
делей структури змісту програм, підручників, посібників. Потім розробля-
ються концептуальні підходи, методологічні аспекти проєктування змісту, 
інновації, педагогічні технології навчання, принципи і критерії, необхідні 
для створення змісту зазначеної спеціалізації.

Результатом проєктування змісту на обґрунтованій науковій основі має 
бути структура змісту навчальної програми спеціалізації і визначені крите-
рії його добору, тобто педагогічний проект. При цьому, проєктування змі-
сту включає і його конструювання (структурування), а визначені критерії 
— запроектована на теоретичному рівні технологія добору змісту. На цьому 
процес проєктування змісту завершується.

На другому етапі добирається зміст спеціалізацій на основі результатів 
його проєктування і є технологічним процесом.

Навчальний процес за спеціалізацією «Науково- технічна творчість» 
матиме особистісно- зорієнтований, діяльнісний характер, а результатом 
2-річного навчання має бути проектно- технологічна компетентність стар-
шокласників та компетентність у науково- технічній творчості.

У спеціалізації «Науково- технічна творчість» розглядається лише сфе-
ра техніки, проте виокремленні теоретичні положення можуть ефективно 
застосовані для розроблення профілів навчання в інших чотирьох сферах 
життєдіяльності (людина –природа, людина — знаки інформації, людина 
— людина, людина — художнє довкілля).

Розглянемо особливості моделювання процесів профільного навчання 
старшокласників за спеціалізацією «Науково- технічна творчість» та про-
єктування структури її змісту.

Зупинимося, перш за все, на розроблені моделі реалізації змісту профільно-
го навчання старшокласників за спеціалізацією «Науково- технічна творчість».

Дослідження проблеми технічної творчості учнів загальноосвітньої 
школи, особливостей формування їхніх проектувальних, техніко- констру-
кторських знань і вмінь, розвитку творчих здібностей учнів вцілому здій-
снювали багато науковців [4; 50; 68; 3; 7; 51].

Для виконання поставлених завдань авторами зазначених робіт пропо-
нуються різні форми, методи та засоби навчання, відповідні дидактичні 
принципи.

Проте подібні роботи в контексті профільного навчання технологій 
у старшій школі в науковій літературі відсутні. Тому ми будемо враховува-
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ти положення зазначених робіт у процесі розроблення моделей для про-
фільного навчання старшокласників за спеціалізацією «Науково- технічна 
творчість». Розглянемо ці положення.

У дисертації П.М. Андріанова, зокрема, розроблено системний підхід 
до вивчення конструкторської діяльності учнів, що частково, може бути 
прийнятим і для профільного навчання старшокласників.

Як провідні елементи підсистеми виділяються такі:
− теоретичне обґрунтування мети, структури, етапів творчого процесу;
− визначення основних шляхів та напрямів технічної творчості в системі 

трудової підготовки учнів;
− комплекс методів, організованих форм та адекватний їм зміст творчої 

діяльності;
− рівні та критерії творчої діяльності учнів, а також основні вимоги 

до умов, які забезпечують «успіхи у розвитку технічних творчих вмінь 
у трудовому навчанні».

Така система найбільш повно розкриває механізм організації і методи-
ку технічної творчості учнів, дає критерії оцінки рівня творчих здібностей 
учнів у процесі трудового навчання, але вона не відображає загального під-
ходу до науково- технічної творчості учнів всіх вікових категорій, зокрема, 
старшокласників.

В нашій системі враховано положення про форми, засоби, етапи, під-
ходи, методи і т. ін. творчої діяльності, сформульовані В.І. Качнєвим, 
В.А. Моляко, В.В. Колотіловим, О.М. Коберніком [33; 52; 53; 35] та іншими 
науковцями.

Крім того, у процесі розроблення моделі ми надавали перевагу тим те-
оретичним розробкам, в яких системоутворюючим елементом виступає 
творча особистість. Структура особистості складна, багатопланова, а тому, 
визначаючи мету та завдання нашого дослідження, ми врахували психо-
фізіологічні особливості та інтереси старшокласників, а також зробили 
наголос на важливості засвоєння старшокласниками психологічних основ 
науково- технічної творчості (поняття про інертність мислення, «обхідне» 
мислення, інтуїцію, асоціації та асоціативне мислення тощо), що сприяти-
ме підвищенню ефективності їхньої творчої діяльності.

На основі зазначеного вище (не вдаючись до аналізу всіх наявних дидактич-
них систем й інших робіт, які також характеризують науково- технічну твор-
чість) ми здійснили системний підхід до розроблення моделі профільного 
навчання старшокласників за спеціалізацією «Науково- технічна творчість».

Структурно- функціональну модель профільного навчання старшоклас-
ників за спеціалізацією «Науково- технічна творчість» подано на малюнку 
1, яка є похідною від загальної моделі (Мал. 2, 1.3).

Розглянемо моделювання процесу проєктування змісту профільного нав-
чання старшокласників за спеціалізацією «Науково- технічна творчість» 
та особливості навчального процесу під час його реалізації.



62

А.М. Тарара, Т.С. Мачача, В.І. Туташинський, В.В. Вдовченко

Модель процесу проєктування змісту спеціалізації «Науково- технічна 
творчість» для профільного навчання старшокласників (технологічний 
профіль) подано на малюнку 2. Змістові лінії спеціалізації «Науково- 
технічна творчість» спроектовані з урахуванням: дидактики профільного 
навчання та вимог Державного стандарту, розроблених теоретичних основ, 
методологічних аспектів процесу проєктування змісту загального плану 
(1.3) та для спеціалізації технологічного профілю навчання старшокласни-
ків «Науково- технічна творчість» (2.1.2); структурно- функціональної мо-
делі профільного навчання старшокласників за спеціалізацією «Науково- 
технічна творчість» (мал. 1); змісту навчальних технічних дисциплін вищої 
школи, технічної документації проектно- конструкторських установ, вироб-
ничих бюро з раціоналізації та винахідництва тощо.

Слід також зауважити, що зміст спеціалізації «Науково- технічна твор-
чість» має бути складовою системи неперервної проектно- технічної осві-
ти, що відображає на доступному рівні основні види технічної творчості 
фахівців: проєктування, конструювання, раціоналізація, винахідництво, 
розроблення технології виготовлення виробів. Відповідно до цього форму-
ється проектно- технологічна компетентність старшокласників та компе-
тентність у науково- технічній творчості.

У процесі профільного навчання за змістом спеціалізації «Науково- 
технічна творчість» забезпечується комплексний розгляд таких аспектів 
науково- технічної творчості:

– формування творчої особистості старшокласника засобами технічної 
творчості та психології творчості (інженерно- психологічний аспект);

– ознайомлення з особливостями, змістом діяльності фахівців технічної 
галузі (проектувальників, конструкторів, технологів, раціоналізаторів, ви-
нахідників) та оволодіння процесом навчальної проектної діяльності з еле-
ментами основних видів технічної творчості фахівців з метою підготовки 
старшокласників до свідомого вибору подальшого навчання у вищій школі 
(майбутньої професії), діяльності у сфері науково- технічної творчості (про-
форієнтаційний аспект);

– реалізація особистого творчого потенціалу старшокласниками в про-
цесі виконання індивідуального та колективного творчого проекту і ово-
лодіння компетентністю в науково- технічній творчості (аспект психології 
успіху);

– формування вмінь оформляти і презентувати творчі розробки та оці-
нювати власні навчальні досягнення з точки зору об’єктивної чи суб’єктив-
ної новизни та наявності раціональних і винахідницьких рішень (презен-
таційний аспект).

У процесі профільного навчання забезпечується виконання низки на-
вчальних завдань.

1. Вибір індивідуальних шляхів для творчої самореалізації кожного стар-
шокласника.
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Мал. 1. Структурно- функціональна модель реалізації змісту профільного 
навчання старшокласників за спеціалізацією «Науково- технічна творчість»

Профільне навчання старшокласників за спеціалізацією «Науково-
технічна творчість» 

Дидактична мета та завдання 

Зміст спеціалізації 
«Науково-технічна 

творчість»  

 

 

 

Навчальне 
середовище для 
реалізації змісту 

спеціалізації 
«Науково-
технічна 

творчість» 

Принципи профільного 
навчання за спеціалізацією 

«Науково-технічна 
творчість» 

Засоби моделювання 
виробничого середовища 
в навчальних умовах: 
дизайнерське і 
конструкторське бюро, 
відділ технолога, макетний 
цех, виставкова зала 

Матеріально-технічне  
забезпечення:  об’єкти 
науково-технічної 
творчості, спеціальні 
навчальні посібники, 
комп’ютерне  
забезпечення (Інтернет), 

засоби праці тощо.

Форми: індивідуальна 
проектна робота 
старшокласників; навчання у 
складі учнівських 
виробничих дільниць, 
технологічних ліній, 
експериментального 
навчального виробництва 

Методи: спеціальні 
(алгоритмічні, евристичні, 
дослідницькі), специфічні 
(подолання психологічних 
перепон та інертності 
мислення, навчання 
конструюванню, методи, 
системи «КАРУС»), 
стимулюючі (творчі ігри, 
створення ситуації змагань 
та успіху тощо), інтегровані 

Проектно-технологічна компетентність,  компетентність у 
науково-технічній творчості старшокласників 

Педагогічні умови реалізації профільного навчання 
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2. Оволодіння основами психології технічної творчості.
3. Розвиток науково- технічної творчості старшокласників в навчальних 

умовах, формування їх творчої особистості.
3.1. Оволодіння навчальною теоретичною інформацією з основ раціона-

лізації, винахідництва, проєктування, конструювання, розробки техноло-
гічних процесів як основних видів технічної творчості фахівців.

3.2. Формування практичних вмінь і навичок результативного виконан-
ня навчальних проектних операцій з елементами раціоналізації та вина-
хідництва під час виконання практичних робіт, творчих вправ та завдань 
після вивчення відповідних теоретичних питань з науково- технічної твор-
чості.

3.3. Закріплення отриманих знань, умінь та навичок з науково- технічної 
творчості в комплексі під час виконання індивідуального чи колективного 
творчого проекту.

3.4. Презентування творчих розробок під час захисту творчих робіт і на-
вчальних проектів.

3.5. Оцінювання власних навчальних досягнень та однокласників.
4. Орієнтування на вибір професії.
4.1. Ознайомлення із специфікою виробничого проєктування, конструю-

вання, розробкою технології виготовлення виробів, раціоналізацією, вина-
хідництвом та діяльністю відповідних фахівців (протягом всього періоду 
навчання).

4.2. Підготовка старшокласників до свідомого виробу подальшого напря-
му навчання у вузах інженерно- технічного спрямування.

Відповідно до типового навчального плану в структурі 11-річної (12-річ-
ної) школи для профільного навчання (освітня галузь “Технологія») у 10–
11 класах (10–12 класах) відводиться 6 академічних годин на тиждень, від-
повідно 210 годин на рік у кожному з класів.

Розроблені наукові основи проєктування змісту профільного навчан-
ня технологій у старшій школі (1.3, 2.1.2, 2.1.3), розглянуті особливості 
профільного навчання старшокласників дали можливість спроектува-
ти структуру змісту спеціалізації «Науково- технічна творчість» для 
учнів 10 і 11 класів.

Загальна структура змісту спеціалізації «Науково- технічна твор-
чість» для учнів 10 і 11 класів.

Вступ.
Розділ І. Основи науково- технічної творчості.
І.1. Науково- технічна творчість старшокласників.
І.2. Раціоналізація й винахідництво
І.3. Проєктування
І.4. Технології
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Розділ ІІ. Психолого- педагогічні та методичні основи розвитку науково- 
технічної творчості старшокласників на засадах компетиентнісного підходу.

ІІ.1. Психологічні поняття у процесі науково- технічної творчості старшокласників.
ІІ.2. Шляхи та способи активізації науково- технічної творчості старшокласників.
ІІ.3. Шляхи та способи розвитку технічного мислення старшокласників
Розділ ІІІ. Навчальні проекти. Структура розроблення проекту.
Резерв навчального часу.
Підсумкові заняття.
Особливість структури навчання програми полягає в тому, що в кожному 

класі зміст навчання складається із 5-ти однакових за назвою розділів. На-
вчальний теоретичний матеріал, завдання для практичної творчої діяльно-
сті старшокласників кожного розділу вивчається в 10 і 11 класі з диференці-
ацією за складністю та рівнем сприйняття, його важливістю для розуміння 
сутності основних видів технічної творчості фахівців та значення у промис-
ловому виробництві тощо.

Шостий розділ в обох класах присвячений навчальному творчому проек-
туванню з елементами основних видів технічної творчості фахівців (зокре-
ма, раціоналізації й винахідництва). Старшокласники виконують творчий 
проект (в кожному класі) за детально розробленою його структурою. При 
цьому старшокласник самостійно чи разом з вчителем (за необхідності) ви-
бирає особистісно привабливий виріб чи технічний об’єкт для розроблен-
ня творчого проекта у процесі науково- технічної творчості.

Спроектована структура змісту спеціалізації «Науково- технічна твор-
чість» склала основу для розроблення змісту спеціалізації у вигляді на-
вчальної програми.

Розглянемо особливості спроектованого змісту спеціалізації «Науково- 
технічна творчість» та процесу профільного навчання старшо клас ників 
науково- технічній творчості.

Метою профільного навчання старшокласників за спеціалізацією 
«Науково- технічна творчість» є: формування предметної проектно- техно-
логічної компетентності, творчої особистості старшокласника — творця в су-
часній науково- виробничій технічній галузі та орієнтація випускників шко-
ли на свідомий вибір найбільш привабливої для себе професії із сукупності 
споріднених творчих професій зазначеної галузі.

Як визначено змістом, засвоєний старшокласниками теоретичний ма-
теріал закріплюється під час виконання навчальних творчих завдань або 
практичних робіт. У процесі розроблення індивідуальних чи колективних 
творчих проектів учні набувають практичних навичок з навчального тех-
нічного проєктування, інших видів науково- технічної творчості (раціоналі-
зації, винахідництва, конструювання, розробки технологій). В процесі захи-
сту проектів на підсумкових заняттях визначається проектно- технологічна 
компетентність старшокласників та компетентність в науково- технічній 
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творчості, яка оцінюється рівнем володіння теоретичними знаннями, 
практичними уміннями та навичками з основних видів технічної творчості 
фахівців, диференційованих до учнівського рівня.

В кожному класі на засвоєння теоретичної інформації програми та вико-
нання практичних робіт, завдань (вони передбачають виконання творчих, 
зокрема, проектних операцій з основних видів технічної творчості фахів-
ців) відводиться 130 годин. На навчальне проєктування (шостий розділ) 
у програмі відведено 70 навчальних годин. Резерв часу — 10 годин.

У процесі навчання старшокласників за спеціалізацією «Науково- 
технічна творчість» рекомендуємо дотримуватися загально прийнятого 
проектного та технічного понятійно- термінологічного апарату, базових 
понять і термінів, на яких ґрунтується диференційований до навчального 
проєктування процес інженерного (виробничого) проєктування виробів 
з елементами раціоналізації та винахідництва.

У змісті спеціалізації «Науково- технічна творчість» прийнято двохсту-
пеневий (дворівневий) підхід (відповідно у 10 і 11 класах) до оволодіння 
старшокласниками процесом навчального технічного проєктування, інши-
ми видами технічної творчості фахівців, питаннями психології технічної 
творчості тощо. Наприклад, у 10 класі спочатку у спрощеній і дохідливій 
формі формується уявлення учнів про виробничий процес проєктування 
технічних об’єктів. Це розкрито у темах: «Технічне завдання. Важливість 
розуміння технічного завдання»; «Задум виробу у навчальній діяльності. 
Ескізне проєктування», «Учнівська конструкція виробу». Завершується на-
вчальний цикл у 10 класі розробленням старшокласниками навчального 
творчого проекту спрощеного рівня.

Відповідно до зазначеної технології навчання оволодіння старшоклас-
никами теорією і практикою основних видів технічної творчості фахівців 
в 11 класі здійснюється на якісно новому, значно вищому рівні. Наприклад, 
розглянутий вище процес створення технічного об’єкта в 11 класі розкри-
вається поглиблено й більш наближено до діяльності фахівців в темах: 
«Конструкторський задум», «Стратегії конструкторської діяльності», «Ес-
кізна перевірка конструкторського задуму. Ескізний проект», «Технічне 
та робоче проєктування». Вивчення матеріалу у 11 класі закінчується також 
розробкою старшокласниками творчого проекту вищого рівня, з більш на-
сиченими елементами раціоналізації й винахідництва.

Об’єкти проєктування старшокласники в 10 і 11 класах також мають бути 
диференційовані за складністю їх структури та технологією виготовлення. 
Обов’язковим в процесі проєктування виробів є комплексне застосування 
теоретичних знань і практичних вмінь та навичок, які були засвоєні в по-
передньому класі.

За таким же підходом вивчається й інший матеріал (з питань раціоналі-
зації, винахідництва, конструювання, розробки технологій).
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Описане вище є двоступеневим інноваційним підходом проєктування 
змісту профільного навчання технологій у старшій школі і формування 
проектно- технологічної компетентності та компетентності стар-
шокласників в науково- технічній творчості.

У процесі навчання в 10–11 класах старшокласники ґрунтовно знайом-
ляться не тільки з виробничим проєктуванням та конструюванням, а й осо-
бливостями та змістом діяльності фахівців різних типів професій, які при-
ймають участь у процесі проєктування виробів. Знайомляться з питаннями 
діяльності фахівців в галузі раціоналізації, винахідництва, розробки техно-
логії виготовлення технічних об’єктів. Має місце своєрідне ознайомлення 
старшокласників з низкою споріднених технічних професій. Це, в свою 
чергу, забезпечить свідомий вибір старшокласниками напряму своєї май-
бутньої професійної діяльності на основі адекватної оцінки своїх здібнос-
тей, уподобань, нахилів, сформованих знань і вмінь тощо.

Літня навчальна практика старшокласників після закінчення 10 кла-
су передбачає: екскурсії на виробництва, підприємства, фабрики та фір-
ми, що мають в своєму складі конструкторські бюро; відвідування вистав-
кових центрів; виконання творчих проектів.

Особливості профільного навчання старшокласників за спеціалізацією 
«Науково- технічна творчість»

Формування творчої особистості старшокласників є першочерговим 
завданням профільного навчання за спеціалізацією «Науково- технічна 
творчість».

Структура змісту профільного навчання за спеціалізацією «Науково- 
технічна творчість» побудована так, що в ній у доступній для засвоєння 
старшокласниками формі розглядаються всі різновиди науково- технічної 
творчості фахівців (раціоналізація, винахідництво, проєктування, кон-
струювання, розробка технологічних процесів). У процесі навчання стар-
шокласники оволодівають зазначеними типами творчості, що забезпечує: 
проектно- технологічну компетентність та компетентність старшокласни-
ків у науково- технічній творчості в цілому та в галузі технічного проєкту-
вання зокрема, свідомий вибір своєї майбутньої професії.

В процесі виконання навчальних завдань і учнівських творчих проектів 
старшокласники засвоюють знання з раціоналізації, винахідництва, про-
єктування, конструювання, технології виготовлення виробів, що сприяє 
розвитку їхніх різнобічних творчих здібностей. Структура розроблення 
проекту технічного об’єкта як на виробництві, так і в шкільних умовах пе-
редбачає злагоджену діяльність низки фахівців: дизайнерів, конструкто-
рів, технологів, винахідників, раціоналізаторів. Проте успішне і ефектив-
не виконання проектувальних дій зазначеними фахівцями можливе лише 
за умови достатньо високого розвитку таких якостей: творчого технічного 
мислення, кмітливості, винахідливості, інтуїції, асоціації, асоціативного 
мислення, вміння знаходити правильне рішення в складних чи суперечли-
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вих технічних ситуаціях. Розвиток зазначених творчих якостей старшо-
класників є важливим і першочерговим завданням профільного навчання 
за спеціалізацією «Науково- технічна творчість».

Особливе місце в цьому контексті має належати змісту теми: «Психоло-
гічні основи технічної творчої діяльності». Досить важливим є урахування 
вчителем рівня розвитку психологічних задатків від природи старшоклас-
ників і уміле їх використання у творчому процесі під час розробки ними 
пристроїв, виробів, технічних об’єктів (йдеться про такі якості людини 
як інертність мислення, здатність до обхідного мислення, інтуїцію, асоці-
ативне мислення тощо).

У процесі вивчення курсу необхідно широко використовувати міжпред-
метні зв’язки з такими навчальними предметами: креслення, геометрія, 
математика, фізика, хімія, охорона здоров’я та ін.

Учні, які оволоділи навчальним матеріалом під час профільного навчан-
ня із спеціалізації «Науково- технічна творчість», матимуть ґрунтовну під-
готовку до навчання у вищих навчальних закладах інженерно- технічного 
спрямування.

Згідно з викладеними вище особливостями навчання старшокласників 
за спеціалізацією «Науково- технічна творчість», теоретичними основами 
проєктування, створеними моделями, спроектованою структурою нами 
розроблено зміст спеціалізації «Науково- технічна творчість» [70; 71; 72]. 
Наводимо її загальний план.

Загальний план спеціалізації «Науково- технічна творчість» та розподіл 
навчальних годин на вивчення змісту її розділів та підрозділів.

Пор № 
розд.,§ , 
пункту

Розділи. Теми. Практичні роботи

К-сть год 
для 

розд., § , 
пункту

ВСТУП 1
1 ОСНОВИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 84

1.1. Науково- технічна творчість старшокласників. 5

1.2 Раціоналізація й винахідництво 25
1.3 Проєктування 25
1.4 Технології 29

2
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ НАУ-
КОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА ЗАСАДАХ КОМ-
ПЕТИЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

40

2.1
Психологічні поняття у процесі науково- технічної творчості стар-
шокласників.

15

2.2
Шляхи та способи активізації науково- технічної творчості старшо-
класників.

15

2.3 Шляхи та способи розвитку технічного мислення старшокласників 10
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3 НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ. СТРУКТУРА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ. 70
3.1 Словесна стадія проєктування 7

3.2 Техніко- графічна стадія проєктування 9

3.3 Конструювання пошукової об’ємно-просторової конструкції виробу 12

3.4 Захист конструкторського навчального проекту 6

3.5 Підготовка до виготовлення виробу 6

3.6 Виготовлення виробу 15

3.7 Оздоблення виробу 9

3.8 Випробування і особиста оцінка виробу 3
3.9 Презентація проектів 2
4 РЕЗЕРВ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 10
+ ПІДСУМКОВІ ЗАНЯТТЯ ЗА РІК 5

Усього (на один клас) 210

Примітка: Зміст тем розділів і підрозділів для 10 і 11 класів різний.

ВИСНОВКИ
Розвиток творчих здібностей старшокласників, підготовка до свідомого вибо-

ру професій, пов’язаних з науково- технічною творчістю є надзвичайно важли-
вим з погляду забезпечення інженерно- технічного майбутнього України і одним 
із пріоритетних завдань національної ваги з точки зору підготовки нової генера-
ції науково- технічних фахівців.

Профільне навчання за змістом спеціалізації «Науково- технічна творчість» за-
безпечить формування творчої особистості старшокласників — творців в сучас-
ній науково- виробничій технічній галузі, зорієнтує їх на свідомий вибір найбільш 
привабливої для себе професії із сукупності споріднених творчих професій за-
значеної галузі.

Проєктування змісту спеціалізації «Науково- технічна творчість» має здійсню-
ватись на розробленій науковій основі. Її складовими є специфічні теоретико- 
методичні засади проєктування змісту спеціалізації «Науково- технічна твор-
чість», до яких віднесено:

− концептуальні засади проєктування структури змісту спеціалізації «Науково- 
технічна творчість»;

− принципи проєктування змісту спеціалізації «Науково- технічна творчість»;
− інноваційний підхід структурування змісту спеціалізації «Науково- технічна 

творчість» в 10 і 11 класах;
− модель реалізації змісту профільного навчання старшокласників за спеціалі-

зацією «Науково- технічна творчість» з науковим обґрунтуванням її розроблення;
− модель процесу проєктування змісту спеціалізації «Науково- технічна твор-

чість» з науковим обґрунтуванням її розроблення.
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На розробленій науковій основі спроектовано структуру і зміст спеціалізації 
«Науково- технічна творчість», визначено основні аспекти та завдання науково- 
технічної творчості, розкрито особливості спроектованого змісту спеціалізації 
«Науково- технічна творчість» та процесу профільного навчання старшокласни-
ків науково- технічній творчості.

Розроблений автором двоступеневий інноваційний підхід проєктування змі-
сту профільного навчання технологій у старшій школі сприятиме формуванню 
проектно- технологічної компетентності та компетентності старшокласників 
в науково- технічній творчості.

2.2. ПРОЄКТУВАННЯ ЗМІСТУ 
ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ 
ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «ХУДОЖНЬО- ПРОЕКТНА 

ТВОРЧІСТЬ» (ВДОВЧЕНКО В.В.)
Визначення мети, завдань та особливостей структурування змісту під 

час розроблення спеціалізації «Художньо- проектна творчість», організації 
профільного навчання. Проєктування змісту профільного навчання у стар-
шій школі за спеціалізацією «Художньо- проектна творчість» здійснено 
відповідно до мети та завдань спеціалізації. Метою профільного навчання 
за спеціалізацією «Художньо- проектна творчість» є формування проектно- 
технологічної компетентності, забезпечення загальноосвітньої художньої 
та проектної підготовки майбутніх майстрів декоративно- прикладного мис-
тецтва (далі — ДПМ) та дизайнерів для свідомого подальшого професійного 
або фахового самовизначення ними з галуззю знань, напрямом, спеціальніс-
тю, спеціалізацією та освітньо- кваліфікаційним рівнем у вищій школі.

Загальна мета профільної підготовки за спеціалізацією «Художньо- 
проектна творчість» конкретизована в складових:

– оволодіння інформацією про професії в різних напрямах ДМП (худож-
ня обробка деревини; художня обробка металу; художня обробка шкіри), 
художня обробка тканини та ін.) та видах дизайну (графічний дизайн, 
веб-дизайн, дизайн реклами, дизайн одягу, промисловий дизайн, дизайн 
середовища та ін.;

– розвиток особистості майбутнього майстра ДПМ та дизайнера засоба-
ми психології художньої та проектної творчості;

– оволодіння пропедевтичними знаннями про особливості та зміст по-
дальшої професійної та фахової діяльності, пов’язаної з художнім проєкту-
ванням;

– пропедевтичне засвоєння змісту і сутності етапів художнього проєкту-
вання об’єктів ДПМ в художньому виробництві та об’єктів дизайну;

– реалізація особистого творчого потенціалу старшокласників в процесі 
виконання індивідуальних та колективних творчих проектів;

– оволодіння ключовими, предметними та галузевими компетентностями.
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Вивчення спеціалізації «Художньо- проектна творчість» випускниками 
профільної школи спрямована на активний розвиток їх художньо- образного 
мислення, здатності прилучитися до піднесеної, патріотично зорієнтованої 
предметно- перетворювальної діяльності, активізації навчально- виховного 
процесу під час вивчення інших навчальних предметів, завдяки набуттю під 
час вивчення спеціалізації ключових компетенцій.

Реалізація змісту профільного навчання забезпечить вирішення таких 
завдань:

– розвиток творчих здібностей старшокласників в сенситивний період — 
допрофесійної або довузівської підготовки;

– оволодіння тезаурусом з ДПМ та основ дизайну в процесі художньо- 
проектної діяльності із застосування його в навчальних умовах профільної 
школи;

– проведення науково- пошукової навчальної роботи за поліграфічними 
та електронними інформаційними джерелами;

– створення тематичного каталогу з інформаційних матеріалів про осо-
бистісно привабливі об’єкти праці в ДПМ та дизайні — фото та відео мате-
ріали, художньо- графічні зарисовки, дизайнерська, конструкторська, тех-
нологічна документація для виготовлення об’єктів праці, пластичні макети 
та моделі проектованих виробів;

– застосування в навчальних умовах сучасних технологій з художнього 
проєктування;

– вміння розрізняти специфіку основних професій та кваліфікацій 
у ДПМ, різних видах дизайну;

– знання основ організації та планування художньо- проектної діяльно-
сті в умовах індивідуального художнього та індустріального виробництва;

– вміння обладнати робоче місце в навчальних умовах для майстра 
ДПМ, дизайнера, конструктора, технолога, робітника експериментальної 
технологічної лінії, макетного цеху, стиліста, мистецтвознавця;

– дотримуватися правил безпеки праці в навчальних майстернях, на на-
вчальних дільницях художнього виробництва;

– виховання художньо- проектної культури старшокласників;
– ознайомлення старшокласників з історією матеріальної та художньої 

культури, українських художніх промислів, ДПМ, особливостями україн-
ського дизайну; дизайнерських центрів, дизайнерських бюро;

– використання в навчальному процесі сучасних традиційних та іннова-
ційних інформаційних, комунікаційних технологій презентації навчальних 
проектів; педагогічних інтерактивних технологій;

– реалізувати ефективні педагогічні умови (зміст, методику, організацій-
ні форми та предметно- розвивальне середовище) для розвитку художньо- 
проектної творчості особистості проектувальника в ДПМ та дизайні, його 
креативності, самостійності, відповідальності, ініціативності, кмітливості, 
економності.
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Зміст спеціалізації «Художньо- проектна творчість» розроблено з дотрие-
манням:

– вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти,
– положень Концепції профільного навчання у старшій школі,
– нормативів базового навчального плану щодо кількості годин на ви-

вчення профільних предметів освітньої галузі «Технології» в загальноос-
вітніх навчальних закладах.

Відповідно до типового навчального плану в структурі 11-річної шко-
ли для вивчення технології (освітня галузь «Технологія») у 10–11 класах 
відводиться 6 академічних годин на тиждень, відповідно 210 годин на рік 
у кожному з класів.

Вивчення спеціалізації «Художньо- проектна творчість» розраховано 
на два роки навчання. Програма спеціалізації складається з інваріантної 
(стабільної) та варіативної (модуля за вибором вчителя, в залежності від 
профільного вибору учнів, комбінування запропонованих в програмі мо-
дулів) частин.

Загальна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної скла-
дової програми спеціалізації «Художньо- проектна творчість», у кожному 
з класів передбачає обґрунтоване поєднання теоретичного матеріалу за-
нять із практичними роботами. Навчальний матеріал програми практико 
зорієнтований.

Науковою основою під час педагогічного проєктування структури нао-
вчальної програмиспеціалізації «Художньо- проектна творчість» нами по -
кладено класифікацію місця дизайну в мистецтві, див табл. 2.2.1.

Таблиця 2.2.1.

ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНА ТВОРЧІСТЬ У ДИЗАЙНІ
Місце дизайну в мистецтві

Літера-
тура

Музика
Пластичні (просторові) 

мистецтва
Танок Кіно Театр

Пластичні (просторові) мистецтва
Види мистецтва, твори яких існують в просторі, не змінюючись, не розвиваючись в часі, 

сприймаються зором

ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНА ТВОРЧІСТЬ:
наукова структура проєктування змісту навчальної 

програми спеціалізації
за видами декоративно- прикладного мистецтва, 

етнодизайну, видами дизайну
(За проф. В.В. Вдовченком, 2015)
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Пластичні (просторові) мистецтва

Образотворчі мистецтва, 
відтворюючі реальний світ

розглядається як художня складова
художньо-проектної творчості

Необразотворчі мистецтва,
необхідні для створення матеріально- 

предметного середовища людини
розглядається як проектна складова

художньо- проектної творчості)

Живопис
Скульп-

тура
Графіка Архітектура

Декоративне 
мистецтво

Дизайн

Види живопису, скульптури, графіки, архітектури, декоративно- прикладного мистецтва, 
етнодизайн та види дизайнуадаптовані до вікових особливостей профільного ріня, введені 
в зміст розділів, тем
1. Станковий
(картина, ма-
люнок, естамп)
2. Монумен- 
тальна (панно, 
розпис, моза-
їка, фреска)
3 .  Д е к о р а - 
тивна

1. Монумен-
тальна (пов’я-
зана із архі-
те к т у р н и м 
середовищем; 
пам’ятники, 
монументи)
2. Станкова 
(не залежна 
від сере-до-
в и щ а ,  м а є 
р о з - м і р и , 
н а б л и ж е н і 
до  нат ури, 
і  конкретне 
поглиблення 
змісту: статуя, 
група, статует-
ка, бюст)

1. Станкова
2. Приклад-
на (етикетки, 
марки)
3. Книжкова 
(обкладика, 
суперобкла- 
динка, ілю-
страції)
4. Плакат

1. Містобуду- 
вання
2. Архітектура 
великих форм
3. Архітектура 
малих форм

1. Мону менталь-
но- декоративне 
мистецтво (архі-
тектурне і садово- 
паркове)
2. Декоративно- 
прикладне мис-
тецтво (художньо 
виконані меблі, 
посуд, одяг, ткани-
ни, килими вишиті 
вироби, ювелірні 
вироби, вітражі, 
панно, гобелени, 
карбувані вироби)
3. Оформлюваль-
н е  м и с т е ц т в о 
(стенди, реклама, 
плакати)

1. Промисло-
в и й  д и з а й н 
(проекттуван-
ня промисло-
вих виробів: 
машин, побу-
тової техніки, 
меблів та ін.
2. Дизайн ін-
тер’єру
3. Фітодизайн
4 .  А р х і т е к -
тур-ний дизайн
5. Дизайн одягу

10 клас. Декоративне мистецтво: художнє деревообробництво, різьблення, виточуван-
ня, художнє скло, обробка кістки і каменю, художнє плетіння, ткання, розпис, вишивка, 
художня кераміка.
Етнодизайн: графічний етнодизайн, веб-етнодизайн, етнодизайн реклами, етнодизайн 
костюма, промисловий етнодизайн, етнодизайн середовища, ландшафтний етнодизайн
11 клас. Дизайн: графічний дизайн, веб-дизайн, дизайн реклами, дизайн костюма, про-
мисловий дизайн, дизайн середовища, ландшафтний дизайн.

Розробку класифікації ми обґрунтовуємо останніми нормативними до-
кументами [26; 56; 61; 62], згідно з якими освітня галузь «Дизайн» за Дер-
жавним стандартом вищої школи [26] відноситься до сфери «Мистецтво», 
а не «Техніка» (інженерія), в той час як у профільній школі навчальний 
предмет (спеціалізація) «Художньо- проектна творчість» відноситься до ос-
вітньої галузі «Технології». Уточняємо: в поданій нами класифікації роз-
кривається «Місце дизайну в мистецтві» (мистецтвознавство), в класифі-
кації професора В.В. Вдовченка — наукова структура проєктування змісту 
навчальної програми спеціалізації за видами декоративно- прикладного 
мистецтва, етнодизайну, видами дизайну. Розкривається також структура 
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змісту навчальної програми спеціалізації «Художньо- проектна творчість» 
в 10–11 класах (педагогіка, дидактика профільної школи з освітньої галу-
зі «Технології»). Із усіх видів мистецтв ми розглядаємо тільки пластичні 
(просторові) мистецтва, як види мистецтва, твори яких існують в просторі, 
не змінюючись і не розвиваючись в часі, і сприймаються зором. Пластич-
ні (просторові) мистецтва мають дві складові: образотворчі мистецтва, 
відтворюючі реальний світ. Нами розглядаються як художня складова 
художньо- проектної творчості; необразотворчі мистецтва, необхідні для 
створення матеріально- предметного середовища людини. Нами розгляда-
ються розглядається як проектна складова художньо- проектної творчості).

Образотворчу складову ми розглядаємо як невід’ємну складову архітек-
тури, декоративного мистецтва та дизайну, без яких не може бути високо-
художнього об’єкту проєктування.

З таблиці також видно суттєву відмінність у структуруванні змісту деко-
ративного мистецтва, етнодизайну та видів дизайну.

Взаємодоповнення художньої та проектної складової у профільному нав-
чанні за спеціалізацією«Художньо- проектна творчість», реалізваному нами 
під час комплексного педагогічного проєктування синергетичної художньо- 
проектної діяльності у профільній школі в системі неперервної художньо- 
проектної освіти України, з дотриманням дидактичних принципів наступно-
сті та перспективності між ЗНЗ та ВНЗ подаємо у таблиці. Див. табл. 2.2.2.

Таблиця 2.2.2.
КОМПЛЕКСНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ ПРоєктування 
СИНЕРГЕТИЧНОЇ ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ
в системі неперервної художньо- проектної освіти України

з дотриманням дидактичних принципів наступності та перспективності 
між ЗНЗ та ВНЗ (За проф. В.В. Вдовченком, 2015)

Художньо-проектна творчість у профільній школі, 
як вихідний компонент для отримання синтезованих галузевих компетентностей 

в освітніх галузях «Мистецтво» та «Технології» 
▼ 

Освітня галузь «Мистецтво»        Освітня галузь «Технології» 

▼                                                                               ▼ 

Пластичні (просторові) мистецтва 
▼                                                                                                                      ▼ 

Образотворчі мистецтва 
 

 Необразотворчі мистецтва 
 

� 
Живопис 

 � 
Скульптура 

 � 
Графіка 

� 
Архітектура 

 � 
Декоративне мистецтво 

 � 
Дизайн 

 
КОМПОНЕНТИ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У ЗНЗ 

 

Курси за вибором 
(художня складова) 

Змістова структура навчання 
Курси 

за вибором 
класи 

10 11 
Рисунок 1 1 

Живопис 1 1 

Композиція 1 1 

Декоративно-

прикладне 

мистецтво 

1 1 

Художня 

культура 
1 1 

Скульптура 1 1 

Основи изайну 1  

Мультимедійні 

технології в 

образотворчому 

мистецтві 

1 1 

Мистецькі 

техніки 
1 1 

Графіка 1 1 
 

Школи технологічного та інформаційно-технологічного профілів 
(художньо-проектного напряму освіти) 

Змістова структура навчання 

Профільні предмети клаcи 
10 11 

Художньо-проектна творчість  

(з елементами архітектури, ДПМ, етнодизайну, видів дизйну) 
5 5 

Декоративно-прикладне мистецтво  

(з елементами архітектонічної творчості та етнодизайну) 
5 5 

Основи дизайну (за видами дизайну: «Графічний дизайн», «WEB-дизайн», «Дизайн 

реклами», «Дизайн костюма» «Промисловий дизайн» «Дизайн середовища» 

«Ландшафтний дизайн») 

5 5 

Курси за вибором 10 11 
Художньо-проектна графіка в ДПМ та дизайні 1  

Композиція в ДПМ та дизайні  1 

Художнє проектування  1 1 

Художні техніки та технології 1 1 

Інформаційні технології в ДПМ та дизайні. 1  

Веб-дизай   

Дизайн інтер’єру  1  

Дизайн екстер’єру  1 

Реклама в ДПМ 1  

Дизайн реклами  1 

Моделювання одягу 1  

Архітектурне та ландшафтне проектування  1 

Психологія дизайн-діяльност 1  

Психологія реклами  1 

Психологія творчості 1 1 

Застосовується авторська синергетична за своєю сутністю інноваційна авторська педагогічна технологія розвивального навчання за 

спрямованістю на розвиток художньо-проектної творчостіпрофесора Вдовченка В.В.для розвитку креативного проектанта  

засобами художнього проектування під час вивчення профільних предметів такурсів за вибором 
 

Синтезовані галузеві компетентності в освітніх галузях «Мистецтво» та «Технології» 
 

П р о ф е с і й н а  т а  ф а х о в а  о с в і т а  у  В Н З  
Освітньо-кваліфікаційні рівні: молодший бакалавр, бакалавр, магістр 

 
Навчальні 

дисципліни: 

«Художня 

творчість»  

 Спеціалізації: 

«Образотворче мистецтво» 

«Скульптура», «Графіка» 

 Навчальні дисципліни: 

«Психологія творчості»  

в архітектурі, декоративно-

прикладному мистецтві, дизайні 

 Спеціалізація: 

«Декоративно

-прикладне 

мистецтво» 

 Спеціалізація: 

«Дизайн» 

(за видами 

дизайну) 

 

Синтезовані професійні та фахові компетентності в «Мистецтві» та «Техніці» 
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У комплексному педагогічному проектуванні синергетичної художньо- 
проектної діяльності у профільній школі в системі неперервної художньо- 
проектної освіти України, з дотриманням дидактичних принципів наступ-
ності та перспективності між ЗНЗ та ВНЗ важливим вихідним положенням 
є запропонована нами взаємозалежність сфер життєдіяльності та видів 
професійної діяльності у галузі дизайну, яка і покладена в основу структу-
рування змісту спеціалізації «Художньо- проектна творчість» за розділами 
та смисловими блоками у 10 та 11 класах. Див. табл. 2.2.3.

Таблиця 2.2.3.
ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ СФЕР ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА

ВИДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ГАЛУЗІ ДИЗАЙНУ
(За проф. В.В. Вдовченком, 2010)

Сфери життєдіяльності Види дизайну
Людина- природа Ландшафтний дизайн
Людина — художній образ Дизайн середовища
Людина — сфера обслуговування Дизайн костюма
Людина — техніка Промисловий дизайн
Людина — знаки інформації Графічний дизайн; веб-дизайн, дизайн реклами

Детальніше «Класифікацію основних видів дизайну за п’ятьма сферами 
життєдіяльності ми подаємо у табл. 2.2.4.

Художньо-проектна творчість у профільній школі, 
як вихідний компонент для отримання синтезованих галузевих компетентностей 

в освітніх галузях «Мистецтво» та «Технології» 
▼ 

Освітня галузь «Мистецтво»        Освітня галузь «Технології» 

▼                                                                               ▼ 

Пластичні (просторові) мистецтва 
▼                                                                                                                      ▼ 

Образотворчі мистецтва 
 

 Необразотворчі мистецтва 
 

� 
Живопис 

 � 
Скульптура 

 � 
Графіка 

� 
Архітектура 

 � 
Декоративне мистецтво 

 � 
Дизайн 

 
КОМПОНЕНТИ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У ЗНЗ 

 

Курси за вибором 
(художня складова) 

Змістова структура навчання 
Курси 

за вибором 
класи 

10 11 
Рисунок 1 1 

Живопис 1 1 

Композиція 1 1 

Декоративно-

прикладне 

мистецтво 

1 1 

Художня 

культура 
1 1 

Скульптура 1 1 

Основи изайну 1  

Мультимедійні 

технології в 

образотворчому 

мистецтві 

1 1 

Мистецькі 

техніки 
1 1 

Графіка 1 1 
 

Школи технологічного та інформаційно-технологічного профілів 
(художньо-проектного напряму освіти) 

Змістова структура навчання 

Профільні предмети клаcи 
10 11 

Художньо-проектна творчість  

(з елементами архітектури, ДПМ, етнодизайну, видів дизйну) 
5 5 

Декоративно-прикладне мистецтво  

(з елементами архітектонічної творчості та етнодизайну) 
5 5 

Основи дизайну (за видами дизайну: «Графічний дизайн», «WEB-дизайн», «Дизайн 

реклами», «Дизайн костюма» «Промисловий дизайн» «Дизайн середовища» 

«Ландшафтний дизайн») 

5 5 

Курси за вибором 10 11 
Художньо-проектна графіка в ДПМ та дизайні 1  

Композиція в ДПМ та дизайні  1 

Художнє проектування  1 1 

Художні техніки та технології 1 1 

Інформаційні технології в ДПМ та дизайні. 1  

Веб-дизай   

Дизайн інтер’єру  1  

Дизайн екстер’єру  1 

Реклама в ДПМ 1  

Дизайн реклами  1 

Моделювання одягу 1  

Архітектурне та ландшафтне проектування  1 

Психологія дизайн-діяльност 1  

Психологія реклами  1 

Психологія творчості 1 1 

Застосовується авторська синергетична за своєю сутністю інноваційна авторська педагогічна технологія розвивального навчання за 

спрямованістю на розвиток художньо-проектної творчостіпрофесора Вдовченка В.В.для розвитку креативного проектанта  

засобами художнього проектування під час вивчення профільних предметів такурсів за вибором 
 

Синтезовані галузеві компетентності в освітніх галузях «Мистецтво» та «Технології» 
 

П р о ф е с і й н а  т а  ф а х о в а  о с в і т а  у  В Н З  
Освітньо-кваліфікаційні рівні: молодший бакалавр, бакалавр, магістр 

 
Навчальні 

дисципліни: 

«Художня 

творчість»  

 Спеціалізації: 

«Образотворче мистецтво» 

«Скульптура», «Графіка» 

 Навчальні дисципліни: 

«Психологія творчості»  

в архітектурі, декоративно-

прикладному мистецтві, дизайні 

 Спеціалізація: 

«Декоративно

-прикладне 

мистецтво» 

 Спеціалізація: 

«Дизайн» 

(за видами 

дизайну) 

 

Синтезовані професійні та фахові компетентності в «Мистецтві» та «Техніці» 
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Таблиця 2.2.4.

КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ДИЗАЙНУ 
ЗА П’ЯТЬМА СФЕРАМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

(За проф. В.В. Вдовченком, 2010)
інженерний, комерційний, промисловий (індустріальний),

архітектурний, транспортний, міський
дизайн у сфері техніки



дизайн у сфері при-
роди

ландшафтний дизайн,
фітодизайн


ВИДИ ДИЗАЙНУ

за п’ятьма сферами 
життєдіяльності



дизайн у сфері людини:
дизайн одягу, коучинг, ди-
зайн менеджменту, дизайн 
маркетингу, педагогічний 

дизайн
 

дизайн у сфері художній образ
арт дизайн, дизайн середовища

(екстер’єрів, інтер’єрів)

дизайн у сфери знакова система:
графічний дизайн,

веб-дизайн, дизайн реклами

Узгоджені нами три компоненти художньо- проектної профільної осві-
ти склали основу для побудови нової дидактичної системи художньо- 
проектної профільної освіти:

1) Класифікація професій засферами життєдіяльності (за акад. Є.О. Клі-
мовим);

2) Класифікація світу професій за типологією особистості та привабливо-
го професійного середовища (за Дж. Голландом);

3) Види дизайну (за проф. В.В. Вдовченком, 2015).
Схему взаємозалежності сфер життєдіяльності, типології особистості 

та привабливого професійного середовища, видів дизайну у побудованій 
нами новій дидактичній системі художньо- проектної профільної освіти 
за трьома узгодженими компонентами, ми подаємо в табл. 2.2.5.

Таблиця 2.2.5.

ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ СФЕР ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, 
ТИПОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ ТА ПРИВАБЛИВОГО 

ПРОФЕСІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА, ВИДІВ ДИЗАЙНУ

Класифікація професій за-
сферами життєдіяльності.

(за акад. Є.О. Клімовим)

Класифікація світу про-
фесій за типологією осо-

бистості та привабливого 
професійного середовища

(за Дж. Голландом)

Види дизайну
(за проф. В.В. Вдов-

ченком)

10 клас 11 клас 10–11 класи
Людина- природа

реалістичний тип професій
Ландшафтний дизайн

Людина – техніка Промисловий дизайн
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Людина – художній образ
професії художнього вироб-
ництва

Дизайн середовища

Людина – сфера обслугову-
вання

соціальний тип
Дизайн костюма,
етнодизайн

Людина – знаки інформації інтелектуальний тип
Графічний дизайн;
веб-дизайн, дизайн реклами

Місцеві особливості художнього виробництва визначають вибір вищих 
навчальних закладів для відкриття певних спеціальностей, а профільних 
навчальних закладів, які зараз входять до навчальних комплексів універ-
ситетів — відкривають профілі та спеціалізації, узгоджені із спеціальностя-
ми вищої школи.

Розглянемо особливості блокового педагогічного проєктування спеціа-
лізації «Художньо- проектна творчість». Система блокового проєктуван-
ня була розроблена автором у 2004 році. Вона базується на чіткому струк-
туруванні змісту навчальних програм профільного навчання, починаючи 
з допрофільної підготовки. Див. табл. 2.2 6

Таблиця 2.2.6.
Дотримання дидактичних принципів наступності 

та перспективності
вивчення«Художньо- проектної творчості»

у неперервній художньо- проектній освіті 5–9, 10–11 класи

ДОПРОФІЛЬНА ПІДГОТОВКА
«Трудове навчання: основи дизайну» (5–9 кл.) для загальноос-

вітніх навчальних закладів нового типу: ліцеїв, гімназій, коле-
джів (2008). Автори: Вдовченко В.В. та ін.

Загальний тематичний план

№  Розділи
К-сть год для розд у кл

5 6 7 8 9
Основна частина. Сучасний дизайн 

і макетні технології
26 26 52 52 26

1 Вступ 2 2 4 4 2
2 Реалістичний тип професії 8 8 16 16 8

3
Інтелектуальний і конвенціальний типи 
професій

4 4 8 8 4

4 Соціальний тип професій 4 4 8 8 4
5 Професії художнього виробництва 4 4 8 8 4
6 Резерв часу 3 3 6 6 3
7 Підсумкове заняття 1 1 2 2 1

Варіативна частина. Етнодизайн 9 9 18 18 9
1 Вступ 1 1 2 2 1
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2 Ландшафтний і промисловий дизайн 1 1 2 2 1
3 Дизайн костюма 1 1 2 2 1
4 Графічний дизайн. WEB-дизайн 1 1 2 2 1

5
Протодизайн — декоративно- ужиткове мис-
тецтво. Дизайн середовища

1 1 2 2 1

6 Резерв часу 3 3 6 6 3
7 Підсумкове заняття за рік 1 1 2 2 1

Всього за рік 35 35 70 70 35

Програма профільної підготовки за тими ж змістовими лініями та смис-
ловими блоками продовжує навчання у 10 12 (11) класах Див табл. 2.2.7. 
та табл. 2.2.8

Таблиця 2.2.7.
ПРОФІЛЬНА ПІДГОТОВКА

«ОСНОВИ ДИЗАЙНУ», 10–12 класи. Програма профільного 
навчання для загальноосвітніх навчальних закладів 

з трудового навчання (2008)
Автори: Вдовченко В.В. та ін.

Загальний тематичний план

Пор. № розд у класах Розділи
К-сть год для розд. 

у кл.
10 11 12 10 11 12
1 1 1 Вступ 5 5 5
2 Засоби виразності у дизайн- проектах 35

2
Художньо- графічна культура у дизайн- 
проектах

35

2 Проектно- художня культура 35
3 Графічний дизайн 40
4 WEB-дизайн 40

3 Дизайн костюма 40
4 Промисловий (індустріальний) дизайн 40

3 Ландшафтний дизайн 40
4 Дизайн середовища 40

5 5 5 Резерв навчального часу 50 50 50
6 6 6 Підсумкові заняття 5 5 5

Усього 175 175 175
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Таблиця 2.2.8

Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. (2010).
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ОСНОВИ ДИЗАЙНУ».

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ.
Автори: Вдовченко В.В. та ін.

Загальний тематичний план. 10–11 класи
Пор № розд. 

у кл.
Розділи

К-сть год для 
розд. у кл.

10 11 10 11
1 1 Вступ 5 5
2 Засоби виразності у дизайн- проектах 50
3 Графічний дизайн 50
4 WEB-дизайн 50

2 Художньо- графічна культура у дизайн- проектах 35
3 Промисловий (індустріальний) дизайн 40
4 Вступ 5
5 Проектно- художня культура 35
6 Дизайн середовища 40

5 7 Резерв навчального часу 50 45
6 8 Підсумкові заняття 5 5

Усього 210 210

Система блокового проєктування 2004–2010 роках базувалася на знаннє-
вому принципі (знання, уміння, навички — ЗУНи). Див. табл. 2.2.6–8. Після 
прийняття у 2011 роках нового Державного стандарту блокове проєктування 
у 2011–2016 роках здійснювалось за принципом орієнтації на предметні та га-
лузеві компетенції, за принципом кінцевого результату — компетентнісним. 
Подаємо результати блокового проєктування за спеціалізацією «Художньо- 
проектна творчість»: тематичний план. Див. табл. 2.2.9–10.; загальна струк-
тура профільного предмету «художньо- проектна творчість». Див. табл. 2.2.11

Таблиця 2.2.9.

БЛОКОВЕ ПЕДАГОГІЧНЕ ПРоєктування У 2015–17 РОКАХ
Навчальна програма для 11-річної школи. Технології. 10–11 класи.

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів. Спеціалізація «Художньо- проектна творчість».

Технологічний напрям. технологічний профіль.
Загальний тематичний план. 10–11 класи

Пор № у кл. Розділи К-сть год у кл.
10 11 10 11

Вступ 5 5
1 Основи художньо- проектної творчості в ДПМ 100
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1
Основи художньо- проектної творчості в дизайнер-
ській діяльності

100

2
Модулі за видами ДПМ, етнодизайну (на вибір вчи-
теля)

100

2 Модулі за видами дизайну (на вибір вчителя) 100
Підсумкові заняття 5 5
Усього 210 210

Таблиця 2.2.10.
ТЕМАТІЧНІЙ ПЛАН. 10–11 КЛАСИ

№  Назва розділів
К-сть год

тео-
рет

практ
всьо-

го
10 клас. Декоративно- прикладне мистецтво, етнодизайн 210

Вступ 5 5
1 Основи художньо- проектної творчості в ДПМ 20 85 105
2 Модулі за видами ДПМ, етнодизайну (на вибір вчителя) 100

Підсумкове заняття 5 5
11 клас. Основи дизайну 210

Вступ 5 5

1
Основи художньо- проектної творчості в дизайнерській 
діяльності

20 85 105

2 Модулі за видами дизайну (на вибір вчителя) 100
Підсумкове заняття 5
Разомза 10–11 класи 420

Таблиця 2.2.11.
ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ПРОФІЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ

«ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНА ТВОРЧІСТЬ», 10–11 КЛАСИ, 2015 рік

Смислові блоки
10-й клас 11-й клас

Основні розділи
Основи творчості, художньої, 

графічної, проектної 
підготовка

(теорія, навчально- 
тренувальні вправи)

Основи художньо- 
проектної творчості 

в ДПМ

Основи художньо- проектної 
творчості в дизайнерській 

діяльності

Ознайомлення в теорії та під 
час практичних робіт з ви-
дами: ДПМ, етнодизайну, 

дизайну

Модулі за видами ДПМ, 
етнодизайну

(на вибір вчителя)

Модулі за видами дизайну
(на вибір вчителя)

Творчий проект. Захист творчого проекту. Презентація.
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Розглянемо особливості інноваційних підходів у вивченні спеціалізації 
«Художньо- проектна творчість». Спеціалізація «Художньо- проектна твор-
чість» має особливості вивчення, застосування інновацій у методиці викла-
дання та педагогічній технології розвивального навчання учня-проекту-
вальника.

Інноваційні підходи вивчення спеціалізації «Художньо- проектна твор-
чість» базуються на авторській педагогічній технологіії розвивального 
навчання за спрямованістю на розвиток художньо- проектної творчості. Cу-
часні підходи до розробки навчально- методичного комплекту з «Художньо- 
проектної творчості» для профільної школи у неперервній системі націо-
нальної художньо- проектної освіти України практично реалізовані у таких 
основних концептах:

1. Урок, заняття спрямовані на високі кінцеві результати з підвищення 
якості й ефективності навчання, на всебічний розвиток особистості май-
бутнього майстра декоративно- прикладного мистецтва, дизайнера.

2. Інноваційна технологія розвивального навчання передбачає комфорт-
ність вчителя й учнів у системі їхньої взаємодії, яка будується на основі 
співробітництва, співтворчості.

3. Переважання в процесі навчально- пізнавальної діяльності діалогічно-
го стилю спілкування «учитель–учень», «учень–учитель»; «учень–учень».

4. Побудова заняття з врахуванням в компонентах педагогічних умов (змі-
сті, методиці, організаційних формах, предметно розвивальному середови-
щі): програмних вимог; можливостей та творчого потенціалу вчителя, учнів.

5. Чіткість дидактичної схеми кожного типу уроку, заняття: оволо-
діння предметними та галузевими художньо- проектними та проектно- 
технологічними компетентностями.

6. Комплексне розв’язання завдань навчання, розвитку, виховання.
7. Підвищення ефективності, продуктивності заняття завдяки раціональ-

ній структурі, яка відповідає дидактичному призначенню.
8. 3астосування на занятті різноманітних форм, методів, засобів навчан-

ня, методик, сучасного предметно- розвивального середовища.
9. 3астосування вітчизняних, зарубіжних інноваційних технологій нав-

чання, авторських педагогічних технологій викладання.
10. Використання активних організаційних форм проведення уроку, за-

няття.
11. Організація та використання особистісно- зорієнтованого предметно- 

розвивального середовища.
12. 3абезпечення міжпредметних зв’язків на рівнях вербальної та візу-

альної інформації, тактильної кінестетичної інформації, в процесі вико-
нання міжпредметних особистісно- зорієнтованих творчих проектів.

13. Здійснення диференціації та індивідуалізації навчальної діяльності 
учнів.

14. Педагогічне керівництво навчально- пізнавальною діяльністю учнів.
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15. Створення належних матеріальних, морально- психологічних, гігієніч-
них, естетичних умов для особисто- зорієнтованої навчально- пізнавальної 
діяльності учнів.

16. Навчання проводиться за затвердженим календарно- тематичним 
планом.

17. Розвивати художньо- образне мислення, активність учнів, навчати їх 
різним прийомам творчого та критичного мислення.

18. Забезпечувати міцне засвоєння основного, функціонального та осо-
бистісно привабливого на занятті.

19. Навчати учнів поповнювати свої знання самостійно, за інноваційним 
методом авторського портфоліо, як технології збору й аналізу інформації.

20. Формувати науковий світогляд, необхідність і вміння діяти відповід-
но до нього.

21. Розвивати: спостережливість, ініціативу, потребу в творчій діяльності, 
уміння діяти в нестандартних умовах.

22. Формувати інтелектуальні риси людини сучасного суспільства, з орі-
єнтацією на міжнародну інтеграцію.

23. Знайомити учнів із сучасними і новітніми досягненнями у сфері мис-
тецтва, техніки, сучасних та новітніх проектних і промислових технологій.

24. Гармонійно поєднувати і правильно використовувати різні методи 
навчання — словесний ілюстративний, метод практичних робіт.

25. Використовувати сучасні технічні засоби, дидактичний матеріал 
на паперових та електронних носіях.

26. Поєднувати індивідуальне навчання з формами колективної роботи.
Важливим дидактичним аспектом профільного навчання за спеціаліза-

цією «Художньо- проектна творчість» є продуктивність засвоєння навчаль-
ного матеріалу, із застосуванням активних та інтерактивних форм і мето-
дів навчання в сучасному навчально- виховному процесі із застосуванням 
авторської педагогічної технологіії розвивального навчання за спрямова-
ністю на розвиток художньо- проектної творчості. В табл. 2.2.12. подаємо 
узагальнені результати експериментальних педагогічних досліджень.

Таблиця 2.2.12.

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ «ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНОЇ ТВОРЧОСТІ»

У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ
із застосуванням активних та інтерактивних форм і методів навчання

в сучасному навчально- виховному процесі
із застосуванням авторської педагогічної технології 

розвивального навчання Узагальнені результати експериментальних 
педагогічних досліджень:
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лекція- монолог 5% Кредо інтерактивного навчання:
Понад 2400 років тому Конфуцій сказав:
Те, що я чую — я забуваю.
Те, що я бачу й чую — я трохи пам’ятаю.
Те, що я чую, бачу й обговорюю —
я починаю розуміти.
Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю –
я набуваю знань і навичок.
Коли я передаю знання іншим —
я стаю майстром.

читання (самостійне) 10%
аудіо- відеонавчання 20%
показ (демонстрація) 30%
дискусійна група (обговорення навчального 
матеріалу в малій групі) 

50%

практика у процесі діяльності 75%

навчання інших (учень навчає учня) 90%

Розгялнемо методику вивчення спеціалізації «Художньо- проектна 
творчість». Ознайомлення з художньо- проектною діяльністю в різних 
напрямах ДПМ (10 клас), видах дизайну (11 клас) у «Вступі» побудовано 
за принципом: від глобального, цілісного — до конкретного, детального. 
Оволодіння навчальною художньо- проектною діяльністю буде здійсню-
ватися від початкових навчально- тренувальних вправ у всіх видах ДПМ 
та дизайну до особистісного свідомого вибору професійних уподобань, на-
пряму подальшої фахової підготовки.

Компетентнісно зорієнтована профільна підготовка майбутніх майстрів 
ДПМ та дизайнерів — одне з основних завдань профільного навчання 
як допрофесійної та довузівської підготовки, що стоїть в системі неперерв-
ної художньо- проектної освіти України. Вирішенню цього завдання сприяє 
введення в навчальний план профільної школи додаткових факультативів, 
курсів за вибором, запропонованих автором програми на вибір адміністра-
ції, вчителів, батьків та старшокласників в залежності від: домінування 
художніх промислів в регіоні, області, районі, місті, селі; наявності в про-
фільній школі педагогічних кадрів для навчання за обраною спеціалізаці-
єю; комплектації навчальної майстерні профільної школи для відповідно-
го напряму ДПМ обладнанням, засобами праці, матеріалами; попередньої 
зорієнтованості учнів на конкретні професійні та вищі навчальні заклади, 
з гарантованим подальшим працевлаштуванням після їх закінчення.

Зміст навчальної програми за спеціалізацією «Художньо- проектна творчість» 
спрямований на комплексне вивчення теорії та практики художньо- проектної 
творчості у ДПМ та різних видів дизайну під час профільного навчання.

2.3. ПРОЄКТУВАННЯ ЗМІСТУ 
ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ 
ШКОЛІ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «ОСНОВИ 

МАШИНОЗНАВСТВА» (ТУТАШИНСЬКИЙ В.І.).
Зміст цієї частини розділу розкривається у підтемах: «Сучасні проблеми 

проєктування змісту профільного навчання старшокласників із основ ма-
шинознавства»; «Педагогічний досвід і наукове обґрунтування структури 
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змісту профільного навчання старшокласників із основ машинознавства»; 
«Модель системи профільного навчання старшокласників за спеціалізаці-
єю «Основи машинознавства»; «Особливості профільного навчання стар-
шокласників за спеціалізацією «Основи машинознавства».

Розглянемо сучасні проблеми проєктування змісту профільного нав-
чання старшокласників із основ машинознавства. Як вже зазначало-
ся у розділі І, педагогічне проєктування технологічної освіти передбачає 
розроблення наукової основи проєктування, прогностичне обґрунтування 
і визначення місії технологічної освіти, а також мети, завдань і змісту кож-
ного з етапів навчання.

Відповідно до перспектив інноваційного розвитку та Концепції технологіч-
ної освіти, її місія — створення умов для цілісного фізичного, інтелектуально-
го, соціального і духовного розвитку особистості, формування технологічної 
культури, виховання внутрішньої потреби й поважного ставлення до праці, 
готовності до професійного самовизначення та успішної творчої предметно- 
перетворювальної діяльності у високотехнологічному суспільстві.

Метою профільної технологічної освіти у старшій школі є формування 
творчої особистості, готової до соціально- професійного самовизначен-
ня і предметно- перетворювальної діяльності у обраній сфері діяльності.

Профільна технологічна освіта має допомогти випускникам шкіл знайти 
своє місце у житті, підготувати їх до свідомого соціального і професійного 
вибору. Здійснення такого вибору можливе в середовищі, максимально на-
ближеному до майбутньої професійної діяльності та в процесі творчої при-
родовідповідної діяльності, що відповідає покликанню кожної особистості.

Творча діяльність практично кожної особистості людини в сучасних 
умовах відбувається в технічному середовищі. Для створення будь-якого 
продукту чи надання послуги сучасній людині необхідні відповідні засоби 
і технології. Поняття «технічне середовище» відображає залежність та вза-
ємозв’язок умов, що забезпечують діяльність людини, її розвиток, взаємо-
дію з технікою і технологіями.

Сама по собі техніка є тільки засобом, що сприяє продуктивній діяльно-
сті і може принести користь чи шкоду в залежності від того, на що її спря-
мовує і як використовує людина.

Головною у взаємодії людини і техніки є людина. Людина створює тех-
нічне середовище і змінює його. А те, наскільки вона буде освіченою, під-
готовленою до використання техніки, діяльності в технічному середовищі, 
взаємодії з технічними об’єктами, є проблемою навчання.

Технічне середовище утворюють машини, технічні системи, механізми, 
пристосування, інструменти та інші засоби, якими користується людина 
в своїй технологічній діяльності. Для ефективного використання техніки 
і технологій, забезпечення соціально- професійного орієнтування на ринку 
праці та безпечного поводження в технічному середовищі необхідно його 
вивчати.
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Машини — головний об’єкт техніки і технічного середовища, а машино-
будування — галузь промисловості, яка забезпечує засобами виробництва 
усі галузі економічної діяльності, безпосереднє впливає на конкурентоспро-
можність країни та її оборонний потенціал. Тому вивчення основ маши-
нознавства у старшій профільній школі є важливим і особливо актуальним 
в умовах кризи виробництва в України та загрози її національній безпеці.

Зупинимося на розгляді науково- педагогічного досвіду і теоретичного 
обґрунтуванні структури змісту профільного навчання старшоклас-
ників із основ машинознавства. Спроби розробити зміст навчання з основ 
машинознавства в Україні здійснюються не вперше. Ще у 1969 році курс 
«Основи машинознавства» для учнів старшої школи було запропонова-
но академіком М. Жиделевим. Вченим було розроблено програму «Прак-
тикум з машинознавства у VIII–X класах міської середньої школи». Цей 
курс складався з трьох розділів: елементи технології; основні відомості 
про механізми і машини; автомобіль. У перший розділ входили три теми: 
машинобудівні матеріали (6 годин), обробка металів різанням (18 годин) 
та збирання і обробка виробів, які виконанні з металу та інших матеріалів 
(16 годин). Розділ другий також мав три теми: деталі машин та їх з’єднання 
(8 годин), будова і робота механізмів (28 годин), будова і робота машин (20 
годин). Що стосується третього розділу, то він повністю був присвячений 
будові та експлуатації автомобіля і вивчався у 10 класі середньої школи. 
Обсяг його становив 68 годин. Курс машинознавства в той час в основному 
був орієнтований саме на вивчення будови і експлуатації автомобіля [25].

Розроблений М.А. Жидєлевим курс з основ машинознавства сприяв про-
фесійній орієнтації та підготовці фахівців (механіків, токарів, автослюса-
рів, водіїв) насамперед для потреб індустріального виробництва.

Програма з машинознавства, розроблена цим же автором, для середніх спе-
ціальних навчальних закладів дещо відрізнялася від тієї, яка вивчалася в шко-
лі того часу. Предмет машинознавства передбачав вивчення теоретичних 
основ роботи гідравлічних і теплових двигунів, насосів, теплоенергетичних 
установок і атомних електростанцій. Результатом вивчення цього предмета 
повинні були бути загальні теоретичні знання, які необхідні для успішного 
засвоєння спеціальних предметів. У навчальну програму входило чотири роз-
діли: основні відомості з гідравліки. Насоси і гідравлічні двигуни (9 годин); ос-
нови технічної термодинаміки і теорії теплопередачі (27 годин); паливо, топки 
і котельні установки (12 годин); компресори, теплові двигуни та установки (21 
година). Програма була зорієнтована на підготовку майбутніх інженерів.

У 1970 році вийшла друком програма з машинознавства, підготовлена 
українськими вченими за ред. Д.О. Тхоржевського, для студентів спеці-
альності «Загальнотехнічні дисципліни і праця». Програма була комплек-
сною і складалася з шести самостійних дисциплін: технологія конструк-
ційних матеріалів (50 годин); опір матеріалів (51 година); деталі машин 
і підіймально- транспортні машини (60 годин); теорія механізмів і машин 
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(30 годин); гідравліка і гідравлічні машини (30 годин); загальна теплотех-
ніка і теплові машини (44 години). Вона повністю виключала всі конструк-
торські розрахунки, опис специфіки конструкцій, тощо, які є характерними 
для вищих технічних закладів. Всі розділи були побудовані так, щоб роз-
крити фізичний зміст робочих процесів, які пов’язані з виготовленням ма-
шин, а передача програмного матеріалу студентам мала чітку професійну 
спрямованість і була політехнічною.

У 1985 році колектив авторів (Ю.П. Колосвєтов, М.С. Корець, І.Г. Трегуб) 
розробили нову програму з машинознавства майбутніх вчителів трудового 
навчання. Курс машинознавства складався з таких розділів: основи теорії 
механізмів і машин (14 годин); основи опору матеріалів (10 годин); деталі 
машин (26 годин); основи теплотехніки (12 годин); основи гідравліки (8 го-
дин). Ця програма за обсягом суттєво відрізнялася від програм підготовки 
інженерів у політехнічних інститутах.

Реформа загальноосвітньої і професійної школи передбачала більш гли-
боке поєднання навчання з виробництвом, тому досить гостро ставилося 
питання про технічну підготовку вчителів трудового навчання. Відповідно 
до цього у 1987 році колективом науковців (А.А. Антонов, Н.Т. Дружкова, 
Н.Н. Лавров, С.А. Ярхо та ін.) була розроблена нова програма з маши-
нознавства. Курс машинознавства для студентів загальнотехнічних фа-
культетів педагогічних інститутів складався з семи розділів: теоретична 
механіка (54 години); опір матеріалів (30 годин); теорія машин і механіз-
мів (34 години); деталі машин (50 годин); гідравліка (40 годин); загальна 
теплотехніка (22 години); автомобіль (40 годин).

У 1991 році В.А. Курок розробив авторську програму з машинознавства для 
спеціальності «Праця». Програма була розроблена у відповідності до того-
часної реформи вищої школи, яка вимагала інтеграції споріднених навчаль-
них дисциплін, що дозволило б розглядати явища у всебічному зв’язку, 
сприймати світ у його цілісності. Щоправда, даний курс називався «Технічна 
механіка». Автор об’єднала навчальний матеріал з дисциплін «Технічна ме-
ханіка», «Опір матеріалів», «Теорія машин і механізмів» та «Деталі машин» 
у курс «Технічна механіка». Програма була спробою синтезу загальнотехніч-
них знань за ознакою спільності методу їх вивчення і орієнтувала на вивчен-
ня мінімуму, який потрібний вчителям трудового і професійного навчання.

Аналіз завдань, структури і змісту розроблених дотепер навчальних про-
грам з основ машинознавства надає можливість зробити висновок, що всі 
раніше створені навчальні програми базувалися на теоріях окремих техніч-
них наук і автономних дисциплін (теорія механізмів і машин, теоретична 
механіка, матеріалознавство, деталі машин; основ теплотехніки та гідрав-
ліки), які наповнювали зміст машинознавства недостатньо систематизова-
ними і багатьма не взаємозв’язаними знаннями.

Кардинально змінилося ставлення до машинознавчої підготовки вчи-
телів трудового навчання за часів незалежності України, коли колектив 
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авторів у складі П.В. Дмитренка, Р.О. Захарченка, М.С. Корця, В.К. Сидо-
ренка і за редакцією професора Д.О. Тхоржевського розробили програму 
з машинознавства для спеціальності «Трудове навчання». Програма була 
розроблена на основі сучасної загальноприйнятої наукової класифікації 
машин. Програма складається з трьох розділів: енергетичні машини; ро-
бочі машини; контрольно- інформаційні машини. Порівняно з аналізом 
попередніх програм, вона залишається найбільш вдалою на сьогоднішній 
день і відповідає вимогам галузевого стандарту вищої освіти за спеціаль-
ністю «Трудове навчання». За нею, вивчення курсу машинознавства перед-
бачає ознайомлення майбутніх вчителів трудового навчання (технологій) 
з основними видами машин у відповідності до їх класифікації, з техніко- 
технологічними можливостями та конструктивними особливостями ма-
шин. Вивчення даного матеріалу визначається вимогами професійно- 
кваліфікаційної характеристики вчителя трудового навчання (технологій).

Засвоєння комплексних інтегрованих відомостей на основі класифікації 
машин формує системні знання, які сприяють більш глибокому розумінню 
принципів будови та роботи сучасної техніки, виділенню спільних за будо-
вою та роботою ланок у різних технічних об’єктах.

Термін «машинознавство» об’єднує, окрім навчальних дисциплін, також 
комплекс наукових досліджень із найбільш загальних питань, пов’язаних 
з машинобудуванням, незалежно від галузевої приналежності та цільового 
призначення машин.

Машинознавство визначається як наука про створення і раціональну 
експлуатацію машин.

Основними розділами цієї науки є: теорія машин і механізмів; матеріа-
лознавство; динаміка і міцність машин; теорія тертя і зношування; надій-
ність і довговічність машин; технологія машинобудування; теорія автома-
тичного керування машинами.

Тепер систематизований курс машинознавства на основі наукових знань 
вивчається у багатьох технічних навчальних закладах різних рівнів акре-
дитації відповідно до визначеної формули спеціальності 05.02.02 — «Ма-
шинознавство». Формула спецiальностi визначає, що машинознавство — 
галузь науки і техніки, яка розв’язує проблеми проєктування, розрахунків, 
методів і засобів експериментального визначення стану, випробування, 
виготовлення, експлуатації та ремонту деталей, вузлів, окремих механіз-
мів і машин загалом, створення раціональних конструкцій, підвищення 
працездатності, надійності та довговічності деталей і вузлів машин, роз-
роблення нових і вдосконалення наявних технічних і конструкторських 
рішень, які забезпечують підвищення якості та ефективності роботи, неза-
лежно від галузі техніки та призначення машин.

Таким чином, зміст освіти у вищих технічних навчальних закладах пе-
редбачає вивчення загальних проблем машинознавства, принципів ство-
рення машин, методів розрахунків і конструювання деталей і вузлів ма-
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шин, системний аналіз конструкцій та узагальнення інженерного досвіду 
проєктування машин, шляхи підвищення питомих показників машин, удо-
сконалення наявних конструкцій з метою підвищення коефіцієнта корис-
ної дії та зменшення маси машин.

Перед загальноосвітньою школою не стоїть завдання підготовки фахів-
ців. У змісті загальної середньої освіти основної школи на прикладі дере-
во та металообробних верстатів вивчаються тільки технологічні машини 
і елементи машинознавства. В учнів не формуються системні знання про 
техніку і проектно- технологічна компетентність з основ машинознавства.

Враховуючи зазначене та результати проведеного аналізу програм з ма-
шинознавства для вищих навчальних закладів, важливим є визначення 
змісту профільного навчання старшокласників з основ машинознавства.

Сучасна профільна технологічна освіта структурується за такими змісто-
вими лініями:

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 у сфері матеріальної культури.
Усі змістові лінії є наскрізними для основної та старшої школи і повинні 

забезпечувати дотримання принципу наступності між початковою, основ-
ною, старшою школою та вищою освітою.

Змістове наповнення предметів освітньої галузі повинно мати чіт-
ко виражену прикладну спрямованість і реалізуватися через проектно- 
технологічну діяльність учнів.

Завдяки інтеграції знань з різних галузей наук і виробництва у процесі 
технологічної освіти, крім формування проектно- технологічної компетент-
ності, мають здійснюватися формування провідних ключових компетен-
цій: навчальної (графічна, технічна, технологічна, проектна), культурної, 
здоров’язберігаючої, інформаційної, соціальної, підприємницької.

Основу змісту профільної технологічної освіти повинні складати об’єкти 
техніки і технологій.

За повнотою набору функціональних органів та їх складністю вся техніка 
може бути поділена на три великих класи:

1. найпростіші технічні пристрої (знаряддя праці), які мають лише 
один функціональний орган — технологічний.

2. машини, до яких відносяться об’єкти техніки, що мають всі функціональ-
ні органи, або ж у яких відсутній тільки орган автоматичного управління.

3. технічні системи, що складаються з комплексу машин, об’єднаних 
у системи зі складною ієрархічною структурою.

До технічних пристроїв можна віднести ручні інструменти, верстаки, по-
бутові прилади, у яких відсутній енергетичний і керуючий орган.
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До числа машин відноситься найбільша кількість об’єктів техніки, що 
призначені для виконання роботи та перетворення енергії. Деякі з машин 
— дерево та металообробні верстати вивчаються в основній школі.

Прикладами технічних систем є автоматичні лінії, енергетичні, тран-
спортні та інші великі системи. З ними випускники основної школі 
ще не знайомі. Тому вивчати їх доцільно у старшій школі.

Техніка

Технічні пристрої Машини Технічні системи

Техніка сучасного виробництва — це здебільшого машини (енергетичні, 
робочі, інформаційні). Різні машини між собою мають багато спільного. Всі 
машини споживають енергію та виконують певну роботу.

Визначення принципу роботи машини, її функцій надає можливість 
встановити, до якого типу належить машина і важливе для вивчення ос-
нов машинознавства. Саме теорія класифікації сучасних машин є науковим 
підґрунтям змісту машинознавства.

Наявність теорії класифікації машин, розвиток технологій машинобуду-
вання та сучасні дослідження діяльності людини в технічному середовищі 
надають можливість для систематизації і диференціації змісту профіль-
ного навчання технологій, проєктування структури і змісту спеціалізації 
 «Основи машинознавства».

Ураховуючи викладене у п. 2.3.1 та 2.3.2, можна зробити висновок, що 
структура змісту спеціалізації «Основи машинознавства» складається 
із сукупності таких розділів: І. Людина, машини і технічні системи; ІІ. «Де-
талі та механізми машин»; ІІІ. «Проєктування, конструювання та ви-
пробування машин»; ІV. «Технології машинобудівного виробництва»; 
V. «Соціально- професійна орієнтація та майбутня професійна кар’єра».

Розглянемо «Модель системи профільного навчання старшокласниківза 
спеціалізацією «Основи машинознавства». Досягнення мети і реалізація ос-
новних завдань профільної технологічної освіти здійснюється через проектно- 
технологічну систему навчання, модель якої подаємо у вигляді блок-схеми.

Система технологічної освіти визначає досягнення освітньої мети, перед-
бачає реалізацію її завдань через педагогічну проектну технологію, впли-
ває на ефективність формування ключових і предметних компетентностей.

Провідними теоретико- методологічними засадами проектно- технологічної 
системи навчання є принципи проблемності, творчої активності, інтеграції 
змісту освіти.
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Система технологічної освіти визначає досягнення освітньої мети, перед-
бачає реалізацію її завдань через педагогічну проектну технологію, впли-
ває на ефективність формування ключових і предметних компетентностей.

Провідними теоретико- методологічними засадами проектно- технологічної 
системи навчання є принципи проблемності, творчої активності, інтеграції 
змісту освіти.

Системоутворюючою складовою системи профільної технологічної освіти 
є проектна технологія, як творча навчально- трудова діяльність, що перед-
бачає вивчення проблеми, визначення способів її розв’язання, розроблення 
конструкції виробу і технології його виготовлення, а також реалізацію об’єкта 
проєктування. Вона спрямована на формування в учнів певної системи твор-
чих здібностей, інтелектуальних якостей, предметно- перетворюючих умінь.

У проектно- технологічній системі навчання реалізується ідея про ор-
ганічне поєднання аналітичних, прогностичних і проектних умінь 
із засвоєнням практичних навичок і здобуття учнями знань у процесі 
проблемно- пошукової діяльності під час вивчення базового та профіль-
ного предмета, що відповідає інтересам, здібностям, професійним намірам 
і життєвим перспективам особистості.

Мета: формування творчої особистості,
підготовленої до соціально- професійного самовизна-

чення та предметно- перетворювальної діяльності
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Результат — готовність до соціально- професійного 
самовизначення та проектно- технологічна 

компетентність із машинознавства

Освітнє середовище

Проектна технологія
Цільовий компонент

Завдання профільного навчання з предмета
«Основи машинознавства»

Змістовий компонент
Зміст спеціалізації «Основи машинознавства»

Принципи навчання: проблемності, творчої активності, 
доступності, наочності, інтеграції змісту освіти.

Базовий предмет
«Технології»

Профільний 
предмет

Інтеграційний компонент
Інтегровані знання та конструктивні уміння

Діяльнісний компонент
Методи і засоби проектної діяльності
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Провідними педагогічними умовами набуття учнями компетенцій у про-
цесі профільної технологічної освіти є:

— наявність у навчальному плані достатньої кількості годин на вивчення 
профільного предмета та можливостей для його вибору;

— створення програмно- методичного забезпечення і матеріально- 
технічної бази для вивчення профільного предмета «Основи машинознав-
ства»;

— якісна підготовка вчителів технологій;
— співпраця учнів і вчителів у реалізації мети технологічної освіти;
— поширення педагогічних технологій, орієнтованих на особистість 

учня, зокрема проектної, профорієнтаційної, інтерактивної, що ґрунту-
ються на спільній колективній меті та співпраці всіх учасників навчально- 
виховного процесу.

Розглянемо особливості змісту програми профільного навчання стар-
шокласників за спеціалізацією «Основи машинознавства». Особливості 
змісту програми профільного навчання старшокласників за спеціалізаці-
єю «Основи машинознавства» пов’язані з її метою та завданнями, новою 
структурою загальної середньої освіти та її інноваційними структурою 
і змістом.

Метою програми є формування предметної проектно- технологічної ком-
петентності учнів у процесі профільного навчання з основ машинознавства, 
розвиток якостей технологічно освіченої особистості, реалізація її творчого 
потенціалу, підготовка старшокласників до професійного самовизначення 
та соціалізації у високотехнологічному, інформаційному суспільстві.

Навчальна програма ґрунтується на особистісно орієнтованому, компе-
тентнісному та діяльнісному підходах у навчанні й спрямована на інтегра-
цію загальної середньої освіти в європейський освітній простір, а також 
модернізацію та приведення змісту технологічної освіти у відповідність 
до вимог Національної рамки кваліфікацій, Державного стандарту базової 
і повної загальної середньої освіти у галузі «Технології».

Завданнями програми є:
• виявлення і розвиток інтересів та здібностей учнів з проектно- техно-

логічної діяльності у галузі машинобудування;
• створення умов для творчої праці, соціально- професійного самовизна-

чення і самореалізації кожного учня;
• формування проектно- технологічної компетентності, цілісного уявлен-

ня про матеріальне виробництво, роль проєктування, техніки і техно-
логій у розвитку суспільства;

• засвоєння знань з основ машинознавства і технологій машинобудуван-
ня та умінь їх застосовувати у практичній діяльності;

• набуття учнями досвіду провадження технологічної і підприємницької 
діяльності, партнерської взаємодії і ціннісних ставлень до досягнень 
науки і техніки, трудових традицій українського народу;
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• широке ознайомлення учнів із виробничим середовищем, сучасними 
і перспективними технологіями промислового виробництва;

• усвідомлення учнями значущості ролі технологій виробництва як прак-
тичного втілення наукових знань;

• оволодіння вміннями самокритично оцінювати результати власної 
предметно- перетворювальної діяльності та перспективи реалізації 
професійного плану.

Програма «Основи машинознавства» може вивчатися учнями, які вже 
засвоїли елементи машинознавства у процесі трудового навчання і здобу-
ли базову загальну середню освіту.

Зазначена вище структура програми забезпечують наступність і безпе-
рервність технологічної освіти та допрофесійної підготовки учнів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів.

Програма передбачає розроблення та виконання навчальних проектів, 
які надають можливість у наближених до виробничих умовах розвивати 
особистісні якості учнів, їх творчі можливості, сприяють усвідомленому ви-
бору майбутньої професії і спеціальності та допрофесійній підготовці стар-
шокласників.

Така структура освітньої програми сприяє мотивації навчання, усві-
домленню особистістю своєї ролі в техногенному середовищі, забезпечує 
послідовне ознайомлення з машинною технікою і усіма етапами її проєк-
тування і виробництва, створює можливості для формування проектно- 
технологічної компетентності учнів.

Розглянемо детальніше зміст розділів спеціалізації «Основи маши-
нознавства» для профільного навчання старшокласників.

Вивчення розділу «Людина, машини і технічні системи» допомагає ви-
явити і розвинути інтереси та здібності учнів до проектно- технологічної 
діяльності в галузі машинобудування, показати потреби і перспективи роз-
витку машинобудування в Україні, можливості для розкриття свого твор-
чого потенціалу в цій галузі. Зміст розділу розширює уявлення учнів про 
машинну техніку, допомагає узагальнити і систематизувати знання про 
різні за призначенням і принципом дії машини, сприяє розвиткові техніч-
ного мислення, ціннісному ставленню до надбань людства.

Вивчення розділу «Деталі та механізми машин» забезпечує поглиблен-
ня знань учнів, здобутих ними в основній школі з основ машинознавства, 
розкриває засади стандартизації, уніфікації та взаємозамінності деталей 
машин, сприяє набуттю досвіду логістичної та підприємницької діяльності, 
умінь застосовувати технічні знання в проектуванні, виготовлення та екс-
плуатації механізмів і машин.

У процесі вивчення розділу «Проєктування, конструювання та ви-
пробування машин» створюються умови для розвитку конструкторських 
здібностей учнів, виявлення їх здібностей розробляти і реалізовувати про-
екти у галузі машинобудування. У процесі підготовки власного проекту, 
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конструювання, виготовлення та випробовування моделей машин учні за-
лучаються до пошуку необхідної їм інформації і стають суб’єктами проєкту-
вання особистісно зорієнтованого змісту освіти.

Розділ «Технології машинобудівного виробництва» систематизує знан-
ня учнів про виробничі технології і розкриває загальні технології машино-
будування, а також знайомить учнів з спеціальними технологіями у про-
цесі вивчення навчальних модулів. Із урахуванням інтересів, здібностей, 
професійних намірів і виробничого оточення старшокласникам пропону-
ється обрати один із таких навчальних модулів:

«Технології автомобілебудування і ремонту машин»;
«Технології літакобудування»;
«Ракето- космічні технології»;
«Технології суднобудування».
Зазначені навчальні модулі з вивчення найпоширеніших в Україні галу-

зей машинобудування допомагають ознайомити учнів з найсучаснішими 
технологіями, досягненнями вітчизняної та світової науки і техніки, спри-
яють усвідомленому вибору ними професійної діяльності, в якій вони змо-
жуть самореалізуватися.

З метою спрямування учнів у систему соціально- трудових відносин під час 
вивчення розділу «Соціально- професійна орієнтація та майбутня профе-
сійна кар’єра» учні мають поглибити вивчення своїх інтересів і здібностей, 
оволодіти рефлексивними вміннями самокритично оцінювати результати 
власної предметно- перетворювальної діяльності, осмислити шляхи реалі-
зації професійних планів з урахуванням власних здібностей, потреб ринку 
праці, бачення побудови своєї професійної кар’єри, життєвої перспективи.

Навчання старшокласників технологіям за спеціалізацією «Основи маши-
нознавства» базується на їх творчій практичній діяльності, що дає можли-
вість забезпечити формування предметної проектно- технологічної компе-
тенції. Вона розпочинається з ознайомлення із виробничим середовищем, 
технікою, сучасними і перспективними технологіями промислового вироб-
ництва, оволодіння учнями основами проєктування машин і механізмів, 
а завершується вивченням традиційних та інноваційних технологій маши-
нобудування, реалізацією навчальних проектів та професійних планів.

Вивчення спеціалізації «Основи машинознавства» забезпечує послідов-
не формування компетентностей на усіх етапах проектно- технологічної ді-
яльності.

Планування навчального матеріалу здійснюється вчителем з урахуван-
ням професійних інтересів, здібностей і професійних нахилів старшоклас-
ників, умов навчання, матеріально- технічної бази навчального закладу, 
кадрового забезпечення навчального процесу та виробничого і освітнього 
середовища.

Програма розрахована на два роки навчання. Відповідно до типового 
навчального плану на профільне навчання старшокласників з технологій 
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за спеціалізацією «Основи машинознавства» відводиться 210 годин на рік 
(6 академічних годин на тиждень). Резерв навчального часу складає 12 ака-
демічних годин, які вчитель використовує з урахуванням місцевих умов.

Вивчення кожної теми передбачає виконання відповідних практичних 
робіт, які сприяють засвоєнню вмінь і навичок, набуттю досвіду проектно- 
технологічної діяльності.

Вивчення спеціалізації «Основи машинознавства» може доповнювати-
ся спецкурсами професійного спрямування та факультативами. Доцільно, 
щоб зміст спецкурсів та факультативів відповідав обраному навчальному 
модулю і поглиблював його.

Рішення щодо доцільності, термінів і місця проведення літньої навчально- 
виробничої практики приймаються навчальним закладом самостійно.

Програма передбачає реалізацію системи моніторингу розвитку інтере-
сів, здібностей та рівня навчальних досягнень учнів та підтримку індиві-
дуальної траекторії розвитку кожного учня впродовж навчання, побудову 
його професійної кар’єри.

Оцінювання якості засвоєння навчальної програми здійснюється за рів-
нями проектно- технологічної компетентності учнів, який виявляється 
у процесі тестування, усного і письмового опитування, перевірки виконан-
ня практичних і контрольних робіт, розроблення, захисту і реалізації стар-
шокласниками навчальних проектів.

З метою апробації та упровадження результатів теоретичного дослі-
дження подаємо загальний тематичний план спеціалізації «Основи маши-
нознавства» для профільного навчання учнів 10 і 11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів України.

ЗАГАЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН. 10–11 КЛАСИ

Розділ, тема
Кількість 

годин
10 клас

Вступ 1
Розділ 1. Людина, машини і технічні системи 65
Тема 1.1. Машинознавство як провідна галузь науки і техніки та сфера само-
реалізації особистості

5

Тема 1.2. Поняття про машини і технічні системи 6
Тема 1.3. Класифікація машин і технічних систем, галузі їх застосування 12
Тема 1.4. Енергетичні машини 12
Тема 1.5. Робочі машини 18
Тема 1.6. Інформаційні машини та автоматизація виробництва 12
Розділ 2. Деталі та механізми машин 66
Тема 2.1. Основні вимоги до деталей машин 24
Тема 2.2. Стандартизація та взаємозамінність деталей машин 24
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Тема 2.3. Будова механізмів машин 12
Тема 2.4. Умови створення механізмів машин 6
Розділ 3. Проєктування, конструювання та випробування машин і тех-
нічних систем

74

Тема 3.1. Проєктування як складова виробництва сучасної техніки 12
Тема 3.3. Конструювання машин 20
Тема 3.3. Розрахунок, випробування та презентація машин і технічних систем 42

11 клас
Розділ 4. Технології машинобудівного виробництва 60
Тема 4.1. Технологія як складова виробничого процесу 2
Тема 4.2. Види технологічних процесів 4
Тема 4.3. Механічні технологічні процеси 6
Тема 4.4. Фізичні технологічні процеси 6
Тема 4.5. Хімічні технологічні процеси 6
Тема 4.6. Біологічні технологічні процеси 6
Тема 4.7. Комбіновані технологічні процеси 6
Тема 4.8. Інноваційні технології машинобудування 6
Тема 4.9. Машинобудівні матеріали 6
Тема 4.10. Структура технологічного процесу 6
Тема 4.11. Загальна і спеціальні технології 6
Модуль 1. «Технології автомобілебудування та ремонту машин»

102 на од-
нин із мо-

дулів

Модуль 2. «Технології літакобудування»
Модуль 3. «Ракето- космічні технології»
Модуль 4. «Технології суднобудування»
Розділ 5. Соціально- професійна орієнтація та майбутня 
професійна кар’єра

18

Тема 5.1. Взаємодія в системі «людина- машина» 6
Тема 5.2. Особливості професійної діяльності в галузі машинобудування 12
Резерв часу 24

ВИСНОВКИ
Профільна технологічна освіта є важливим структурним і змістовим перетво-

ренням, здатним здолати стереотипи у системі загальної середньої освіти, має 
допомогти випускникам шкіл знайти своє місце у житті, підготувати їх до свідо-
мого соціального і професійного вибору, стати основою розвитку особистості 
та підготовки фахівців, яких потребує економіка України.

Зважаючи на те, що навчальна програма профільного навчання за спеціаліза-
цією «Основи машинознавства» для учнів 10–11 класів загальноосвітніх навчаль-
них закладів України має нову структуру, а її зміст базується на фундаментальних 
педагогічних дослідженнях, сучасній класифікації машин, технічних систем і тех-
нологій та забезпечує формування професійних намірів і проектно- технологічної 
компетентності учнів у одній із пріоритетних галузей виробництва, що має соці-
альний і економічний ефект, її можна кваліфікувати як інноваційну.
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2.4. ПРОЄКТУВАННЯ ЗМІСТУ 
ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ 
ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «УКРАЇНСЬКА НАРОДНА 

ВИШИВКА» (МАЧАЧА Т.С.)
Зупинимося, перш за все, на обґрунтуванні актуальності проєкту-

вання змісту спеціалізації «Українська народна вишивка».
У час великих соціальних змін в українській державі, її прагненні пов-

ноправно увійти в європейський простір гостро постають питання іден-
тичності, підприємливості, реалізації творчих зусиль її громадян у сфері 
матеріального і нематеріального виробництва.

Особливо важливим сьогодні є задоволення освітніх потреб у творенні 
духовних і матеріальних цінностей, створенні умов для самовираження, са-
мореалізації та самовизначення кожної особистості.

Зосереджена в декоративно- ужитковому мистецтві інформація є джере-
лом пізнання історії, культури й світогляду власного народу, підґрунтям для 
відтворення і творення духовних цінностей у предметно- перетворювальній 
діяльності, розвитку хисту й смаку людини. Це сприятливий простір для 
реалізації потенціалу творчої діяльності.

У технологічному компоненті освітньої галузі «Технології» чинного Дер-
жавного стандарту базової і повної загальної середньої освіти поміж інших 
вимог до рівня підготовки старшокласників є вимоги володіння характер-
ними для регіону основними техніками і технологіями створення виробів 
декоративно- ужиткового мистецтва: від творчого задуму до його практич-
ної реалізації. Передбачається використання традиційних і сучасних при-
йомів обробки природних матеріалів, синтезування естетичних та функціо-
нальних вимог як провідного способу творення у декоративно- ужитковому 
мистецтві під час проєктування та виготовлення виробу.

Зміст, що визначений на рівні Державного стандарту повинен конкре-
тизуватися в навчальних програмах, підручниках, посібниках, методичних 
рекомендаціях, а вже далі реалізовуватися в педагогічній практиці та інди-
відуальному освітньому досвіді кожного учня.

Оскільки сучасна технологічна освіта профільної школи покликана 
формувати ключові й предметну проектно- технологічну компетентності, 
розвивати творчі здібності старшокласників у спорідненій їхнім потребам 
і можливостям навчальній діяльності, то актуальною нині є проблема про-
єктування відповідно оновленого змісту профільного навчання технологій 
за профільними предметами (спеціалізаціями), зокрема за спеціалізацією 
«Українська народна вишивка».

Розглянемо особливості моделювання структури та змісту спеціа-
лізації «Українська народна вишивка». Зміни в цивілізаційному розвитку 
суспільства, його виробничій сфері та в змісті шкільної технологічної освіти 
завжди історично взаємообумовлені. Сучасне виробництво  організовується 
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процесами, а не окремими операціями, як це було в технократичну індустрі-
альну епоху. Ці процеси тлумачяться як цілісні виробничі цикли (проекти), 
які організовуються для отримання певних якісних результатів, зі встанов-
леними рамками часу, витрат засобів і ресурсів.

Навчальний проект у сфері шкільної технологічної освіти — це заверше-
ний цикл проектно- технологічної діяльності, що має три основні фази — 
проєктування, технологію реалізації та рефлексії (самооцінювання й пре-
зентація проекту), які мають відповідні стадії й етапи (табл. 2.4.1).

Таблиця 2.4.1.
Структура навчального проекту
(проектно- технологічної діяльності)

Фаза проєктування
Стадії Етапи і способи діяльності

Концептуальна
(підготовчо- 
аналітична)

1. Дослідження проблем.
2. Обґрунтування виявленої проблеми і потреб. Вибір об’єкта праці. 
Формулювання теми й мети проекту.
3. Дослідження традицій виготовлення та оздоблення виробів з обраного 
виду діяльності. Пошук й опрацювання різних джерел інформації про об’єкт 
навчального проекту. Створення Банку даних з обраного виду діяльності.
4. Розробка критеріїв (дизайн- специфікації), яким має відповідати виріб.

Художнє моде-
лювання 
(дизайн)

1. Моделювання образу майбутнього виробу, відображення ідей (ескіз, 
малюнок, схема). Використання потенціалу спеціалізованих видань, елек-
тронних джерел інформації. Вибір творчих методів під час створення моделі.
2. Визначення виду оздоблення виробу, місця розташування композиції 
оздоблення на виробі. Розробка композиції оздоблення в кольорі.
3. Вибір оптимального варіанту моделі серед кількох наявних.

Конструювання

1. Дослідження умов. Розробка плану дій у певних умовах з визначеними 
строками:
• визначення розмірних характеристик майбутнього виробу
• креслення виробу, технічне моделювання
• добір матеріалів, інструментів і пристроїв для виготовлення виробу, 
відповідно до його призначення та особливостей оздоблення
• попередній розрахунок необхідних затрат.
2. Креслення деталей виробу, виготовлення викрійок.
3. Добір і розрахунок матеріалів, добір інструментів і пристосувань для 
виготовлення виробу.

Технологічна 
підготовка

Визначення послідовності технологічних операцій. Розробка техноло-
гічної карти.

Фаза технології виготовлення

Виготовлення 
виробу

1. Організація робочого місця. Дотримання правил техніки безпеки.
2. Виконання технологічних операцій виготовлення виробу відповідно 
до визначеного порядку в технологічній картці
3. Оздоблення виробу.
4. З’єднання деталей виробу. Опорядження виробу. Догляд за готовим 
виробом.
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Фаза рефлексії (завершальна)

Оцінювання 
і самооцінюван-
ня результатів 
навчального 
проекту

1. Економічне, екологічне, ергономічне, естетичне обґрунтування спро-
ектованого і виготовленого виробу.
2. Оформлення робочих матеріалів особистого портфоліо.
3. Розробка рекламного проспекту.
4. Оцінювання виробу та індивідуального рівня сформованих компе-
тентностей.
5. Оцінка й самооцінка результатів суб’єктної проектно- технологічної 
діяльності вчителем, іншими експертами, кожним учнем. Відображен-
ня експертної оцінки й самооцінки в оцінному бланку. Формулювання 
висновків за підсумками роботи.

Презентація 
та захист проекту

1. Визначення форми захисту проекту (доповідь, конференція, фестиваль, 
виставка тощо).
2. Розробка плану й сценарію презентації проекту.
3. Презентація результатів проекту.

Подана структура є тотожною структурі сучасного виробництва, орга-
нізованого на основі проекту. Отже, зміни в структурі сучасного виробни-
цтва зумовлюють потребу структурування змісту профільного навчання 
технологій, зокрема й спеціалізацій, на основі проектів як завершених 
циклів проектно- технологічної діяльності, в якій формується предметна 
проектно- технологічна компетентність учнів, розвиваються їхні особистіс-
ні якості та здібності (схема 2.4.1).

У моделі показано, що проєктування структури й змісту спеціалізації 
«Українська народна вишивка» зумовлюється перш за все її кінцевою ме-
тою — формуванням проектно- технологічної компетентності старшоклас-
ників, що спрямована на реалізацію їхнього творчого потенціалу, готов-
ність і здатність до ефективного пошуку і застосування потрібних знань, 
умінь, відповідних способів діяльності під час умотивованого творення ви-
робів з вишивкою, свідомого професійного самовизначення, самоідентифі-
кації і самовираження.

Розглянемо фундаментальні освітні об’єкти змісту та завдання на-
вчальної програми зі спеціалізації «Українська народна вишивка».

Зміст навчальної програми групується навколо фундаментальних освітніх 
об’єктів, що концентрують в собі основний матеріал. Такими об’єктами є:

− базові знання й уміння української традиційної вишивки як декоративно- 
ужиткового мистецтва;

− способи проектно- технологічної діяльності;
− компоненти предметної проектно- технологічної компетентності (за-

гальнотехнічний, репродуктивний, творчий);
− особистісні здібності, що сприяють загальнокультурному розвит-

ку кожного учня (ціннісно- смислові, операційно- діяльнісні, соціально- 
комунікативні)
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У кожному наступному класі учні адресуються до фундаментальних 
освітніх об’єктів, більш поглиблено й детально пізнаючи й оволодіваю-
чи ними, усвідомлюючи важливість їх для власної повсякденної життєвої 
та професійної діяльності, уточнюючи й осмислюючи основні поняття.

Принципова відмінність структури і змісту навчальної програми «Укра-
їнська народна вишивка» від чинних навчальних програм зі спеціаліза-
ції профільного навчання технологій у зміні акцентів технологічної освіти 

2.4.1. Модель формування проектно- технологічної компетентності учнів 
у процесі вивчення спеціалізації «Українська народна вишивка»

Структура змісту спеціалізації «Українська народна вишивка» 

Мета. Формування проектно-технологічної компетентності старшокласників, що спрямована на 
реалізацію їх творчого потенціалу, готовність і здатність до ефективного пошуку і застосування 
потрібних знань, умінь, відповідних способів діяльності під час умотивованого творення виробів 
з вишивкою, свідомого професійного самовизначення, самоідентифікації і самовираження 

 Основи мистецтва вишивки 

Історія 
вишивки 

Функції, сфери 
застосування  

Види 
вишивальних 

швів  

Композиція 
вишивки 

Орнамент у 

вишивці 
Кольори у 

вишивці 

 Матеріали для 
вишивання  

Інструменти і 
пристосу-

вання 

Техніки 

вишивання  

Професії 

сфери 

вишивання  

Проектування виробів з вишивкою  

Вибір об’єкта 
праці  

Художнє 
моделювання 

виробу 

Технічне  
конструювання 

виробу 

Добір 
матеріалів й 
інструментів 

Технологічна 
підготовка  

Технологія виготовлення виробів з вишивкою 

Підготовка 
тканини й 

ниток 

Обробка та 
з’єднання 
деталей 

Зметування 
деталей 
виробу 

Оздоблення
вишивкою

 

Розмічанн
я візерунка 

вишивки 

 Розкрій 
деталей 
виробу 

Оцінювання і презентація виробів з вишивкою 

Оцінювання 
якості виробу з 

вишивкою 
Захист проекту 

Оцінювання 
результатів 

ПТД 

Підготовка 
презентації 
результатів 

ПТД

Результати.  

Зовнішні: особистісно й соціально значущі художньо-матеріальні вироби з вишивкою, матеріали портфоліо 

Внутрішні: індивідуальний рівень сформованості ключових, галузевих і предметної проектно-технологічної 
компетентностей, об’єктивоване професійне самовизначення 



101

Проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі

старшокласників: з операційної технологічної діяльності з результатом — 
відчужені знання, техніко- технологічні уміння та навички на процесуальну 
проектно- технологічну діяльність з прогнозованими, наперед визначеними 
результатами — зовнішніми освітніми продуктами: створеними особистіс-
но і соціально значущими художньо- матеріальними виробами з вишивкою, 
матеріалами особистого портфоліо та внутрішніми освітніми продуктами: 
індивідуальним рівнем сформованості предметної проектно- технологічної 
компетентності, яка характеризує готовність і здатність до засвоєння, пере-
осмислення і творення виробничої культури рідного народу, відповідально-
сті за продуктивність і наслідки власної діяльності.

Проєктування структури й змісту навчальної програми за спеціалізацією 
«Українська народна вишивка» здійснено на основі багатовекторної спря-
мованості:

Національна спрямованість — формування уявлення про українську на-
родну вишивку як ціннісний компонент української і світової культури, вияв 
і розвиток національної свідомості та ідентичності через відтворення, творче 
переосмислення і безпосереднє творення мистецьких виробів — особистісно 
і соціально значущих художньо- матеріальних виробів з вишивкою.

Компетентнісна спрямованість — надання процесу профільного нав-
чання технологій предметно- діяльнісного, практико- орієнтованого харак-
теру, забезпечення формування ключових, галузевих і предметної компе-
тентностей, досягнення прогнозованих освітніх результатів.

Професійна спрямованість — засвоєння професійних знань про україн-
ську народну вишивку в ринкових умовах; створення умов для об’єктивова-
ної оцінки професійних потреб і можливостей старшокласника, усвідомле-
ного вибору професійного шляху.

Культурологічна спрямованість — формування сучасної проектно- 
технологічної культури учнів на основі мотивації самоактуалізації (здійс-
нення творчого потенціалу в створенні виробів з вишивкою), розвиток 
творчого мислення, цілісного уявлення про світ у єдності його природни-
чого, національного, соціального, виробничого та інших складників.

Методологічна спрямованість — оволодіння методологією проектно- 
технологічної діяльності, її алгоритмом, що дає змогу набуття досвіду 
ефективної організації власної діяльності в умовах повсякденного життя 
та сучасного виробництва, а також соціально й професійно важливими 
якостями.

Відбір змісту навчальної програми зі спеціалізації «Українська народна 
вишивка» здійснювався на такими критеріями:

– відповідність стандартам, рівню профілізації — системне відобра-
ження у змісті універсальних, фундаментальних елементів змісту, способів 
діяльності (компетенцій);
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– наявність дидактичної основи — цілісне відображення у змісті ос-
новних складових предметної проектно- технологічної компетенції: загаль-
нотехнічної, репродуктивної, творчої;

– продуктивна та особистісна спрямованість змісту — забезпечен-
ня можливості вибору особистісно і соціально значущих об’єктів і способів 
творчої діяльності;

– практична й соціальна значущість — можливість застосування 
комплексу набутих знань, умінь, способів діяльності учнями в проектно- 
технологічній діяльності щодо розв’язання реальних проблем соціокуль-
турного середовища школи;

– гнучкість — відповідність змісту навчального матеріалу віковим й ін-
дивідуальним можливостям, набутому освітньому досвіду учнів, а також 
урахування конкретних умов профільного навчання технологій;

– відповідність обсягу змісту та часу, що відводиться на вивчення про-
фільного предмета, спеціалізацій, курсів за вибором;

– перевірка цілей, завдань і досягнень — наявність системи проектно- 
технологічних і контрольно- оцінних способів діяльності для діагностики 
індивідуального рівня сформованості ключових і предметної компетентно-
стей, усвідомлення досягнутих успіхів і наявних прогалин відповідно до ці-
лей і завдань навчання, свідоме самовизначення щодо вибору подальшого 
професійного шляху.

Спеціалізація «Українська народна вишивка» обирається старшокласни-
ками самостійно, що забезпечує формування позитивної мотивації навчан-
ня, можливість побудови власної освітньої траєкторії, досягнення й об’єк-
тивне оцінювання очікуваних результатів.

Програма розрахована на два роки навчання. Відповідно до типового на-
вчального плану в структурі 11-річної школи для вивчення технологічного 
профілю навчання у 10–11 класах відводиться 6 академічних годин на тиж-
день, відповідно — 210 годин на рік в кожному з класів. Вивчення кожної 
теми передбачає виконання практичних робіт.

Формування проектно- технологічної компетентності учнів відбувається 
у розв’язуванні реальних життєвих проблем соціокультурного середови-
ща. Тобто учні оволодівають змістом спеціалізації не лише для підготовки 
до майбутнього життя, а перш за все в безпосередньому набутті соціально-
го й професійного досвіду в межах профільної школи, що забезпечує роз-
виток особистісного освітнього досвіду, адекватне самовизначення щодо 
майбутньої професійної діяльності.

Зміст програми забезпечує засвоєння старшокласниками базових знань 
і вмінь сфери виготовлення української народної вишивки, на основі яких, 
під час послідовного оволодіння основними етапами організації сучасного 
виробництва на основі проектно- технологічної діяльності, вони викону-
ють проекти, реалізовують свій творчий потенціал, індивідуальну освітню 
траєкторію.
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Навчальна програма спеціалізації «Українська народна вишивка» має 
таку структуру:

Вступ до спеціалізації
Розділ 1. Основи мистецтва вишивки
Розділ 2. Проєктування виробів з вишивкою
Розділ 3. Технологія виготовлення виробів з вишивкою
Розділ 4. Оцінювання, презентація і реалізація виробів з вишивкою

ЗАГАЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН. 10–11 КЛАСИ

№ з/п Назва розділів К-сть год
Українська народна вишивка. 10 клас

1 Вступ 4
2 Розділ 1. Основи мистецтва вишивки 76
3 Розділ 2. Проєктування виробів з вишивкою лічильними швами 40
4 Розділ 3. Технологія виготовлення виробів з вишивкою лічильними 

швами
60

5 Розділ 4. Оцінювання, презентація і реалізація виробів з вишивкою 
лічильними швами

20

Резерв 10
Всього 210

Українська народна вишивка. 11 клас
1 Вступ 4
2 Розділ 1. Основи мистецтва вишивки 76
3 Розділ 2. Проєктування виробів з вишивкою вільними швами 40
4 Розділ 3. Технологія виготовлення виробів з вишивкою вільними швами 60
5 Розділ 4. Оцінювання, презентація і реалізація виробів з вишивкою 

вільними швами
20

Резерв 10
Всього 210

Визначимо очікувані результати навчання зі спеціалізації «Українська 
народна вишивка».

Під час вступу до спеціалізації старшокласники ознайомлюються 
з українською народною вишивкою як традиційним видом декоративно- 
ужиткового мистецтва, як підґрунтям для творення сучасної вишивки. Тут 
учні визначають мету, завдання і зміст власної навчальної діяльності, що 
сприяє формуванню позитивної мотивації навчання, а також цілепокла-
данню щодо одержання очікуваних освітніх результатів.

Результатом навчання вступу до спеціалізації є узагальнений особистий 
досвід вишивального мистецтва, визначений особистий рівень сформова-
ності проектно- технологічної компетентності, намічені шляхи нарощення 
освітніх досягнень.
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Перший розділ програми містить відомості про еволюцію розвитку 
української народної вишивки від глибинних витоків у 10 класі до сучасних 
актуальних тенденцій у 11 класі, професійні основи мистецтва вишивки, 
оволодівши якими старшокласники проявлятимуть захопливе, шанобливе 
й бережливе ставлення до витворів вишивального мистецтва, стануть носі-
ями культури української народної вишивки, здатними самостійно відтво-
рювати її взірці та створювати оригінальні вироби з вишивкою.

Освітніми об’єктами в змісті першого розділу програми є способи:
− розробки історичної довідки;
− пошуку й опрацювання інформації про характерні ознаки, функції тра-

диційних і сучасних виробів з вишивкою, сфери її застосування;
− дизайн- аналізу виробів- аналогів, зразків витворів мистецтва;
− розробки композиції вишивки, вишивальних орнаментів, добору ко-

льорової гами;
− добору й підготовки матеріалів, інструментів і пристосувань для виши-

вання;
− виконання графічних зображень вишивальних швів;
− виконання вишивальних швів;
− розрахунку матеріальних і часових затрат на створення виробу з ви-

шивкою;
− вираження раціоналізаторської пропозиції;
− розробки маркетингової програми;
− діагностики особистих професійних потреб, можливостей, уподобань.
Результатами вивчення першого розділу є набутий досвід пізнавальної 

діяльності, здобуті загальнотехнічні базові знання й уміння, необхідні для 
подальшої успішної реалізації проектно- технологічної діяльності щодо 
створення виробу з вишивкою.

Зміст і структура другого, третього і четвертого розділів програми 
створюють умови для виконання проекту, реалізації потенціалу культурних 
форм інноваційних виробничих процесів: проєктування, тобто створення об-
разу майбутнього виробу з вишивкою та визначення засобів і способів його 
виготовлення; технології, тобто вмотивоване виготовлення спроектованого 
особистісно й соціально значущого виробу з вишивкою та рефлексії, тобто 
духовно- ціннісне усвідомлення смислу, основ і наслідків діяльності, оціню-
вання, презентація і рекламування освітніх результатів.

Зміст другого розділу відображає процес проєктування образу май-
бутнього виробу з вишивкою та визначення способів його виготовлення, 
систему проектно- технологічних завдань: інформаційно- дослідницьких, 
конструкторських (художнього моделювання і технічного конструювання), 
технологічної підготовки.

Освітніми об’єктами в змісті другого розділу програми є способи:
− дослідження проблем для визначення теми проекту;
− пошуку та аналізу необхідної інформації для виконання проекту;
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− взаємодії з іншими в досягненні мети навчальної, проектно- 
технологічної діяльності;

− проведення міні-маркетингових досліджень;
− створення Банку ідей;
− розробки дизайн- специфікації — критеріїв, яким має відповідати обра-

ний об’єкт праці;
− розробки художнього й робочого ескізу виробу з вишивкою;
− розробки плану дій у наявних умовах;
− креслення деталей виробу, виготовлення викрійки;
− добору й розрахунку матеріалів, інструментів, пристосувань;
− розробки технологічної документації.
Результатами вивчення другого розділу є обраний особистісно й соціаль-

но значущий об’єкт праці, ескіз моделі виробу з вишивкою, кресленик де-
талей виробу з вишивкою, поопераційна технологічна карта виготовлення 
виробу з вишивкою.

Зміст третього розділу реалізовує процес технології виготовлення 
спроектованого виробу з вишивкою, послідовне й поетапне виконання тех-
нологічних операцій та прийомів.

Учні виготовляють вироби з використанням різних груп вишивальних 
швів. У 10 класі програмою передбачаються поглиблене вивчення та тво-
рення української народної вишивки на основі віковічних традицій з ви-
користанням лічильних вишивальних швів: поверхнево- нашивних і про-
зорих; в 11 класі — на основі традицій і врахування сучасних тенденцій 
з використанням вишивальних швів за вільним контуром: поверхнево- 
нашивних і прозорих (наскрізних). Отже, зміст програми забезпечує ово-
лодіння і застосування основних груп вишивальних швів української на-
родної вишивки.

Освітніми об’єктами в змісті третього розділу програми є способи:
− підготовки тканини й ниток до роботи;
− настилання тканини, розкладання та розмічання викрійок на тканині;
− розкроювання деталей виробу;
− розмічання та перенесення візерунка вишивки на основу;
− оздоблення деталей виробу вишивкою;
− обробка та з’єднання деталей виробу;
− оформлення країв виробу з вишивкою;
− остаточна обробка виробу з вишивкою.
Результатами вивчення третього розділу є готовий виріб з вишивкою, на-

бута здатність цілісно застосовувати освітній досвід на практиці, в розв’я-
занні реальних проблем навколишнього соціокультурного середовища.

Зміст четвертого розділу спонукає учнів до роздумів, аналізу резуль-
татів власної проектно- технологічної діяльності, осмислення значення на-
бутого освітнього досвіду, вміння ним усвідомлено оперувати в нових ситу-
аціях, будь-яких сферах життєдіяльності.
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Освітніми об’єктами в змісті четвертого розділу програми є способи:
− оцінювання якості створеного виробу з вишивкою;
− визначення собівартості виробу з вишивкою, продуктивності проектно- 

технологічної діяльності;
− оцінювання рівня власної проектно- технологічної компетентності;
− взаємодії з іншими для об’єктивації багатокомпонентної оцінки влас-

ної проектно- технологічної діяльності;
− оформлення матеріалів особистого портфоліо;
− обговорення результатів навчання з однокласниками, друзями, бать-

ками, фахівцями;
− презентації та рекламування освітніх результатів.
Результатами вивчення четвертого розділу є оформлені матеріали портфо-

ліо, презентаційні матеріали, оцінка індивідуального рівня сформованості 
предметної проектно- технологічної компетентності, накреслені перспекти-
ви покращення подальшої проектно- технологічної діяльності, яка необхідна 
для успішного життя, загальнокультурного розвитку особистості.

Сформульовані й зафіксовані учнями цілі, змістове наповнення особи-
стих портфоліо: дизайн- листи, розроблені плани, алгоритми, описані спо-
соби діяльності, рефлексивні судження, презентаційні матеріали є не лише 
освітніми продуктами, але й об’єктами оцінювання їхньої діяльності поруч 
зі створеними ними художньо- матеріальними виробами. Оцінювання цих 
об’єктів сприяє об’єктивації виявлення рівня сформованості проектно- 
технологічної компетентності учнів.

Важливим результатом оволодіння змістом спеціалізації «Українська 
народна вишивка» та основою якісного, адекватного їх оцінювання є мате-
ріали особистого портфоліо учня. Його оформлення спрямовує до рефлек-
сії над своїми діями, думками, критичного мислення на всіх етапах вико-
нання проекту, набуття відповідної складової предметної компетентності. 
Особисте портфоліо за своїм змістом відображає процес учіння та дає змо-
гу об’єктивно його оцінити. Зміст матеріалів портфоліо виявляє хід думок 
учня, рівень його логічно- образної комунікації, розуміння проблем, які 
виникали перед ним, і наскільки учень вдало здійснював аналіз, робив ви-
сновки, приймав рішення, який досвід набув.

ВИСНОВКИ
Запропоновані й апробовані нами багатокомпонентна «Модель структуруван-

ня змісту спеціалізації «Українська народна вишивка»» та «Модель формування 
проектно- технологічної компетентності учнів у процесі вивчення спеціалізації 
«Українська народна вишивка»» розкривають, як саме педагогічно адаптований 
соціальний досвід людства в аспекті культури організації сучасного виробництва 
та мистецтва української народної вишивки творчо синтезується, переосмислю-
ється й трансформується в особистісний досвід учнів.
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Означені моделі є методологічним орієнтиром для розробки сучасних на-
вчальних програм з інших спеціалізацій профільного навчання технологій. Вони 
забезпечують гармонізацію цілей профільного навчання технологій: особистіс-
них, соціальних, національних та загальнолюдських; адаптування змісту техно-
логічної освіти до конкретного шкільного середовища, індивідуальних можливо-
стей та перспективних професійних потреб кожного учня; забезпечення єдності 
змісту й процесу профільного навчання технологій, раціональну їх алгоритміза-
цію на основі структури проектно- технологічної діяльності; доцільне поєднання 
навчання й учіння як взаємопов’язаної суб’єкт-суб’єктної діяльності вчителя й уч-
нів та суб’єкт-об’єктної взаємодії із змістом спеціалізації; об’єднання функцій нав-
чання, виховання й розвитку через оволодіння практичними, інтелектуальними 
й духовними діями- операціями під час розв’язання реальних життєвих проблем, 
через оволодіння відповідними компетенціями.

Очікується, що старшокласники, які здобуватимуть сучасну технологічну освіту, 
зокрема під час вивчення спеціалізації «Українська народна вишивка», належно ці-
нуватимуть культуру українського народу, ефективно долучатимуться до соціально- 
економічного життя країни, будуть здатні ініціювати розвиток сфер виробничої 
діяльності, в яких вони братимуть участь на основі сформованого індивідуального 
рівня предметної проектно- технологічної компетентності, яка забезпечить їхню ак-
тивність, адаптивність, мобільність і конкурентоздатність на ринку праці.

РОЗДІЛ 3. 
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

3.1. РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 
«НАУКОВО- ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ» (А.М. ТАРАРА)
Для ефективного функціонування і розвитку системи науково- технічної 

творчості старшокласників потребує наукового обґрунтовування низка про-
блем. Зокрема, на часі є різностороннє розроблення теоретичних основ 
науково- технічної творчості старшокласників, до яких слід віднести форми 
та методи реалізації змісту профільного навчання технологій у старшій школі.

Метою профільного навчання є забезпечення умов для якісної освіти стар-
шокласників у відповідності з їхніми індивідуальними нахилами, можливос-
тями, здібностями і потребами, професійна орієнтація, формування інтелек-
туального та культурного потенціалу особистості як найвищої цінності нації.

Досягнення дидактичної мети профільного навчання, вирішення за-
вдань з формування проектно- технологічної компетентності та компетент-
ності старшокласників у науково- технічної творчості буде здійснюватись 
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ефективно лише за умови правильного та якісного вибору вчителем орга-
нізаційних форм, методів, прийомів, технічних засобів, об’єктів конструю-
вання, засобів праці, спеціальних навчальних посібників та апаратури для 
прийому (подачі) інформації. Метою нашого дослідження є визначення 
форм і методів реалізації змісту профільного навчання старшокласни-
ків за спеціалізацією «Науково- технічна творчість».

У теорії і практиці науково- технічної творчості учнів пропонується вели-
ка кількість форм її організації. Форми організації навчання класифікують, 
зокрема, за рівнем активності учнів, рівнем залучення їх до продуктивної 
діяльності, за дидактичною метою, за способами організації тощо [67].

До основних форм організації творчої діяльності з техніки традиційно від-
носять індивідуальні, групові та масові форми [19]. Розглянемо їх детальніше.

З певним доповненням та відповідними вдосконаленнями (за необхідно-
сті і в залежності від поставлених завдань) зазначені форми можна вико-
ристати на урочних заняттях для реалізації змісту профільного навчання 
старшокласників за спеціалізацією «Науково- технічна творчість». При 
цьому урок не обов’язково має носити традиційну, «застиглу» форму. Його 
також доцільно змінювати, модифікувати і т. ін. Це можуть бути урочні 
заняття за змістом спеціалізації у формі роботи учнівського конструктор-
ського бюро, технологічної лінії, бюро раціоналізаторів і винахідників, ін-
дивідуальне чи групове розроблення на уроках різноманітних творчих про-
ектів з науково- технічної творчості, заняття на факультативах, спецкурсах 
та інших видах урочного профільного навчання старшокласників.

Розглянемо зазначене детальніше за умови, що під терміном «форми 
організації творчої діяльності старшокласників» будемо розуміти урочні 
занятті у модифікованих формах.

Основними видами індивідуальної форми організації творчої діяльності 
старшокласників з техніки є: робота з науково- технічною літературою, під-
готовка доповідей, рефератів, повідомлень, розроблення технічних завдань 
на виготовлення виробів, проєктування, конструювання та виготовлення 
технічних об’єктів, розроблення раціональних та раціоналізаторських про-
позицій, колекціонування з історії техніки і виробництва тощо.

Індивідуальна діяльність старшокласників є важливим кроком в розвит-
ку науково- технічної творчості й попередньою умовою організації творчих 
колективів. Залучивши їх до певного виду науково- технічної творчості, 
в подальшому можна підібрати групу однодумців із спільними інтересами, 
створити на цій основі конструкторське бюро з вільним вибором ролей, 
науково- технічні товариства, малі академії наук тощо, що сприятиме свідо-
мому вибору старшокласниками своєї майбутньої професії.

До групових форм організації науково- технічної творчості старшоклас-
ників належать первинні шкільні товариства винахідників та раціона-
лізаторів, бригади за спільними інтересами, факультативи технічного 
профілю, наукові учнівські товариства, технічні клуби, згадані вище малі 
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академії наук та конструкторські бюро, експериментальні дільниці, дослід-
ницька діяльність, творчі групи та лабораторії. Часто одні форми, вичер-
павши свої можливості, переходять в інші форми.

Проте індивідуальні та групові форми організації не забезпечують масовість, 
систематичність і обов’язковість занять. Урок забезпечує масовість та обов’яз-
ковість, але обмежує вчителя в часі, змісті й задоволенні інтересів учнів.

Масові форми організації мають важливе значення з питань знайом-
ства старшокласників з основами сучасного виробництва, пропагандою 
і залученням старшокласників до науково- технічної творчості, подачі но-
вої інформації у відмінній від уроку формі — на більш високому науково-
му та емоційному рівні. До такої категорії масових форм можна віднести 
технічні ранки (вечори), турніри, тижні науки і техніки, ігри типу «Поле 
чудес», «Мозковий штурм» тощо.

Іншу групу масових заходів можна віднести до підсумкових, що прово-
диться в кінці навчального року: олімпіади, виставки- конкурси, змагання, 
конкурси професійної майстерності, конкурс типу «Брейн-ринг» та ін.

Досвід робити вчителів, результати експериментальних досліджень свід-
чить про те, що ефективність науково- технічної діяльності у значній мірі 
залежить не лише від того, які форми організації вибираються, а від пра-
вильного вибору комплексу індивідуальних, групових та масових заходів 
і поєднання їх з заняттями за профільними програмами.

Частина з поданих вище форм організації навчального процесу є тради-
ційними, які зокрема, використовуються у пояснювально- ілюстративній 
методиці проведення занять і мають низку недоліків. Особливо гостро ці 
недоліки стали позначатися в умовах сучасної школи, яка має вирішувати 
нові складні й багатогранні завдання, зокрема, завдання з професійної орі-
єнтації старшокласників.

Зміст профільного навчання технологій за спеціальністю «Науково- 
технічна творчість» має бути спрямованим на формуванні у старшоклас-
ників навичок самостійної науково- проектної, дослідницько- пошукової 
діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, соціальних 
якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти, свідомий вибір особи-
стіно привабливої професії.

Тому проблема активізації навчально- пізнавальної діяльності старшоклас-
ників у процесі реалізації змісту науково- технічної творчості зумовлює необхід-
ність використання як традиційних, так і новітніх інноваційно- організаційних 
форм, які ефективно впливають на розвиток творчих здібностей, формування 
проектно- технологічної компетентності, сприяють свідомому вибору старшо-
класниками своєї майбутньої професійної діяльності.

Все це вимагає введення на заняттях в старших класах технологічних 
елементів особистісно орієнтованого навчання (співпраця, співтворчість, 
ігрова форма навчання з вільним вибором ролей, що є важливим елемен-
том професійної орієнтації тощо). Тому слід наголосити на важливості 
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застосування вчителем нетрадиційних форм організації навчального про-
цесу, які будуються на принципах творчої активності, вимагають високого 
рівня самостійності.

Вдало обрані вчителем форми організації науково- технічної творчості 
старшокласників є важливим стимулом для учнів поповнювати свої знання, 
займатися пошуковою діяльністю, самоутверджуватися, самовдосконалю-
ватися. Створення дидактичних мотиваційних умов навчання старшоклас-
ників забезпечить формування відповідних компетентностей, правильного 
вибору своєї майбутньої професійної діяльності.

На нинішньому етапі розвитку нашого суспільства дуже важливо здійс-
нювати підготовку старшокласників до праці з урахуванням конкретних 
виробничих умов, реальних характеристик творчої діяльності. Чи зможуть 
старшокласники психологічно адаптуватися до тих або інших ускладнень, 
труднощів, що виникають в різні моменти виконання творчої праці — 
це одне з принципово важливих питань, на яке психологічна наука має шу-
кати відповідь, оскільки від цього залежатиме і якість підготовки до праці, 
і розв’язання профорієнтаційних завдань, і формування особистості май-
бутнього трудівника вцілому.

Зазначене вище можливе шляхом використання в навчальному проце-
сі профільної школи нових різноманітних педагогічних технологій, форм, 
методів та прийомів навчання. Зокрема, навчально- виховний процес 
з науково- технічної творчості можна вдосконалити шляхом розроблення 
комплексу інноваційно- організаційних форм профільного навчання стар-
шокласників. Процес оволодіння старшокласниками змістом певної спе-
ціалізації має бути активним. Старшокласникам необхідно робити значно 
більше, аніж просто слухати й фіксувати готову навчальну інформацію. 
Вони мають самостійно продукувати ідеї, визначити й обговорювати про-
блеми, знаходити шляхи їх вирішення, спостерігати, планувати. Старшо-
класників слід залучати до розумових операцій вищого рівня — аналізу, 
синтезу, оцінювання, порівняння, протиставлення тощо.

О. Пометун і Л. Пироженко у своїх працях наголошують на важливість 
організації інтерактивного навчання, яке має свої закономірності та осо-
бливості [31]. Його сутність полягає в тому, що учні знаходяться в умовах 
постійної, активної взаємодії. Учень і вчитель є рівноправними, рівнознач-
ними суб’єктами. Це — співнавчання, взаємонавчання (групове, колектив-
не навчання у співпраці).

Організація навчання в інноваційних його формах передбачає моделю-
вання виробничих умов, життєвих ситуацій, спільне розв’язання проблем, 
використання ділових рольових ігор з таким визначенням ролей, які від-
повідають обраній майбутній професійній діяльності старшокласників чи 
сприяють її вибору (див. далі).

Важливою інноваційно- організаційною формою на заняттях з профільного 
оволодіння технологіями є групова діяльність старшокласників. До групових 
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форм організації слід віднести профільне навчання старшокласників у співп-
раці в малих групах. У світовій педагогіці таке навчання розглядається як най-
більш успішна альтернатива традиційним формам і відображає особистісно 
орієнтований підхід. Діалогові спілкування, до якого залучаються при цьому 
старшокласники, сприяють розкриттю їхнього інтелектуального потенціалу, 
формуванню конструктивних вмінь, предметних компетентностей.

Організація навчальної діяльності старшокласників в співпраці в малих 
групах передбачає групу учнів, яка складається з 4–5 учнів, які мають різ-
ний рівень знань з профільної дисципліни.

Особливого значення набуває у науково- технічній творчості старшоклас-
ників виконання в групах науково- дослідної роботи, що є також однією 
із інноваційно- організаційної форм. Акцент робиться на самостійну діяль-
ність членів групи, кількість яких не перевищує 5 осіб. Сутність діяльно-
сті старшокласників наступна. Вибирається певна тема для вивчення всім 
класом. Кожна група вибирає підтему загальної теми. У малих групах вона 
розділяється на індивідуальні завдання для кожного старшокласника. Від-
повідальність лежить на всіх членах групи, оскільки кожен має отримати 
конкретний результат і внести його в загальне рішення. В групах практику-
ються широкі дискусії, обговорення тощо. На основі отриманих результатів 
кожним учнем спільно складається єдиний висновок, доповідь чи проект 
розроблення певного технічного об’єкта тощо, які потім презентуються 
на відповідному рівні. Саме співпраця, а не змагання лежать в основі ді-
яльності старшокласників в групах. Успіх всієї групи залежить від внеску 
кожного члена, що передбачає допомогу членів команди один одному. Як 
вид начальної діяльності групова діяльність старшокласників є багато-
функціональною, а тому з успіхом може використовуватися у процесі ре-
алізації змісту науково- технічної творчості старшокласників. До функцій 
групової навчальної діяльності можна віднести: мотиваційну, навчальну, 
розвивальну, виховну, організаційну тощо.

Іншою формою організації групової діяльності є командно- ігрова діяль-
ність. Останнім часом цій формі організації навчального процесу в педа-
гогіці переділяється значна увага завдяки її великій дидактичній цінності.

Колективні творчі ігри, у процесі яких необхідно здійснювати пошукову 
діяльність, швидко орієнтуватися в складних ситуаціях що імітують вироб-
ничу діяльність, мають виняткове значення для активізації творчої діяль-
ності старшокласників, ефективного розвитку їхніх творчих здібностей, 
професійної орієнтації.

У загальному випадку ігрове навчання — це активна пізнавальна діяль-
ність, під час якої в учнів проявляється ініціатива, самостійність, самоді-
яльність, виробляється активна позиція, створюється емоційна й інтелек-
туальна атмосфера, психологічний комфорт. Воно забезпечує розвиток 
умінь займати активну позицію, умінь до самоуправління (самоорганізації, 
самореалізації, самоконтролю) особистою діяльністю тощо.



112

А.М. Тарара, Т.С. Мачача, В.І. Туташинський, В.В. Вдовченко

Заняття, які проводяться у формі ділових, рольових та дидактичних ігор 
збуджують мислення старшокласників, підводять їх до самостійних по-
шуків і узагальнень, удосконалюють знання, сприяють свідомому вибору 
старшокласниками своєї майбутньої професійної діяльності. Гра є ефек-
тивним і випробуваним засобом активного навчання, сприяє розвитку піз-
навальної активності старшокласників. Завдяки своїй емоційній насичено-
сті рольові ігри стають ефективним засобом розвитку творчих здібностей, 
формування компетентності у науково- технічній творчості.

Ділові ігри, ігрове навчання — це активна пізнавальна діяльність 
з науково- технічної творчості, у процесі якої у старшокласників фор-
мується активна позиція, проявляється ініціатива, самостійність, 
самодіяльність, створюється емоційна й інтелектуальна атмосфера 
тощо. Усе це сприяє розвитку умінь займати активну позицію; здат-
ності до самоорганізації, самореалізації, самоконтролю, і врешті-решт, 
правильному виробу своєї майбутньої професійної діяльності.

Велике значення для профільного навчання старшокласників за спеці-
алізацією «Науково- технічна творчість» має наявність у діловій грі ролей, 
які передбачають технічну творчу діяльність. В ній кожен старшокласник 
вибирає для себе певну роль відповідно до умов гри. Роль має відповідати 
тій посаді, професійній діяльності, якою він хоче займатися у майбутньому.

Розглянемо рольову гру, яка імітує творчу технічну діяльність професій-
ного рівня. В.О. Моляко учням старших класів запропонував навчальну 
гру «Конструкторське бюро». Пропонуємо нашу інтерпретацію гри 
для профільного навчання за програмою «Науково- технічна творчість».

Розглянемо структуру навчальної гри учнів старших класів у складі 
«Конструкторського бюро».

Склад конструкторського бюро: 10–15 учнів.
1. Замовник, керівник гри — вчитель.
2. Начальник КБ.
3. Головний конструктор, формальний лідер групи.
4. Винахідники — учні, які здатні придумувати варіанти розв’язків задач.
5. Опоненти — для критики запропонованих варіантів.
6. Креслярі — учні, які будуть викреслювати варіанти.
7. Експерти — учні, які уточнюють можливості кожного варіанту за допо-

могою довідників.
8. Консультанти — найбільш авторитетні за компетентністю учні.
9. Контролери — учні, які дають кінцеву оцінку певному рішенню.
10. Інші рольові особи.
Розглянемо рекомендації учасникам гри та їх організаторам.
Має бути складена конкретна програма творчої гри, яка міститиме вихід-

ні описи та інструкції для всіх учасників на різних етапах гри. Програма пе-
редбачає: а) визначення цілей гри (визначається галузь застосування гри, 
основна термінологія, поняття, загальна кількість учасників); б) розподіл 
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функцій між учасниками гри (з конкретним їх визначенням); в) визна-
чення оцінок дій кожного з учасників — як правильних, так і помилкових 
(встановлення критеріїв); г) конкретне визначення вихідних даних гри; 
ґ) складання програми основних циклів гри з урахуванням можливих від-
хилень від звичного її ходу; д) надання конкретних інструкцій для кожного 
з учасників гри; е) складання положень про ускладнення гри (ускладнен-
ня чи спрощення гри).

Кожна навчальна гра з конкретною метою вимагає спеціальної розроб-
ки сценарію і правил, перевірки їх безпосередньо в дії, а тому бажано, щоб 
у її конструюванні брали участь компетентні учні-гравці. Крім того, для 
творчих ігор характерні свої особливості. Одним з найважливіших момен-
тів є те, що в творчій грі небажано регламентувати (обмежувати) поведінку 
кожного окремого учасника щодо генерування нових ідей, пошуку варіан-
тів. У цьому випадку регламентувати можна лише деякі формальні функції 
«експертів», поетапну послідовність тощо.

Таким чином, у процесі профільного навчання старшокласників за зміс-
том спеціалізації «Науково- технічна творчість» слід використовувати 
як традиційні, так і новітні форми організації творчої діяльності учнів 
старшої школи.

Поряд з визначенням сучасних форм реалізації змісту профільного нав-
чання старшокласників не менш важливою є проблема ефективного вико-
ристання у навчальному процесі профільної школи традиційних методів 
навчання, а також їх вдосконалення і створення та використання новітніх 
інтерактивних методів.

Приймаємо до уваги, що метод навчання являє собою систему цілеспря-
мованих дій вчителя, який організовує пізнавальну та практичну діяль-
ність учня, що забезпечує засвоєння ним змісту освіти, формування відпо-
відних компетентностей, досягнення мети навчання. Тому метод є одним 
з найважливіших структурних компонентів навчального процесу.

В загальному випадку метод навчання має дві складові частини: об’єк-
тивну і суб’єктивну. Об’єктивна — обумовлена відображенням у методах 
найзагальніших вимог: законів і закономірностей, принципів і правил, 
а також цілей, завдань, змісту і форм навчальної діяльності. Суб’єктивна 
частина методу обумовлена особистістю педагога, його творчістю, майстер-
ністю, особливостями учнів, конкретними умовами [8].

Важливість та особливості науково- технічної творчої діяльності старшо-
класників, її багатогранність і різноплановість, специфіка формування по-
нять, необхідність здійснення професійної орієнтації старшокласників у про-
цесі профільного навчання вимагає застосування широкого спектру методів 
навчання, що висвітлені в науково- педагогічній і методичній літературі. Їх 
кількість досить велика, що створює значні труднощі для вчителів й органі-
заторів технічної творчості у виборі методів для конкретних ситуацій, виду 
творчої діяльності старшокласників, розвитку їх певних інтелектуальних 
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здібностей тощо. У зв’язку з цим необхідним є розгляд специфіки методів 
навчання, їх класифікації, формування висновків щодо доцільності викори-
стання тих чи інших методів у конкретних ситуаціях науково- технічної твор-
чості старшокласників. Це допоможе вчителеві зорієнтуватись у їх виборі. 
Зазначаємо важливу особливість науково- технічної творчості старшоклас-
ників — це педагогічно організований навчально- виховний процес, а тому 
підпорядковується загальнодидактичним принципам і вимагає, перш за все, 
використання загальнодидактичних методів навчання.

Питання класифікації методів творчої діяльності, їхня ефективність 
у певному виді навчальної діяльності учнів була і є предметом дискусій 
у педагогіці. Розглянемо позицію науковців з цього питання у контексті 
науково- технічної творчості учнів.

Є.Я. Галант поклав в основу класифікації джерело пізнавальної інформа-
ції — слово, наочний образ, практичну діяльність; М.М. Скаткін — характер 
пізнавальної діяльності учнів (репродуктивні та проблемні методи навчан-
ня); Ю.К. Бабанський методи навчання поділяє на три групи: методи орга-
нізації та здійснення навчально- пізнавальної діяльності, методи стимулю-
вання та мотивації навчально- пізнавальної діяльності, методи контролю 
та самоконтролю за ефективністю навчально- пізнавальної діяльності.

Досвід показує, що ефективність застосування зазначених методів ви-
сока на етапі виготовлення об’єкта проєктування, проте вони мало сприя-
ють розвитку творчих технічних здібностей учнів.

Р.П. Скульський виділяє такі методи:
— ілюстративно- пояснювальні — пояснення без постановки проблемних 

запитань;
— ілюстративно- творчі — постановка проблемних запитань на кожному 

етапі навчання, які конкретизують сформульовану проблему на початку 
і з допомогою пояснень та ілюстрацій дають змогу розв’язувати її;

— пошуково- творчі — включення учнів у пошук з вивчення технічного 
об’єкта або його створення.

В основу цієї класифікації покладено пізнавальну активність учнів. Така 
система методів ефективна під час розв’язування учнями технічних завдань 
на етапі проєктування конструкції, засвоєння змісту завдання й пошуку 
розв’язку проблеми. Зазначені методи (зокрема, останні два) є досить ефек-
тивним для розвитку творчих здібностей учнів. Проте автор не наголошує, 
які методи краще застосовувати на етапі складання технічної документації, 
виготовлення об’єкту та його експериментального випробовування, як за-
безпечити мотиваційну сторону навчально- виховного процесу тощо.

В.І. Качнєв виділяє такі методи технічної творчої діяльності учнів:
— пояснення (будова знаряддя праці, технологічного процесу або його 

частини);
— демонстрація в процесі навчання (об’єкта техніки, технологічної опе-

рації, трудової дії);
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— інструктаж;
— вправи на виконання творчих дій та використання відповідних засо-

бів діяльності;
— самостійні лабораторні та практичні роботи та ін.
— розв’язування задач, у тому числі й проблемних.
В основу цієї класифікації покладено вид діяльності учня. Ця сукупність 

методів забезпечує ефективну діяльності школярів, але не конкретизує 
способи реалізації багатьох методів, наприклад, якими способами досягти 
ефективної діяльності учнів на практичних заняттях, які методи викори-
стати при розв’язуванні технічних проблемних задач тощо.

П.М. Андріанов, В.В. Колотілов пропонує такі методи навчання учнів 
проектуванню та конструюванню:

— застосування технічної документації зі скороченими даними;
— метод маніпулятивного конструювання;
— розв’язування творчих завдань;
— творчі завдання локального характеру;
— мислений експеримент;
— пошук та виявлення (відшукування) несправностей;
— лекції та бесіди, читання наукових статей, написання звітів про ре-

зультати самостійних досліджень;
— залучення учнів до обговорення наукових проблем, обмін інформаці-

єю та ін.;
— вправи на розв’язування творчих технічних задач і завдань;
— колективне обговорення варіантів конструкції;
— маніпулятивний метод;
— самостійна робота учнів;
— підведення підсумків.
Зазначена сукупність методів забезпечує формування техніко- конструк-

торських знань і вмінь, розвиток творчих здібностей учнів. Проте, як пока-
зують дослідження, їх застосування у процесі формування технічних понять 
не є достатньо ефективним.

Завдання навчально- виховного процесу з оволодіння старшокласника-
ми змістом спеціалізації «Науково- технічна творчість» полягає не лише 
у формуванні знань, вмінь, проектно- технологічній компетентності, ком-
петентності з науково- технічної творчості, а й у оволодінні ними способами 
діяльності. Зокрема, випускники школи мають навчитися користуватися 
важливими специфічними методами розв’язування раціоналізаторських 
та винахідницьких завдань, проєктування нових виробів і т. ін., що має 
велике значення для розвитку творчих здібностей, формування творчої 
особистості старшокласників, свідомого вибору ними своєї майбутньої 
професії. Такими методами є: «мозковий штурм», «синектика», методи-
ка (прийоми) усунення технічних суперечностей, «метод аналогій», кон-
трольні запитання за методикою семикратного пошуку Буша  «Гірлянда 
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 асоціацій», методи тренінгової системи КАРУС і т.ін., що розроблені 
А. Осборном, Д. Гордоном, Г.С. Альтшуллером, Г.Я. Бушем, В.О. Моляко 
відповідно; наведені вище методи навчання учнів проектуванню й кон-
струюванню; методи подолання інертності мислення тощо (більшість із за-
значеного розглядається нижче). Велике значення має й стимулювання 
творчої діяльності старшокласників.

Важливою особливістю профільного навчання старшокласників є та-
кож створення проблемних ситуацій виробничо- технічного типу як умови 
здійснення творчої технічної діяльності. Під проблемною ситуацією розу-
мітимемо явно або неявно усвідомлене технічне протиріччя (суперечність), 
подолання якого потребує творчого пошуку, нових знань, нових способів 
дії конкретно до виробничих ситуацій.

Підсумовуючи викладене вище, можна зробити наступний висновок. 
Науково- технічну творчу діяльність старшокласників необхідно розгля-
дати як педагогічно організований процес, під час якого слід використо-
вувати загальнодидактичні, спеціальні, специфічні та стимулюючі методи 
навчання. Коротко охарактеризуємо їх.

Загальнодидактичні методи навчання, як уже згадувалось, класифі-
куються вченими- педагогами за різними ознаками. У науково- технічній 
творчості найбільш прийнятною є класифікація, в основу якої покладе-
но рівень засвоєння знань, розроблена І.Я. Лернером: пояснювально- 
ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, частково- пошукові, 
дослідницькі. Зокрема, для розвитку творчих здібностей старшокласників 
велике значення мають проблемні методи навчання (проблемний виклад 
знань, частково- пошуковий, дослідницький).

Спеціальні методи відображені в загальнодидактичних методах і виді-
ляються лише формою прояву, своїм спеціальним призначенням тільки 
для застосування їх у технічній творчості учнів. Окремі групи методів зна-
ходять своє використання на різних рівнях творчої активності учнів. Така 
класифікація відома з методичної літератури [50]. Ми її наводимо нижче 
в таблиці 3.1.1.

Специфічні методи. Науково- технічна творчість старшокласників має 
свою специфіку. Тому відповідно до поставленої мети (в тому числі і про-
форієнтаційної), вибраного змісту діяльності та інших факторів знаходять 
своє використання в науково- технічній торчості специфічні методи. Вони 
застосовуються в різних сферах технічної творчої діяльності старшоклас-
ників і спрямовані на розвиток інтелектуальних здібностей учнів старшої 
школи.

Специфічні методи навчання забезпечують ефективне розв’язування 
низки важливих завдань у галузі науково- технічної творчості — навчання 
старшокласників проектно- конструкторській справі, розвиток творчого 
мислення, інтуїції учнів, навчають долати психологічний бар’єр у процесі 
розв’язування творчих технічних задач тощо.
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Окрім того, саме у процесі використання специфічних методів вчителю 
досить легко проводити серед старшокласників профорієнтаційну роботу.

Таблиця 3.1.1.

Спеціальні методи навчання в технічній 
творчій діяльності учнів

Пояснювально- ілюстративні:

– бесіди;
– лекції;
– розповіді;
– екскурсії

Репродуктивні

– робота з технічною літературою;
– інструктаж;
– маніпулятивні;
– збирання виробів за зразком;
– виготовлення по пам’яті;
– збирання об’єкту за кресленням

Евристичні та частково- пошукові

– чорний ящик;
– випадковий пошук;
– евристичні бесіди;
– проблемні завдання;
– спонукаючі запитання

Дослідницькі

– спостереження;
– аналіз- синтез;
– індукція – дедукція;
– абстрагування;
– конкретизація;
– узагальнення;
– експеримент;
– аналогія та ін.

Специфічними, зокрема, є методи навчання старшокласників творчості, 
які подані в системі «КАРУС» (перші букви від методик (стратегій) творчо-
го пошуку в техніці: комбінування, аналогія, реконструювання, універсалі-
зація, випадкові підстановки — російське «случайные»). Використовуючи 
низку відповідних методів, можна створювати такі умови для учнів, які 
сприятимуть формуванню вмінь та навичок творчо мислити, долати психо-
логічний бар’єр стереотипного мислення тощо. Такими методами є: метод 
обмеження у часі, раптової заборони, швидкісного ескізування, нових варі-
антів, недостатньої інформації, надлишкової інформації (інформаційного 
перенасичення), абсурду, ситуаційної драматизації.

Належне місце у науково- технічній творчості старшокласників слід від-
вести й методам стимулювання їхньої творчої діяльності у галузі техніки. 
Отже, до четвертої групи в нашій класифікації ми відносимо стимулюючі 
методи: створення ситуації змагань; створення ситуації успіху в праці; піз-
навальні та комп’ютерні пізнавальні ігри та багато інших.
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Остаточний варіант класифікації методів реалізації змісту профільно-
го навчання старшокласників за спеціалізацією «Науково- технічна твор-
чість» подано у таблиці 3.1.2.

Таблиця 3.1.2
Класифікація методів науково- технічної 

творчості старшокласників

Загальнодидактичні

– пояснювально- ілюстративні;
– репродуктивні;
– проблемного викладу;
– частково- пошукові;
– дослідницькі

Специфічні

– методи навчання проектуванню й конструюванню;
– методи системи «КАРУС»;
– прийом вирішення технічних суперечностей;
– метод спонукаючих запитань та ін.

Стимулюючі
– створення ситуації змагань;
– створення ситуації успіху;
– пізнавальні та комп’ютерні ігри тощо.

Ця класифікація дає змогу орієнтуватись викладачу (вчителю) спеціа-
лізації «Науково- технічна творчість» у виборі тих чи інших методів у пев-
них педагогічних ситуаціях, в залежності від поставленої мети та завдань, 
принципу та змісту навчального процесу, для профільної роботи тощо.

Інтерактивні методи
Важливе значення у процесі профільного навчання старшокласників 

за спеціалізацією «Науково- технічна творчість» має використання вчите-
лем інтерактивних методів. Вони є найбільш ефективним як для оволодін-
ня ними знаннями, уміннями, компетентностями, так і підготовки їх до сві-
домого вибору своєї майбутньої професії.

Термін «інтерактивний» означає властивість взаємодіяти або перебувати 
в режимі бесіди. Інтерактивна діяльність передбачає організацію й розвиток 
діалогового спілкування, яке веде до взаєморозуміння, взаємних дій, до само-
стійного вирішення зазначених для кожного учасника завдань. Інтерактив ви-
ключає як домінування того, хто виступає, так і однієї думки над іншою.

У процесі діалогового навчання здійснюється взаємодія як учнів між со-
бою, так і вчителя з учнями. Характерною рисою інтерактивного навчан-
ня є природна активність учнів: фізична, соціальна (що важливо для про-
фільного навчання), пізнавальна [54; 55]. У старшокласників створюється 
установка на творчу діяльність, на постійній пошук, що важливо в умовах 
проектно- технологічної системи навчального процесу.

Важливими методами інтерактивного навчання у профільному навчанні 
старшокласників за змістом спеціалізації «Науково- технічна творчість» є: 
«мозкова атака» («мозковий штурм»), сутність та технологією якого  розробив 
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в 60-ті роки ХХ століття американський психолог А. Осборн; «синекти-
ка», автором якого є американський винахідник У. Городон; метод аналогії; 
навчально- тренінгова система «КАРУС»; дискусія; метод проектів тощо.

Зазначені методи навчання детально розлянуто у науковій і навчальній 
літературі [51–54].

ВИСНОВОК
Формування проектно- технологічної компетентності та компетентності стар-

шокласників у науково- технічної творчості буде здійснюватись ефективно лише 
за умови правильного та якісного вибору вчителем організаційних форм та мето-
дів профільного навчання старшокласників.

У науковій літературі форми організації навчання класифікують за рівнем ак-
тивності учнів, рівнем залучення їх до продуктивної діяльності, за дидактичною 
метою, за способами організації тощо.

До основних форм організації творчої діяльності з техніки традиційно від-
носять індивідуальні, групові та масові форми. З певним доповненням та від-
повідними вдосконаленнями зазначені форми можна використати на урочних 
заняттях для реалізації змісту профільного навчання старшокласників за спеці-
алізацією «Науково- технічна творчість». При цьому урок не обов’язково має но-
сити традиційну, «застиглу» форму. Його доцільно змінювати, модифікувати і т. ін. 
Це можуть бути урочні заняття за змістом спеціалізації у формі роботи учнівсько-
го конструкторського бюро, технологічної лінії, бюро раціоналізаторів і винахід-
ників, індивідуальне чи групове розроблення на уроках різноманітних творчих 
проектів з науково- технічної творчості, заняття на факультативах, спецкурсах 
та інших видах урочного профільного навчання старшокласників.

Організація навчання в інноваційних його формах (інтерактивне навчання) 
передбачає моделювання виробничих умов, життєвих ситуацій, спільне розв’я-
зання проблем, використання ділових рольових ігор з таким визначенням ролей, 
які відповідають обраній майбутній професійній діяльності старшокласників чи 
сприяють її вибору.

Ділові (рольові) ігри, ігрове навчання — це активна пізнавальна діяльність 
з науково- технічної творчості, у процесі якої у старшокласників формується актив-
на позиція, проявляється ініціатива, самостійність, самодіяльність, створюється 
емоційна й інтелектуальна атмосфера тощо. Усе це сприяє розвитку умінь займа-
ти активну позицію здатності до самоорганізації, самореалізації, самоконтролю, 
і врешті-решт, правильному виробу своєї майбутньої професійної діяльності.

У процесі профільного навчання старшокласників за змістом спеціалізації 
«Науково- технічна творчість» слід використовувати як традиційні, так і новітні 
форми організації творчої діяльності учнів старшої школи.

Специфіка науково- технічної творчої діяльності старшокласників, її багато-
гранність і різноплановість, специфіка формування понять, необхідність здійс-
нення професійної орієнтації старшокласників у процесі профільного навчання 
вимагає застосування широкого спектру методів навчання.
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Визначення сукупності методів для навчальної діяльності учнів, зокрема, тех-
нічної творчості, їхня ефективність у певному виді творчого процесу була і є 
предметом дискусій у педагогіці. Цим питанням займалися багато вчених. Се-
ред них: Є.Я. Галант, М.М. Скаткін, Ю.К. Бабанський, Р.П. Скульський, В.І. Качнєв, 
П.М. Андріанов, В.В. Колотілов.

На основі проведених досліджень ми прийшли до висновку, що науково- 
технічну творчу діяльність старшокласників необхідно розглядати як педагогіч-
но організований процес, під час якого слід використовувати загальнодидактич-
ні, спеціальні, специфічні та стимулюючі методи навчання.

Важливе значення у процесі профільного навчання старшокласників за спе-
ціалізацією «Науково- технічна творчість» має використання вчителем інтерак-
тивних методів. Вони є найбільш ефективним як для оволодіння ними знаннями, 
уміннями, компетентностями, так і підготовки їх до свідомого вибору своєї май-
бутньої професії. До них відносять: «мозкова атака» («мозковий штурм»), «синек-
тика», метод аналогії; навчально- тренінгова система «КАРУС»; дискусія; метод 
аналогії, метод проектів тощо.

Інтерактивні методи реалізації змісту профільного навчання старшокласників 
за спеціалізацією «Науково- технічна творчість» мають ефективно поєднуватися із за-
гальнодидактичними методами (пояснювально- ілюстративними, репродуктивними, 
проблемними, евристичними, частково- по шуковими, дослідницькими), а також вдо-
сконалюватися й урізноманітнюватися.

3.2. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 
«ХУДОЖНЬО- ПРОЕКТНА ТВОРЧІСТЬ» 

(В.В. ВДОВЧЕНКО)
Основні положення. Потреба у художньо- проектній творчості в непе-

рервній художньо- проектній освіті України (загальноосвітня школа — вища 
школа) викликана зростанням необхідності в матеріальному виробництві 
покращити художню якість товарів буквально у всіх сферах життєдіяль-
ності. У свою чергу, за результатами проведених нами досліджень — кожна 
сфера життєдіяльності обслуговується відповідним видом дизайну.

Специфіка дизайнерської діяльності передбачає обов’язкову наявність 
художньо- проектної творчості в основній та старшій школі. Підготовка 
фахівців з дизайну у вищій школі без підготовки у загальноосвітній школі 
малоефективна, а в випадках відсутності у абітурієнта предметних компе-
тентностей з художньо- проектної творчості неможлива.

Розвиток художньо- проектної творчості здійснюється у неперервній 
художньо- проектній освіті України (загальноосвітня школа — вища шко-
ла). Навчання здійснюється за рівнями художньо- проектної освіти:

− у загальноосвітній школі: пропедевтичний (5–7 класи), допрофільний 
(8–9 класи), профільний (10–11 /12/ класи),
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− у вищій школі: за рівнями — бакалаврський, магістерський, доктор-
ський.

Складовими художньо- проектної творчості є: художня творчість, проек-
тна творчість.

Розкриємо базові дефініції: творчість, творча діяльність, креативність 
(особливий вид творчості у розумінні англомовних середовищ), інтуї-
ція, художня творчість, проектна творчість в художньому конструюванні, 
художньо- проектна творчість, дизайн, дизайнерська творчість, дизайнер-
ське мислення.

Творчість — поняття умовне, може виражатися не тільки в створенні 
принципово нового, не існуючого раніше, але і у відкритті відносно нового 
(для даної сфери, даного часу, в даному місці, для самого суб’єкта). З цього 
приводу є три різні позиції груп дослідників у тлумаченні творчості:

1) Перша: творчих здібностей як окремого утворення не існує (А. Маслоу, 
Д.Б. Богоявленська та ін.). Ми не підтримуємо цієї позиції;

2) Друга: творча здатність полягає в тому, що її виділяють як самостій-
ний і незалежний від інтелекту фактор (Дж. Гілфорд, Я.А. Пономарьов). 
Ми не можемо погодитися із цією позицією.

3) Третя: розглядає творчість як рівень розвитку інтелекту і проявля-
ється на високому рівні розвитку будь-яких здібностей (С.Л. Рубінштейн, 
А.В. Брушлинский, Р. Стернберг). Інтелектуальна обдарованість при цьому 
виступає в якості необхідного, але недостатньої умови творчості. Головну 
роль в детермінації творчості відіграють мотиви, цінності та особистісні 
риси. В нашому дослідженні деталізована зазначена позицієя дослідників.

Ми також розглядаємо наступні основні групи механізмів творчої діяль-
ності:

1. Пошук невідомого за допомогою асоціативного механізму. Під асоці-
аціями розуміється встановлення взаємозв’язків між явищами на основі 
наявності у них подібних або різних ознак. Розгляд асоціацій призводить 
до «Ага-рішень».

2. Пошук невідомого за допомогою механізму «аналіз через синтез» 
(С.Л. Рубінштейн). Цей механізм означає виявлення властивостей об’єкта 
через встановлення його взаємозв’язків з іншими об’єктами. У процесі ви-
рішення будь-якого художньо- проектного завдання воно розчленовується 
на кілька частин: що відомо, що потрібно знайти (аналіз), а потім резуль-
тати вирішення чітко визначеної групи питань об’єднуються в єдине, яке 
і буде рішенням художньо- проектного завдання.

3. Механізм творчої рефлексії: усвідомлення і розуміння, яким чином 
відбуваються творчі зміни і поліпшення функціонування предмета, покра-
щення діяльності послуги. Застосування рефлексії сприяє розширенню 
і збільшенню зони внутрішнього плану і зовнішньої активності.

4. Пошук невідомого на основі взаємодії інтуїтивного і логічного на-
чал. Хід задоволення потреби у вирішенні завдання завжди передбачає 
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інтуїтивний момент; при цьому те рішення, яке можна назвати творчим, 
не може бути отримано безпосередньо шляхом логічного висновку.

5. Позитивне переструктурування свого досвіду за допомогою різних ев-
ристичних прийомів: а) переформулювання вимог завдання; б) розгляд 
крайніх випадків; в) блокування складових; г) аналогія.

Креативність — це здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити 
рішення в нестандартних ситуаціях, націленість на відкриття нового і здат-
ність до глибокого усвідомлення свого досвіду (Е. Фромм).

Інтуїція — це концентрація досвіду, який в неповній мірі усвідомлюється 
людиною. Інтуїтивне мислення реалізується в формі осяяння («Ага-рішення»).

Дизайн — (від англ. «проектувати, креслити, задумати», а також «про-
ект, план, малюнок») – вид художньо-проектної діяльності, спрямований 
на створення предметного світу. Метою цієї діяльності є формування гар-
монійного з людиною та природою штучного середовища, яке задовольняє 
різноманітні потреби людини і суспільства. 

Дизайнерська діяльність спрямована на пошук нової сутності об’єкта 
творення, сприяє становленню високої художньо-проектної культури шля-
хом поєднання нових якостей матеріалів із сучасними технологіями виго-
товлення, конструктивного та ергономічного рішення для сприяння більш 
ефективній праці та відпочинку, забезпеченняекономічній доцільності та 
збереження екології. 

Дизайнер (фахівець), який мислить як філософ, історик, соціолог, пси-
холог; творить як художник, графік, скульптор, конструктор; глибоко усві-
домлює об’єкт проєктування, його функції, вплив на людину і навколишнє 
середовище. 

Дизайнерське мислення. Дефініцію «дизайнерське мислення» ми роз-
глядаємо в контексті змісту сформульованих у 2010 році (див. табл. 3.2.1 
[59, 11]) основоположних понять для профільної підготовки за спеціаліза-
цією «Основи дизайну»: дизайн, дизайнерська діяльність, дизайнер.

Таблиця 3.2.1.

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ДИЗАЙНЕРСЬКОГО МИСЛЕННЯ
(За проф. В.В. Вдовченком, 2010)

Синтезуючі складові
дизайнерського мислення

Характеристика синтезуючих складових
дизайнерського мислення

Евристичне мислення
Нестандартне цікаве бачення, вміння відмовлятися від 
стереотипів

Художньо- образне мислення Розвинені відчуття, чуттєві асоціації, чуттєва логіка (інтуїція)

Раціонально- логічне мислення
Уміння проектувати економічно, доцільно, методично, по-
слідовно

Аналітичне мислення
Уміння збирати інформацію, аналізувати, робити об’єктивні 
висновки, узагальнення
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«Дизайнерське мислення спрямоване на взаємодоповнення функціональ-
ного і естетичного, синтезує в собі евристичне, художньо- образне, раціо-
нально- логічне та аналітичне мислення» [59, 11]. Мовленнєва художньо- 
проектна здатність учнів 7, 9, 11 класів до осмисленого володіння поняттями 
дизайну під час художнього конструювання об’єктів з різних видів дизайну 
та їх результативність вища, аніж в учнів 5, 8, 10 класу завдяки планомірному 
розвитку художньо- проектного мислення, а, відповідно, і оволодіння понят-
тями дизайну у старшокласників зумовлювалося поетапним тематичним роз-
глядом розділів:

Навчальні завдання та вправи із формування дизайнерського мислення 
подано в авторських навчальних предметах (спеціалізація) для 10–11 кла-
сів за видами дизайну: «Основи дизайну»,«Графічний дизайн», «Веб-ди-
зайн», «Промисловий (індустріальний) дизайн», «Дизайн середовища»та 
«Художньо- проектна творчість».

Основні види та рівні дизайнерського мислення старшокласників ми 
розглядаємо за такою класифікацією: теоретичне понятійне, теоретичне 
образне, наочно- образне, наочно- дійове. Детальну характеристику кожно-
го виду та рівня дизайнерського мислення старшокласників див. в додатку.

Узагальнені художньо- проектні творчі здібності особистості проекту-
вальника в предметних компетентностях:

• самостійне бачення художньо- проектної проблеми, протиріччя між на-
явними і потрібними образами та формою, колірно- графічним рішен-
ням;

• дизайнерське мислення (синтезуючі складові: евристичне мислення, 
художньо- образне мислення, раціонально- логічне мислення, аналі-
тичне мислення);

• вміння формулювати художньо- проектні завдання, концептуальні про-
позиції, рішення, аналізувати варіанти художньо- проектних завдань, 
концептуальних пропозицій, рішень (аналітичне мислення);

• вміння знаходити єдине обґрунтоване художньо- проектне рішення;
• вміння застосовувати предметні компетентності в нових художньо- 

проектних ситуаціях;
• вміння побачити нову якість, образ, форму, колір, графіку в знайомому 

об’єкті для нового художнього проєктування;
• вміння комбінувати, синтезувати раніше засвоєні способи художньо- 

проектної діяльності в нові (синтетичне, комбінаційне мислення).
Зазначені риси творчої художньо- проектної діяльності проектувальника 

не вроджені. Вони цілеспрямовано формуються за допомогою спеціально 
розроблених для цього педагогічних технологій.

Досягнення творчого рівня розвитку особистості проектувальника 
в художньо- проектній галузі може вважатися найвищим результатом 
у розробленій нами педагогічній технології. Система розвиваючого нав-
чання зі спрямованістю на розвиток художньо- проектної творчості вклю-
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чає  авторську педагогічну технологію художньо- проектної творчості проф. 
В.В. Вдовченка, в якій розвиток творчих здібностей у художньо- проектній 
діяльності є пріоритетною метою.

Складові авторської педагогічної технології художньо- проектної 
творчості проф. В.В. Вдовченка:

1. Тест-методики та навчальні творчі учнівські проекти для виявлення 
і розвитку схильності до діяльності у визначеній сфері життєдіяльності 
та виді дизайну;

2. Варіант а. (10–12 кл.). Методика профільного навчання спеціалізації 
у 10–12 класах із: художньо- проектної підготовки (10 кл. — Засоби виразності 
у дизайн- проектах, 11 кл. — Художньо- графічна культура у дизайн- проектах, 
12 кл. — Проектно- художня культура); Вивчення видів дизайну (10 кл. — Гра-
фічний дизайн, веб-дизайн; 11 кл. — Дизайн костюма, Промисловий (індустрі-
альний) дизайн; 12 кл. — Дизайн середовища, Ландшафтний дизайн);

Інформація
пошуково- 

інформаційний 
етап допроек-
тної діяльності



Проєктування
образно- графічний 

етап пошукового 
проєктування,

художньо- проектний 
етап проєктування



Технології
предметно- 

пластичний етап 
проєктування



Презентація  
Захист та пре-

зентація 
навчального 

проекту

Навчальні творчі учнівські проекти. Захист творчого проекту. Презентація.
2. Варіант б (10–11 кл.). Методика профільного навчання спеціалізації 

у 10–11 класах із: художньо- проектної підготовки (10 кл. — Засоби вираз-
ності у дизайн- проектах, 11 кл. — Художньо- графічна культура у дизайн- 
проектах, Проектно- художня культура); Вивчення видів дизайну (10 кл. — 
Графічний дизайн, веб-дизайн; 11 кл. —Промисловий (індустріальний) 
дизайн, Дизайн середовища); Навчальні творчі учнівські проекти. Захист 
творчого проекту. Презентація.

3. Методика оволодіння співтворчістю роботи у навчальних творчих 
об’єднаннях (дизайнерська студія для отримання проектного завдання /
дизайнери- консультанти/, дизайнерське бюро /розробка дизайнерського 
завдання/, експериментальна дільниця з виготовлення експерименталь-
ного зразка /моделювальник, швея індпошиву/, дизайнерська рада із оцін-
ки навчальних творчих учнівських проектів /експерт/, рекламна агенція 
з презентації розроблених виробів).

Класифікаційна характеристика педагогічної технології 
художньо- проектної творчості.

1) Рівень і характер застосування: загальнопедагогічний.
2) Філософська основа: діалектична.
3) Методологічний підхід: розвиваючий, творчий, креативний.
4) Провідні чинники розвитку: психогенні, тренінгові.
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5) Наукова концепція освоєння досвіду: асоціативно- рефлекторна + роз-
виваюча + тренінги з творчої діяльності.

6) Орієнтація на особистісні сфери і структури: евристична (розвиток 
творчих і креативних здібностей).

7) Характер змісту: навчально- виховний, світський, гуманітарний + 
художньо- проектний, загальноосвітній + профільний + професійний.

8) Вид соціально- педагогічної діяльності: розвиваюча.
9) Тип управління навчально- виховним процесом: система малих груп 

(художньо- проектних, технологічних, експертних, рекламних) + індивіду-
альний.

10) Переважаючі методи: творчі, еврістичні.
11) Організаційні форми: групові (дизайнерська студія для отримання про-

ектного завдання /дизайнери- консультанти/, дизайнерське бюро /розробка 
дизайнерського завдання/, експериментальна дільниця з виготовлення екс-
периментального зразка /моделювальник, швея індпошиву/, дизайнерська 
рада із оцінки навчальних творчих учнівських проектів /експерт/, рекламна 
агенція з презентації розроблених виробів) + індивідуальні.

12) Переважаючі засоби навчання: вербальні, візуальні (колірно- 
графічні) + предметно- пластичні.

13) Підхід до учня і характеру виховних взаємодій: педагогіка співробіт-
ництва.

14) Напрямок модернізації: альтернативне.
15) Категорія об’єктів художньо- проектної творчості: індивідуальні 

+ ексклюзивні + серійні + тиражні + масові.
Акценти цілей.
1. Виявити і розвинути здібності до діяльності у визначеній сфері життє-

діяльності та особистісно привабливим видом дизайну;
2. Здійснити профільнити навчання спеціалізації у 10–11 (12) класах із: 

художньо- проектної підготовки (Засоби виразності у дизайн- проектах, 
Художньо- графічна культура у дизайн- проектах, Проектно- художня куль-
тура); Вивчення видів дизайну у 10–12 класах (Графічний дизайн, веб-ди-
зайн; Дизайн костюма, Промисловий (індустріальний) дизайн; 12 кл. — Ди-
зайн середовища, Ландшафтний дизайн); Вивчення видів дизайну у 10–11 
класах (Графічний дизайн, Веб-дизайн; Промисловий (індустріальний) 
дизайн, Дизайн середовища); Навчальні творчі учнівські проекти. Захист 
творчого проекту. Презентація.

3. Навчити співтворчості в робот у навчальних творчих об’єднаннях 
(дизайнерська студія для отримання проектного завдання /дизайнери- 
консультанти/, дизайнерське бюро /розробка дизайнерського завдання/, 
експериментальна дільниця з виготовлення експериментального зразка /
моделювальник, швея індпошиву/, дизайнерська рада із оцінки навчаль-
них творчих учнівських проектів /експерт/, рекламна агенція з презентації 
розроблених виробів).
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4. Навчити методам художнього проєктування у дизайнерській діяльності.
5. Ознайомити з прийомами дизайнерського мислення.
6. Навчити вирішувати художньо- проектні, винахідницькі, раціоналіза-

торські завдання, завдання з редизайну.
7. Виховати суспільно- активну творчу особистість, колективіста, здатного 

до співтворчості в колективі.
Концептуальні положення.
Гіпотеза: художньо- проектні творчі здібності розкриються тільки 

за умови цілеспрямованої навчальної художньо- проектної діяльності у не-
перервній художньо- проектній освіті України (загальноосвітня школа — 
вища школа) (В.В. Вдовченко).

Авторська Школа художньо- проектної творчості В.В. Вдовченка має три 
складові:

1. Навчально- методичне забезпечення неперервної художньо- проектної 
освіти (загальноосвітня школа — вища школа).

• Художньо- проектна творчість розглядається у кожному виді дизайну 
як інформаційний блок; навчально- тренувальні вправи; навчальний 
творчий учнівський проект; захист творчого проекту, презентація.

• Навчання за двома взаємодоповнюючими напрямками: за навчальною 
програмою у кожному рівні загальноосвітньої школи «Основи дизай-
ну»: пропедевтичний (5–7 класи), допрофільний (8–9 класи), профіль-
ний (10–11 /12/ класи);

За навчальними програмами у кожному рівні вищої школи: бакалавр-
ському, магістерському, докторському.

Творча діяльність з поглибленого вивчення у кожному рівні: загально-
освітньої школи — елективних, факультативних курсів, курсів за вибором; 
вищої школи — навчальних дисциплін за вибором навчального закладу.

Структура змісту має наскрізні змістові лінії від 1 до 11 (12) класів.
Фіксація виявлення та розвитку індивідуальних творчих здібностей 

у художньо- проектній діяльності здійснюється під час оцінювання набутих 
предметних компетентностей на теоретичних та практичних заняттях.

2. Навчання загальним методам художнього проєктування у навчаль-
ній дизайнерській діяльності для всіх видів дизайну (для індивідуального 
та колективного проєктування).

Концепція творчої особистості майбутнього дизайнера:
• Наявність особистісної професійної орієнтації на одну із п’яти сфер 

життєдіяльності, умотивованого вибору у сфері життєдіяльності одно-
го виду діяльності із декількох, наявність великої життєвої мети, ціле-
спрямованість.

• Наявність плану з розробки особистої професійної траєкторії професій-
ного успіху, досягнення мети, організованість.

• Укладання для кожного рівня освіти навчального творчого портфоліо.
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• Продуктивна організація індивідуально кожним учнем стаціонарного 
навчання та самостійного навчання в позашкільних навчальних закла-
дах, в студіях тощо.

• Уміння вирішувати творчі художньо- проектні завдання.
• Уміння «тримати удар» (продовжувати роботу, незважаючи на пере-

шкоди, невдачі у проекті).
• Уміння фіксувати і оцінювати по етапах проекту проміжні результати.
Гіпотеза: індивідуальні навчальні якості для художньо- проектної 

творчості можна цілеспрямовано формувати у старшокласників базуючись 
на таких положеннях.

• Теоретична підготовка — є фундаментальною основою для каталізатор 
творчого вирішення будь-яких художньо- проектних проблем.

• Предметні компетентності є дієвим інструментом, продуктивним засо-
бом, основою для творчої інтуїції майбутнього дизайнера.

• Творчими здібності має кожен учень, студент, тому може успішно вико-
нувати художнє проєктування кожен учень і студент.

• Художньо- проектної творчості, як будь-якої діяльності, можна і необ-
хідно вчитися.

• Пізнавати найновіші основні і доступні школярам типи художньо- 
проектних проблем, характерних для обраної сфери життєдіяльності, 
зорієнтованої на неї науки, практики у особистісно привабливому виді 
дизайну.

3. Організаційні форми навчання оволодінню співтворчістю роботи у на-
вчальних творчих об’єднаннях (дизайнерська студія для отримання проек-
тного завдання /дизайнери- консультанти/, дизайнерське бюро /розробка 
дизайнерського завдання/, експериментальна дільниця з виготовлення 
експериментального зразка /моделювальник, швея індпошиву/, дизайнер-
ська рада із оцінки навчальних творчих учнівських проектів /експерт/, ре-
кламна агенція з презентації розроблених виробів).

• Діалог, а не монолог всіх виникаючих точок зору під час колективного 
художнього проєктування.

• Повага індивідуальності кожного учня (студента), його унікальної по-
зиції в мікроколективі проектувальників.

• Соціальна спрямованість на художнє проєктування у навчальній діяль-
ності суспільно- корисних виробів.

• Колективна художньо- проектна діяльність, як засіб створити потужне 
творче поле.

• Використання феномена групового впливу на індивідуальні творчі 
здібності особистості.

• Створення сприятливих педагогічних умов для прояву і формування 
основних рис творчої діяльності майбутнього проектувальника.

Особливості змісту педагогічної технології художньо- проектної 
творчості
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1. Дидактичне проєктування змісту художньо- проектної творчості прове-
дено із забезпечення дидактичного принципу наступності та перспектив-
ності художньо- проектної складової технологічної освіти (загальноосвітня 
школа — вища школа) за: навчальними програмами у кожному рівні за-
гальноосвітньої школи «Основи дизайну»: пропедевтичний (5–7 класи), 
допрофільний (8–9 класи), профільний (10–11 /12/) класи.

Структура навчального матеріалу як система неперервної художньо- 
проектної освіти України (загальноосвітня школа — вища школа) має на-
скрізні змістові лінії. Структура та зміст допрофільної та профільній підго-
товки спеціалізації «Основи дизайну» профільної підготовки в 10–11 класах 
Сформовані у чотирьох складових навчальної діяльності (інформація, про-
єктування, технології, презентація) для художньо- проектної компетентності 
в результаті профільної підготовки за спеціалізацією «Основи дизайну».

2. Навчання загальним методам художнього проєктування для кожного 
рівня художньо- проектної освіти здійснюється із дотриманням дидактич-
ного принципу індивідуалізації і диференціації навчання. Процес пошу-
кової, художньо- образної та художньо- проектної діяльності є основними 
у змісті навчання.

3. Багато учнів у позашкільній та самостійній творчій діяльності займа-
ються колективними творчими справами із сфери соціальних проектів  — 
це соціальна творчість дітей, спрямована на служіння людям, Батьківщи-
ні, творчість самовиховання і формування особистості. Ми синтезуємо 
аудиторні заняття із позакласною діяльністю старшокласників і комплекс 
опрацьовуваної ними літератури під час самостійного навчання. Зміст со-
ціальних творчих проектів — турбота про себе, про товариша, про свій ко-
лектив, про близьких і далеких людей в конкретних практичних соціаль-
них ситуаціях, про воїнів АТО.

Розвивальний зміст полягає в переході від близьких до середніх, а потім 
до далеких цільових перспектив. Алгоритм організації та проведення соці-
альних творчих проектів складається з етапів: пошук, цілепокладання і ор-
ганізація, прогнозування і планування, реалізація, аналітико- рефлексивна 
діяльність. При цьому рівень самостійності діяльності учнів зростає від 
співпраці з дорослими до повної самостійності.

Алгоритм організації та проведення соціальних творчих проектів:
I етап: пошук (завдання, зміст, забезпечення)  (підготовка збору- старту).
II етап: цілепокладання, організація (збір-старт)  (вибори керівника 

справи).
III етап: мозковий штурм, прогнозування та планування. (План підготов-

ки)  (робота мікроколективів)  (перевірка готовності).
IV етап: реалізація цілей (проведення соціальних творчих проектів).
V етап: аналіз, рефлексія (підготовка колективного аналізу)  (збір-«вог-

ник» (аналіз)).
VI етап: післядія (реалізація рішень)
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Особливості авторської педагогічної технології художньо- 
проектної творчості.

Загальні риси.
• Вільні художньо- проектні групи, в яких учні відчувають себе розкуто, 

не відчувають підпорядкування вчителю.
• Педагогіка співробітництва, співтворчість учня і вчителя.
• Застосування методик колективної роботи: мозкова атака, організаційно- 

діяльнісна гра, вільна творча дискусія.
• Ігрові методики.
• Мотивація: прагнення особистості до творчості, до самовираження, са-

моствердження, самореалізації.
Вікові етапи педагогічної технології
Авторська педагогічна технологія розвивального навчання за спрямова-

ністю на розвиток художньо- проектної творчості реалізується в 3 етапах 
загальноосвітньої школи (основна /пропедевтични, до профільний/, стар-
ша /профільни/) та на 2 етапах вищої школи (бакалаврському та магістер-
ському). Етапи вищої школи в цій монографії з профільного навчання ми 
не розкриваємо.

Основна школа: художньо- проектна творчість з широкого кола приклад-
них галузей (моделювання, художнє конструювання тощо в курсі «Основи 
дизайну», 5–7, 8–9 кл., позашкільній освіті, самоосвіті); участь в літератур-
них, театральних, музичних заходах; Образотворче мистецтво.

Старша школа: виконання творчих проектів в спеціалізаціях «Основи 
дизайну», «Художньо- проектна творчість», 10–11 кл., спрямованих на те, 
щоб зробити навколишній світ кращим; дослідні роботи; літературні, ху-
дожні та музичні твори.

Авторська методика забезпечує дотримання дидактичних принципів 
наступності та перспективності у неперервній художньо- проектній осві-
ті України у 5–9, 10–11 класи під час допрофільної підготовки «Трудове 
навчання: Основи дизайну» (5–9 кл.) для загальноосвітніх навчальних 
закладів нового типу: ліцеїв, гімназій, коледжів (Автори: Вдовченко В.В. 
та ін.) та профільної підготовки за спеціалізацією «Художньо- проектна 
творчість» (10–11 кл.). Продемонструємо це на прикладі засвоєнняпонять 
та термінів тезауруса з основ дизайну. (див табл. 3.2.2)

Таблиця 3.2.2.

ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКОЇ МЕТОДИКИ
засвоєння понять та термінів тезауруса з основ дизайну під час
допрофільної підготовки «Основи дизайну» та профільної під-

готовки за спеціалізацією «Художньо- проектна творчість» 
в 10–11 класах



130

А.М. Тарара, Т.С. Мачача, В.І. Туташинський, В.В. Вдовченко

Етапи Клас
Рі-

вень
Назва етапу

1
(1 семестр)

5

П
ро

пе
де

вт
ич

не
 в

ив
че

нн
я

Відбір, засвоєння та застосування дидактично доцільних за-
гальнотехнічних понять та термінів тезауруса з основ дизайну.

2
(2 семестр)

Диференціація тлумачення професійної інженерної термінології 
до навчальної діяльності.

3
(1 семестр)

6

Профінформаційне вивчення понять та термінів тезауруса з ос-
нов дизайну за типами професійного проєктування в розділах 
навчальної програми.

4
(2 семестр)

Пропедевтичне вивчення понять та термінів тезауруса з основ 
дизайну під час дослідження професійної орієнтації в пізна-
вальній діяльності.

5 (1 сем)

7

Системне вивчення понять та термінів тезауруса з основ ди-
зайну в навчальній пізнавальній діяльності

6
(2 семестр)

Моніторинг результатів системного вивчення понять та тер-
мінів тезауруса з основ дизайну з метою вибору подальшого 
напряму допрофільного навчання.

7
(1 семестр)

8

Д
оп

ро
ф

іл
ьн

е 
ви

вч
ен

ня

Індивідуальне або групове вивчення і засвоєння понять та тер-
мінів тезауруса з основ дизайну з допомогою комп’ютерного 
забезпечення.

8
(2 семестр)

Системне вивчення учнівської проектної документації за дифе-
ренційованими для ЗНЗ класифікованими, структурованими 
типами промислової документації.

9
(1 семестр)

9

Вивчення понять та термінів тезауруса з основ дизайну в осо-
бливих умовах праці та особливо важливих об’єктів.

10
(2 семестр)

Пропедевтичне вивчення понять та термінів тезауруса з основ 
дизайну в залежності від вибору спеціалізації профільного 
навчання у 10–11 кл.: «Основи дизайну», «Художньо- проектна 
творчість».

11
(1 семестр)

10

П
ро

ф
іл

ьн
е 

ви
вч

ен
ня

Вивчення в проектній діяльності понять та термінів для ово-
лодіння засобами виразності у дизайн- проектах, основами 
графічного дизайну

12
(2 семестр)

Оволодіння поняттями, термінологією проектної діяльності 
з комп’ютерними засобами для веб-дизайну.

13
(1 семестр)

11

Вивчення понять та термінів тезауруса з основ дизайну 
в художньо- графічній культурі, в учнівських дизайн- проектах 
з промислового (індустріального) дизайну

14
(2 семестр)

Оволодіння поняттями, термінологією художньо проектної 
культури на прикладі дизайну середовища.

1. Уроки художньо- проектної творчості. Зміст матеріалу і побудова нав-
чання дозволяють виявити і цілеспрямовано розвивати задатки і здібно-
сті дітей, виробляти здатність проявляти творчість не тільки у художньому 
проектуванні, а в будь-якій справі за наявності інноваційних педагогічних 
умов для навчально- виховного процесу (див табл. 3.2.3), їх сукупності (див 
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табл. 3.2.4). У залученні учнів до самостійної і творчої діяльності широко ви-
користовуються також всі форми позакласної роботи, але з однією умовою — 
робота повинна бути спрямована на створення конкретного продукту, який 
можна було створити учнівського навчального проекту (вироби, моделі, мау-
кети, пристрої, в тому числі і послуги /наприклад дизайнерське консульту-
вання, рекламні акції тощо).

Таблиця 3.2.3.
МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ

для навчально- виховного процесу
під час вивчення спеціалізації «Художньо- проектна творчість»

Зовнішні педагогічні умови
1. Метод 
художніх 
проектів

 словесний  графічний  предметно- пластичний

2. Професій-
но спрямо-
ваний зміст 
та методика 
навчання 
художньому 
проекту-
ванню



Класифікація професій (за акал. Є. Клімовим) 
Ознаки класифікації: предмет праці. Вид класифікації: типи професій 

Сфери життєдіяльності

природа  техніка  знакові сис-
теми  людина  художні образи

Ознаки класифікації: мета праці. Вид класифікації: Клас професій
Гностичні:

розпізнавати,
розрізняти,
оцінювати,
перевіряти



Перетворюючі:
перетворювати,

обробляти,
організувати,
переміщувати



Пошукові:
придумувати,
винаходити;

конструювати,
знаходити певні варіанти


Класифікація професій (за Дж. Голландом) Типи професій

реалістичний інтелектуальний соціальний художній

Класифікація видів дизайну, відповідно до сфер життєдіяльності
(за проф. В. Вдовченком)

Ландша- 
фтний 
дизайн

Промис- 
ловий 

дизайн
Графічний 

дизайн
Веб-ди-

зайн
Дизайн 

костюма
Дизайн 

сере-
до-вища

3. Організа-
ційні форми 
взаємодії 
вчителя 
і учнів

 на уроках 

колективна  групо-
ва  мікро- 

групова  індиві- 
дуальна

 в позаурочній 
діяльності 

 в позашкільній 
діяльності 

4. Пред метно- 
розвивальне 
середовище

 природне 
довкілля 

комплексно обладнане 
приміщення шкільної 

майстерні


соціальне середовище
(центри дитячої художньої 

та технічної творчості тощо)

Внутрішні педагогічні умови

1. Основні види про-
єктування  художнє  наукове  технічне

2. Основні типи 
сприймання інформа-
ції довкілля учнями


емоційний, 
візуальний
/«глядачі»/


абстрактний, 

аудіальний
/«слухачі»/


конкретний, сенсорний,

кінестетичний, тактильний
/«діячі»/

3. Основні типи мис-
лення учнів  Емоційно- 

чуттєве  Мисленнєво- 
абстрактне  Конкретно- дійове

4. Особистісний фак-
тор вчителя за типами 
мислення

 образний  математич-
ний  технічний
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Таблиця 3.2.4.
Сукупність педагогічних умов

для вивчення спеціалізації «Художньо- проектна творчість»
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ

   

Зміст дисциплін, 
які інтегруються 

з технологією «осно-
вами дизайну» для 

художньо- проектної 
діяльності

Методика навчаль-
ного художнього 

проєктування

Предметно- 
розвивальне сере-

довище

Організація взаємо-
дії учасників на-

вчального процесу

   

інтеграція
за сумісністю

сукупність
навчальних

проектних засобів

вибір особистісно 
значущих середо-

вищ
суб’єкт −

       

література, історія, 
художня культура, 
математика, інфор-

матика

мовленнє-
во-розра- 

хункові

формулюван-ня 
задумів, інжині-
рингові підра-

хунки

людина −
діалогічна фор-
ма спілкування

    

образотворче мис-
тецтво, геометрія

художньо- 
графічні

дизайнерські – 
задум, пропози-

ція, рішення
людина −

ігрова форма
проєктування

    

географія, біологія, 
хімія, гуртки, секції 
позакласні, позаш-

кільної освіти

предметно- 
маніпуля-

ційні

проектно- 
технологічні

людина −

взаємодопов- 
нення урочної 
і позаурочної 

форм навчання
    

Сформовані художньо- проектні компетентності

2. Навчання загальним методам художнього проєктування для кожного 
рівня художньо- проектної освіти.

У методиці використовуються як індивідуальні, так і колективні прийо-
ми. До останніх відносяться: евристична гра, мозковий штурм, колектив-
ний пошук.

Мозкова атака (брейнсторминг) як метод колективного генерування ідей 
рішення творчої завдання був запропонований А.Ф. Осборном. Мета цього 
методу полягає в зборі якомога більшої кількості ідей, звільнення від інерції 
мислення, подоланні звичного ходу думки у вирішенні творчого завдання. Ос-
новний принцип і правило цього методу — категорично забороняється крити-
кувати запропоновані учасниками ідеї, при цьому всілякі репліки, жарти — за-
охочуються. Успіх застосування методу багато в чому залежить від  керівника 
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дискусії (вчитель чи добре підготовлений учень), який повинен вміло спря-
мовувати хід дискусії, вдало ставити стимулюючі запитання, підказувати, ви-
користовувати жарти, репліки. Найбільш оптимальною за чисельністю вва-
жається група від 7 до 15 осіб. Велику групу поділяють на підгрупи. Бажано, 
щоб в учасників був різний рівень підготовки, різні спеціальності, проте реко-
мендується дотримуватися баланс між учасниками різного рівня активності, 
характеру і темпераменту. Відбирають ідеї фахівці- експерти, які їх оцінюють 
в два етапи. На початку із загальної кількості відбирають найбільш оригіналь-
ні та раціональні, а потім — найоптимальнішу, з урахуванням специфіки твор-
чого художньо- проектного завдання і цілі його вирішення.

3. Творчі проекти для соціальної сфери.
Мотив діяльності у творчих проектах для соціальної сфери — прагнення 

їх до самоствердження, самовираження. Широко використовуються гра, 
змагання. Спільна діяльність учнів і дорослих, при якій всі члени групи бе-
руть участь в плануванні і аналізі, вносять внесок у створення соціального 
продукту. Головна методична особливість творчих проектах для соціальної 
сфери — суб’єктна позиція особистості учня-пректувальника.

Оцінювання результатів творчості: похвала за будь-яку ініціативу; 
публікація роботи; виставка робіт; нагородження грамотами, дипломами; 
присвоєння звань.

Синектика — метод колективної творчої діяльності та навчального до-
слідження, заснований на цілеспрямованому використанні інтуїтивно- 
образного, метафоричного мислення учасників, метод об’єднання різно-
рідних елементів, побудованого на аналогії. Специфічною рисою є те, що 
пошукова діяльність будується як принципово спільна, обговорення та від-
бір емоційно- образних, метафоричних аналогій ведеться в обстановці тіс-
ної міжособистісної взаємодії. Використовуються прямі аналогії: як вирі-
шуються подібні завдання; особиста або емпатичних аналогія: міркування 
з точки зору об’єкта завдання (уяви, що ти рослина, що б ти в цій ролі міг 
сказати про забруднення навколишнього середовища); символічна анало-
гія: дається образне визначення суті завдання у вигляді символів, формул, 
малюнків і т.п.; фантастична аналогія: як би це завдання вирішили казкові 
герої, інопланетяни і т.п.

3.3. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 
«ОСНОВИ МАШИНОЗНАВСТВА» 

(ТУТАШИНСЬКИЙ В.І.).
Профільне навчання є найважливішим структурним і змістовним пере-

творенням у системі загальної середньої освіти. Найголовнішою його осо-
бливістю є надання учням можливості вибору профілю навчання, що від-
повідає їх інтересам, здібностям, професійним намірам.
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Профільне навчання за спеціалізацією «Основи машинознавства» серед 
інших спеціалізацій вирізняється насамперед тим, що головним об’єктом 
його вивчення є машини та технології машинобудування. Тому в навчаль-
ному процесі необхідні такі методи, форми та засоби навчання, які забезпе-
чуватимуть урахування його специфіки та високу ефективність навчання.

Щоб забезпечити високий рівень ефективності профільного навчання 
важливо спроектувати не тільки структуру і зміст освіти. Після проєктуван-
ня нового змісту освіти постає питання, як забезпечити його трансляцію 
та організувати ефективну пізнавальну діяльність учнів?

Як стверджується в сучасних педагогічних дослідженнях, ефективність нав-
чання зростає, якщо його форми, методи та засоби забезпечують цілеспрямо-
вану активну пізнавальну діяльність учнів і складають педагогічну технологію.

Через особистісно зорієнтоване навчання і технологізацію вирішення пе-
дагогічних проблем лежить стратегічний напрям розвитку освіти.

Педагогічні технології дають ключ до розв’язання проблеми засвоєння 
сучасного змісту освіти і може містити в собі специфічні технології, спря-
мовані на засвоєння змісту окремого предмета, вирішення окремих на-
вчальних задач, розвиток певних якостей особистості. Наприклад, педа-
гогічними є технології розвивального навчання, саморозвитку, сугестивні, 
інформаційно- комунікаційні тощо.

Сучасні технології та методики навчання охоплюють коло теоретичних 
і практичних питань керування, організації навчального процесу, форм, 
методів та засобів навчання. В загальному випадку педагогічна технологія 
об’єднує нові освітні концепції, мету і зміст навчання, діяльність вчителя 
та учнів, форми, методи і засоби навчання, а також діагностику вчителем 
результатів навчання та рефлексію учнем, що забезпечується на основі ви-
користання системного підходу до організації навчання.

Педагогічну технологію ми визначаємо як трансляцію змісту освіти, 
систему форм, методів та засобів спільної діяльності вчителя і учнів, 
спрямовану на досягнення мети навчання.

Характерною особливістю педагогічної технології є її відтворюваність 
у визначених умовах навчання.

Педагогічні технології ґрунтується на основі знання закономірностей 
пізнання. У процесі профільного навчання технологій проявляються такі 
виявлені нами закономірності:

− залежність змісту навчання від розвитку засобів виробництва 
та технологій;

− вплив педагогічних технологій профільного навчання на професійне 
самовизначення особистості;

− залежність професійного самовизначення від розвитку мотивацій-
ної сфери особистості, здібностей, психофізіологічних особливостей лю-
дини, а також потреб ринку праці та/або соціального замовлення;
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− детермінація професійного самовизначення особистості її провід-
ною діяльністю і освітнім середовищем.

Концепція 
технологічної 

освіти

Мета 
навчання

Діяльність 
педагога

Зміст навчання 
технологій

Діяльність 
учня

Форми

Методи

 Засоби нав-
чання

Результат

Діагностика.
Рефлексія

У залежності від технічних і людських ресурсів навіть за однакового змісту 
освіти педагогічні технології можуть суттєво відрізнятися. При цьому най-
важливіше, щоб засвоєна інформація стала не тільки знанням, а й способом 
діяльності, щоб забезпечувала готовність учнів до соціально- професійного 
самовизначення та творчої предметно- перетворювальної діяльності.

Як показують проведені нами експериментальні дослідження, однією 
із найефективніших педагогічних технологій є проектна технологія.

Рис. 3.3.1. Структура педагогічної технології
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Проектна технологія передбачає активну пізнавальну діяльність учнів 
від початку з’ясування проблеми до її вирішення.

Вчитель, застосовуючи проектну технологію, навчає учнів:
− бачити та формулювати проблему;
− визначати мету та задачі, які випливають з виявленої проблеми;
− шукати та виокремлювати потрібну інформацію;
− проводити необхідні дослідження;
− здійснювати добір доцільних технологій для створення продукту про-

єктування;
− планувати свою діяльність і співпрацювати з іншими;
− аналізувати ефективність проектної діяльності;
− презентувати свою діяльність та її результати.
Проектна технологія з боку учня — це діяльність, спрямована на розв’я-

зання значущої проблеми, сформульованої у вигляді мети і завдань, 
а її результатом є знайдений ним спосіб розв’язання проблеми, що має 
практичний характер і прикладне значення. Це можливість виявити себе, 
застосувати знання, випробувати свої сили, принести користь і публічно 
показати результат роботи. Так, вивчаючи основи машинознавства вчи-
тель може звернути увагу учнів на проблему енергетичної залежності Укра-
їни та глобальну проблему людства, пов’язану з видобутком природних 
ресурсів для виробництва пального. У ході обговорення проблеми та «моз-
кового штурму» може бути сформульовано технічне завдання: розробити 
проект машини, яка живиться з відновлювальних джерел енергії. Надалі, 
кожен учень самостійно або в групі може поетапно продовжити роботу над 
виконанням ескізного та технічного проекту, розробленням технології ви-
готовлення машини, проведенням економічних розрахунків, маркетинго-
вих досліджень.

Проектна діяльність перетворює навчання учнів з підготовки до життя 
в саме життя. Саме так і повинно бути, адже в школі дитина не тільки готу-
ється до майбутнього життя, а живе, розвивається як особистість за своєю 
освітньою траекторією.

Зважаючи на те, що у процесі профільного навчання створюються мож-
ливості для розвитку інтересів, здібностей і формування професійних на-
мірів, як одну з педагогічних технологій ми також розглядаємо професіо-
графію.

Професіографія є організованою пізнавальною діяльністю, у процесі 
якої учні з різних джерел здобувають знання про професії у обраній сфе-
рі економічної діяльності. У процесі професіографічного дослідження 
розкривається зміст професійної діяльності, її особливості, визначаються 
взаємовідносини особистості з предметами, засобами і продуктами праці, 
з оточуючими людьми, з явищами, що супроводжують процес праці, влас-
тивими їй напруженнями різних психічних функцій, окреслюють спектр 
вимог до людини як суб’єкта професійної діяльності.
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Метою професіографічної діяльності є здобуття учнями інформації про 
професії та складання опису конкретної професії, яка цікавить учня.

Найважливішою складовою в професіографічному дослідженні і його 
результатом є професіограма.

Професіограма — документ, в якому подано комплексно систематизо-
ваний і всебічний опис об’єктивної характеристики професії і сукупність 
її вимог до індивідуально- психологічних особливостей людини.

Головною частиною професіограми є психограма, що включає повний 
опис психологічних характеристик та професійно важливих особистісних 
якостей.

Для спеціалізації машинознавство з урахуванням ситуації на ринку пра-
ці найбільш актуальними є професії механіка, токаря, фрезерувальника, 
слюсаря механоскладальних робіт, автослюсаря, електрозварника, водія, 
кранівника, машиніста, конструктора, наладчика машин і механізмів.

Професіографічне дослідження базується на принципі комплексного ви-
вчення професій з економічної, соціальної, психологічної, фізіологічної, гі-
гієнічної, медичної і виробничо- технічної сторін. Комплексний аналіз осо-
бливостей професії передбачає: виробничу характеристику професії, опис 
умов праці, розкриття вимог до професійної діяльності тощо.

У процесі опрацювання професіографічної інформації учень знаходить 
ще не знайомі йому факти про професію, що привертають до неї інтерес. 
На основі професійної інформації в учня формуються ціннісні орієнтації 
в напрямі вибудови власної професійної траєкторії. Зокрема, у процесі 
дослідження професії з різних джерел інформації учень складає образ «Я 
у майбутній професії». При цьому дуже важливо створити учням умови для 
пізнавальної активності та спостережень за роботою фахівців у реальних 
умовах. Цьому можуть сприяти екскурсії на машинобудівні заводи різного 
профілю та автотранспортні підприємства.

Усвідомлення образу «Я у майбутній професії» та опрацювання інфор-
мації про свою можливу професійну діяльність, а також перспективи про-
фесійної кар’єри, поряд з визначенням своїх індивідуальних можливостей, 
допомагають учню визначати, чи відповідають його якості професії, яка 
досліджується в процесі професіографії.

При проведенні професіографічного дослідження важливо забезпечити 
новизну інформації та широкий простір для самостійної діяльності учнів, 
що, як показує педагогічний досвід, впливає на розвиток пізнавальних ін-
тересів учнів.

Суттєвий вплив на розвиток педагогічних технологій професійної орі-
єнтації учнів має застосування педагогічних програмних засобів. До-
ступ до електронних інформаційних ресурсів збагачує арсенал засобів 
та інформаційно- комунікаційних технологій профорієнтаційної роботи. 
Так, в окремих навчальних закладах України реалізується інноваційний про-
ект «Профорієнтаційний термінал», що передбачає  використання  нової 
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педагогічної технології професійної орієнтації за допомогою програмно- 
апаратних комплексів.

Зважаючи на доступність інформаційних ресурсів профорієнтаційного 
терміналу для всіх учасників навчально- виховного процесу, їх використан-
ня суттєво активізує профінформаційну роботу. За допомогою програмно- 
апаратного комплексу учні, батьки, педагоги отримують інформацію про зміст 
професій, необхідних на ринку праці України, знайомляться з трудовим зако-
нодавством, а також правилами вибору та шляхами здобуття професії.

Програма терміналу виокремлює шість блоків з підструктурами, де мож-
на віднайти професійну інформацію про професії згідно з їх класифікацією. 
Професійна інформація розкриває актуальність професії, попит на спеціа-
лістів цього фаху на ринку праці, зміст професійної діяльності та можли-
вості здійснення професійної кар’єри. Профорієнтаційний термінал також 
містить інформацію про рівень оплати праці спеціалістів певного фаху 
та навчальні заклади, які здійснюють їх підготовку. Усе це разом з порада-
ми про те, як правильно обирати професію сприяє професійному добору.

Користувач терміналу також має можливість самостійно пройти тесту-
вання інтелектуальних здібностей, співставити їх з вимогами професій 
до індивідуальних особливостей людини. Використання профорієнтацій-
них терміналів учнями та їх батьками у навчальних закладах доповнюється 
спілкуванням з педагогами, консультаціями практичного психолога, соці-
ального педагога, методиста з професійної орієнтації.

Важливо, що використання профорієнтаційних терміналів окрім реа-
лізації технології професійного добору ставить своїм завданням підвищен-
ня мотивації учнів у виборі професії, адже мотивація спрямовує активність 
учнів, впливає на ставлення до навчання, трудової та професійної діяль-
ності, спонукає до діяльності в обраному напрямі. Анімаційна заставка 
«Живи і працюй в Україні!» дає соціальний орієнтир тим, хто обирає про-
фесію і місце роботи.

Разом із тим, зважаючи на високу вартість профорієнтаційних термі-
налів, їх використання, на наш погляд, не можна вважати безальтерна-
тивним. Замінити їх можуть електронні ресурси, які допомагають знайти 
інформацію про професії, необхідні на ринку праці, провести професійну 
діагностику і перевірити свої інтелектуальні здібності, моделювати профе-
сійну діяльність у віртуальному середовищі.

В умовах роботи з великою кількістю учнів доцільним є застосування 
тестових технологій як найдинамічніших та найпродуктивніших, що 
дозволяють в стислі терміни обробити значні масиви інформації. Тесту-
вання також дозволяє з високою валідністю визначити актуальний рівень 
розвитку в учня знань та вмінь, особових характеристик. Процес тестуван-
ня розділяють на три етапи:

1) вибір тесту (визначається метою тестування і ступенем валідності 
та надійності;
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2) тестування (визначається інструкцією до тесту);
3) інтерпретація результатів (визначається системою теоретичних допу-

щень щодо об’єкту тестування). На всіх трьох етапах необхідною є участь 
кваліфікованого практичного психолога.

Під час професійної консультації учень має отримати обґрунтовані ін-
дивідуальні рекомендації щодо вибору професії, яка найбільше відповідає 
його інтересам, здібностям, нахилам, стану здоров’я і суспільним запитам.

Завдання професійного консультування стають ширшими в умовах про-
фільного навчання. Учні потребують кваліфікованої консультативної допо-
моги для правильного вибору профілю навчання. Однак, як показує наше 
дослідження, в загальноосвітніх навчальних закладах профконсультаційна 
робота обмежується бесідами в основному вчителів та класних керівни-
ків, спостереженнями та виявленням інтересів і проблем виховання учнів 
практичним психологом та соціальним педагогом. Приділяється в основ-
ному увага не аналізу психологічних можливостей особистості, а рекомен-
даціям щодо подолання певних життєвих труднощів. Такий підхід обмежує 
зміст професійної консультації.

У зміст профконсультації входить: засвоєння учням необхідних знань 
про значення вибору професії, про основні види праці і професії, про вимо-
ги, що ставляться до працівників тощо; вивчення фізичних і індивідуально- 
психологічних особливостей учнів (їх інтересів, нахилів, здібностей); 
надання допомоги у розв’язанні проблеми вибору професії у формі ін-
дивідуальних консультацій); допомога в оволодінні обраною професією 
і працевлаштуванні. При цьому знання треба не повідомляти, а створюва-
ти умови для їх здобуття учнями і забезпечувати надання різної профкон-
сультаційної допомоги: довідково- організаційної, медико- профілактичної, 
психолого- педагогічної.

Ефективність профконсультацій старшокласників залежить від рівня 
розкриття тих психологічних і психофізіологічних особливостей особисто-
сті, які є суттєвими для майбутньої професійної діяльності. У зв’язку з цим 
виникає необхідність в активізації психодіагностичної та самодіагностич-
ної роботи.

З метою надання учням професійної консультації може застосовуватися 
різноманітний психодіагностичний інструментарій. Поширеними є опи-
тувальник професійної спрямованості Дж. Холанда, виявлення та оцінка 
16-ти факторів особистості (опитувальник Р. Кеттела / 16 ФО –187–А), са-
мооцінка психічних станів (по Айзенку), методики «Ціннісні орієнтації» 
(М. Рокич), «Мотиви вибору професії» (В. Семиченко), виявлення комуні-
кативних і організаторських здібностей (КОС-2).

Проте, професійна консультація не може виконати свої завдання, якщо 
обмежується лише діагностикою. Виявлення психологічних якостей стар-
шокласника треба використовувати не тільки для констатації рівнів сфор-
мованості цих якостей, а й для прогнозування напрямів їх подальшого 
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розвитку. Учень потребує наданням допомоги у складанні професійного 
плану, визначенні шляхів здобуття професійної підготовки, формуванні 
мотивів вибору професії. Тому допомога учням у виборі професії повинна 
бути не лише діагностичною, а й формуючою.

З метою визначення ступеня вираженості інтересів особистості до різ-
них груп професій і формування професійних намірів використовується 
диференціально- діагностичний опитувальник (ДДО) Є. Клімова. Опитуваль-
ник містить 20 пар тверджень. Інструкція до опитувальника є простою, що 
значно полегшує проведення діагностики. Для використання ДДО потрібно 
всього 8–10 хвилин. При цьому використовується як індивідуальна, так і гру-
пова форма організації діагностування. Проте методика Є. Клімова має і певні 
недоліки: невелика кількість запропонованих тверджень для вибору не дає 
можливості зробити однозначний висновок про перевагу того чи інтересу, 
про що свідчать середні показники відриву, які у старшокласників частіше 
всього становлять 1–2 бали. Тому класичний варіант методики Є. Клімова по-
требує оновлення її змістової частини з урахуванням профілю навчання.

У процесі професійного добору необхідно використовувати алгоритм роз-
робки особистого професійного плану, що передбачає таку послідовність дій.

1) Засвоєння професійної інформації та упорядкування знань про профе-
сії на основі їх класифікації.

2) Вивчення вимог професій до особистісних якостей людини.
3) Вивчення своїх індивідуальних особливостей.
4) Розвиток інтересів і здібностей.
5) Виокремлення можливостей і обмежень, обумовлених станом здоров’я 

та психо- фізіологічними особливостями.
6) Вивчення ставлення сім’ї щодо реалізації професійного плану.
7) Рефлексія вибору професії з урахуванням рекомендацій фахівців 

з профорієнтації, порад батьків, друзів та впливу середовища.
З метою спрощення порівняння та осмислення можливостей і обмежень 

доцільно скористатися картою світу професій (див. таблицю), яка містить 
перелік типів професій, розроблених Є. Клімовим, «людина — природа» 
(Л-П), «людина техніка» (Л-Т), «людина- людина» (Л-Л), «людина- знакова 
система» (Л-ЗС), «людина- художній образ» (Л-ХО).

Таблиця 3.3.2.
Карта світу професій

Навчальні заклади
Типи професій

Л-П Л-Т Л-Л Л-ЗС Л-ХО
Школа, МНВК, курси 1 2 3 4 5
Професійно- технічні 
навчальні заклади

6 7 8 9 10

Вищі навчальні заклади 11 12 13 14 15
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Для виявлення можливостей і обмежень щодо професійної самореаліза-
ції у професійній діяльності необхідно визначити певні цифри у клітинах 
таблиці

Професійні інтереси і нахили можна визначити за допомогою ан-
кети інтересів, квадрата інтересів, методики Л. Йовайши, «ОДАНІ-2» 
диференційно- діагностичного опитувальника (ДДО) тощо.

Використання зазначених методик надає можливість не тільки визначи-
ти схильність до професії на рівні її типу, а й більш точно обрати певну сфе-
ру економічної діяльності та необхідний рівень фахової підготовки.

Здійснити добір професії можна за допомогою визначення її формули. 
Оскільки формула характеризує професію за предметом, метою, знаряд-
дями і умовами праці, то вона є орієнтиром на певну галузь економічної 
діяльності та професію. При цьому треба взяти до уваги, що формулі мо-
жуть відповідати декілька спеціальностей, серед яких уже з урахуванням 
соціально- економічних, медико- фізіологічних та інших чинників і обста-
вин, можна обрати свою професію.

Процес професійного добору може забезпечити педагогічна технологія 
складання формули вибору професії, запропонованої Є. Клімовим. Наочно 
відобразити її можна таким чином (рис. 3.3.3).

Рис. 3.2. Професійний добір за допомогою формули вибору професії

Відповідно до класифікації професій, розробленої Є. Клімовим, усі про-
фесії можна розподілити на типи «людина- природа» (Л-П), «людина тех-
ніка» (Л-Т), «людина- людина» (Л-Л), «людина- знакова система» (Л-ЗС), 
«людина- художній образ» (Л-ХО), класи «гностичні» (Г), «перетворюваль-
ні» (П), «винахідницькі» (В), відділи «професії ручної праці» (Р), «машин-
ної праці» (М), «автоматизованої праці» (А) та професії, у яких праця здійс-
нюється функціональними засобами організму людини (Ф). За умовами 
праці професії поділяють на групи: праця в приміщенні (П), на  відкритому 
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повітрі (В), в незвичайних умовах (Н), з підвищеною моральною відпові-
дальністю за здоров’я і життя людей (М).

Диференціацію класів, груп і видів професій можна продовжити і таким 
чином, у разі необхідності ще більше уточнити формулу професії й викори-
стати її у процесі професійного добору.

За допомогою професійного добору можна оптимізувати вибір професії 
і задовольнити як потреби особистості, так і попит в кадрах. Водночас не-
обхідно упередити можливі помилки при виборі професії. Ця проблема 
має вирішуватися з позиції єдності інтересів і можливостей особистості 
та потреб ринку праці.

Поведення професійного добору має допомогти в прогнозуванні доціль-
ності освоєння професії з урахуванням психологічної структури особисто-
сті та її професійної придатності.

Оскільки у останні роки спостерігається стійка тенденція орієнтації 
старшокласників на здобуття вищої освіти і досягнення високих соціаль-
них стандартів життя, необхідно також вчити учнів розробляти стратегію 
професійного і соціального самовизначення та реалізовувати її, адже шлях 
професійного становлення може бути тривалим, особливо, коли учні став-
лять за мету освоїти професії та спеціальності, займати посади, які потре-
бують високої кваліфікації і значного досвіду роботи (головний інженер, 
конструктор, менеджер тощо). У такому разі необхідно не тільки оцінити 
можливості в освоєнні професії, а й вчити учнів розробляти стратегію про-
фесійного і соціального самовизначення та послідовно реалізовувати її.

У процесі профконсультації, профільної орієнтації та професійного добо-
ру мають враховуватися не тільки навчальні досягнення учнів, необхідно 
виявляти можливості подальшого розвитку особистості, прогнозувати роз-
криття таких здібностей і нахилів учнів, які мають домінуюче значення для 
професійного самовизначення.

Якнайповніше розкриття та урахування об’єктивних і суб’єктивних фак-
торів професійного самовизначення учнів можливе у процесі практичної 
діяльності, зокрема, під час професійних проб у процесі профільного нав-
чання технологій, професійної підготовки за обраною професією та вироб-
ничої практики. З цією метою доцільно організувати співпрацю навчаль-
ного закладу з підприємством, яке потребує відповідних кадрів.

Професійна апробація в умовах виробництва та підприємництва у про-
цесі профільного навчання забезпечує перевірку правильності вибору про-
фесії, входження, оволодіння та досягнення необхідного рівня професій-
ної підготовки у конкретному виді професійної діяльності безпосередньо 
на робочому місці та, у разі необхідності, надає можливість для своєчасної 
переорієнтації та корегування професійного плану учня.

У процесі профільного навчання необхідно враховувати, що на процес 
професійного самовизначення учнів впливають також зовнішні чинники, 
які знаходяться поза особистістю: потреби на ринку праці в спеціалістах 
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окремих видів економічної діяльності; динамічність ситуації на ринку пра-
ці; її регіональні особливості (відмінності в структурі економіки та зайня-
тості населення, сировинна база, трудові традиції, трудова міграція тощо).

Таким чином, у процесі профільного навчання з технологій повинна за-
безпечуватися професійна інформація, професійна консультація, профе-
сійний добір, професійний відбір та професійна адаптація. Зазначені еле-
менти системи соціально- професійної орієнтації за допомогою відповідних 
педагогічних технологій формують когнітивну, діяльнісну, мотиваційну, 
етичну, соціальну і поведінкову складові готовності учнів до професійного 
самовизначення та творчої предметно- перетворювальної діяльності.

ВИСНОВКИ
Головним об’єктом профільного навчання за спеціалізацією «Основи маши-

нознавства» є машини та технології машинобудування. Тому в навчальному 
процесі необхідні такі методи, форми та засоби навчання, які забезпечуватимуть 
урахування його специфіки та закономірностей і досягнення поставленої мети.

Досягнути освітньої мети та реалізувати розроблений нами новий зміст спе-
ціалізації найефективніше за допомогою інноваційної методики навчання. Вона 
передбачає цілеспрямовану трансляцію змісту освіти, систему форм, методів 
та засобів спільної діяльності вчителя і учнів.

У структуру інноваційної методики навчання входять її концептуальна основа, 
мета, зміст професійної інформації, форми і методи спільної діяльності педагога 
і учнів, засоби навчання, а також діагностика результатів навчального процесу 
педагогом та їх рефлексія учнем.

Застосовані нами проектна технологія і технології соціально- професійної 
орієнтації учнів з використанням форм і методів професійного добору, профе-
сіографії, психологічного інструментарію, навчально- методичних комплектів, 
програмних засобів і програмно- апаратних комплексів, а також професійних 
проб забезпечує спрямованість педагогічного процесу на формування готов-
ності учнів до соціально- професійного самовизначення і творчої предметно- 
перетворювальної діяльності за обраним профілем і спеціалізацією.

3.4. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 
«УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ВИШИВКА» 

(МАЧАЧА Т.С.)
Процес будь-якої педагогічної технології реалізовується через алгоритм 

певної діяльності. Успішне досягнення поставлених цілей, формування 
ключових і предметної проектно- технологічної компетентностей старшо-
класників, трансформація культурологічного змісту профільного навчання 
технологій в їхній особистісний освітній досвід забезпечується через алго-
ритм проектно- технологічної діяльності.

Алгоритм проектно- технологічної діяльності — це чітко визначе-
на послідовність операцій процесу проєктування, технології реалізації 
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 спроектованого обєкту та самооцінювання й презентації освітніх резуль-
татів, виконання яких забезпечують успішне розв’язання визначеної про-
блеми щодо створення матеріальних об’єктів та формування предметної 
проектно- технологічної компетентності.

Особливість конструювання змісту проектно- технологічного навчання 
на рівні педагогічної дійсності полягає в тому, що знання й способи діяль-
ності не даються учням у готовому вигляді, а задаються у формі реальної 
проблемної ситуації та чіткої послідовності проектно- технологічних спо-
собів її розв’язання. За таких умов, учень знаходиться в центрі процесу на-
вчальної діяльності, стає її суб’єктом. Оволодіння знаннями, вміннями й 
способами діяльності відбувається в процесі набуття суб’єктного освітнього 
досвіду, в процесі побудови індивідуальної освітньої траєкторії. Такий під-
хід обумовлений проблемним характером самого життя, мінливою сучас-
ною практикою та закономірностями розвитку творчої особистості, зокре-
ма її мисленням, інтересом і волею.

Отже, проектно- технологічна технологія профільного навчання техноло-
гій ґрунтується на алгоритмі проектно- технологічної діяльності як завер-
шеного циклу навчального проекту, спрямованої на вмотивоване одержан-
ня очікуваного результату у визначеній часовій послідовності, продуктом 
якої є поетапно виготовлений особистісно й соціально значущий виріб, 
змістове наповнення матеріалів особистого портфоліо та індивідуальний 
рівень сформованості предметної проектно- технологічної компетентності 
учнів. Навчальний проект має три фази життєвого циклу: проєктування, 
технологія виготовлення, рефлексія (оцінювання та презентація).

Проектно- технологічна діяльність стосовно створення виробів з вишив-
кою реалізовується на основі освітнього досвіду, здобутих учнями загаль-
нотехнічних знань про українську народну вишивку:

− еволюцію розвитку, функції та сфери застосування;
− основи вишивального виробництва;
− особливості крою традиційних виробів з вишивкою;
− закономірності й особливості колориту вишивки;
− основи побудови орнаменту;
− поєднання різних видів орнаментів і мотивів у композицію візерунка 

вишивки;
− можливості комп’ютерних технологій у створенні зразків народної вишивки;
− традиційні матеріали для вишивання;
− види традиційних вишивальних швів;
− регіональні особливості оздоблення виробів вишивкою тощо.
Для навчання за алгоритмом навчального проекту необхідно розв’язати 

ланцюжок завдань у межах визначеного навчальною програмою часу, по-
ступово й послідовно переходячи від розв’язання одного завдання до іншо-
го, аж до досягнення очікуваного результату — створення особистісно й со-
ціально значущого виробу з вишивкою та його оцінювання й презентації.



145

Проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі

Проєктування як перша фаза навчального проекту, як процес створення 
образу й конструкції майбутнього художньо- матеріального виробу та ви-
значення способів його виготовлення має такі стадії:

І. Підготовчо- аналітичну.
ІІ. Художнє моделюванняя.
ІІІ. Конструювання.
ІV. Технологічна підготовка.
Перша стадія проєктування — «Підготовчо- аналітична». Метою і кінце-

вим результатом підготовчо- аналітичної стадії проєктування є розв’язання 
низки інформаційно- дослідницьких завдань для адекватного вибору об’єк-
та творчої праці, опрацювання інформації про нього, розроблення критері-
їв, яким має відповідати майбутній виріб, оформлення проектної докумен-
тації, а також оволодіння учнями відповідними компетенціями.

Для отримання очікуваних результатів необхідно поетапно оволодіти від-
повідними компетентностями підготовчо- аналітичної стадії проєктування:

1. Дослідження проблем.
2. Обґрунтування виявленої проблеми, формулювання теми й мети проекту.
3. Пошук й опрацювання різних джерел інформації про об’єкт проєкту-

вання.
4. Розробка критеріїів, яким має відповідати майбутній виріб.
Етапи підготовчо- аналітичної стадії проєктування
1.1. Дослідження проблем. Підготовчо- аналітична стадія проєктуван-

ня починається з етапу дослідження проблем. Виявлена проблема дає змогу 
учням вибрати посильний для них об’єкт творчої праці — корисний виріб, 
тим самим задовольнити власні потреби або потреби іншої людини, групи 
людей, соціокультурного середовища. Потреби опредметнюються в мотивах, 
які є рушійною силою їхньої діяльності, заради яких вона здійснюється.

У процесі спільного пошуку виробляються ідеї щодо організації роботи 
кожного учня в процесі профільного навчання технологій. Під час діалогу, 
дискусій з однолітками учні вчаться міркувати, оцінювати різні життєві си-
туації, відстоювати власну думку, прислухатися до думок інших, виявляти 
особливості якостей своєї особистості тощо.

Для виявлення реальних практичних проблем навколишнього середови-
ща вчитель пропонує учням дослідити потреби у вишитих виробах в різних 
сферах буття, вивчити та проаналізувати різні ситуації, можливості.

Також є необхідність у проведенні міні-маркетингових досліджень — 
пошук, збирання, опрацювання й аналіз інформації для виявлення потреб 
і бажань потенційних користувачів у певних виробах. На основі отриманих 
даних та їх аналізу приймаються відповідальні рішення під час створення 
виробу з вишивкою.

Для міні-маркетингових досліджень зручними є методи анкетування 
або інтерв’ювання. Ці методи є інструментами для проведення опитуван-
ня. Запитань для міні-маркетингових досліджень має бути не більше 10.
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Опитуваний має дати відповіді на запитання, які сформульовані в бланку 
анкети або під час розмови з дослідником. Проведення міні-маркетингово-
го дослідження вимагає від дослідника уміння ставити запитання. Запи-
тання повинні бути однозначними, стислими, коректними.

Учні, на основі аналізу міні-маркетингового дослідження, з допомогою учи-
теля, виокремлюють із свого соціокультурного середовища складову, яка стає 
частиною змісту проектно- технологічного профільного навчання технологій.

Критерії, яким повинна відповідати виявлена проблема:
• актуальність (докази важливості її розв’язання);
• відповідність можливостям, потребам та інтересам учнів, які розв’язу-

ватимуть виявлену проблему;
• наявність ресурсів (часових, матеріальних, інформаційних, когнітив-

них) для розв’язання проблеми.
Чинниками впливу на виявлення проблеми відповідно є актуальність, 

потреби, інтереси, можливості, ресурси.
Після виявлення проблеми, вибору об’єкта проектно- технологічної праці 

учні з’ясовують низку проблем, які треба буде розв’язати для того, щоб до-
сягти мети — створити обраний виріб. Побудова проблематики (цілепокла-
дання, цілевизначення) передбачає:

− планування орієнтовної послідовності майбутніх дій;
− уточнення поетапних завдань проектно- технологічної діяльності;
− визначення масиву потрібної інформації щодо подальшої роботи;
− пошук алгоритму розв’язання проблем тощо.
1.2. Обґрунтовування проблеми, формулювання теми й мети 

проекту
Наступним кроком проєктування є обґрунтування виявленої проблеми, 

формулювання теми й мети проекту.
В обґрунтуванні проблеми треба коротко відобразити:
− актуальність, навести докази щодо важливості її розв’язання;
− пояснити, чому саме цей виріб вибраний для проєктування і виготов-

лення;
− вказати, які потреби в результаті його виготовлення будуть задоволені.
Важливо визначити цінності майбутнього виробу в контексті навколиш-

нього середовища, визначити який ефект очікується в результаті його ви-
готовлення.

Зрозуміле обґрунтування проблеми дає змогу учню вдуматися, чітко 
осмислити, чому саме поставлену проблему необхідно розв’язати, а також 
спрямувати свої інтелектуальні, емоційні та вольові зусилля на її вирішення.

Тема проекту має бути лаконічною, конкретною і простою. Вона повин-
на мати такі складові:

1. Назву виробу (об’єкт проектно- технологічної діяльності);
2. Функціональне призначення (які потреби будуть задоволені);
3. Хто буде ним користуватися.
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Наведемо приклади формулювання теми проекту: «Вишитий рушник для ве-
сілля сестри», «Вишита сорочка з традиційною вишивкою для святкових подій».

Важливим етапом проєктування є формулювання мети проекту. Для 
цього необхідно визначити, що конкретно потрібно зробити для вирішен-
ня виявленої проблеми. Мета проекту — це образ бажаного кінцевого ре-
зультату проектно- технологічної діяльності.

Формулюючи мету, учень намагається зрозуміти, чого він прагне до-
сягти. Можливих напрямів виникає багато, вибрати потрібно один — до-
цільний, оптимальний. Адже завжди є обмеження тих чи інших ресурсів. 
Мета повинна бути актуальною, реальною щодо досягнення, конкретною, 
такою, що вимірюється за часовою ознакою.

1.3. Пошук й опрацювання джерел інформації про об’єкт про-
єктування

Для успішного проєктування художньо- матеріального виробу з вишив-
кою необхідно дослідити різні джерела інформації про традиції виготов-
лення та оздоблення виробів вишивкою, здійснити аналіз інформації про 
об’єкт проєктування.

У результаті пошуку й опрацювання відомостей про різні аспекти традицій-
ного й сучасного вишивального мистецтва учні поповнюють базу даних про 
віковічне мистецтво вишивки, інформаційні ресурси якої окреслюють зміс-
товий простір проектно- технологічної діяльності. Систематизуючи й упоряд-
ковуючи досліджувану інформацію про подібні обраному виробу з вишивкою 
вироби, учні оформляють відповідні матеріали за різною тематикою.

Учитель організовує й корегує діяльність учнів, ураховує їхні бажання 
й можливості, співпрацює з ними. Спочатку учні разом з учителем визна-
чають джерела інформації (альбоми, довідники, енциклопедії, журнали, 
підручники, репродукції картин, фотографії, матеріали Інтернету, поради 
вчителя, ровесників, фахівців, народних умільців тощо), засоби пошуку ін-
формації та способи її використання. Потім зібрану інформацію система-
тизують і відповідно оформляють для бази даних.

Оформлення інформації може бути в електронній або паперовій формах. 
Можна зробити альбом, виставку, плакати, презентацію, фоно- й відео- за-
писи, створити веб-сайт, тематичний куточок у класі, бібліотеці, місцевому 
музеї тощо. Можна також оформити колективну «дизайн- папку», яка б мі-
стила дизайн- листи, оформлені кожним учнем за певними розділами.

1.4. Розробка критеріїв, яким має відповідати виріб
Як показують дослідження, досить складним для вчителя й учнів у про-

цесі проєктування є етап розробки критеріїв, яким повинен відповідати 
майбутній виріб. Питання визначення критеріїв стає зрозумілим, якщо 
розглядати критерії як ознаки, за якими оцінюються певні явища. Від кри-
теріїв вимагається якомога більша схожість з цілями, відповідність цілям. 
Проте цілі просто називаються, а критерії повинні бути відображені в шка-
лах виміру.
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Документ детального переліку критеріїв, яким повинен відповідати ви-
ріб, має назву дизайн- специфікація. Розробка дизайн- специфікації перед-
бачає врахування таких ознак виробу: призначення, форма, особливості 
розташування композиції вишивки, мотиви композиції вишивки, кольо-
рова гама, зручність у використанні й догляді, особливості конструкційних 
матеріалів, способи виготовлення, вартість виготовлення, наслідки для на-
вколишнього середовища, соціальна користь тощо.

Усі рішення, які будуть прийматися під час подальшого проєктування ви-
робу, передбачають знаходження компромісу між зазначеними елементами.

Дизайн- специфікація охоплює також вимоги до якості створення виробу:
− функціональні (відповідність призначенню);
− ергономічні (зручність у використанні);
− естетичні (краса й привабливість);
− економічні (мінімальні затрати);
− технологічні (якість виготовлення).
Створення дизайн- специфікації передбачає врахування відповідей на такі 

запитання: «Який очікуваний результат конкретного проекту?», «Для кого 
він призначений?», «Це має бути одиничний екземпляр, чи об’єкт, призна-
чений для серійного виробництва?», «Які функції він повинен виконува-
ти?», «Які вимоги треба врахувати під час виготовлення цього виробу?».

Ефективним методом організації і здійснення проектно- технологічної ді-
яльності є дизайн- аналіз — дослідження різноманітних виробів- аналогів 
з метою вивчення їх властивостей та ознак для можливого використання 
у проектуванні власного виробу. Метод дизайн- аналізу за потреби вико-
ристовують на різних етапах проектно- технологічної діяльності.

Друга стадія проєктування — «Художнє моделювання». Процес художньо-
го моделювання (висунення гіпотез) спрямований, з одного боку, на ство-
рення образу майбутнього об’єкта творчої праці — художньо- матеріального 
виробу з вишивкою, а з іншого — на вивільнення природної творчої уяви 
кожного учня на основі особистісного освітнього досвіду і моделі знань.

Художнє моделювання містить такі етапи:
І. Моделювання образу майбутнього виробу.
ІІ. Побудова композиції вишивки для оздоблення виробу.
ІІІ. Вибір оптимального варіанту моделі серед кількох наявних.
Метою і кінцевим результатом художнього моделювання є розроблений 

ескіз моделі виробу з вишивкою.
2.1. Моделювання образу майбутнього виробу
У процесі побудови моделі максимально залучаються розум, відчуття 

(емоції), інтуїція, психомоторика учня (за Володимиром Соловйовим — ра-
ціо, емоціо, інтуїціо, акціо), що є основою формування цілісного знання.

Чинниками успішного моделювання є:
• творчий потенціал суб’єкта моделювання (максимальний прояв індиві-

дуальних здібностей конкретного учня);
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• урахування побажань користувачів майбутнього виробу з вишивкою 
(безпосередня або опосередкована);

• встановлення відповідності моделі майбутнього виробу виробленим 
критеріям;

• оцінка експертів.
Для продукування ідей і створення моделі використовують такі засоби:
1. Особистісні: наявний освітній досвід, образна уява, індивідуальні здіб-

ності тощо.
2. Матеріальні: папір, олівець, цифрові пристрої, зображення (технічні 

й художні малюнки, робочі ескізи, схеми, комп’ютерні роздруківки) тощо.
Зображення в проектуванні — це мова, що пристосована для передачі 

проектних ідей, засіб комунікації з іншими.
2.2. Побудова композиції вишивки для оздоблення обраного виробу
Учні через ескіз, малюнок або комп’ютерну графіку відображають зов-

нішній вигляд об’єкта проєктування, визначають місце розташування 
композиції вишивки на виробі, враховують те, що композиція вишивки, 
її розташування на виробі повинні відповідати призначенню і формі ви-
робу, його кольоровій гамі, якості конструктивних матеріалів, з якого буде 
виготовлений виріб, технікам вишивання, які будуть використовуватися.

Процес створення композиції вишивки опирається на знання багатовіко-
вих традицій вишивального мистецтва, досвід визначних майстрів, світо-
відчуття та освітній досвід суб’єктів проектної діяльності — учнів.

Композицію вишивки, візерунок для вишивання учні графічно зображу-
ють у зручному для використання під час вишивання виробу форматі.

2.3. Вибір оптимального варіанту моделі серед кількох розроблених
Вирішальним у процесі моделювання є уміння робити відповідальний 

вибір оптимальної моделі серед напрацьованих варіантів — моделі, за якою 
виготовлятиметься виріб з вишивкою. На етапі прийняття рішення учні 
розвивають важливу для них здібність — робити відповідальний вибір.

Щоб вибір був правильним, його необхідно обґрунтувати в графічній, 
усній або письмовій формах. Вибір є процесом суб’єктивним, тому той, хто 
приймає рішення в межах індивідуального чи групового навчального проек-
ту, повинен усвідомлювати, що він несе за нього відповідальність. Важливим 
у процесі вибору є вивчення і доцільне врахування думки інших людей — фа-
хівців, споживачів, експертів, аргументоване відстоювання власних ідей.

Уникненню помилок під час вибору оптимального варіанту моделі допо-
магають методи експертизи — експертної оцінки, самооцінки, порівняння 
із взірцями виробів з вишивкою тощо.

Вибрану ідею розвивають в ескізі моделі виробу (художньому і робо-
чому) — пласкому зображенні моделі виробу, виконаному від руки, без 
 застосування креслярських інструментів із приблизним дотриманням про-
порцій частин його конструкцій.
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Художній ескіз виконують різними засобами — кольоровими олівцями, ак-
варельними фарбами, гуашшю, тушшю, фломастерами, за допомогою циф-
рових пристроїв тощо. На ньому відображають: форму виробу, силуетні лінії; 
особливості матеріалів; композицію і вид оздоблення; колірні рішення тощо.

Потім розробляють робочий ескіз, на якому відображають ще й технічні 
особливості моделі, конструкційні лінії, за потреби роблять короткі пись-
мові пояснення. В ескізах моделі виробу цінується змістовність та зрозумі-
лість для «третього особи». Адже вони є не лише інструментом для подаль-
шого виготовлення виробу, але й об’єктом оцінювання.

Створена модель майбутнього виробу із вишивкою — є засобом організа-
ції подальших практичних дій, способом прогнозування і контролювання 
подальшої проектно- технологічної діяльності.

Модель виробу має відповідати таким вимогам:
− реалістичності щодо практичного виконання задуму, відображеного 

у моделі;
− відповідності наперед визначеним критеріям;
− змістовності та зрозумілості для «третьої особи».
Третя стадія проєктування — «Технічне конструювання». Для якісного 

виготовлення розробленої моделі виробу з вишивкою необхідно послідов-
но реалізувати етапи технічного конструювання:

І. Дослідження умов реалізації проекту.
ІІ. Креслення деталей виробу, виготовлення викрійок.
ІІІ. Добір і розрахунок матеріалів, інструментів і пристосувань.
У процесі конструювання виробу планується, що конкретно треба зроби-

ти для реалізації задуму. Виявлення завдань реалізації проекту передбачає 
такі механізми їх упорядкування:

− урахування матеріального та часового ресурсу проекту;
− взаємодії учасників проекту;
− контролю за якістю виконання проекту.
Проект можливо реалізувати за наявності певних умов, ресурсних можли-

востей. Дослідження умов потребує визначення того, які конкретні ресурси 
існують для вирішення кожної конкретної задачі, а які потрібно віднайти.

Важливим етапом стадії конструювання є побудова детального плану дій 
щодо реалізації моделі в певних умовах із визначеними строками. Він по-
казує точну послідовність робіт.

На етапі дослідження умов приймаються остаточні рішення щодо виго-
товлення виробу, які відображаються в плані дій, кресленику виробу, взає-
мозв’язку завдань, показників і розрахунків. Такий план забезпечує ефек-
тивний контроль за реалізацією проекту. Він дає змогу уникнути  багатьох 
помилок, максимально використати наявні можливості, чітко бачити, 
на якому етапі знаходиться процес реалізації конкретного проекту, оцінити 
показники його стану та визначити кількість часу, засобів й обсяг роботи.
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Для реалізації спланованих дій виявляється потреба в інтегруванні таких 
знань: властивостей матеріалів, мови інформатики, математики, креслен-
ня, дизайну, етнографії, кольорознавства тощо. Йдеться про знання, які 
дають можливість сформувати цілісне уявлення про конкретні можливості 
досягнення поставленої мети.

Четверта стадія проєктування — «Технологічна підготовка». Ця стадія 
є завершальною у проектуванні художньо- матеріального виробу з вишив-
кою. Вона містить 3 етапи:

І. Визначення послідовності технологічних операцій виготовлення виробу.
ІІ. Розробка технологічної документації.
ІІІ. Повторення правил безпечної праці та санітарно- гігієнічних вимог.
У процесі технологічної підготовки до виготовлення спроектованого виробу 

важливим виявляється чітке розуміння того, як практично реалізувати спро-
ектований виріб, зафіксувати поетапність його безпосереднього виготовлен-
ня, застосувати доцільні способи і засоби перетворення матеріалів у виріб.

У процесі технологічної підготовки обирається зручний спосіб перене-
сення розробленого візерунка на тканину, здійснюється розробка інструк-
ційної карти, в якій відображається послідовність виготовлення виробу, 
інструменти, необхідні для виконання технологічних операцій.

Друга фаза проекту — технологія виготовлення виробу з вишивкою 
— забезпечує практичну реалізацію навчального проекту, містить такі етапи:

1. Підготовка тканини й ниток до роботи.
2. Розкрій деталей виробу.
3. Розмічання та перенесення малюнка вишивки на основу.
4. Оздоблення деталей виробу вишивкою.
5. Зєднання деталей вишитого виробу обраним способом.
6. Оформлення країв виробу з вишивкою.
7. Остаточна обробка виробу з вишивкою.
Послідовна реалізація технології виготовлення виробу повинні гаранту-

вати досягнення бажаних результатів кожним учнем.
Під час реалізації технології виготовлення виробу з вишивкою кожен 

учень організовує власну діяльність відповідно до прийнятих ним рішень: 
підготовлює тканину; розкроює деталі виробу; переносить малюнок узору 
вишивки на тканину; виконує в певній послідовності оздоблювальні шви; 
здійснює обробку й монтаж деталей виробу; дотримується правил догляду 
за вишитими виробами; контролює й оцінює технологічні процеси реаліза-
ції проекту; усуває виявлені дефекти.

Важливою для розвитку здібностей кожного учня, формування його 
культури є третя фаза проектно- технологічної діяльності — рефлексія 
(оцінювання), яка має відповідні етапи:

1. Оцінювання і самооцінювання результатів процесу діяльності щодо 
проєктування і виготовлення виробу з вишивкою.

2. Оцінювання якості створеного виробу з вишивкою.
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3. Підготовка презентацї результатів проекту.
4. Захист проекту.
Рефлексія — це осмислення, постійний аналіз та оцінювання цілей, завдань, 

процесу та результатів проектно- технологічної діяльності, міжособових відно-
шень тощо. Вона охоплює порівняння й оцінку вихідних та кінцевих станів:

1. Об’єкта власної продуктивної проектно- технологічної діяльності, тобто 
художньо- матеріального виробу.

2. Суб’єкта діяльності, тобто самого себе.
Рефлексія дає можливість на основі накопиченого індивідуального освіт-

нього досвіду формувати нові якості особистості. Вона дає цілісне уявлення 
про результативність власної проектно- технологічної діяльності, про її цін-
ності, цілі, зміст, способи й засоби. Знання про особистісний рівень ефек-
тивності розв’язання проблем означеної діяльності допомагає критично 
оцінити свої природні, діяльнісні й особистісні здібності, робить людину 
суб’єктом власної активності.

Виокремлення рефлексивної фази як третьої — умовне, тому що спеці-
альні вправи щодо її відпрацювання є важливою складовою всього процесу 
проектно- технологічної діяльності учнів, які:

− аналізують власний досвід і можливості, оцінюють потреби соціокуль-
турного середовища, осмислюють власні потреби, на основі чого формуєть-
ся мотивація самоактуалізації;

− визначають ціннісно- смислові аспекти власноруч створеного виробу 
з вишивкою;

− вивчають свій об’єкт творчої праці для написання дизайн- специфікації;
− оцінюють варіанти розроблених моделей для прийняття виваженого 

рішення;
− оцінюють ефективність процесу власної проектно- технологічної діяль-

ності та набутого досвіду;
− оцінюють якість виготовленого художньо- матеріального виробу оздо-

бленого вишивкою;
− оцінюють вироби виготовлені однокласниками;
− визначають особистий рівень сформованості проектно- технологічної 

компетентності;
− оцінюють вимоги професії вишивальника;
− оцінюють адекватність професійних намірів тощо.
Для реалізації рефлексивної фази, яка здійснюється вже після проєкту-

вання і виготовлення виробу, учням потрібно здійснити такі дії:
1. Економічне, екологічне, ергономічне, естетичне обґрунтування спро-

ектованого і виготовленого виробу.
2. Оформлення робочих матеріалів. Аналіз змістового наповнення про-

ектної документації, вмісту особистого портфоліо. Оформлення списку ви-
користаних джерел під час проєктування і виготовлення виробу.

3. Розробка рекламного проспекту.
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4. Оцінювання виробу та індивідуального рівня сформованої проектно- 
технологічної компетентності.

5. Оцінювання й самооцінювання результатів суб’єктної проектно- 
технологічної діяльності, професійних намірів вчителем, іншими експер-
тами, кожним учнем.

6. Відображення експертної оцінки й самооцінки в оцінному бланку.
7. Формулювання висновків за підсумками роботи.
Кожен учень повинен мати можливість поділитися своїми відкриттями, 

думками, почуттями, результатами, транслюючи їх на розгляд однодумців. 
Організовані конференція, ділова гра, репортаж, художня виставка, відеоз-
віт — це форми презентації особистих досягнень учнів.

ВИСНОВКИ

Проектно- технологічна педагогічна технологія профільного навчання ви-
ходить далеко за межі технократичної підготовки учнів, відтворення ними 
відчужених для них знань і репродуктивних способів діяльності, натомість 
спрямовує процес профільного навчання технологій на особистісний рі-
вень, на формування індивідуального рівня ключових, галузевих і предмет-
ної проектно- технологічної компетентностей кожного учня, його здатність 
до ефективного розв’язання реальних життєвих проблем в будь-якій сфері ді-
яльності за алгоритмом завершеного циклу проектно- технологічної діяльності.

Головною особливістю проектно- технологічної педагогічної технології є 
заглиблення до суттєвих, смислових аспектів того, що роблять учні. Це надає 
нового змісту всім складовим діяльності — мотивації, меті, засобам, резуль-
тату. Проектно- технологічна діяльність є детермінантом духовної, інтелек-
туальної і практичної перетворювальної діяльності людини, вона об’єднує 
людину й суспільство в процес гармонійного та сталого розвитку, сприяє ре-
алізації творчого потенціалу кожного учня, а відтак і нації в цілому.

Як особливий спосіб організації навчальної діяльності проектно- 
технологічна педагогічна технологія профільного навчання ґрунтується 
на основі перетворення і вдосконалення соціокультурного середовища шко-
ли, ефективної взаємодії з іншими, створює умови для реалізації особистіс-
но та соціально значущого задуму кожного учня, в основі якого лежить його 
індивідуальна система цінностей, спрямована на розкриття інтересів, зді-
бностей, можливостей, а значить об’єктивовано визначитися стосовно про-
фесійного майбутнього, адаптуватися до швидких змін у суспільстві та бути 
готовими до прийняття відповідальних рішень у невизначених ситуаціях.

Розроблена нами й апробована проектно- технологічна педагогічна тех-
нологія може бути відтворена у процесі навчання інших спеціалізацій про-
фільноої технологічної освіти.
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