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ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ

Учитель для школи — це те ж саме,
що Сонце для Всесвіту. Він джерело 
тієї сили, яка надає руху всій машині.
Остання заіржавіє у мертвому заціпенінні,
якщо він не зуміє вдихнути в неї життя і рух.

Àäîëüô Äіñòåðâåã

Ðåàëіçàöіÿ îñíîâíèõ ïðèíöèïіâ ðåôîðìè â îñâіòі ïîâèííà çà-
áåçïå÷èòè ïåðåòâîðåííÿ óêðàїíñüêîї îñâіòè íà іííîâàöіéíå ñåðåäî-
âèùå, â ÿêîìó ó÷íі íàáóâàþòü êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé, íåîá-
õіäíèõ êîæíіé ñó÷àñíіé ëþäèíі äëÿ óñïіøíîї æèòòєäіÿëüíîñòі, à 
íàóêîâöі ìàþòü ìîæëèâîñòі òà ðåñóðñè äëÿ ïðîâåäåííÿ äîñëі-
äæåíü, ùî áåçïîñåðåäíüî âïëèâàòèìóòü íà ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷-
íèé òà іííîâàöіéíèé ðîçâèòîê äåðæàâè.

Âіäïîâіäíî äî ìåòè é çàâäàíü ñåðåäíüîї îñâіòè її çìіñò ґðóíòó-
єòüñÿ íà çàãàëüíîëþäñüêèõ öіííîñòÿõ òà ïðèíöèïàõ íàóêîâîñòі,
ïîëіêóëüòóðíîñòі, ñâіòñüêîãî õàðàêòåðó îñâіòè, ñèñòåìíîñòі, іíòå-
ãðàòèâíîñòі, єäíîñòі íàâ÷àííÿ і âèõîâàííÿ, íà çàñàäàõ îñîáèñòіñ-
íî îðієíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ, äåìîêðàòії, ãðîìàäÿíñüêîї ñâіäîìîñ-
òі, âçàєìîïîâàãè ìіæ íàöіÿìè і íàðîäàìè â іíòåðåñàõ ëþäèíè,
ðîäèíè, ñóñïіëüñòâà, äåðæàâè.

Ïî÷àòêîâà îñâіòà ÿê ñêëàäîâà çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè ñïðÿ-
ìîâàíà íà âñåáі÷íèé ðîçâèòîê ìîëîäøèõ ó÷íіâ òà ïîâíîöіííå îâî-
ëîäіííÿ íèìè âñіìà êîìïîíåíòàìè íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі. Òîìó â
äîáîðі çìіñòó âðàõîâóєòüñÿ éîãî íàñòóïíіñòü і íåïåðåðâíіñòü, äî-
ñòóïíіñòü і íàóêîâіñòü, ïîòåíöіéíі ìîæëèâîñòі äëÿ âçàєìîçâ’ÿçêó
íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ і ðîçâèòêó, ðåàëіçàöії ïðèíöèïіâ іíäèâіäóà-
ëіçàöії, ãóìàíіçàöії íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó.

Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ іñòîòíî çìіíþєòüñÿ çìіñò ïî÷àòêîâîї îñâі-
òè. Âіí îõîïëþє íå òіëüêè çíàííÿ é óìіííÿ, à é òàêі êîìïîíåí-
òè, ÿê êîìïåòåíòíîñòі, äîñâіä òâîð÷îї äіÿëüíîñòі, åìîöіéíî-öіí-
íіñíå ñòàâëåííÿ äî ñâіòó. Êëþ÷îâà çìіíà â ñó÷àñíіé îñâіòі – öå
íîâі  ïіäõîäè äî íàâ÷àííÿ òà çìіñòó îñâіòè, àäæå ìåòà ÍÓØ –
âèõîâàòè іííîâàòîðà òà ãðîìàäÿíèíà, ÿêèé óìіє óõâàëþâàòè
âіäïîâіäàëüíі ðіøåííÿ òà äîòðèìóєòüñÿ ïðàâ ëþäèíè. Çàìіñòü
çàïàì’ÿòîâóâàííÿ ôàêòіâ òà ïîíÿòü ó÷íі íàáóâàòèìóòü êîìïå-
òåíòíîñòåé. Êîìïåòåíòíіñòü – öå  äèíàìі÷íà êîìáіíàöіÿ çíàíü,
óìіíü, íàâè÷îê, ñïîñîáіâ ìèñëåííÿ, ïîãëÿäіâ, öіííîñòåé, іíøèõ
îñîáèñòèõ ÿêîñòåé, ùî âèçíà÷àє çäàòíіñòü îñîáè óñïіøíî ñîöіà-
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ëіçóâàòèñÿ, ïðîâàäèòè ïðîôåñіéíó òà/àáî ïîäàëüøó íàâ÷àëüíó 
äіÿëüíіñòü. Òîáòî ôîðìóєòüñÿ ÿäðî çíàíü, íà ÿêå áóäóòü íàêëà-
äàòèñü óìіííÿ öèìè çíàííÿìè êîðèñòóâàòèñÿ, à òàêîæ öіííîñòі 
òà íàâè÷êè, ùî çíàäîáëÿòüñÿ âèïóñêíèêàì óêðàїíñüêîї øêîëè 
ó ïðîôåñіéíîìó òà ïðèâàòíîìó æèòòі.

Î÷åâèäíî, ùî â÷èòåëÿì òåæ íåîáõіäíî çìіíþâàòè ïіäõîäè äî 
íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ ïіäðîñòàþ÷îãî ïîêîëіííÿ. Ó÷èòåëü – öå 
ëþäèíà, íà ÿêіé òðèìàєòüñÿ ðåôîðìà. Áåç íåї ÷è íüîãî áóäü-ÿêі 
çìіíè áóäóòü íåìîæëèâèìè, òîìó îäèí ç ãîëîâíèõ ïðèíöèïіâ Íî-
âîї óêðàїíñüêîї øêîëè – óìîòèâîâàíèé ó÷èòåëü. Ùîá íàâ÷àòè ïî-
íîâîìó, ó÷èòåëü ïîâèíåí îòðèìàòè ñâîáîäó äіé – îáèðàòè íàâ÷àëü-
íі ìàòåðіàëè, іìïðîâіçóâàòè òà åêñïåðèìåíòóâàòè. Öþ ñâîáîäó äàє 
Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî îñâіòó».

Ïðèðîäíî, ùî ç’ÿâèëàñÿ ïîòðåáà ïî-íîâîìó ïîãëÿíóòè íà ìå-
òîäè÷íó ïіäãîòîâêó â÷èòåëÿ. Ó öüîìó ïîñіáíèêó ïðåäñòàâëåíî 
ìîäåëü ìåòîäè÷íîї ïіäãîòîâêè â÷èòåëіâ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ ç ðåà-
ëіçàöії îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíîëîãії», ÿêà є ñêëàäîâîþ іíòåãðîâà-
íîãî êóðñ «ß äîñëіäæóþ ñâіò».

Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ çìіíþєòüñÿ ñòàòóñ ó÷èòåëÿ: âіí ïåðåñòàє 
áóòè ëèøå ïåðåäàâà÷åì іíôîðìàöії, éîãî çàâäàííÿ – òàê îðãàíі-
çîâóâàòè äіÿëüíіñòü ó÷íіâ, ùîá âîíè ñàìі âіäêðèâàëè äëÿ ñåáå 
çíàííÿ і ùîá öÿ äіÿëüíіñòü ñòàëà äæåðåëîì é îñíîâîþ їõíüîãî 
òâîð÷îãî ðîçâèòêó. Îòæå, âèíèêàє ïîòðåáà âíåñòè êîðåêòèâè â 
ìåòîäè÷íó ïіäãîòîâêó â÷èòåëіâ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ ùîäî ïðîâå-
äåííÿ çàíÿòü ç ðåàëіçàöії îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíîëîãії».

Ìîæíà âèäіëèòè ïðîâіäíі ïîëîæåííÿ êîíöåïöії, ïîêëàäåíі â 
îñíîâó ïîñіáíèêà:

• ó ìàòåðіàëі ïîñіáíèêà âðàõîâàíî іñòîòíі çìіíè ó çìіñòі ïî-
÷àòêîâîї îñâіòè, à òàêîæ íîâі ìåòîäè íàâ÷àííÿ, ÿêі ґðóí-
òóþòüñÿ íà ïіçíàâàëüíіé і ïðåäìåòíî-ïåðåòâîðþâàëüíіé äі-
ÿëüíîñòі ó÷íіâ;

• çíà÷íå ìіñöå ïîñіäàþòü ïèòàííÿ ìåòîäèêè STEM-îñâіòè òà 
ôîðìóâàííÿ òâîð÷èõ çäіáíîñòåé ó÷íіâ;

• îêðåñëåíî øëÿõè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì åêîëîãі÷íîї îñâіòè ç 
óðàõóâàííÿì ñïåöèôіêè іíòåãðàöії îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíî-
ëîãії» â іíòåãðîâàíîìó êóðñі «ß äîñëіäæóþ ñâіò»;

• ïðèäіëåíî çíà÷íó óâàãó ôîðìóâàííþ çäîðîâîãî é áåçïå÷íî-
ãî ñïîñîáó æèòòÿ.
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Çìіñò íàâ÷àëüíîãî ïîñіáíèêà ïîáóäîâàíî ç óðàõóâàííÿì ñó÷àñ-
íèõ âèìîã äî îðãàíіçàöії îñâіòíüîãî ïðîöåñó. Ç îãëÿäó íà öå âè-
ñâіòëþþòüñÿ íå òіëüêè óñòàëåíі ìåòîäè÷íі ïðèéîìè, à é íîâі ïè-
òàííÿ, ÿêі ìàþòü ïðîáëåìíèé і äèñêóñіéíèé õàðàêòåð. 

Ïîñіáíèê ñêëàäàєòüñÿ іç äâîõ ðîçäіëіâ. Ó ïåðøîìó ðîçäіëі ðîç-
êðèòî çàãàëüíі ïèòàííÿ ìåòîäèêè ç ðåàëіçàöії çìіñòó îñâіòíüîї ãà-
ëóçі «Òåõíîëîãії», çîêðåìà çíà÷åííÿ, ìåòó òà çàâäàííÿ îñâіòíüîї
ãàëóçі «Òåõíîëîãії»; îñíîâíі âèäè òâîð÷îї õóäîæíüî-òðóäîâîї äі-
ÿëüíîñòі ó÷íіâ ó ïî÷àòêîâіé øêîëі. Ïîäàíî ðåêîìåíäàöії ùîäî
ïðîôîðієíòàöіéíîї ðîáîòè ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ ó ïðîöåñі ðåàëіçà-
öії ãàëóçі â іíòåãðîâàíîìó êóðñі «ß äîñëіäæóþ ñâіò». Ïðîâåäåíî
àíàëіç Òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàì äâîõ àâòîðñüêèõ êîëåêòèâіâ ïіä
êåðіâíèöòâîì Î. ß. Ñàâ÷åíêî òà Ð. Á. Øèÿíà, ñòðóêòóðè ïðîãðà-
ìè, çìіñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó çà çìіñòîâèìè ëіíіÿìè і òåìàìè.

Äðóãèé ðîçäіë ïðèñâÿ÷åíî ñïåöіàëüíèì ïèòàííÿì ìåòîäèêè òðó-
äîâîãî íàâ÷àííÿ, іíòåãðàöії îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíîëîãії» â êóðñі
«ß äîñëіäæóþ ñâіò», óñåáі÷íîìó ðîçâèòêó ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ,
ïðàêòè÷íîї і ïñèõîëîãі÷íîї ãîòîâíîñòі ó÷íіâ äî ïðàöі. Ïîäàíî ìåòî-
äè÷íі ðåêîìåíäàöії ç ôîðìóâàííÿ óñòàíîâêè íà áåçïå÷íèé і çäîðî-
âèé ñïîñіá æèòòÿ òà ðîçâèòêó ïіäïðèєìíèöüêîї êîìïåòåíòíîñòі ìî-
ëîäøèõ øêîëÿðіâ. Òàêîæ ðîçêðèòî ïèòàííÿ ôîðìóâàííÿ åêîëîãі÷íîї
êóëüòóðè ó÷íіâ, óïðîâàäæåííÿ STEM-òåõíîëîãії â îñâіòíіé ïðîöåñ,
îðãàíіçàöії ãðóïîâîї ðîáîòè òà ïðîєêòíèõ òåõíîëîãіé íà çàíÿòòÿõ,
ôîðìóâàííÿ çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíèõ êîìïåòåíòíîñòåé, îöіíþâàí-
íÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ. Çíà÷íó óâàãó ïðèäіëåíî ïðîєêòíèì
òåõíîëîãіÿì ó ïî÷àòêîâіé øêîëі, âèìîãàì äî îöіíþâàííÿ ïðîєêòіâ,
à òàêîæ îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ ç îñâіòíüîї ãàëóçі
«Òåõíîëîãії». 

Êîæåí ïіäðîçäіë çàâåðøóєòüñÿ ðóáðèêîþ «Ïåðåâіðÿєìî ñåáå»,
ùî äîïîìàãàє êîíòðîëþâàòè ñàìîñòіéíå çàñâîєííÿ çíàíü ç êóðñó,
ïîäàíî ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë.

Ó âèäàííі âìіùåíî òàêîæ äîäàòêè, ÿêі ðîçøèðþþòü ïîäàíèé
ìàòåðіàë. Ìåòîäè÷íèé ïîñіáíèê ñòâîðþє óìîâè äëÿ ïîâíîãî ðîçó-
ìіííÿ âñüîãî ñïåêòðà äіÿëüíîñòі âèêëàäà÷à òà ó÷íÿ â íàâ÷àëüíîìó
ïðîöåñі òà їõíüîãî îðãàíі÷íîãî çâ’ÿçêó. Çìіñò ïîñіáíèêà äîïîìîæå
ñòóäåíòàì і ìîëîäèì ó÷èòåëÿì íàáóòè ïðîôåñіéíèõ óìіíü, à äîñâіä-
÷åíèì ïåäàãîãàì – óñâіäîìèòè ñâîї ìåòîäè÷íі ïðèéîìè і ïіäâèùèòè
ïðîôåñіéíèé ðіâåíü.
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ÎÑÂІÒÍÜÎЇ ÃÀËÓÇІ «ÒÅÕÍÎËÎÃІЇ»ÇІÍ ÓÍÍÎ ЇÂÑÂ ÒÂÂ ÒÓÀÑ ÀËЇ ËÎÒ Ü ËЇ Ї ÎËÎÓ ÎËË Õ ІÎÃËËÓÓ ÎËÍÎÇІ ËÒ ÍÅ ÍÒІІ Í ЇÇІ Î »»Ó І « ÅÅ

   Çíà÷åííÿ, ìåòà, çàâäàííÿ ãàëóçі «Òåõíîëîãії» â îñâіòíüîìó
ïðîöåñі ïî÷àòêîâîї øêîëè

   Òâîð÷à ïðåäìåòíî- ïåðåòâîðþâàëüíà äіÿëüíіñòü ó÷íіâ
ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ ÿê çàïèò ñóñïіëüñòâà. Îñíîâíі âèäè
ïðåäìåòíî- ïåðåòâîðþâàëüíîї äіÿëüíîñòі òà їõ çìіñò

   Ìàòåðіàëüíå і ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ äëÿ ðåàëіçàöії
îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíîëîãії»

   Ñó÷àñíèé óðîê іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò»:
òåõíîëîãі÷íà îñâіòíÿ ãàëóçü

   Ñòðóêòóðà ïðîãðàìè, çìіñò íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó
çà çìіñòîâèìè ëіíіÿìè і òåìàìè

   Ïîëіòåõíі÷íèé ïðèíöèï íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ
îñâіòíüîї òåõíîëîãі÷íîї ãàëóçі

   Îáîâ’ÿçêîâі ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ òà їõ ðîëü ó ïðîєêòóâàííі 
íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ç òåõíîëîãі÷íîї îñâіòíüîї ãàëóçі

1.1. Çíà÷åííÿ, ìåòà, çàâäàííÿ ãàëóçі «Òåõíîëîãії»
â îñâіòíüîìó ïðîöåñі ïî÷àòêîâîї øêîëè

Праця – одне з найчистіших і найшляхетніших джерел емоцій-
ного стану, радості і діяння, творення. Думка, що народжена, 
збуджена, витончена в праці, стає радісною, оптимістичною.

Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé

Ïðàöÿ – îñíîâíå äæåðåëî ìàòåðіàëüíîãî і äóõîâíîãî áàãàòñòâà 
ñóñïіëüñòâà, ôóíäàìåíò îñîáèñòіñíîãî ðîçâèòêó. Ó ïðîöåñі òðóäî-
âîї äіÿëüíîñòі ëþäèíà íå òіëüêè ñòâîðþє ìàòåðіàëüíі öіííîñòі, 
à é ðîçâèâàє ñâîї òâîð÷і çäіáíîñòі, ñòâåðäæóєòüñÿ ÿê ãðîìàäÿíèí. 
Çìіíè, ùî âіäáóâàþòüñÿ â ñóñïіëüñòâі, øâèäêèé ðîçâèòîê íàóêè 
і âèðîáíèöòâà, âïðîâàäæåííÿ íîâèõ òåõíîëîãіé âèñóâàþòü íîâі 
âèìîãè äî øêіëüíîї îñâіòè, ìåòîþ ÿêèõ ìîæíà ââàæàòè âèõîâàí-
íÿ ëþäèíè, çäàòíîї ñàìîñòіéíî і àêòèâíî äіÿòè, ïðèéìàòè ðіøåí-
íÿ, ãíó÷êî àäàïòóâàòèñÿ ó øâèäêîçìіííèõ óìîâàõ. Äëÿ ïîâíî-
öіííîї ðåàëіçàöії öієї ìåòè ïîòðіáíå çäіéñíåííÿ òåõíîëîãі÷íîї
ïіäãîòîâêè ó÷íіâ, ïî÷èíàþ÷è ç ïî÷àòêîâîї øêîëè. Ìîëîäøі øêî-
ëÿðі ïîâèííі íå òіëüêè çàñâîїòè îñíîâè çíàíü і âìіíü ç åëåìåí-
òàðíîї îáðîáêè ðіçíèõ ìàòåðіàëіâ, àëå é àêòèâíî áðàòè ó÷àñòü 
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ó òâîð÷іé, ïåðåòâîðþâàëüíіé, ïðîєêòíіé äіÿëüíîñòі, ìàòè óÿâëåí-
íÿ ïðî êóëüòóðó ïðàöі é ïîáóòó.

Ó âіäïîâіäü íà âèêëèêè ñóñïіëüñòâà ñèñòåìà îñâіòè â Óêðàїíі
ðàäèêàëüíî ìîäåðíіçóєòüñÿ; çàòâåðäæåíî Äåðæàâíі ñòàíäàðòè
ïî÷àòêîâîї òà çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè. Äî Áàçîâîãî íàâ÷àëüíî-
ãî ïëàíó ïî÷àòêîâîї îñâіòè âõîäÿòü âіñіì îñâіòíіõ ãàëóçåé, ñåðåä
ÿêèõ і îñâіòíÿ ãàëóçü «Òåõíîëîãії», ùî ïîñіäàє ïðіîðèòåòíå ìіñöå
ó âèðіøåííі çàâäàíü òðóäîâîї ïіäãîòîâêè ìîëîäі.

Äåðæàâíèé ñòàíäàðò ïî÷àòêîâîї îñâіòè çàòâåðäæåíî ïîñòàíî-
âîþ Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä 21 ëþòîãî 2018 ðîêó № 87 òà 
çãîäîì âíåñåíî çìіíè, çàòâåðäæåíі ïîñòàíîâîþ Êàáіíåòó Ìіíі-
ñòðіâ Óêðàїíè âіä 24 ëèïíÿ 2019 ðîêó № 688 [1].

Ìåòîþ îñâіòè є âñåáі÷íèé ðîçâèòîê, íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ, âè-
ÿâëåííÿ îáäàðóâàíü, ñîöіàëіçàöіÿ îñîáèñòîñòі, ÿêà çäàòíà äî æèò-
òÿ â ñóñïіëüñòâі òà öèâіëіçîâàíîї âçàєìîäії ç ïðèðîäîþ, ìàє ïðàã-
íåííÿ äî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ і çäîáóòòÿ îñâіòè âïðîäîâæ æèòòÿ,
ãîòîâà äî ñâіäîìîãî æèòòєâîãî âèáîðó òà ñàìîðåàëіçàöії, âіäïîâі-
äàëüíîñòі, òðóäîâîї äіÿëüíîñòі òà ãðîìàäÿíñüêîї àêòèâíîñòі,
äáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ðîäèíè, ñâîєї êðàїíè, äîâêіëëÿ, ñïðÿ-
ìóâàííÿ ñâîєї äіÿëüíîñòі íà êîðèñòü іíøèì ëþäÿì і ñóñïіëüñòâó; 
ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ êîìïåòåíòíîñòåé, âèçíà÷åíèõ Çàêîíîì Óêðà-
їíè «Ïðî îñâіòó» òà Äåðæàâíèìè ñòàíäàðòàìè, çàçíà÷åíî â Çà-
êîíі Óêðàїíè «Ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâіòó» [2].

Ìåòîþ îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíîëîãії», ÿê âèçíà÷àє ñòàíäàðò, є 
ôîðìóâàííÿ êîìïåòåíòíîñòåé ó ãàëóçі òåõíіêè і òåõíîëîãіé òà

Структурування змістового наповнення галузі
«Технології» відбувається на основі таких
змістових ліній:
 людина в технічному середовищі;
 технологічна діяльність людини;
 соціально-професійне орієнтування людини на ринку 

праці;
 людина та інформаційна діяльність (елементи інфор-

мології, основи інформаційних технологій, основи 
алгоритмізації і програмування);

 проєктна діяльність людини у сфері матеріальної 
культури.
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іíøèõ êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé, çäàòíîñòі äî çìіíè íàâêîëèø-
íüîãî ñâіòó ç âèêîðèñòàííÿì çàñîáіâ ñó÷àñíèõ òåõíîëîãіé áåç çà-
ïîäіÿííÿ éîìó øêîäè, äî âèêîðèñòàííÿ òåõíîëîãіé äëÿ âëàñíîї 
ñàìîðåàëіçàöії, êóëüòóðíîãî і íàöіîíàëüíîãî ñàìîâèðàæåííÿ.

Âіäïîâіäíî äî îêðåñëåíîї ìåòè, ãîëîâíèìè çàâäàííÿìè òåõíî-
ëîãі÷íîї îñâіòíüîї ãàëóçі â ïî÷àòêîâіé øêîëі є:

çàëó÷åííÿ ó÷íіâ äî ðіçíèõ âèäіâ äіÿëüíîñòі, ôîðìóâàííÿ
âìіíü äëÿ ñòâîðåííÿ âèðîáó âіä òâîð÷îãî çàäóìó äî éîãî âòі-
ëåííÿ â ãîòîâèé ðåçóëüòàò;
ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ êóëüòóðè ïðàöі òà ïîáóòó, íàâè÷îê ðà-
öіîíàëüíîãî âåäåííÿ äîìàøíüîãî ãîñïîäàðñòâà, çàäîâîëåííÿ
âëàñíèõ ïîòðåá òà ïîòðåá іíøèõ, âіäïîâіäàëüíîñòі çà ðåçóëü-
òàòè âëàñíîї äіÿëüíîñòі;
ôîðìóâàííÿ âìіííÿ åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè ïðèðîäíі 
ìàòåðіàëè ç òóðáîòîþ ïðî íàâêîëèøíє ñåðåäîâèùå;
ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ïðàêòè÷íîãî і òâîð÷îãî çàñòîñóâàííÿ 
òðàäèöіé і ñó÷àñíèõ ðåìåñåë [4];
ôîðìóâàííÿ óÿâëåíü ïðî ìàòåðіàëüíó êóëüòóðó ÿê ïðîäóêò 
òâîð÷îї ïðåäìåòíî- ïåðåòâîðþâàëüíîї äіÿëüíîñòі ëþäèíè, ïðî 
ïðàâèëà äèçàéíó, ÿêі íåîáõіäíî âðàõîâóâàòè ó ïðîöåñі ñòâî-
ðåííÿ ïðåäìåòіâ ìàòåðіàëüíîї êóëüòóðè;

У концептуальних засадах реформування середньої 
освіти зазначено, що новий зміст освіти має бути
заснований на формуванні таких ключових компе-
тентностей:
 вільне володіння державною мовою; 
  здатність спілкуватися рідною та іноземними мова-

ми; 
 математична компетентність;
  компетентності в галузі природничих наук, техніки та 

технологій;
 інноваційність;
 екологічна компетентність;
 інформаційно-комунікаційна компетентність;
 навчання впродовж життя;
 громадянські та соціальні компетентності;
 культурна компетентність; 
 підприємливість та фінансова грамотність.
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îòðèìàííÿ ïî÷àòêîâèõ óÿâëåíü ïðî òâîð÷ó і ìîðàëüíó çíà-
÷óùіñòü ïðàöі â æèòòі ëþäèíè і ñóñïіëüñòâà, ïðî ñâіò ïðî-
ôåñіé òà âàæëèâіñòü ïðàâèëüíîãî âèáîðó ïðîôåñії;
ôîðìóâàííÿ óÿâëåíü ïðî ãàðìîíіþ єäíîñòі ïðèðîäíîãî і ðó-
êîòâîðíîãî ñâіòó і ïðî ìіñöå â íüîìó ëþäèíè ç її øòó÷íî 
ñòâîðåíèì ïðåäìåòíèì ñåðåäîâèùåì;
ðîçøèðåííÿ êóëüòóðíîãî êðóãîçîðó, çáàãà÷åííÿ çíàíü ïðî
êóëüòóðíî- іñòîðè÷íі òðàäèöії ó ñâіòі ðå÷åé, ôîðìóâàííÿ óÿâ-
ëåíü ïðî öіííîñòі ïîïåðåäíіõ êóëüòóð і ðîçóìіííÿ íåîáõіä-
íîñòі їõ çáåðåæåííÿ і ðîçâèòêó;
ðîçøèðåííÿ çíàíü ïðî ìàòåðіàëè òà їõíі âëàñòèâîñòі, òåõ-
íîëîãії âèêîðèñòàííÿ; ôîðìóâàííÿ ïðàêòè÷íèõ óìіíü âè-
êîðèñòàííÿ ðіçíèõ ìàòåðіàëіâ ó òâîð÷іé ïåðåòâîðþâàëüíіé
äіÿëüíîñòі;
ðîçâèòîê òâîð÷èõ çäіáíîñòåé îñîáèñòîñòі, âèíàõіäëèâîñòі,
іíòóїöії; ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ òâîð÷îї ñàìîðåàëіçàöії òà ôîð-
ìóâàííÿ ìîòèâàöії óñïіõó і äîñÿãíåíü íà îñíîâі ïðåäìåòíî-
ïåðåòâîðþâàëüíîї äіÿëüíîñòі;
ðîçâèòîê ñåíñîìîòîðíèõ ïðîöåñіâ, ðóêè, îêîìіðó òîùî ÷å-
ðåç ôîðìóâàííÿ ïðàêòè÷íèõ óìіíü; ðîçâèòîê ðåãóëÿòèâíîї
ñòðóêòóðè äіÿëüíîñòі (ùî âêëþ÷àє öіëåïîêëàäàííÿ, ïðîãíî-
çóâàííÿ, ïëàíóâàííÿ, êîíòðîëü, êîðåêöіþ òà îöіíêó äіé і ðå-
çóëüòàòіâ äіÿëüíîñòі âіäïîâіäíî äî ïîñòàâëåíîї ìåòè);
îâîëîäіííÿ òåõíîëîãі÷íèìè ïðèéîìàìè ðó÷íîї îáðîáêè ìàòå-
ðіàëіâ;
ôîðìóâàííÿ іíôîðìàöіéíîї ãðàìîòíîñòі, óìіííÿ ïðàöþâàòè
ç ðіçíèìè äæåðåëàìè іíôîðìàöії, âіäáèðàòè, àíàëіçóâàòè òà
âèêîðèñòîâóâàòè іíôîðìàöіþ äëÿ âèðіøåííÿ ïðàêòè÷íèõ çà-
âäàíü;
çàñâîєííÿ áåçïå÷íèõ ïðèéîìіâ ïðàöі òà їõ äîòðèìàííÿ;
âèêîðèñòàííÿ íàáóòèõ çíàíü і âìіíü äëÿ òâîð÷îãî âèðіøåííÿ
íåñêëàäíèõ êîíñòðóêòîðñüêèõ, õóäîæíüî- êîíñòðóêòîðñüêèõ
(äèçàéíåðñüêèõ), òåõíîëîãі÷íèõ òà îðãàíіçàöіéíèõ çàâäàíü;
ôîðìóâàííÿ êîìóíіêàòèâíîї êóëüòóðè, ðîçâèòîê àêòèâíîñòі,
іíіöіàòèâíîñòі;
äóõîâíî- ìîðàëüíå âèõîâàííÿ і ðîçâèòîê ñîöіàëüíî öіííèõ 
ÿêîñòåé îñîáèñòîñòі: îðãàíіçîâàíîñòі òà êóëüòóðè ïðàöі,
îõàéíîñòі, ïðàöüîâèòîñòі, ñóìëіííîãî і âіäïîâіäàëüíîãî ñòàâ-
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ëåííÿ äî âèêîíóâàíîї ðîáîòè, øàíîáëèâîãî ñòàâëåííÿ äî 
ëþäèíè- òâîðöÿ;
ïðèäáàííÿ ïåðâèííèõ íàâè÷îê ñïіëüíîї ïðîäóêòèâíîї äіÿëü-
íîñòі, ñïіâðîáіòíèöòâà, âçàєìîäîïîìîãè, ïëàíóâàííÿ òà îðãàíі-
çàöії;
ïðèäáàííÿ ïî÷àòêîâèõ çíàíü ïðî ïðàâèëà ñòâîðåííÿ ïðåä-
ìåòíîãî òà іíôîðìàöіéíîãî ñåðåäîâèùà і âìіíü çàñòîñîâóâà-
òè їõ äëÿ âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíî- ïіçíàâàëüíèõ і ïðîєêòíèõ 
õóäîæíüî- êîíñòðóêòîðñüêèõ çàâäàíü.

Çíà÷åííÿ îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíîëîãії» âèõîäèòü äàëåêî çà 
ìåæі çàáåçïå÷åííÿ ó÷íіâ âіäîìîñòÿìè ïðî «òåõíіêî- òåõíîëîãі÷íó 
êàðòèíó ñâіòó». Çà óìîâè âіäïîâіäíîãî çìіñòîâîãî і ìåòîäè÷íîãî 
íàïîâíåííÿ öÿ ãàëóçü ìîæå ñòàòè îïîðîþ äëÿ ôîðìóâàííÿ ñèñòå-
ìè óíіâåðñàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ äіé ó ïî÷àòêîâіé ëàíöі çàãàëüíîîñ-
âіòíüîї øêîëè. Àäæå â öіé ãàëóçі âñі åëåìåíòè íàâ÷àëüíîї äіÿëü-
íîñòі (ïëàíóâàííÿ, îðієíòóâàííÿ â çàâäàííі, ïåðåòâîðåííÿ, îöіíêà 
ïðîäóêòó, âìіííÿ ðîçïіçíàâàòè і ñòàâèòè çàâäàííÿ, ùî âèíèêàþòü 
ó êîíòåêñòі ïðàêòè÷íîї ñèòóàöії, ïðîïîíóâàòè ïðàêòè÷íі ñïîñîáè 
âèðіøåííÿ, äîìàãàòèñÿ äîñÿãíåííÿ ðåçóëüòàòó òà ïðåçåíòóâàòè 
âëàñíó äіÿëüíіñòü òîùî) âіäòâîðþþòüñÿ â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñі 
і òèì ñàìèì ñòàþòü áіëüø çðîçóìіëèìè äëÿ äіòåé.

Ïðåäìåòíî- ïðàêòè÷íà òâîð÷à äіÿëüíіñòü, ÿê ñåíñ áóäü-ÿêîї äі-
ÿëüíîñòі, äàє äіòÿì ìîæëèâіñòü íå òіëüêè âіäñòîðîíåíîãî ñïðèé-
íÿòòÿ äóõîâíîї òà ìàòåðіàëüíîї êóëüòóðè, à é ïî÷óòòÿ ïðè÷åòíîñ-
òі, ñàìîðåàëіçàöії, ïîòðåáó îñâîþâàòè ñâіò íå òіëüêè ÷åðåç çìіñò, 
à é ÷åðåç éîãî ïåðåòâîðåííÿ.

Ïðîöåñ і ðåçóëüòàò õóäîæíüî- òâîð÷îї äіÿëüíîñòі ñòàє íå ìåòîþ, 
à, ç îäíîãî áîêó, çàñîáîì ïіçíàííÿ ñâіòó, ç іíøîãî – çàñîáîì äëÿ 
áіëüø ãëèáîêîãî åìîöіéíîãî âèðàæåííÿ âíóòðіøíіõ ïî÷óòòіâ, ÿê 
ñàìîãî òâîðåííÿ äèòèíè, òàê і çàäóìіâ äîñëіäæóâàíèõ íåþ îá’єêòіâ 
ìàòåðіàëüíîãî ñâіòó. Çà òàêîї óìîâè õóäîæíüî- òâîð÷à äіÿëüíіñòü 
äіòåé ïåðåäáà÷àє âñі åòàïè ïіçíàííÿ ñâіòó, âëàñòèâі é äîðîñëèì: 
ñïîñòåðåæåííÿ, ðîçäóìè òà ïðàêòè÷íà ðåàëіçàöіÿ çàäóìó.

Âèìîãè äî äіòåé, ÿêі ðîçïî÷èíàþòü íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâіé øêî-
ëі, ìàþòü âðàõîâóâàòè äîñÿãíåííÿ ïîïåðåäíüîãî åòàïó їõíüîãî 
ðîçâèòêó. Ïåðіîä æèòòÿ äèòèíè âіä ï’ÿòè äî øåñòè (ñåìè) ðîêіâ 
(ñòàðøèé äîøêіëüíèé âіê) âèçíà÷àєòüñÿ öіëіñíîþ çìіíîþ її îñî-
áèñòîñòі, ãîòîâíіñòþ äî íîâîї ñîöіàëüíîї ñèòóàöії ðîçâèòêó. Ïðіî-
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ðèòåòîì öüîãî ïðîöåñó є ôîðìóâàííÿ і ðîçâèòîê áàçîâèõ îñîáèñòіñ-
íèõ ÿêîñòåé äіòåé: ñïîñòåðåæëèâîñòі, äîïèòëèâîñòі, äîâіëüíîñòі
ïîâåäіíêè, ìіæîñîáèñòіñíîї ïîçèòèâíîї êîìóíіêàöії, âіäïîâіäàëü-
íîñòі, äіÿëüíіñíîãî òà ðіçíîáі÷íîãî îñâîєííÿ íàâêîëèøíüîї äіéñ-
íîñòі òîùî. Ïîòåíöіéíî öå âèÿâëÿєòüñÿ ó ïåâíîìó ðіâíі ãîòîâíîñòі
äèòèíè äî ñèñòåìàòè÷íîãî íàâ÷àííÿ – ôіçè÷íîї, ñîöіàëüíîї,
åìîöіéíî- öіííіñíîї, ïіçíàâàëüíîї, ìîâëåííєâîї, òâîð÷îї [3].

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó áàçîâèõ îñîáèñòіñ-
íèõ ÿêîñòåé äіòåé îñâіòíÿ ãàëóçü «Òåõíîëîãії» ðåàëіçóєòüñÿ â ïî-
÷àòêîâіé øêîëі ÷åðåç іíòåãðîâàíèé êóðñ «ß äîñëіäæóþ ñâіò» і є 
âàæëèâîþ ëàíêîþ â ñèñòåìі íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ, ñïðÿìîâàíèõ 
íà âñåáі÷íèé ãàðìîíіéíèé ðîçâèòîê øêîëÿðіâ [1].

Ïåðåâіðèìî ñåáå

1. Ó ÷îìó ïîëÿãàє ìåòà îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíîëîãії»?
2. Îêðåñëіòü îñíîâíі çàâäàííÿ îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíîëîãії».
3. ßêå çíà÷åííÿ îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíîëîãії» äëÿ ðîçâèòêó òà
ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñòі ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ?

Âèêîðèñòàíі äæåðåëà

1.  Äåðæàâíèé ñòàíäàðò ïî÷àòêîâîї îñâіòè. Îôіöіéíèé âіñíèê
Óêðàїíè, 2018 ð., № 19, ñò. 637.

2.  Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâіòó» âіä
16 ñі÷íÿ 2020 ð.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463–
20#Text.

3.  Òèïîâà îñâіòíÿ ïðîãðàìà, ðîçðîáëåíà ïіä êåðіâíèöòâîì Ñàâ-
÷åíêî Î.ß., çàòâåðäæåíà Íàêàçîì Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè
Óêðàїíè âіä 08.10.2019 ð. № 1272: https://mon.gov.ua/
storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1–4-
klas/2019/11/1–2-dodatki.pdf.

4.  Òèïîâà îñâіòíÿ ïðîãðàìà, ðîçðîáëåíà ïіä êåðіâíèöòâîì Øèÿ-
íà Ð.Á., çàòâåðäæåíà Íàêàçîì Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè
Óêðàїíè âіä 08.10.2019 ð. № 1272: https://mon.gov.ua/
storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1–4-
klas/2019/11/1–2-dodatki.pdf.
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1.2. Òâîð÷à ïðåäìåòíî- ïåðåòâîðþâàëüíà äіÿëüíіñòü
ó÷íіâ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ ÿê çàïèò ñóñïіëüñòâà. Îñíîâíі

âèäè ïðåäìåòíî- ïåðåòâîðþâàëüíîї äіÿëüíîñòі òà їõ çìіñò
У кожній людині сонце. Тільки дайте йому 
світити.

Ñîêðàò

Ðîçâèòîê ñèñòåìè îñâіòè â Óêðàїíі ñïðÿìîâàíèé íà âіäòâîðåííÿ 
òâîð÷îãî ïîòåíöіàëó ñóá’єêòіâ íàâ÷àííÿ, ïіäâèùåííÿ їõíüîї ñîöі-
àëüíîї ðîëі â ãðîìàäÿíñüêîìó ñóñïіëüñòâі. Çâàæàþ÷è íà öå, ñó-
ñïіëüñòâî äëÿ Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè ñòàâèòü âàæëèâå çàâäàí-
íÿ – çàáåçïå÷èòè âèñîêîÿêіñíó îñâіòó äëÿ âñіõ áåç âèíÿòêó ó÷íіâ, 
íàâ÷èòè їõ ñàìîñòіéíî çäîáóâàòè çíàííÿ òà òâîð÷î çàñòîñîâóâàòè 
äëÿ óñïіøíîãî âèðіøåííÿ æèòòєâèõ ïðîáëåì і âèêîíàííÿ â ìàé-
áóòíüîìó ñêëàäíèõ ïðîôåñіéíèõ çàâäàíü.

Îíîâëåííÿ çìіñòó îñâіòè íà ñó÷àñíîìó åòàïі ïåðåäáà÷àє ïåðå-
õіä âіä ìåõàíіçìó òðàíñëÿöії ãîòîâèõ çíàíü, ðåïðîäóêòèâíîãî
ôîðìóâàííÿ âìіíü і íàâè÷îê ó çàñіá ðîçâèòêó òâîð÷îї îñîáèñòîñ-
òі, ÿêà ïîâèííà âîëîäіòè ðіçíèìè íàâ÷àëüíèìè òà æèòòєâèìè 
êîìïåòåíòíîñòÿìè, åâðèñòè÷íèì ìèñëåííÿì, îïåðàòèâíіñòþ, öі-
ëåñïðÿìîâàíіñòþ, іíіöіàòèâíіñòþ òà êðåàòèâíіñòþ â ðîçâ’ÿçàííі 
ñêëàäíèõ ïðîáëåì і çàâäàíü і íàâ÷àëüíîãî, і â ìàéáóòíüîìó –
ïðîôåñіéíîãî õàðàêòåðó.

Áåçïåðå÷íî, ñèñòåìà øêіëüíîї îñâіòè ìàє áóòè ñïðÿìîâàíà íà 
ãàðìîíіéíå âèõîâàííÿ, åôåêòèâíå íàâ÷àííÿ і òâîð÷èé ðîçâèòîê 
ìîëîäîãî ïîêîëіííÿ, òîìó äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ öüîãî çàâäàííÿ ñòâî-
ðþþòü ñïðèÿòëèâі óìîâè íà óðîêàõ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ, çîêðåìà
â ïî÷àòêîâіé øêîëі. Öå ïîÿñíþєòüñÿ ïåðåäîâñіì ïðàêòè÷íîþ 
ñïðÿìîâàíіñòþ îñâіòíüîãî ïðîöåñó, ìîæëèâіñòþ ïðîєêòóâàòè, ïå-
ðåòâîðþâàòè ïðèðîäíі, êîíñòðóêöіéíі òà øòó÷íі ìàòåðіàëè â ïî-
òðіáíèé äëÿ êîæíîãî ó÷íÿ ïðîäóêò і íàî÷íî ñïîñòåðіãàòè çà ðå-
çóëüòàòàìè ñâîєї òðóäîâîї äіÿëüíîñòі.

Ôîðìóâàííÿ ïðàöüîâèòîї, êðåàòèâíîї ëþäèíè, öèâіëіçîâàíîãî
÷ëåíà âèñîêîòåõíîëîãі÷íîãî, іíôîðìàöіéíîãî ñóñïіëüñòâà çäіé-
ñíþєòüñÿ і ïіä âïëèâîì ñîöіàëüíîãî ñåðåäîâèùà, і â ïðîöåñі òðó-
äîâîãî âèõîâàííÿ òà òåõíîëîãі÷íîї îñâіòè, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîç-
âèòîê âіäïîâіäíèõ ÿêîñòåé і âëàñòèâîñòåé, óìіíü і íàâè÷îê, 
ïðîôåñіéíèõ êîìïåòåíòíîñòåé, ñèñòåìíîї ïіäãîòîâêè îñîáèñòîñòі 
äî æèòòÿ â ïîñòіéíî çìіíþâàíîìó, êîíêóðåíòíîìó, âçàєìîçàëåæ-
íîìó ñâіòі.
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Ñóòòєâå çíà÷åííÿ íà óðîêàõ ó ïî÷àòêîâіé øêîëі ìàє ïðèëó-
÷åííÿ ó÷íіâ äî òâîð÷îї õóäîæíüî- òðóäîâîї äіÿëüíîñòі. Ïîðÿä іç
íàóêîâî îáґðóíòîâàíèìè îñíîâàìè åñòåòè÷íîãî òà òðóäîâîãî âè-
õîâàííÿ âàãîìèì є âèêîðèñòàííÿ íàäáàíü íàðîäíîї ïåäàãîãіêè, 
åòíîіñòîðè÷íèõ і äóõîâíî- êóëüòóðíèõ òðàäèöіé óêðàїíöіâ. Ó öіé 
ñïðàâі âàæëèâî ïіä ÷àñ ðåàëіçàöії çìіñòó òåõíîëîãі÷íîї îñâіòè
ïðîïàãóâàòè ðîçâèòîê òðàäèöіéíèõ õóäîæíіõ ðåìåñåë і ïðîìèñ-
ëіâ, çàëó÷àþ÷è ó÷íіâ äî ðіçíèõ âèäіâ íàðîäíîãî äåêîðàòèâíî-
óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà.

Íà àêòóàëüíîñòі é ïîòðåáі âèõîâàííÿ ìîëîäîãî ïîêîëіííÿ íà 
òðàäèöіÿõ óêðàїíñüêîãî íàðîäó íàãîëîøóþòü â îñíîâíèõ äåðæàâ-
íèõ íîðìàòèâíî- ïðàâîâèõ äîêóìåíòàõ ç ïèòàíü îñâіòè, çîêðåìà
â Äåðæàâíіé íàöіîíàëüíіé ïðîãðàìі «Îñâіòà» (Óêðàїíà XXI ñòî-
ëіòòÿ), Íàöіîíàëüíіé äîêòðèíі ðîçâèòêó îñâіòè, Êîíöåïöії
õóäîæíüî- åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ äіòåé òà ìîëîäі.

Îòæå, ç’ÿñóєìî ïñèõîëîãî- ïåäàãîãі÷íі îñîáëèâîñòі íàâ÷àëüíî-
ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ çàãàëîì, çîêðåìà
ó ïðîöåñі õóäîæíüî- òðóäîâîї ïіäãîòîâêè.

Ó øèðîêîìó ôіëîñîôñüêîìó ñåíñі êàòåãîðіÿ «äіÿëüíіñòü»
(àíãë. àctivity) òðàêòóєòüñÿ ÿê «ñïåöèôі÷íî- ëþäñüêèé ñïîñіá âіä-
íîøåííÿ äî ñâіòó, ïðåäìåòíà äіÿëüíіñòü, ùî ïðåäñòàâëÿє ïðîöåñ
òâîð÷îãî ïåðåòâîðåííÿ ëþäèíîþ ïðèðîäè, ó õîäі ÿêîãî іíäèâіä
âèñòóïàє ñóá’єêòîì, à îñâîþâàíі íèì ÿâèùà ïðèðîäè – îá’єêòîì
äіÿëüíîñòі» [7].

Ôіëîñîôñüêèé åíöèêëîïåäè÷íèé ñëîâíèê îïèñóє äіÿëüíіñòü
ÿê ôîðìó àêòèâíîñòі, ùî «õàðàêòåðèçóє çäàòíіñòü ëþäèíè ÷è
ïîâ’ÿçàíèõ ç íåþ ñèñòåì áóòè ïðè÷èíîþ çìіí ó áóòòі… Äіÿëüíîñ-
òі ïðèòàìàííі – òðàíñôîðìàöіÿ çîâíіøíüîãî ó âíóòðіøíє, єäíіñòü 
îïðåäìåòíåííÿ òà ðîçïðåäìåòíåííÿ ïåâíèõ ñìèñëіâ, ùî çàäàþòü
ïàðàìåòðè її çäіéñíåííÿ. Äëÿ ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі õàðàêòåðíèé
âèáіð ìîæëèâîñòåé òà âіäïîâіäíî – ïðèéíÿòòÿ ðіøåíü… Äóõîâ-
íèé ïîòåíöіàë äіÿëüíîñòі, її ñìèñëîíàïîâíåííÿ ðåàëіçóþòüñÿ
ó ïåâíèõ íîðìàõ, öіííîñòÿõ òà öіëÿõ. Äіÿëüíіñòü, ÿêà âèõîäèòü
çà ìåæі âëàñíîї іìіòàöії ÷è ñïîíòàííîї àêòèâíîñòі, òîáòî îðієíòî-
âàíà íà ðåçóëüòàò, õàðàêòåðèçóєòüñÿ öіëåïîêëàäàííÿì òà öіëåðå-
àëіçàöієþ. Äіÿëüíіñòü, ÿêà îõîïëþє і öіëåïîêëàäàííÿ, і ñàìîіìі-
òàöіþ (ÿê ó äåÿêèõ ñèòóàöіÿõ ãðè) òà øèðîêó ñôåðó 
ñìèñëîòâîð÷îñòі, çâåòüñÿ æèòòєäіÿëüíіñòþ. Її ðіçíîâèäàìè є ïðà-
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öÿ, ãðà, ñàìîäіÿëüíіñòü çà ìіðêàìè ñâîáîäè. Çàãàëüíèé çíàìåí-
íèê öèõ ðіçíîâèäіâ ñòàíîâèòü òâîð÷іñòü» [7]. Îòæå, іñòîðè÷íî é 
ñîöіàëüíî çóìîâëåíà äіÿëüíіñòü ëþäèíè ïåðåáóâàє â ïîñòіéíîìó 
ðóñі, çìіíàõ, ðîçâèòêó, òâîð÷îìó ïîøóêó, ùî ïðèâîäèòü äî ïîÿ-
âè ðіçíèõ âèäіâ і ôîðì äіÿëüíîñòі.

Ç ïîãëÿäó ïñèõîëîãії, äіÿëüíіñòü – öå àêòèâíà âçàєìîäіÿ ç íàâ-
êîëèøíüîþ äіéñíіñòþ, ó ïðîöåñі ÿêîї æèâà іñòîòà є ñóá’єêòîì, 
ùî öіëåñïðÿìîâàíî âïëèâàє íà îá’єêò, çàäîâîëüíÿþ÷è òàêèì ÷è-
íîì ñâîї ïîòðåáè… Îñíîâíèì âèäîì ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі, ùî âіäі-
ãðàëà âèðіøàëüíó ðîëü ó ïîõîäæåííі òà ðîçâèòêó ôіçè÷íèõ і äó-
õîâíèõ âëàñòèâîñòåé ëþäèíè, є ïðàöÿ. Ç ïðàöåþ ãåíåòè÷íî 
ïîâ’ÿçàíі іíøі âèäè ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі (ãðà, íàâ÷àííÿ і ò. іí.). 
Íà îñíîâі ïðàöі â ïðîöåñі ñîöіàëüíî- іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó âèíè-
êàє ïðàöÿ ðîçóìîâà, ÿê îñîáëèâà, ñóñïіëüíî íåîáõіäíà òåîðåòè÷-
íà äіÿëüíіñòü… Çі çìіíàìè іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó çìіíþþòüñÿ 
çìіñò і òåõíі÷íі çàñîáè äіÿëüíîñòі ëþäèíè, ùî çóìîâëþє ôîðìó-
âàííÿ її ñâіäîìîñòі. Óïðîäîâæ äèòèíñòâà äіÿëüíіñòü çìіíþєòüñÿ 
ó çâ’ÿçêó çі çðîñòàííÿì ïñèõîôіçіîëîãі÷íèõ ìîæëèâîñòåé äèòè-
íè, ðîçøèðåííÿì її æèòòєâîãî äîñâіäó, ïîòðåáîþ âèêîíóâàòè äå-
äàëі ñêëàäíіøі âèìîãè іíøèõ ëþäåé. Íà êîæíîìó ñòóïåíі âіêî-
âîãî ðîçâèòêó ïåâíà äіÿëüíіñòü (íàïðèêëàä, ãðà â äîøêіëüíîìó 
âіöі, ó÷іííÿ – ó øêіëüíîìó) íàáóâàє ïðîâіäíîãî çíà÷åííÿ ó ôîð-
ìóâàííі íîâèõ ïñèõі÷íèõ ïðîöåñіâ і âëàñòèâîñòåé îñîáèñòîñòі іí-
äèâіäà.

Îäðàçó æ ñëіä íàãîëîñèòè, ùî â ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ âèÿâëÿ-
єòüñÿ íèçêà ïîòðåá, õàðàêòåðíèõ і äëÿ äіòåé äîøêіëüíîãî âіêó. 
Çîêðåìà, âàãîìîþ çàëèøàєòüñÿ ïîòðåáà â àêòèâíіé іãðîâіé äіÿëü-
íîñòі, îäíàê çìіñò ãðè ïîñòóïîâî òðàíñôîðìóєòüñÿ, ïîãëèáëþєòü-
ñÿ її çíàííєâèé êîìïîíåíò, ñòàє іíøèì î÷іêóâàíèé ðåçóëüòàò.
Ìîëîäøèé øêîëÿð ÷àñòіøå ãðàє â øêîëó, ó÷èòåëÿ òà ó÷íіâ; âîä-
íî÷àñ ìîæå òðèâàëèé ÷àñ ïèñàòè, ÷èòàòè, ðàõóâàòè, ìàëþâàòè 
òîùî. Öþ îñîáëèâіñòü âàæëèâî âðàõîâóâàòè ïіä ÷àñ îðãàíіçàöії
îñâіòíüîї äіÿëüíîñòі ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ, ïåðåòâîðþþ÷è її â çà-
õîïëèâèé íàâ÷àëüíî- іãðîâèé ïðîöåñ.

Îñâіòíÿ ãàëóçü «Òåõíîëîãії» íàäàє øèðîêі ìîæëèâîñòі äëÿ çà-
äîâîëåííÿ ïðèðîäíèõ áàæàíü ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ äî ãðè. Íà-
ïðèêëàä, ïðîöåñ âèêîíàííÿ òâîð÷èõ çàâäàíü (òâîð÷èõ ïðîєêòіâ)
ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ ìîæå áóòè îðãàíіçîâàíèé ó ôîðìі ðîëüîâîї 
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ãðè, êîëè ó÷íі âіäòâîðþþòü âåñü ïðîöåñ âèãîòîâëåííÿ ïðåäìåòіâ
àáî íàäàííÿ ïîñëóã, ïî÷èíàþ÷è âіä âèíèêíåííÿ іäåї, ñòâîðåííÿ
õóäîæíüîãî ïðîєêòó é çàâåðøóþ÷è ðåàëіçàöієþ òâîð÷îãî çàäóìó
â ìàòåðіàëі.

Ïîäіáíî äî äîøêіëüíèêà, ó ìîëîäøîãî øêîëÿðà іñíóє âåëèêà
ïîòðåáà â ðóñі, àäæå âіí íå ìîæå òðèâàëèé ÷àñ ñèäіòè íà óðîöі
íåðóõîìî, çîñåðåäèâøèñü ëèøå íà íàâ÷àëüíîìó ìàòåðіàëі. Òîìó
äіòÿì ïîòðіáíî íàäàâàòè ìîæëèâіñòü áіëüøå ðóõàòèñÿ, âèâіëüíÿ-
òè íàäëèøîê ôіçè÷íîї åíåðãії. І äëÿ äîøêіëüíÿò, і äëÿ ó÷íіâ ïî-
÷àòêîâèõ êëàñіâ õàðàêòåðíà ïîòðåáà â çîâíіøíіõ âðàæåííÿõ, 
òîáòî äіòåé íàé÷àñòіøå ïðèâàáëþє ëèøå ôîðìàëüíèé áіê ïðåä-
ìåòіâ, ÿâèù ÷è ïîäіé. Ó÷íі, íàïðèêëàä, ç âåëèêèì áàæàííÿì 
ïðàãíóòü âèêîíóâàòè ðіçíîìàíіòíі ãðîìàäñüêі äîðó÷åííÿ, âèÿâ-
ëÿþ÷è ïðè öüîìó ìàêñèìàëüíó àêòèâíіñòü é іíіöіàòèâíіñòü. Îä-
íàê öå òðèâàє íåäîâãî, çäåáіëüøîãî ïîêè íå çíèêíå ìîòèâàöіÿ,
âіä÷óòòÿ íîâèçíè.

Ç ïåðøèõ äíіâ íàâ÷àííÿ â øêîëі â äèòèíè ç’ÿâëÿєòüñÿ êîìï-
ëåêñ íîâèõ ïîòðåá: ÷іòêî âèêîíóâàòè âèìîãè â÷èòåëÿ, óñïіøíî
îâîëîäіâàòè íîâèìè çíàííÿìè, óìіííÿìè é íàâè÷êàìè, ïðèõîäè-
òè äî øêîëè ç âèêîíàíèìè çàâäàííÿìè; çàïèòè íà âèñîêі îöіíêè
òà çðàçêîâó ïîâåäіíêó, ïîòðåáà ó ñõâàëåííі òà êîíòðîëі äіé ç áîêó
äîðîñëèõ, ïåðåäîâñіì ó÷èòåëÿ; áàæàííÿ áóòè êðàùèì, «óëþáëå-
íèì» ó÷íåì; ïîòðåáà â ïîñòіéíіé êîìóíіêàöії ç ó÷èòåëåì òà îäíî-
êëàñíèêàìè; ïðàãíåííÿ âèêîíóâàòè ïåâíó ãðîìàäñüêó ôóíêöіþ
(áóòè ñòàðîñòîþ, ïîìі÷íèêîì ó÷èòåëÿ òîùî).

Ïіçíàâàëüíі ïîòðåáè ñòàþòü ïðîâіäíèìè äëÿ ó÷íіâ ìîëîäøîãî
øêіëüíîãî âіêó. Ïîòðåáà â çîâíіøíіõ âðàæåííÿõ ÿê ãîëîâíà ðó-
øіéíà ñèëà ðîçâèòêó ïñèõіêè ìîëîäøîãî øêîëÿðà íà ïî÷àòêó
íàâ÷àííÿ çàäîâîëüíÿєòüñÿ ïåðåäîâñіì ñàìèì ó÷èòåëåì. Ó ïðîöå-
ñі ðîçâèòêó òðóäîâîї àêòèâíîñòі òà ñàìîñòіéíîñòі ìîëîäøèõ øêî-
ëÿðіâ íàéãîëîâíіøå ïîëÿãàє â òîìó, ùîá ó òðóäîâіé äіÿëüíîñòі
ó÷íі íå áóëè ïàñèâíèìè âèêîíàâöÿìè «÷óæèõ» çàâäàíü.

Ðîçêðèâøè çàãàëüíі ïñèõîëîãі÷íі îñîáëèâîñòі äіÿëüíîñòі (çî-
êðåìà, íàâ÷àëüíî- ïіçíàâàëüíîї) ó÷íіâ ìîëîäøîãî øêіëüíîãî âіêó,
ìè ïîâèííі ç’ÿñóâàòè çìіñò ïîíÿòòÿ «õóäîæíüî- òðóäîâà äіÿëü-
íіñòü» òà äîñëіäèòè її ïðîâіäíó ðîëü, îñâіòíє é âèõîâíå çíà÷åííÿ.

Ïðåäìåòíî- ïåðåòâîðþâàëüíà äіÿëüíіñòü – öå «íàâ÷àëüíà äі-
ÿëüíіñòü òâîð÷îãî õàðàêòåðó, ñïðÿìîâàíà íà íàáóòòÿ òåîðåòè÷-
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íèõ çíàíü, ôîðìóâàííÿ âìіíü і íàâè÷îê ðîçâ’ÿçàííÿ õóäîæíüî- 
òðóäîâèõ çàâäàíü, ðåçóëüòàò ÿêîї ìàє ñóá’єêòèâíó íîâèçíó òà 
çíà÷óùіñòü äëÿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñòі øêîëÿðà, çîêðåìà éîãî 
çäіá íîñòåé і òâîð÷îї іíіöіàòèâè».

Êіíöåâîþ ìåòîþ ôîðìóâàííÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі, çîêðåìà
ïðåäìåòíî- ïåðåòâîðþâàëüíîї, є ñòàíîâëåííÿ ó÷íÿ ÿê її ñóá’єêòà, 
äîñÿãíåííÿ òàêîãî ðіâíÿ ðîçâèòêó, ÿêèé çàáåçïå÷èòü éîìó çäàò-
íіñòü ñàìîñòіéíî ñòàâèòè öіëі òàêîї äіÿëüíîñòі, àêòèâóâàòè ïî-
òðіáíі äëÿ öüîãî çíàííÿ òà ñïîñîáè ïіçíàííÿ, ïëàíóâàòè ïîñëі-
äîâíіñòü ñâîїõ äіé, çіñòàâëÿòè îòðèìàíèé ðåçóëüòàò іç ïîñòàâëåíîþ
ìåòîþ, òîáòî ñàìîñòіéíî çäіéñíþâàòè íàâ÷àëüíó äіÿëüíіñòü ó ãà-
ëóçі íàðîäíîãî äåêîðàòèâíî- óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà.

Îòæå, ïðåäìåòíî- ïåðåòâîðþâàëüíà äіÿëüíіñòü ó÷íіâ ïî÷àòêî-
âèõ êëàñіâ ÿê îðãàíі÷íèé ñêëàäíèê òà ìîäåëü îðãàíіçàöії îñâіò-
íüîãî ïðîöåñó ðîçãëÿäàєòüñÿ:

1) ÿê âàæëèâèé ñêëàäíèê íàâ÷àëüíî- âèõîâíîãî ïðîöåñó, öіëå-
ñïðÿìîâàíà, âçàєìîïîâ’ÿçàíó і ïîñëіäîâíà äіÿëüíіñòü ó÷èòåëÿ òà 
ó÷íіâ, ñêåðîâàíà íà ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè çíàíü ó ãàëóçі íàðîäíî-
ãî äåêîðàòèâíî- óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà, îñíîâ íàóêîâîãî ñâіòîãëÿ-
äó ïðî êðàñó ïðåäìåòíîãî ñâіòó, õóäîæíüî- ìèñòåöüêîї òà 
ïðîєêòíî- òåõíîëîãі÷íîї êîìïåòåíòíîñòåé, óìіíü і íàâè÷îê ïðî-
єêòóâàííÿ, âèãîòîâëåííÿ òà îçäîáëåííÿ äåêîðàòèâíî- óæèòêîâèõ 
âèðîáіâ, à òàêîæ âèõîâàííÿ íàöіîíàëüíîї ñàìîñâіäîìîñòі, òâîð÷îї 
àêòèâíîñòі é іíіöіàòèâíîñòі, ùî çàáåçïå÷óє ðіçíîáі÷íèé ðîçâèòîê 
ó÷íіâ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ;

2) ÿê ãíó÷êà ïåäàãîãі÷íà ìîäåëü îðãàíіçàöії îñâіòíüîãî ïðîöå-
ñó, çîðієíòîâàíà íà òâîð÷ó ñàìîðåàëіçàöіþ îñîáèñòîñòі ìîëîäøîãî 
øêîëÿðà, ðîçâèòîê éîãî іíòåëåêòóàëüíèõ ñèë і ôіçè÷íèõ ìîæëè-
âîñòåé, âîëüîâèõ ÿêîñòåé òà òâîð÷èõ çäіáíîñòåé ó ïðîöåñі ñòâîðåí-
íÿ (ïіä êîíòðîëåì ó÷èòåëÿ) ñóá’єêòèâíî íîâèõ äåêîðàòèâíî- 
óæèòêîâèõ âèðîáіâ, ÿêі ìàþòü åñòåòè÷íó öіííіñòü і ïðàêòè÷íó 
çíà÷óùіñòü.

Òðàäèöіéíà ìåòîäèêà òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ і âèõîâàííÿ ìîëîä-
øèõ øêîëÿðіâ, ÿêà óçâè÷àїëàñÿ â óêðàїíñüêіé øêîëі, íà íàø ïî-
ãëÿä, äîâîëі ñïðîùåíî ïіäõîäèòü äî ïðåäìåòíî- ïåðåòâîðþâàëüíîї
äіÿëüíîñòі, ïðèëó÷åííÿ äіòåé äî òðàäèöіé íàðîäíîãî äåêîðàòèâíî-
óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà. Àäæå âñåîõîïíå óïðàâëіííÿ îñâіòíüîþ 
äіÿëüíіñòþ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ áåç óðàõóâàííÿ âèÿâіâ їõíüîї ñà-
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ìîñòіéíîñòі ëèøå ãàëüìóє ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòêó òâîð-
÷îї îñîáèñòîñòі, íàâіòü ïðèçâîäèòü äî âіäõèëåíü ó ïñèõі÷íîìó
ðîçâèòêó, çîêðåìà ó ôîðìóâàííі òàêèõ âàæëèâèõ ÿêîñòåé, ÿê
âîëÿ, öіëåñïðÿìîâàíіñòü, íàïîëåãëèâіñòü, іíіöіàòèâíіñòü, êðåà-
òèâíіñòü òîùî.

ßêіñíі çìіíè õàðàêòåðó òâîð÷îї õóäîæíüî- òðóäîâîї äіÿëüíîñòі
ó÷íÿ âіäîáðàæàþòü õóäîæíüî- ìèñòåöüêó òà òðóäîâó àêòèâíіñòü,
іíіöіàòèâíіñòü і êðåàòèâíіñòü îñîáèñòîñòі çàãàëîì, òîìó öі îñî-
áèñòіñíі ÿêîñòі (àêòèâíіñòü, іíіöіàòèâíіñòü і êðåàòèâíіñòü) ìîæíà 
ââàæàòè ãîëîâíèì ðåçóëüòàòîì ðîçâèòêó øêîëÿðà. Êðіì öüîãî,
òâîð÷à õóäîæíüî- òðóäîâà äіÿëüíіñòü, ùî çäіéñíþєòüñÿ ìîëîäøè-
ìè øêîëÿðàìè, ïðèâîäèòü â àêòèâíèé ñòàí їõíі ôіçè÷íі òà äóõîâ-
íі ñèëè, ïîçèòèâíî âïëèâàє íà ôіçè÷íèé і ðîçóìîâèé ðîçâèòîê,
çìіöíþє ì’ÿçîâèé àïàðàò, ðîçâèâàє òàêòèëüíó ÷óòëèâіñòü, ñïðè-
ÿє âèðîáëåííþ ñêëàäíîї êîîðäèíàöії ðóõіâ, çàâäÿêè òðåíóâàííþ
ì’ÿçіâ êèñòі ðóê і ïàëüöіâ òîùî.

Ó ïðîöåñі õóäîæíüî- òðóäîâîї äіÿëüíîñòі â ó÷íіâ ïî÷àòêîâèõ
êëàñіâ ðîçâèâàþòüñÿ âîëüîâі ÿêîñòі, îêîìіð, ïðîñòîðîâå óÿâëåííÿ,
îáðàçíà ïàì’ÿòü; ôîðìóєòüñÿ öіëåñïðÿìîâàíіñòü і íàïîëåãëèâіñòü,
áàæàííÿ äîâåñòè ðîçïî÷àòó ðîáîòó ç ïðîєêòóâàííÿ, âèãîòîâëåííÿ
і äåêîðóâàííÿ âèðîáіâ äî ëîãі÷íîãî çàâåðøåííÿ. Óðîêè òåõíîëîãіé
ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ, îñîáëèâî õóäîæíüî- òðóäîâà äіÿëüíіñòü, àê-
òèâіçóþòü ïðîöåñ ñàìîñòіéíîãî óçàãàëüíåííÿ òà ñèñòåìàòèçàöії
îäåðæàíèõ і íàáóòòÿ øêîëÿðàìè íîâèõ çíàíü, óìіíü і íàâè÷îê.
Òàêà äіÿëüíіñòü äàє çìîãó âèñóâàòè íîâі іäåї, ïðîєêòè, óòіëþþ÷è
їõ ó ìàòåðіàëі, ùî ñïðèє ôîðìóâàííþ â ó÷íіâ ïðàâèëüíîї ñàìî-
îöіíêè âëàñíèõ іíòåëåêòóàëüíèõ, ôіçè÷íèõ і ìàòåðіàëüíèõ ìîæ-
ëèâîñòåé. Òàêèé äîâîëі ñêëàäíèé äëÿ ìîëîäøîãî øêîëÿðà ïðîöåñ
çäіéñíþєòüñÿ øëÿõîì áàãàòîðàçîâîãî ïðèéíÿòòÿ ðіøåíü, àíàëіçó
é îöіíêè ðåçóëüòàòіâ âëàñíîї õóäîæíüî- òðóäîâîї äіÿëüíîñòі.

Âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàє õóäîæíüî- òðóäîâà äіÿëüíіñòü äëÿ ñòè-
ìóëþâàííÿ іíòåëåêòóàëüíîї àêòèâíîñòі, îñêіëüêè çàáåçïå÷óєòüñÿ
íàïðóæåíà ìèñëåííєâà ðîáîòà øêîëÿðіâ, «òðåíóþòüñÿ» ñêëàäíі
ñèñòåìè ïіçíàâàëüíèõ, ñèãíàëüíèõ, êîîðäèíàöіéíèõ, ðåãóëÿòèâ-
íèõ, êîíòðîëþþ÷èõ ìåõàíіçìіâ ãîëîâíîãî ìîçêó і íåðâîâèõ ñïî-
ëó÷åíü.

Õóäîæíüî- òðóäîâà äіÿëüíіñòü ó÷íіâ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ çàâæäè
ìàє îçíàêè òâîð÷îñòі, àäæå ñïîíóêàє äî ðîçâ’ÿçàííÿ äîñòàòíüî
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ñêëàäíèõ äëÿ ìîëîäøîãî øêіëüíîãî âіêó õóäîæíüî- ìèñòåöüêèõ 
і ïðîєêòíî- òåõíîëîãі÷íèõ çàâäàíü. Âîäíî÷àñ çìіíþєòüñÿ õàðàê-
òåð ðîáîòè â÷èòåëÿ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ, ÿêèé ïåðåòâîðþєòüñÿ íà 
âèõîâàòåëÿ, ôàñèëіòàòîðà, ìåíòîðà, äðóãà і ïîðàäíèêà, ñòàє ãåíå-
ðàòîðîì òâîð÷èõ іäåé, íîñієì âèñîêîї çàãàëüíîëþäñüêîї êóëüòó-
ðè òà íàöіîíàëüíîї ñàìîñâіäîìîñòі.

Âèêîíàííÿ õóäîæíüî- òðóäîâèõ çàâäàíü (çîêðåìà, ñòâîðåííÿ
õóäîæíіõ ïðîєêòіâ) íà óðîêàõ òåõíîëîãіé ó ïî÷àòêîâіé øêîëі äàє 
çìîãó ó÷íÿì ïîâíіñòþ âèÿâëÿòè êðåàòèâíіñòü, іíäèâіäóàëüíіñòü
і íåïîâòîðíіñòü, ìîòèâóє é àêòèâіçóє ïðàãíåííÿ â÷àñíî çàâåðøè-
òè ðîçïî÷àòó ðîáîòó òà îòðèìàòè ñõâàëüíі âіäãóêè âіä ó÷èòåëÿ, 
äðóçіâ і áàòüêіâ.

Ïðèëó÷åííÿ øêîëÿðіâ äî íàðîäíîãî äåêîðàòèâíî- óæèòêîâîãî
ìèñòåöòâà â ïðîöåñі õóäîæíüî- òðóäîâîї äіÿëüíîñòі ôîðìóє ïîçè-
òèâíі ìîòèâè íàâ÷àííÿ. Ó÷íі âіä÷óâàþòü ïîòðåáó â çíàííі іñòîðії 
òà ìèñòåöüêèõ òðàäèöіé ðіäíîãî êðàþ (íà åòàïі âèáîðó îá’єêòà 
ïðàöі, ç’ÿñóâàííÿ éîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïîñîáіâ îçäîáëåííÿ âіäïî-
âіäíî äî ðåãіîíàëüíèõ îñîáëèâîñòåé òà іí.), ïðàãíóòü îâîëîäіòè
îñíîâàìè õóäîæíіõ òåõíіê і òåõíîëîãіé (íà åòàïі âèãîòîâëåííÿ é 
îçäîáëåííÿ îá’єêòà ïðàöі), â÷àòüñÿ îáґðóíòîâóâàòè åêîíîìі÷íó
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äîöіëüíіñòü âèãîòîâëåíîãî äåêîðàòèâíî- óæèòêîâîãî âèðîáó òîùî.
Çà íàÿâíîñòі â êëàñі ñó÷àñíîї ìàòåðіàëüíî- òåõíі÷íîї áàçè 
(êîìï’þòåð, ñêàíåð, ïðèíòåð, ìóëüòèìåäіéíà äîøêà, âіäåîïðîєê-
òîð òà іí.), ïіäêëþ÷åííÿ äî ìåðåæі Іíòåðíåò çàáåçïå÷óєòüñÿ ìîæ-
ëèâіñòü ôîðìóâàííÿ ïîòðåáè ó÷íіâ â îäåðæàííі é îïðàöþâàííі
іíôîðìàöії çà äîïîìîãîþ ðіçíîìàíіòíèõ çàñîáіâ öèôðîâèõ òåõíî-
ëîãіé (ïîøóê, îáðîáêà, àíàëіç çðàçêіâ äåêîðàòèâíî- óæèòêîâèõ
âèðîáіâ, ñïîñîáіâ їõíüîãî âèãîòîâëåííÿ é îçäîáëåííÿ òîùî).

Ïðåäìåòíî- ïåðåòâîðþâàëüíèé õàðàêòåð äіÿëüíîñòі çàêëàäàє
ïіäґðóíòÿ äëÿ ïðîôåñіéíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿ-
ðіâ. Îâîëîäіâøè òåõíîëîãієþ âèãîòîâëåííÿ é îçäîáëåííÿ 
äåêîðàòèâíî- óæèòêîâèõ âèðîáіâ, îçíàéîìèâøèñÿ ç îñîáëèâîñòÿ-
ìè õóäîæíüî- ìèñòåöüêîї òà ïðîєêòíî- òåõíîëîãі÷íîї äіÿëüíîñòі,
ó÷íі ìàþòü çìîãó áіëüø óñâіäîìëåíî ïіäіéòè äî âèðіøåííÿ ïðîá-
ëåìè ïðîôåñіéíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ. Ó ïðîöåñі õóäîæíüî- òðóäîâîї 
ïіäãîòîâêè øêîëÿðі ïіçíàþòü ðіâåíü ðîçâèòêó âëàñíèõ іíòåëåê-
òóàëüíèõ і ôіçè÷íèõ ÿêîñòåé, ñõèëüíîñòåé òà çäіáíîñòåé, ïîòðåá
і öіííіñíèõ îðієíòàöіé, àíàëіçóþòü îñîáëèâîñòі ðіçíèõ âèäіâ ïðî-
ôåñіéíîї äіÿëüíîñòі, çîêðåìà ó òâîð÷î- іíäèâіäóàëüíîìó òà
õóäîæíüî- ïðîìèñëîâîìó âèðîáíèöòâі.

Предметно- перетворювальна діяльність, народні
ремесла і промисли, сучасне та традиційне
декоративно- ужиткове мистецтво, на думку бага-
тьох культурологів, мистецтвознавців, психологів 
і педагогів, синтезує такі основні види людської 
діяльності:
 пізнавальну – здійснюється відображення об’єктивноїу

реальності та пізнання взаємозв’язків між особистістю 
і суспільством, традиціями та новаціями;

 перетворювальну – здійснюється перетворення при-у
родного матеріалу (деревини, металу, глини та ін.) 
відповідно до створеного образу об’єкта діяльності;

 виховну – проходить трансформація діяльностіу
в соціально- особистісному аспекті;

 оцінювальну – відбувається вияв ціннісного світовід-у
чуття та світорозуміння автора (майстра, художника 
тощо) крізь призму власних інтересів, потреб, смаків, 
ідеалів;

 комунікативну – забезпечується пряме або опосе-у
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редковане спілкування автора твору з глядачем;
  ігрову – демонстрування процесу (майстер- класи) та у

результатів (декоративно- ужиткові вироби) стає своє-
рідною виставою, захопливим видовищем.

Îñîáëèâî âàæëèâîãî îñâіòíüîãî òà âèõîâíîãî çíà÷åííÿ íàáó-
âàє õóäîæíüî- òðóäîâà äіÿëüíіñòü ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ, ÿêùî 
âîíà ðåàëіçóєòüñÿ íà çàñàäàõ òðàäèöіéíîãî äåêîðàòèâíî-
óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà, ÿêå ñÿãàє êîðіííÿì ó ñèâó äàâíèíó.

Óñïіøíіñòü õóäîæíüî- òðóäîâîї äіÿëüíîñòі ìîëîäøèõ øêîëÿ-
ðіâ çàëåæèòü âіä îáñÿãó íàáóòèõ çíàíü ïðî çâè÷àї, îáðÿäè, âіðó-
âàííÿ óêðàїíñüêîãî íàðîäó, óñâіäîìëåííÿ ðîëі òà çíà÷åííÿ ðіç-
íèõ âèäіâ íàðîäíîãî äåêîðàòèâíî- óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà, à òàêîæ 
âіä ñòàâëåííÿ ñàìèõ øêîëÿðіâ äî ìèñòåöüêèõ òðàäèöіé ðіäíîãî 
êðàþ.

Серед основних етапів предметно- перетво рю-
вальної діяльності школярів учені- педагоги
виділяють такі:
 організаційно- спонукальний – формування системий

вражень, захоплень, здивувань, зумовлених спогля-
данням й аналізом творів народного декоративно-
ужиткового мистецтва;

  пояснювально- ілюстративний – створення навчально-
пізнаваль них ситуацій для формування в учнів уяв-
лень про основи художньо- трудової діяльності (озна-
йомлення з природними та конструкційними матеріа-
лами, інструментами, обладнанням, художніми техні-
ками, технологіями, прийомами, операціями тощо);
формування позитивного ставлення до нових знань,
навичок самостійного планування основних етапів
художньо- трудової діяльності та прогнозування її кін-
цевих результатів;

 виконавчий – формування практичних умінь і навичок й
виконання системи художньо- трудових дій, прийомів
та операцій, вироблення найбільш оптимального
темпу роботи тощо;

 контрольно- оцінювальний – об’єктивне оцінюванняй
результатів художньо- трудової діяльності завдяки
раціональному відбору критеріїв і показників.
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Äіòè ìîëîäøîãî øêіëüíîãî âіêó â ìåæàõ ìîæëèâîñòåé óæå
çäàòíі íàäàòè õóäîæíþ îöіíêó ïðåäìåòó, ùî є äîñòàòíіì ïіä-
ґðóíòÿì äëÿ ïîäàëüøîãî ôîðìóâàííÿ їõíіõ òâîð÷èõ çäіáíîñòåé,
åñòåòè÷íîãî ñìàêó, ðîçâèòêó çàãàëüíîї õóäîæíüîї êóëüòóðè. Âè-
êîðèñòàííÿ â õóäîæíüî- òðóäîâіé äіÿëüíîñòі ó÷íіâ ïîøèðåíèõ 
ïðèðîäíèõ ìàòåðіàëіâ (ãëèíà, áåðåñò, ëîçà, äåðåâèíà òà іí.), à òà-
êîæ ñèñòåìíå îçíàéîìëåííÿ ç äîñòóïíèìè âèäàìè їõ õóäîæíüîї 
îáðîáêè óìîæëèâëþє íîâèçíó é áàãàòîìàíіòíіñòü äèòÿ÷îї òâîð-
÷îñòі, ïåðåòâîðèâøè її íà çàõîïëèâèé ïіçíàâàëüíèé ïðîöåñ.

Äіòåé çàâæäè ïðèâàáëþє ìîæëèâіñòü ñàìîâèðàæåííÿ â áóäü-
ÿêіé äіÿëüíîñòі, çîêðåìà â õóäîæíüî- òðóäîâіé. Îñòàííє, íàïðè-
êëàä, ìàє ïðàêòè÷íå âòіëåííÿ ó âèãîòîâëåííі äåêîðàòèâíî-
óæèòêîâèõ âèðîáіâ іç ñîëîìè, ëîçè, ãëèíè, òêàíèíè, íèòîê òîùî.
Íàâіòü ñïîñòåðåæåííÿ ÿê ïіäãîòîâ÷à ðîáîòà ïðèâ÷àє äіòåé àíàëі-
çóâàòè íàòóðó, âіäíàõîäèòè íåïîìіòíі îñîáëèâîñòі, ïåâíі åñòåòè÷-
íі íþàíñè. Öå âìіííÿ íåáóäåííî, îðèãіíàëüíî áà÷èòè òà ñïðèé-
ìàòè íàâêîëèøíіé ñâіò – îäèí іç âàæëèâèõ êîìïîíåíòіâ
åñòåòè÷íîї îöіíêè äіéñíîñòі ÷åðåç òâîðè äåêîðàòèâíî- óæèòêîâîãî
ìèñòåöòâà.

Åñòåòè÷íå âèõîâàííÿ ó÷íіâ ó ïðîöåñі õóäîæíüî- òðóäîâîї äі-
ÿëüíîñòі ñïðÿìîâàíå íà ðåàëіçàöіþ òàêèõ îñíîâíèõ çàâäàíü:

ôîðìóâàííÿ ôіçіîëîãі÷íîãî òà ïñèõîëîãі÷íîãî ñêëàäíèêіâ
õóäîæíüî- åñòåòè÷íîї êóëüòóðè îñîáèñòîñòі;

 ðîçâèòîê êóëüòóðè ñïðèéíÿòòÿ é îöіíêè õóäîæíüî-
åñòåòè÷íèõ ÿâèù;

ôîðìóâàííÿ õóäîæíüîãî ñìàêó â ïîєäíàííі ç åñòåòè÷íèì іäå-
àëîì;

 ðîçâèòîê åìîöіéíîї ñôåðè îñîáèñòîñòі;
ôîðìóâàííÿ îñîáëèâîãî òèïó õóäîæíüî- îáðàçíîãî ìèñëåííÿ;
ôîðìóâàííÿ äóõîâíèõ ïîòðåá, çàáåçïå÷åííÿ ãëèáîêîãî åñòå-
òè÷íîãî ïåðåæèâàííÿ;

ôîðìóâàííÿ âìіíü і íàâè÷îê, ïîòðіáíèõ äëÿ äîëó÷åííÿ øêî-
ëÿðà äî àêòèâíîї õóäîæíüî- òðóäîâîї äіÿëüíîñòі, ÿêіé ïðèòà-
ìàííèé òâîð÷èé õàðàêòåð;

 ðîçâèòîê òâîð÷îãî ïîòåíöіàëó і çäіáíîñòåé îñîáèñòîñòі.
Ðîëü çàñîáіâ âèõîâàííÿ ìîæå âèêîíóâàòè áóäü-ÿêèé îá’єêò

íàâêîëèøíüîї äіéñíîñòі (ïðåäìåòè, ïðîöåñè, ÿâèùà, òâîðè ìèñ-
òåöòâà òîùî). Âèðîáè íàðîäíîãî äåêîðàòèâíî- óæèòêîâîãî ìèñòå-
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öòâà, ÿê âàæëèâі çàñîáè âèõîâàííÿ â ïî÷àòêîâіé øêîëі, çäіéñíþ-
þòü íèçêó âàæëèâèõ âèõîâíèõ ôóíêöіé, ÿê-îò:

íàî÷íîñòі, ùî çàáåçïå÷óє äіòÿì âіçóàëüíå îïåðòÿ â їõíüîìó 
óÿâëåííі ÿâèù і ïðîöåñіâ, ùî âèâ÷àþòüñÿ;

іíіöіþâàííÿ, ñòèìóëþâàííÿ ðîçóìîâîї äіÿëüíîñòі, ñïðÿìîâà-
íîї íà îñìèñëåííÿ ïðàêòè÷íîãî і äóõîâíî- êóëüòóðíîãî çíà-
÷åííÿ ïðåäìåòà;

іíñòðóìåíòàëüíà, ùî çàáåçïå÷óє ó÷íåâі ñàìîñòіéíó âçàєìî-
äіþ ç ïðåäìåòàìè íàâêîëèøíüîї äіéñíîñòі ÿê âіäîáðàæåííÿì 
ïåâíèõ ÿâèù і ïðîöåñіâ;

 ïñèõîëîãі÷íà, ÿêà çóìîâëþє âïëèâ íà åìîöіéíèé ñòàí, âіä-
÷óòòÿ é іíòåðåñè äèòèíè äî íàâêîëèøíіõ îá’єêòіâ.

Ïðàêòè÷íà ðåàëіçàöіÿ ôóíêöіé õóäîæíüî- òðóäîâîї äіÿëüíîñ-
òі – öå ñêëàäíèé ïåäàãîãі÷íèé ïðîöåñ, êîòðèé ïåðåäáà÷àє ñïåöі-
àëüíî îðãàíіçîâàíó, ñèñòåìíó ðîáîòó, ñïðÿìîâàíó íà ïðèùåïëåí-
íÿ â ó÷íіâ ëþáîâі é ïîâàãè äî ñêàðáíèöі íàðîäíîї õóäîæíüîї 
òâîð÷îñòі, äîëó÷åííÿ äî ìèñòåöüêèõ òðàäèöіé óêðàїíöіâ.

Òâîð÷à õóäîæíüî- òðóäîâà äіÿëüíіñòü ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ ìàє 
çíà÷íèé ïîòåíöіàë äëÿ ðåàëіçàöії çàâäàíü íàöіîíàëüíî-
ïàòðіîòè÷íîãî âèõîâàííÿ, îñêіëüêè її çìіñò ñïðÿìîâàíèé íà ôîð-
ìóâàííÿ îñîáèñòîñòі ó÷íÿ â êîíòåêñòі íàöіîíàëüíîї êóëüòóðè òà 
äóõîâíèõ òðàäèöіé, âëàñíîї ñèñòåìè іäåàëіâ і öіííîñòåé.

Õóäîæíüî- òðóäîâà äіÿëüíіñòü àêòèâíî âïëèâàє íà ÷óòòєâî- 
åìîöіéíó ñôåðó îñîáèñòîñòі, її ãðîìàäñüêó àêòèâíіñòü, òîáòî є 
åôåêòèâíèì çàñîáîì íàöіîíàëüíî- ïàòðіîòè÷íîãî âèõîâàííÿ.

Õóäîæíüî- òðóäîâà äіÿëüíіñòü – öå ïîòóæíèé çàñіá àêòèâіçàöії 
òâîð÷îñòі ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ. Òàêà äіÿëüíіñòü і ñèñòåìàòè÷íі çà-
íÿòòÿ ñïðèÿþòü ðîçêðèòòþ òâîð÷îãî ïîòåíöіàëó îñîáèñòîñòі ó÷íÿ, 
ðîçâèâàþòü éîãî óÿâó, ìèñëåííÿ, ôîðìóþòü ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ 
äî ïðàöі. Òâîð÷à äіÿëüíіñòü, ÿêà àêòèâіçóє âñі ñêëàäíèêè ëþä-
ñüêîї íàòóðè, óìîæëèâëþє íàéàêòèâíіøі ïðîöåñè òâîð÷îї ìàòåðі-
àëіçàöії ëþäñüêîãî äóõó, ñàìîâèÿâó і ñàìîñòâåðäæåííÿ.

Ñèñòåìàòè÷íà òâîð÷à íàâ÷àëüíà äіÿëüíіñòü ó÷íіâ ïî÷àòêîâèõ
êëàñіâ ïîñòóïîâî ôîðìóє â äіòåé ïåðåêîíàííÿ â її âàæëèâîñòі òà 
íåîáõіäíîñòі, ïîðîäæóє âіä÷óòòÿ åñòåòè÷íîї íàñîëîäè âіä її ðå-
çóëüòàòіâ, âèêëèêàє ïðèєìíі íåçàáóòíі åìîöії âіä öüîãî ïðîöåñó.

Íà ïîòðåáі ïðàêòè÷íîãî çàëó÷åííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ äî ðіç-
íèõ âèäіâ õóäîæíüî- òðóäîâîї äіÿëüíîñòі, ÿêà ïіäâèùóє їõíþ çà-
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öіêàâëåíіñòü, ñïðèÿþ÷è ðîçâèòêó òâîð÷èõ çäіáíîñòåé, íàãîëîøó-
þòü ïñèõîëîãè òà ïåäàãîãè. Òàê, âіäîìèé àìåðèêàíñüêèé ïñèõîëîã
À. Ìàñëîó íàãîëîøóâàâ, ùî ïðèëó÷åííÿ ëþäèíè äî òâîð÷îñòі âàð-
òî ðîçãëÿäàòè íå ëèøå ÿê âêëþ÷åííÿ â ïåâíèé âèä äіÿëüíîñòі,
à ÿê âíóòðіøíþ ïîòðåáó, âіääàíіñòü ñïðàâі, ùî óñâіäîìëþєòüñÿ ÿê
âëàñíå ïîêëèêàííÿ, ÿê ïðîöåñ, ó ÿêîìó ðåàëіçóєòüñÿ òâîð÷å «ß».
Ó öüîìó êîíòåêñòі, íà äóìêó â÷åíîãî, ó ëþäèíè âèíèêàє:

1)  ïðàãíåííÿ äî ñàìîðåàëіçàöії ÿê âèùîї äóõîâíîї ïîòðåáè,
ñïðÿìîâàíîї íà ðåàëіçàöіþ îñîáèñòіñòþ ñâîїõ ñèë і çäіáíîñ-
òåé, ïîñòіéíå çðîñòàííÿ âëàñíèõ ìîæëèâîñòåé, ïіäâèùåííÿ
ÿêîñòі ñâîєї äіÿëüíîñòі;

2)  çàõîïëåíіñòü ñïðàâîþ ÿê ïîêëèêàííÿì (çàöіêàâëåíіñòü
óëþá ëåíîþ äіÿëüíіñòþ, îòîòîæíåííÿ ñåáå ç íåþ, ãëèáîêå
çàäîâîëåííÿ її ðåçóëüòàòàìè і âîäíî÷àñ ïîñòіéíà ãîòîâíіñòü 
äî âäîñêîíàëåííÿ);

3)  àâòåíòè÷íіñòü îñîáèñòîñòі (ùèðà òà âіäâåðòà ïîâåäіíêà ùîäî
ñåáå é іíøèõ; íåáàæàííÿ õîâàòèñÿ çà óìîâíèìè ìàñêàìè 
і âèñòóïàòè ïåðåä іíøèìè, ïðèõîâóþ÷è ñâîї ïðàãíåííÿ,
äóìêè і ïåðåêîíàííÿ, ñâîї іíäèâіäóàëüíі îñîáëèâîñòі);

4)  íåçàëåæíіñòü ñóäæåíü (çäàòíіñòü îñîáèñòîñòі âèñëîâëþâàòè
ñâîї ñóäæåííÿ, íå ïðèñòîñîâóþ÷èñü äî äóìêè іíøèõ; ïîâíà
ñàìîñòіéíіñòü ó âëàñíèõ îöіíêàõ і ñóäæåííÿõ);

5)  óïåâíåíіñòü ó âëàñíèõ ñèëàõ (àäåêâàòíà îöіíêà ñâîїõ ìîæ-
ëèâîñòåé, ùî ґðóíòóєòüñÿ íà äîñâіäі; âèáіð öіëåé і çàâäàíü,
ÿêі ëþäèíà çäàòíà ðîçâ’ÿçàòè íà âèñîêîìó ðіâíі óñâіäîì-
ëåííÿ âëàñíèõ ñèë; âіäñóòíіñòü íåâèïðàâäàíîї òðèâîãè ïðè 
âèáîðі òà ðåàëіçàöії öіëåé);

6)  іíіöіàòèâíіñòü і ãíó÷êіñòü (çäàòíіñòü ñàìîñòіéíî ñòàâèòè 
íîâі öіëі, à òàêîæ ïåðåãëÿäàòè їõ ïðè çìіíі óìîâ äіÿëüíîñ-
òі; áóòè îðèãіíàëüíèì і íåóïåðåäæåíèì ó ïðîöåñі ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðîáëåì і çàâäàíü);

7)  êðèòè÷íіñòü і âèñîêèé ñòóïіíü ðåôëåêñії (ïîñòіéíà óâàãà äî
àäåêâàòíîñòі âëàñíèõ äіé і â÷èíêіâ; íåòåðïèìіñòü äî íåäîëіêіâ
і íåîáäóìàíèõ ðіøåíü; çäàòíіñòü â÷èòèñÿ íà ïîìèëêàõ; ïîñòіé-
íèé àíàëіç òà îñìèñëåííÿ ðåçóëüòàòіâ äіÿëüíîñòі, її ñåíñó);

8)  âіäêðèòіñòü äî âñüîãî íîâîãî (ïîєäíàííÿ âèçðіëîї äóìêè çі ñâі-
æіñòþ âіä÷óòòіâ; ðàäіñòü âіä ïіçíàííÿ íîâîãî, íåçâè÷íîãî é
îðèãіíàëüíîãî; íåïðèéíÿòíіñòü çàñòàðіëîãî òà ñòåðåîòèïíîãî).
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Ïñèõîëîãі÷íîþ îñíîâîþ òâîð÷îñòі â ïðîöåñі ïðåäìåòíî- 
ïåðåòâîðþâàëüíîї äіÿëüíîñòі є óÿâà, ÿêà ïîñòàє îñîáëèâîþ «ïñèõі÷-
íîþ ñèëîþ», çäàòíіñòþ, ñòàíîì ñâіäîìîñòі. Äèòèíà ðîçêðèâàєòüñÿ 
íå òîäі, êîëè ñòàє ïàñèâíèì ñïîñòåðіãà÷åì, à êîëè çàéíÿòà ÿêîþñü 
ïðîäóêòèâíîþ ñïðàâîþ, ùî âèìàãàє àêòèâíîñòі, ñàìîñòіéíîñòі, âè-
ÿâіâ ôàíòàçії é óÿâè. Åìîöіéíî- òâîð÷èé ðîçâèòîê äèòèíè ó Íîâіé 
óêðàїíñüêіé øêîëі ñòàє ïðіîðèòåòíèì.

Ïåðåâіðÿєìî ñåáå

1. Ùî òàêå äіÿëüíіñòü?
2. ßê ðîçðіçíÿєòüñÿ õóäîæíüî- òðóäîâà äіÿëüíіñòü і òâîð÷іñòü?
3. ßêі ÿêîñòі ðîçâèâàþòüñÿ â ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ ó ïðîöåñі 
õóäîæíüî- òðóäîâîї äіÿëüíîñòі?
4. ßêі îñíîâíі åòàïè õóäîæíüî- òðóäîâîї äіÿëüíîñòі?

Âèêîðèñòàíі äæåðåëà

1.  Áåõ І.Ä. Âèõîâàííÿ îñîáèñòîñòі: ïіäðó÷íèê. Ê.: Ëèáіäü, 2008. 
848 ñ.

2.  Ãîí÷àðåíêî Ñ.Ó. Óêðàїíñüêèé ïåäàãîãі÷íèé ñëîâíèê. Ê.: Ëè-
áіäü, 1997. 376 ñ.

3.  Êîíöåïöіÿ «Íîâà óêðàїíñüêà øêîëà». URL: https://osvita.ua/
doc/ files/news/520/52062/new-school.pdf.

4.  Ìàñîë Ë. Ì., Íè÷êàëî Ñ.À., Âåñåëîâñüêà Ã.І., Îíіùåí-
êî Î.Ç. Õóäîæíÿ êóëüòóðà Óêðàїíè: íàâ÷. ïîñіá. / çà çàã. ðåä. 
Ë.Ì. Ìàñîë. Ê.: Âèùà øêîëà, 2006. 239 ñ.

5.  Ðóäíèöüêà Î.Ï. Ïåäàãîãіêà: çàãàëüíà òà ìèñòåöüêà: íàâ÷. ïî-
ñіá. Òåðíîïіëü: Íàâ÷. êíèãà – Áîãäàí, 2005. 357 c.

6.  Ñòàäíèê Ñ. Ïåäàãîãі÷íèé âçàєìîçâ’ÿçîê òâîð÷îї іíіöіàòèâè 
і õóäîæíüî- òðóäîâîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ ó ïðîöåñі âèâ÷åííÿ ìèñ-
òåöòâà ïèñàíêîâîãî ðîçïèñó // Òåîðіÿ òà ìåòîäèêà óïðàâëіííÿ 
îñâіòîþ. 2014. № 3. URL: http://umo.edu.ua/images/content/
nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_16/17.pdf

7.  Ôіëîñîôñüêèé åíöèêëîïåäè÷íèé ñëîâíèê / çà ðåä. Â.І. Øèí-
êàðóêà. Ê.: Àáðèñ, 2002. 742 ñ.
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1.3. Ìàòåðіàëüíå і ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ
äëÿ ðåàëіçàöії îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíîëîãії»

Усе, що робиш, треба робити добре.
Ôðåíñіñ Áåêîí

Òâîð÷і çäіáíîñòі äèòèíè àêòèâіçóþòüñÿ â äîøêіëüíîìó òà ìî-
ëîäøîìó øêіëüíîìó âіöі. Ñàìå öåé ïåðіîä є íàéáіëüø ñïðèÿò-
ëèâèì äëÿ òâîð÷îãî ðîçâèòêó äіòåé, îñêіëüêè â ìîëîäøîìó
øêіëüíîìó âіöі ñïîíòàííà і ðåïðîäóêòèâíà äіÿëüíіñòü äèòèíè
ïîєäíóєòüñÿ çі øâèäêî çðîñòàþ÷èì іíòåëåêòîì, àáñòðàêòíèì òà
ëîãі÷íèì ìèñëåííÿì. Íà öåé ÷àñ ïðèïàäàє ìîæëèâіñòü ñàìî-
ñòіéíîї ïîñòàíîâêè öіëåé, ìîòèâàöіéíèõ ñïîíóêàíü, ïîøóêó
ñïîñîáіâ äії òà êîíòðîëþ ðåçóëüòàòіâ, òîáòî îñâîєííÿ âñіõ êîì-
ïîíåíòіâ ïñèõîëîãі÷íîї ñòðóêòóðè òâîð÷îї îñîáèñòîñòі. Âіäòàê
ôîðìóâàííÿ òâîð÷îї àêòèâíîñòі â ìîëîäøîìó øêіëüíîìó âіöі,
ÿê íàéáіëüø ñåíñèòèâíîìó ïåðіîäі äëÿ òâîð÷îñòі, є îäíèì іç
âàæëèâèõ çàâäàíü ñó÷àñíîї øêîëè.

Òâîð÷іñòü є âàæëèâèì çàñîáîì ïіäâèùåííÿ åìîöіéíîãî òîíóñó
îñîáèñòîñòі, çàêðіïëåííÿ êîìïëåêñó åìîöіéíî- âîëüîâîї ðåãóëÿöії,
à ãîëîâíå – àêòóàëіçàöії ïîçèòèâíèõ ïåðåæèâàíü, ÿêі ñóïðîâî-
äæóþòü åôåêòèâíó ïðàöþ, çîêðåìà ïåðåæèâàííÿ ðàäîñòі âіä çðîá-
ëåíîãî, äîñÿãíóòîãî, ïî÷óòòÿ âïåâíåíîñòі ó ñâîїõ ñèëàõ, ó ñâîєìó
òâîð÷îìó ïîòåíöіàëі é òâîð÷èõ çäіáíîñòÿõ [4].

Ó Äåðæàâíîìó ñòàíäàðòі ïî÷àòêîâîї îñâіòè çàçíà÷åíî, ùî ìå-
òîþ ïî÷àòêîâîї îñâіòè є âñåáі÷íèé ðîçâèòîê äèòèíè, її òàëàíòіâ,
çäіáíîñòåé, êîìïåòåíòíîñòåé òà íàñêðіçíèõ óìіíü âіäïîâіäíî äî
âіêîâèõ òà іíäèâіäóàëüíèõ ïñèõîôіçіîëîãі÷íèõ îñîáëèâîñòåé
і ïîòðåá, ôîðìóâàííÿ öіííîñòåé, ðîçâèòîê ñàìîñòіéíîñòі, òâîð-
÷îñòі òà äîïèòëèâîñòі [5]. Îäíèì ç іíñòðóìåíòіâ ôîðìóâàííÿ òà
ðîçâèòêó òâîð÷èõ çäіáíîñòåé ó÷íіâ 1–4 êëàñіâ є іíòåãðîâàíèé
êóðñ «ß äîñëіäæóþ ñâіò», ó ÿêèé іíòåãðóєòüñÿ îñâіòíÿ ãàëóçü
«Òåõíîëîãії».

Äëÿ íàáóòòÿ ó÷íÿìè çàçíà÷åíèõ ó Äåðæàâíîìó ñòàíäàðòі ïî-
÷àòêîâîї îñâіòè çàãàëüíèõ î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ â îñâіòíüîìó
çàêëàäі íåîáõіäíî çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ïіäãîòîâêó îñâіòíüîãî ñå-
ðåäîâèùà – ìàòåðіàëüíå òà ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ îñâіòíüîãî
ïðîöåñó.

Îñâіòíє ñåðåäîâèùå â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ ìàє áóòè áåçïå÷íèì
ìіñöåì, äå äіòè âіä÷óâàòèìóòü ñåáå çàõèùåíèìè òà â áåçïåöі.
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Âèìîãè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ íàâ÷àííÿ і âè-
õîâàííÿ ó÷íіâ ó çàêëàäàõ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè âñòàíîâëå-
íî Äåðæàâíèìè ñàíіòàðíèìè ïðàâèëàìè і íîðìàìè âëàøòóâàí-
íÿ, óòðèìàííÿ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ òà 
îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíî- âèõîâíîãî ïðîöåñó (ÄÑàíÏіÍ 5.5.2.008–
01) [3].

Â îñâіòíüîìó ñåðåäîâèùі Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè є áàëàíñ 
ìіæ íàâ÷àëüíèìè âèäàìè äіÿëüíîñòі, іíіöіéîâàíèìè â÷èòåëåì, òà 
âèäàìè äіÿëüíîñòі, çàïðîïîíîâàíèìè ñàìèìè äіòüìè. Òàêå ñåðåäî-
âèùå çàáåçïå÷óє äіòÿì ìîæëèâîñòі ðîáèòè âëàñíèé âèáіð, ñòâîðþє 
óìîâè äëÿ ðîçâèòêó íîâèõ òà âäîñêîíàëåííÿ íàÿâíèõ ïðàêòè÷íèõ 
íàâè÷îê, îòðèìàííÿ íîâèõ çíàíü, ôîðìóâàííÿ ñâîãî ïîçèòèâíîãî 
ñòàâëåííÿ äî іíøèõ.

Ùîá îñâіòíє ñåðåäîâèùå çàîõî÷óâàëî äіòåé äî ñàìîâèçíà÷åííÿ
і ñïðèÿëî ðîçâèòêó їõíіõ ñïðîìîæíîñòåé, ïîòðіáíî, ùîá ìåáëі 
ó êëàñíîìó ïðèìіùåííі áóëè ìîáіëüíèìè, ëåãêî òðàíñôîðìóâà-
ëèñÿ äëÿ êîëåêòèâíîї, ãðóïîâîї ðîáîòè. Äî òîãî æ óñі íàâ÷àëüíі 
îá’єêòè, ÿêèìè áåçïå÷íî ìîæóòü êîðèñòóâàòèñü ó÷íі, ìàþòü áóòè 
äîñòóïíèìè äëÿ íèõ, ùîá âîíè ìàëè çìîãó âіëüíî ïåðåñóâàòèñÿ
êëàñîì äëÿ ïîøóêó ïîòðіáíèõ íàâ÷àëüíèõ ìàòåðіàëіâ. Öå çàáåç-
ïå÷èòü ìîæëèâіñòü çäіéñíþâàòè âëàñíèé âèáіð і, âіäïîâіäíî, ïðè-
éìàòè ñàìîñòіéíі ðіøåííÿ ùîäî íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі, óñâіäîì-
ëþþ÷è íàñëіäêè âèáîðó.

Óñі ìàòåðіàëè, іíñòðóìåíòè òà ïðèñòîñóâàííÿ, ÿêі âèêîðèñ-
òîâóþòü ó÷íі ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ âèðîáіâ, íàëåæàòü äî íàâ÷àëüíî- 
ìàòåðіàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ. 

Íàâ÷àëüíî- ìàòåðіàëüíà áàçà âêëþ÷àє, çîêðåìà, âèòðàòíі ìàòå-
ðіàëè: òêàíèíà, ôåòð, ôîàìіðàí, áіñåð, ëåëіòêè, êëåé, ïëàñòèëіí, 
äðіò, ïàïіð òîùî,– ùî ïîòðåáóþòü ïîñòіéíîãî ïîïîâíåííÿ, і ïðè-
ñòîñóâàííÿ òà іíñòðóìåíòè òðèâàëîãî âèêîðèñòàííÿ: äîùå÷êà
äëÿ ðîáîòè ç ïëàñòè÷íèìè ìàòåðіàëàìè, íîæèöі, äіðêîïðîáèâà÷, 
øèëî, ãîëêà, êàíöåëÿðñüêèé íіæ, áіíäåð, ñòåêè, ñàíòèìåòðîâà
ñòðі÷êà òîùî, êðåñëÿðñüêî- âèìіðþâàëüíі іíñòðóìåíòè.

Ïіä ÷àñ ïðåäìåòíî- ïåðåòâîðþâàëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ íà 
êîæíîìó ðîáî÷îìó ìіñöі âàðòî ðîçìіùóâàòè ìàòåðіàëè, іíñòðó-
ìåíòè òà ïðèñòîñóâàííÿ, ÿêі áóäóòü âèêîðèñòîâóâàòè ïіä ÷àñ 
óðîêó: ëіíіéêà, êëåé, ïðîñòèé îëіâåöü, íîæèöі, ãëàäèëêà äëÿ 
ïàïåðó, ïåíçëèê, äîùå÷êà, ïàïіð òîùî.
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Äëÿ ðîáîòè ïîòðіáíі òàêі іíñòðóìåíòè òà ïðèñòîñóâàííÿ:
äëÿ ðîáîòè ç ïàïåðîì і êàðòîíîì: íîæèöі (çàâäîâæêè 113–

120 ìì) іç çàêðóãëåíèìè êіíöÿìè, äîáðå çàãîñòðåíîþ ðіçàëüíîþ
÷àñòèíîþ, äîâæèíà ÿêîї 70–80 ìì; ñòàëåâå øèëî – êðóãëå, çàâ-
äîâæêè 40 ìì (ç ðó÷êîþ 85 ìì); ìàñøòàáíà ëіíіéêà çàäîâæêè
20–25 ñì; îëіâåöü ïðîñòèé ÒÌ; ïåíçëèê äëÿ êëåþ; êàíöåëÿð-
ñüêèé íіæ (ðó÷êà çàâäîâæêè 100–120 ìì, ëåçî – 20–30 ìì); áà-
íî÷êà êëåþ ÏÂÀ; öèðêóëü;

äëÿ ðîáîòè ç òêàíèíîþ і âîëîêíèñòèìè ìàòåðіàëàìè: íàáіð
ãîëîê âіä № 1 і áіëüøå (çàëåæíî âіä òîâùèíè íèòîê); íàïåðñòîê;
íîæèöі; ëіíіéêà òà êîñèíåöü; êðàâåöüêі øïèëüêè, êðàâåöüêà
êðåéäà, âèêðіéêè; ñàíòèìåòðîâà ñòðі÷êà;

äëÿ ðîáîòè ç ðіçíèìè ìàòåðіàëàìè: ñòåêè (äåðåâ’ÿíі àáî
ïëàñòìàñîâі); ñòîëèê äëÿ ëіïëåííÿ; ïіäêëàäíі äîøêè ðîçìіðîì
200õ200 ìì; âàííî÷êè (ïëàñòìàñîâі àáî ç áіëîї æåðñòі), êà÷àëî÷-
êè (äіàìåòðîì 20 ìì і äîâæèíîþ 300 ìì) òîùî;

äëÿ òåõíі÷íîãî ìîäåëþâàííÿ: âèêðóòêè, ãàéêîâі êëþ÷і, êîí-
ñòðóêòîðè òåõíі÷íі (ìåòàëåâі àáî ïëàñòìàñîâі), êîíñòðóêòîðè áó-
äіâåëüíі (ïëàñòìàñîâі àáî äåðåâ’ÿíі), åëåêòðîêîíñòðóêòîðè, êîí-
ñòðóêòîðè LEGO.

Іíñòðóìåíòè òà îáëàäíàííÿ ïîâèííі âіäïîâіäàòè çà áóäîâîþ
і âàãîþ ôіçè÷íèì ìîæëèâîñòÿì ó÷íіâ ìîëîäøèõ êëàñіâ [2].

Ðîçìіùåííÿ іíñòðóìåíòіâ òà ìàòåðіàëіâ íà ðîáî÷îìó ìіñöі
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ßêùî çàñíîâíèê îñâіòíüîãî çàêëàäó ìàє çìîãó çàáåçïå÷èòè
ïîòðіáíèìè ìàòåðіàëàìè, іíñòðóìåíòàìè òà ïðèñòîñóâàííÿìè
âñіõ ó÷íіâ öåíòðàëіçîâàíî, òî їõ ìîæíà ðîçìіñòèòè â øàôàõ êëàñ-
íîї êіìíàòè, ðîçäіëèâøè âіäïîâіäíî äî âèäó ðîáîòè: äëÿ ðîáîòè 
ç ïàïåðîì і êàðòîíîì, ç òêàíèíîþ і âîëîêíèñòèìè ìàòåðіàëàìè, 
ç ïðèðîäíèìè ìàòåðіàëàìè, ç ðіçíèìè ìàòåðіàëàìè; äëÿ òåõíі÷-
íîãî ìîäåëþâàííÿ.

Ìàòåðіàëüíî- òåõíі÷íà áàçà âіäіãðàє âàæëèâó ðîëü ó ðåàëіçàöії 
ïðèíöèïó ìіöíîñòі çàñâîєííÿ çíàíü, óìіíü і íàâè÷îê. Òîæ çà 
óìîâè ÿêіñíîї îðãàíіçàöії óðîêó â ó÷íіâ є ìîæëèâіñòü âèêîíóâàòè 
íàéðіçíîìàíіòíіøі âïðàâè äëÿ їõ çàêðіïëåííÿ.

Äëÿ âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ âàðòî îáèðàòè ñó÷àñíі ìàòåðіàëè òà 
ïðèñòîñóâàííÿ (Äîäàòîê 2. «Ìàòåðіàëè òà ïðèñòîñóâàííÿ»).

Îäíèì ç âàæëèâèõ øëÿõіâ ïіäâèùåííÿ ìîòèâàöії ìîëîäøèõ 
øêîëÿðіâ äî ïðåäìåòíî- ïåðåòâîðþâàëüíîї äіÿëüíîñòі є ñòâîðåííÿ 
ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ. Çíà÷íó ÷àñòèíó êîìïëåêòó ìåòîäè÷-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ â÷èòåëі òà ó÷íі ìîæóòü âèãîòîâèòè ñàìîñòіé-
íî. Äî êîìïëåêòó âõîäÿòü:

 íàòóðàëüíі íàî÷íі ïîñіáíèêè (êîëåêöії ìàòåðіàëіâ, çîêðåìà
ïàïåðó òà êàðòîíó, íèòîê і òêàíèíè, ïðèðîäíèõ ìàòåðіàëіâ, 
ìåòàëіâ, íàáîðè äåòàëåé êîíñòðóêòîðà, çðàçêè іíñòðóìåíòіâ,
ïðèñòðîїâ, ìîäåëі, ìàêåòè, çðàçêè âèðîáіâ);

ãðàôі÷íі ïîñіáíèêè (ìàëþíêè, åñêіçè, ìîäåëі, ìàêåòè, çðàç-
êè âèðîáіâ, іíñòðóìåíòè, êðåñëåííÿ, іíñòðóêöіéíі é òåõíîëî-
ãі÷íі êàðòêè, êàðòêè- çàâäàííÿ òîùî) [1];

 íàâ÷àëüíî- ìåòîäè÷íі ïîñіáíèêè òà íàî÷íі çàñîáè, ÿêі ðåêî-
ìåíäîâàíі Ìіíіñòåðñòâîì îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè äëÿ øêîëÿ-
ðіâ 1–4 êëàñіâ òà ïіäãîòîâëåíі ñàìîñòіéíî;

 òåõíі÷íі çàñîáè íàâ÷àííÿ – ïðîєêòîð, òåëåâіçîð, ïðîãðàâà÷,
êîìï’þòåð òà іíøі.

Ðîáî÷å ìіñöå – öå äіëÿíêà, ïðèñòîñîâàíà äëÿ âèêîíàííÿ ó÷íÿ-
ìè íàâ÷àëüíî- òðóäîâèõ çàâäàíü, äå ðîçìіùóþòüñÿ іíñòðóìåíòè,
ìàòåðіàëè òà ïðèñòîñóâàííÿ äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü.

Âàæëèâå ìіñöå â îðãàíіçàöії òðóäîâîãî ïðîöåñó íà óðîêàõ ïðà-
öі çàéìàє äîòðèìàííÿ ïîðÿäêó íà ðîáî÷îìó ìіñöі, éîãî îáëàäíàí-
íÿ âіäïîâіäíî äî ïðàâèë êóëüòóðè ïðàöі. Ó÷èòåëü îçíàéîìëþє
ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ ç îñíîâíèìè âèìîãàìè îðãàíіçàöії ðîáî÷îãî 
ìіñöÿ òà áåçïå÷íèìè ïðèéîìàìè ïðàöі.
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Äîòðèìàííÿ ó÷íÿìè ïðàâèë îðãàíіçàöії і ïîðÿäêó íà ðîáî÷î-
ìó ìіñöі є ïåðåäóìîâîþ ÷іòêîї îðãàíіçàöії óðîêó. Òîìó âàæëèâî
çàâ÷àñíî îçíàéîìèòè їõ ç óñіìà ïðàâèëàìè, âèìîãàìè äî ïіäãî-
òîâêè óðîêó, â÷èòè ïðîÿâëÿòè îõàéíіñòü òà ñàìîñòіéíіñòü.

Ó÷èòåëþ ñëіä ïàì’ÿòàòè, ùî íàéêðàùèì ïðèêëàäîì äëÿ
ó÷íіâ ñëóãóє çðàçêîâèé ïîðÿäîê íà éîãî âëàñíîìó ðîáî÷îìó ìіñ-
öі, òîæ íà öå ñëіä çâåðòàòè îñîáëèâó óâàãó і ïіä ÷àñ äåìîíñòðà-
öії ïðèéîìіâ ðîáîòè, і âïðîäîâæ óñіõ çàíÿòü íàâ÷àëüíîãî ðîêó.

Ïðàêòè÷íà çîðієíòîâàíіñòü іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ
ñâіò» çàáåçïå÷óє âèêîíàííÿ çàâäàíü ïðåäìåòíî- ïåðåòâîðþâàëüíîї

Під час виконання практичних робіт діти мають 
дотримуватися безпечних прийомів праці (Додаток 1. 
«Безпечні прийоми праці») та правил організації 
і порядку на робочому місці:
 підготовка матеріалів та інструментів. Зміст етапу 

залежить від порядку утримання інструментів і матері-
алів у класі. Якщо діти приносять приладдя до кожного 
уроку, то й готується кожен сам. Якщо ж вони зберіга-
ються в класі, то може бути два варіанти роботи – 
кожен дістає собі те, що потрібно до уроку, або все роз-
дають чергові;

 організація власного місця роботи. У кожному окре-
мому випадку місце організовується по-різному. Це
залежить від таких факторів: теми, змісту уроку; чи
має місце робота з книжкою або навчальним посібни-
ком; порядку етапів уроку, форми організації (групи, 
пари);

  матеріали, пристосування та інструменти розміщу-
ються на столі: ножиці повинні бути в чохлі, голки – 
в гольнику, пензлик на підставці, клей закритий і сто-
яти далі від краю, книжку зручніше тримати на під-
ставці, для дрібних обрізків мати конверт або коро-
бочку;

 інструменти і пристрої, які беруть правою рукою, кла-
дуть праворуч, лівою – ліворуч, які частіше застосо-
вуються – ближче, які зрідка – подалі;

 підтримування порядку та чистоти на робочому місці;
 використання інструментів тільки за призначенням;
 прибирання робочого місця після закінчення роботи.
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äіÿëüíîñòі, ùî ïåðåäáà÷àє ïëàíóâàííÿ äіé ó ïðîöåñі âèãîòîâëåí-
íÿ âèðîáó, ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ñïіëüíîї äіÿëüíîñòі, ðîçâèòîê
òâîð÷èõ çäіáíîñòåé. Îñíîâíå ñïðÿìóâàííÿ ïðåäìåòíî-
ïåðåòâîðþâàëüíîї äіÿëüíîñòі â 1–4 êëàñàõ ïåðåäáà÷àє ðîçøèðåí-
íÿ ñåíñîðíîãî äîñâіäó äіòåé, ðîçâèòîê ìîòîðèêè ðóê, êîîðäèíà-
öії ðóõіâ, ôîðìóâàííÿ ïіçíàâàëüíèõ ïðîöåñіâ (ñïðèéìàííÿ,
óâàãè, ïàì’ÿòі, ìèñëåííÿ òà іí.), ïî÷àòêîâèõ ïðèéîìіâ ðîáîòè 
ç іíñòðóìåíòàìè.

Âàæëèâó ðîëü ó ðîçâèòêó òâîð÷èõ çäіáíîñòåé ó÷íіâ âіäіãðàє 
ïðàâèëüíî ïіäіáðàíèé íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë, ìåòîäèêà âèêëàäàí-
íÿ òà іíòåðàêòèâíі òåõíîëîãії íàâ÷àííÿ.

Ãàðíå îñíàùåííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó іíñòðóìåíòàìè, ïðè-
ñòîñóâàííÿìè і ìàòåðіàëàìè, ÿêі ñàìі ïî ñîáі є çàñîáàìè íàî÷íîñ-
òі, äîçâîëÿє â÷èòåëþ äèäàêòè÷íî é òåõíі÷íî ïðàâèëüíî äåìîí-
ñòðóâàòè ó÷íÿì òðóäîâі ðóõè òà ðîáî÷і ïðèéîìè âèêîíàííÿ
òåõíîëîãі÷íèõ îïåðàöіé. Öå íàñàìïåðåä ñòâîðþє ñïðèÿòëèâі 
ìîæëèâîñòі äëÿ âèõîâàííÿ êóëüòóðè ïðàöі ó÷íіâ, ôîðìóє ïîçè-
òèâíå ñòàâëåííÿ äî ïðàöі і ïðèíîñèòü їì ìîðàëüíå çàäîâîëåííÿ
âіä îòðèìàíèõ ðåçóëüòàòіâ. Òàêîæ âіäïîâіäíà ìàòåðіàëüíà і ìåòî-
äè÷íà áàçà äàє ìîæëèâіñòü òâîð÷î ïіäõîäèòè äî êîæíîãî óðîêó, 
âäîñêîíàëþâàòè ñèñòåìó ðîáîòè ç ôîðìóâàííÿ òâîð÷èõ íàâè÷îê 
і âèõîâàííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ, óñïіøíî âèðіøóâàòè îñíîâíі 
çàâäàííÿ îñâіòíüîї ãàëóçі, ïðèùåïëþâàòè äіòÿì іíòåðåñ äî ïðàöі 
òà ëþäåé ïðàöі.

Ïåðåâіðÿєìî ñåáå

1. ßêі âèìîãè ìàþòü âðàõîâóâàòèñÿ ïіä ÷àñ ïіäáîðó ìàòåðіàëіâ
òà іíñòðóìåíòіâ äëÿ âèêîíàííÿ ó÷íÿìè ïðàêòè÷íèõ ðîáіò?
2. Íàçâіòü іíñòðóìåíòè òà ïðèñòîñóâàííÿ òðèâàëîãî âèêîðèñ-
òàííÿ.
3. Ùî âõîäèòü äî êîìïëåêòó ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ óðî-
êіâ?
4. ßêі çàãàëüíі ïðàâèëà îðãàíіçàöії ðîáî÷îãî ìіñöÿ ìàþòü âè-
êîíóâàòè ó÷íі?
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1.4. Ñó÷àñíèé óðîê іíòåãðîâàíîãî êóðñó
«ß äîñëіäæóþ ñâіò»: òåõíîëîãі÷íà îñâіòíÿ ãàëóçü

Щастя в тому, щоб без перешкод виявляти свої
здібності, хай які б вони були.

Àðіñòîòåëü

Òåõíîëîãі÷íà îñâіòíÿ ãàëóçü ìàє çàáåçïå÷óâàòè öіëіñíèé ðîç-
âèòîê îñîáèñòîñòі äèòèíè çàñîáàìè ïðåäìåòíî- ïåðåòâîðþâàëüíîї
äіÿëüíîñòі, ôîðìóâàííÿ êëþ÷îâèõ òà ïðîєêòíî- òåõíîëîãі÷íîї
êîìïåòåíòíîñòåé, íåîáõіäíèõ äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ æèòòєâèõ ïðî-
áëåì, êóëüòóðíîãî é íàöіîíàëüíîãî ñàìîâèðàæåííÿ.

Çìіñòîâі ëіíії, çà ÿêèìè ñòðóêòóðîâàíà ïðîãðàìà іíòåãðîâàíî-
ãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» (àâòîð Î. Ñàâ÷åíêî) «Äèçàéí і òåõ-
íîëîãії», âіäîáðàæàþòü çàâåðøåíèé öèêë ïðîєêòíî- òåõíîëîãі÷íîї
äіÿëüíîñòі: «Іíôîðìàöіéíî- êîìóíіêàöіéíå ñåðåäîâèùå», «Ñåðåäî-
âèùå ïðîєêòóâàííÿ», «Ñåðåäîâèùå òåõíіêè і òåõíîëîãіé», «Ñå-
ðåäîâèùå ñîöіàëіçàöії».

Ðåàëіçàöіÿ çìіñòîâîї ëіíії «Іíôîðìàöіéíî- êîìóíіêàöіéíå ñå-
ðåäîâèùå» ñïðÿìîâóє ïàðòíåðñüêó âçàєìîäіþ ó÷àñíèêіâ îñâіò-
íüîãî ïðîöåñó íà ðîçâèòîê àñîöіàòèâíî- îáðàçíîãî òà êðèòè÷íîãî
ìèñëåííÿ, îâîëîäіííÿ áàçîâèìè çíàííÿìè, ôîðìóâàííÿ öіëіñíî-
ãî óÿâëåííÿ ïðî âèðîáíè÷ó ñôåðó ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі òà ñòâîðþє 

Завдання технологічної освітньої галузі
спрямовані на:
 формування допитливості, цілісного уявлення про

матеріальне і нематеріальне виробництво;
 сприяння розвитку естетично- ціннісного ставлення

до традицій українського народу в праці, декоративно-
ужитковому мистецтві;

 набуття досвіду поетапного створення корисних есте-
тичних виробів у партнерській взаємодії: від задуму
до його втілення в різних матеріалах; вироблення
навичок раціонального використання матеріалів, без-
печного застосування традиційних та сучасних техно-
логій;

 формування культури праці, прагнення вдосконалю-
вати процес і результати проєктно- технологічної
діяльності та свій життєвий простір.

Ç
À

Â
Ä

À
Í

Í
ß

 Ã
À

Ë
Ó

Ç
І:



34

ïіäґðóíòÿ äëÿ îçíàéîìëåííÿ çі ñïîñîáàìè іíòåãðîâàíîї ïðîєêòíî-
òåõíîëîãі÷íîї äіÿëüíîñòі.

Ðåàëіçàöіÿ çìіñòîâîї ëіíії «Ñåðåäîâèùå ïðîєêòóâàííÿ» çàáåç-
ïå÷óє ðîçâèòîê àíàëіòè÷íîãî, ïðîñòîðîâîãî òà òâîð÷îãî ìèñëåííÿ,
óìіííÿ ïðàöþâàòè â êîìàíäі, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ îâîëîäіííÿ åëå-
ìåíòàìè äèçàéíó:

 âèÿâëåííÿ ïðîáëåì, ïðîäóêóâàííÿ іäåé, âèáîðó ñîöіàëüíî
і îñîáèñòіñíî çíà÷óùèõ îá’єêòіâ ïðîєêòóâàííÿ;

 âèêîíàííÿ åëåìåíòàðíèõ ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü;
 äîáіð ìàòåðіàëіâ äëÿ âèãîòîâëåííÿ âèðîáó çà їõíіìè âëàñòè-
âîñòÿìè;

 åêñïåðèìåíòóâàííÿ ç ìàòåðіàëàìè é òåõíîëîãіÿìè äëÿ ðåàëі-
çàöії âëàñíèõ іäåé;

 ïëàíóâàííÿ òåõíîëîãії ïîñëіäîâíîñòі âèãîòîâëåííÿ âèðîáó.
Ðåàëіçàöіÿ çìіñòîâîї ëіíії «Ñåðåäîâèùå òåõíіêè і òåõíîëîãіé»

ïåðåäáà÷àє:
 ðîçâèòîê ëîãі÷íîãî òà àëãîðèòìі÷íîãî ìèñëåííÿ, ïñèõîìî-
òîðíèõ çäіáíîñòåé, çäàòíîñòі äî êîîðäèíóâàííÿ äіé і âçàєìî-
äîïîìîãè;

ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê îðãàíіçàöії ðîáî÷îãî ìіñöÿ, áåçïå÷íîї
ïðàöі ç ðó÷íèìè, ìåõàíі÷íèìè іíñòðóìåíòàìè é ïðèñòîñó-
âàííÿìè;

ôîðìóâàííÿ âìіíü ïîåòàïíîãî âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ ç âèêî-
ðèñòàííÿì òðàäèöіéíèõ òà ñó÷àñíèõ òåõíîëîãіé, ðàöіîíàëü-
íîї îáðîáêè ðіçíèõ ìàòåðіàëіâ.

Ðåàëіçàöіÿ çìіñòîâîї ëіíії «Ñåðåäîâèùå ñîöіàëіçàöії» ñïðÿìîâà-
íà íà:

 ðîçâèòîê åìîöіéíîãî іíòåëåêòó;
 îöіíþâàííÿ і ñàìîîöіíþâàííÿ ïðîöåñó òà ðåçóëüòàòіâ âëàñ-
íîї àáî ñïіëüíîї ïðîєêòíî- òåõíîëîãі÷íîї äіÿëüíîñòі;

 ðîçâèòîê çäàòíîñòі ïðåçåíòóâàòè îñâіòíі ðåçóëüòàòè, îáãîâîðþ-
âàòè їõ ç іíøèìè, åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè ñòâîðåíі âèðîáè;

ôîðìóâàííÿ äîñâіäó äîáðî÷èííîї äіÿëüíîñòі, ïіäïðèєìëèâîñ-
òі, ãîñòèííîñòі; âèêîíàííÿ òðóäîâèõ äіé ó ïîáóòі, ðîçâèòîê
ïðàãíåííÿ ÿêіñíî é áåçïå÷íî îáëàøòîâóâàòè ñâіé æèòòєâèé
ïðîñòіð.

Âîäíî÷àñ äëÿ ðåàëіçàöії âñіõ âèùåçàçíà÷åíèõ çàâäàíü àêòó-
àëüíèì ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ çàëèøàєòüñÿ âäîñêîíàëåííÿ íàâè-
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÷îê áåçïå÷íèõ ïðèéîìіâ âèêîíàííÿ îïåðàöіé ç ðó÷íèõ òåõíіê îá-
ðîáêè ìàòåðіàëіâ òà åêîíîìíîãî âèêîðèñòàííÿ ìàòåðіàëіâ. Çàäëÿ 
öüîãî ïîòðіáíî àêöåíòóâàòè óâàãó íà îðãàíіçàöії ðîáî÷îãî ìіñöÿ, 
ïðàâèëàõ âíóòðіøíüîãî ðîçïîðÿäêó, áåçïåöі ïðàöі òà ñàíіòàðíèõ
íîðìàõ.

Ïðåäìåòíî- ïåðåòâîðþâàëüíà äіÿëüíіñòü ìàє çàáåçïå÷óâàòè
ðîçâèòîê óìіíü ïðàöþâàòè â êîìàíäі, âèõîâàííÿ öіííіñíîãî ñòàâ-
ëåííÿ äî ñåáå ÿê ñóá’єêòà äіÿëüíîñòі, øàíîáëèâîãî ñòàâëåííÿ äî 
ëþäåé ïðàöі òà їõíüîї ïðîôåñії, òðóäîâèõ òðàäèöіé óêðàїíñüêîãî
íàðîäó.

Îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü є âèãîòîâëåííÿ êî-
ðèñíîãî é åñòåòè÷íîãî âèðîáó – іíäèâіäóàëüíî, ó ïàðі àáî â ãðóïі, 
îöіíþâàííÿ і ïðåçåíòàöіÿ îñâіòíіõ ðåçóëüòàòіâ.

Åôåêòèâíіñòü íàâ÷àííÿ çàëåæèòü íå òіëüêè âіä çìіñòó, ìåòîäіâ, 
çàñîáіâ, à é âіä ôîðì éîãî îðãàíіçàöії. Ó òðóäîâîìó íàâ÷àííі â ïî-
÷àòêîâèõ êëàñàõ íàéáіëüø õàðàêòåðíі ôîðìè îðãàíіçàöії íàâ÷àëü-
íîãî ïðîöåñó – öå óðîê, åêñêóðñіÿ, ãóðòêîâі çàíÿòòÿ, іíäèâіäóàëü-
íà òà äîñëіäíà ðîáîòè.

Óðîê – îñíîâíà ôîðìà îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíî- âèõîâíîї ðîáîòè 
â øêîëі. Óðîêè іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò», çîêðå-
ìà çàíÿòòÿ ç ðåàëіçàöії òåõíîëîãі÷íîї îñâіòíüîї ãàëóçі, ìàþòü ñâîї 
îñîáëèâîñòі ïîðіâíÿíî ç óðîêàìè іíøèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ, 
à ñàìå:

 öåíòðàëüíå ìіñöå íà óðîöі çàéìàє ïðàêòè÷íà ðîáîòà ó÷íіâ;
âèðîáè, ÿêі âèãîòîâëÿþòü ó÷íі, ìàþòü ñóñïіëüíî êîðèñíó 
ñïðÿìîâàíіñòü, çíàõîäÿòü ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ â øêîëі, 
äèòÿ÷îìó ñàäêó, ñіì’ї;

ðîáîòà ç ðіçíèìè іíñòðóìåíòàìè çîáîâ’ÿçóє â÷èòåëÿ ðåòåëüíî 
ñòåæèòè çà äîòðèìàííÿì ïðàâèë áåçïå÷íîї ïðàöі.

Óðîê ïîâèíåí âіäïîâіäàòè äèäàêòè÷íèì âèìîãàì і òàêèì
îñíîâ íèì ïðèíöèïàì: ïîєäíàííÿ íàâ÷àííÿ іç ïðîäóêòèâíîþ ïðà-
öåþ, ïîëіòåõíі÷íîї îñâіòè òà ïðîôîðієíòàöіéíîї ñïðÿìîâàíîñòі.

Îñîáëèâіñòü óðîêіâ ïîëÿãàє â òîìó, ùî îñíîâíèé ÷àñ (ïîíàä 
75 %) âіäâîäèòüñÿ íà âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ ðîáіò, à ðåøòà – íà 
âèâ÷åííÿ òåîðåòè÷íîãî ìàòåðіàëó.
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Òèïè óðîêіâ âèçíà÷àþòü â îñíîâíîìó çà öіëÿìè íàâ÷àííÿ.

ТИПИ УРОКІВ

урок засвоєння
нових знань

урок формування
вмінь і навичок

комбінований
урок

інтегрований
урок

урок-екскурсія

нестандартні уроки 
(урок-вікторина, урок-
конкурс, урок-захист

проєктів, урок-змагання)

Îðãàíіçàöіÿ і ñòðóêòóðà óðîêó çàëåæàòü âіä éîãî òèïó òà çìіñòó
ìàòåðіàëó, ÿêèé âèâ÷àєòüñÿ. Çàçâè÷àé íà óðîöі òåõíîëîãіé äіÿëü-
íіñòü ó÷èòåëÿ òà ó÷íÿ ðіçíîìàíіòíà: ó÷èòåëü ïîâіäîìëÿє òåîðåòè÷-
íі âіäîìîñòі ó÷íÿì øëÿõîì іíñòðóêòàæó, ñòâîðþє â íèõ îðієíòîâ-
íó îñíîâó äіÿëüíîñòі, ïåðåâіðÿє çíàííÿ ó÷íіâ; ó÷íі çàñâîþþòü
çíàííÿ, ñàìîñòіéíî âèêîíóþòü çàâäàííÿ òà îâîëîäіâàþòü âіäïîâіä-
íèìè âìіííÿìè é íàâè÷êàìè, ðîçâèâàþòü ñâîї ïіçíàâàëüíі çäіá-
íîñòі òà ÿêîñòі îñîáèñòîñòі.

Основними вимогами до уроку є такі:
 чіткість дидактичної мети;
 нерозривність освітніх, виховних, розвивальних, про-

форієнтаційних завдань;
 правильний підбір навчального матеріалу для кожної 

частини уроку;
 профорієнтаційне спрямування уроків;
 доцільний добір методів навчання для кожної части-

ни уроку;
 поєднання колективної праці із самостійною роботою 

кожного учня;
 організаційна чіткість уроку;
 продуктивний характер праці учнів;
 створення умов безпечної праці учнів.
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Ðіçíі âèäè äіÿëüíîñòі â÷èòåëÿ òà ó÷íÿ ìîæóòü çäіéñíþâàòèñÿ
â îäíèõ âèïàäêàõ ïîñëіäîâíî, â іíøèõ – âçàєìîçâ’ÿçàíî âïðî-
äîâæ óñüîãî óðîêó. Òîìó ñòðóêòóðà óðîêó íå ìîæå áóòè óíіâåð-
ñàëüíîþ і îñîáëèâî âàæëèâèì äëÿ ÷іòêîї îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíî- 
âèõîâíîãî ïðîöåñó є ïðàâèëüíå âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè é ìåòîäèêè 
óðîêіâ ðіçíèõ òèïіâ.

Óíіâåðñàëüíîї, æîðñòêîї ñòðóêòóðè, ïðèäàòíîї äëÿ âñіõ âèïàä-
êіâ îðãàíіçàöії óðîêó, áóòè íå ìîæå. Òà âñå æ ñòðóêòóðà, òîáòî 
ïîñëіäîâíіñòü ÷àñòèí, åëåìåíòіâ óðîêó çàëåæèòü âіä ìåòè, òèïó 
і çìіñòó.

Îðієíòîâíà ñòðóêòóðà óðîêіâ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëі-
äæóþ ñâіò»: (òåõíîëîãі÷íà îñâіòíÿ ãàëóçü):

I. Îðãàíіçàöіéíèé ìîìåíò (ïåðåâіðêà ãîòîâíîñòі ðîáî÷èõ ìіñöü, 
íàÿâíîñòі ìàòåðіàëіâ òà іíñòðóìåíòіâ äëÿ ðîáîòè).

II. Âèÿâëåííÿ çíàíü і âìіíü ó÷íіâ.
III. Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü ó÷íіâ (÷óòòєâîãî äîñâіäó, 

îïîð íèõ óìіíü òîùî).
IV. Ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ (ôîðìóâàííÿ ïî-

çèòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі íà óðîöі).
V. Ïîâіäîìëåííÿ òåìè óðîêó.
VI. Âèçíà÷åííÿ ìåòè (çàâäàíü) äëÿ ó÷íіâ íà óðîê.
VII. Âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó.
VIII. Îñìèñëåííÿ ó÷íÿìè âèâ÷åíîãî ìàòåðіàëó.
IX. Ôîðìóâàííÿ âìіíü і íàâè÷îê ó÷íіâ.

Âèìîãè äî ïðàêòè÷íîї ðîáîòè:
Àíàëіç çàâäàíü ïðàêòè÷íîї ðîáîòè.
Çàáåçïå÷åííÿ ó÷íіâ ïîòðіáíèìè ìàòåðіàëàìè òà іíñòðóìåí-

òàìè.
Äîòðèìàííÿ ïðàâèë áåçïå÷íîї ïðàöі, îðãàíіçàöії ðîáî÷îãî

ìіñöÿ òà ñàíіòàðíî- ãіãієíі÷íèõ âèìîã ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ
ïðàêòè÷íîї ðîáîòè.

Ñàìîñòіéíå âèêîíàííÿ ó÷íÿìè çàâäàíü ïðàêòè÷íîї ðîáîòè 
çà іíñòðóêöіéíèìè êàðòêàìè.

Êîíòðîëü ó÷èòåëÿ ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ íåäîëіêіâ ó çíàííÿõ 
òà âìіííÿõ ó÷íіâ.

Çäіéñíåííÿ â÷èòåëåì ïîòî÷íîãî іíñòðóêòàæó (іíäèâіäóàëü-
íîãî, ãðóïîâîãî).
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 Îðãàíіçàöіÿ ñàìîêîíòðîëþ òà âçàєìîêîíòðîëþ ó÷íіâ.
Ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ ïðàêòè÷íîї ðîáîòè, äåìîíñòðàöіÿ êðà-

ùèõ ðîáіò; àíàëіç íåäîëіêіâ òà âèçíà÷åííÿ øëÿõіâ їõ óñó-
íåííÿ; îöіíþâàííÿ ðåçóëüòàòіâ ïðàêòè÷íîї ðîáîòè.

X. Ðåôëåêñіÿ.
 Ùî íîâîãî äіçíàëèñÿ íà óðîöі?
 ×îãî íàâ÷èëèñü? ßêó ðîáîòó âèêîíàëè?
 ßêі çàâäàííÿ áóëè âèçíà÷åíі íà óðîê?
Íàñêіëüêè ðåàëüíі ðåçóëüòàòè çáіãàþòüñÿ іç çàâäàííÿìè, âè-

çíà÷åíèìè íà óðîê?
 ×îìó îòðèìàëè ñàìå òàêèé ðåçóëüòàò íà ïðàêòè÷íіé ðîáîòі?
Ùî ïîòðіáíî çðîáèòè äëÿ òîãî, ùîá ìàòè êðàùі ðåçóëüòàòè

ðîáîòè?
 Äå ìîæíà âèêîðèñòàòè íàáóòі çíàííÿ òà âìіííÿ?
XI. Ìîòèâàöіÿ îöіíîê.
XII. Çàâäàííÿ äîäîìó.
XIII. Ïðèáèðàííÿ ðîáî÷îãî ìіñöÿ.
Íàéïîøèðåíіøèé êîìáіíîâàíèé óðîê áóäóєòüñÿ çà òàêîþ ñõå-

ìîþ:
1) àêòóàëіçàöіÿ (ïîâòîðåííÿ) îïîðíèõ çíàíü і äîñâіäó ó÷íіâ;
2)  ïîâіäîìëåííÿ òåìè, ìåòè і çàâäàíü óðîêó, ìîòèâàöіÿ 

íàâ÷àëüíî- òðóäîâîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ;
3) âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó;
4) ïåðâèííå çàêðіïëåííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó;
5) ïðàêòè÷íà ðîáîòà;
6) ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ, çàâäàííÿ äîäîìó.
Îñíîâíå çàâäàííÿ â÷èòåëÿ – ôîðìóâàòè â äіòåé åìîöіéíå ïî-

çèòèâíå ñòàâëåííÿ äî óðîêіâ òåõíîëîãії. Äëÿ öüîãî ïåäàãîã ìàє
âèêîðèñòîâóâàòè íåñòàíäàðòíі ôîðìè ïðîâåäåííÿ çàíÿòü òà öіêà-
âі äëÿ äіòåé çà çìіñòîì і ñïîñîáîì âèêîðèñòàííÿ îá’єêòè ïðàöі, 
ÿêèìè âîíè áóäóòü êîðèñòóâàòèñÿ.

ßê âіäîìî, íàâ÷àííÿ – ïðîöåñ äâîñòîðîííіé: ç îäíîãî áîêó
â÷èòåëü, ùî íàâ÷àє, à ç äðóãîãî – ó÷åíü, ÿêèé ó÷èòüñÿ. Ïåäàãîãі-
êà ñïіâðîáіòíèöòâà â÷èòåëÿ òà ó÷íÿ, êîëåêòèâíèé ïîøóê øëÿõіâ
ðîçâ’ÿçàííÿ òðóäîâèõ çàâäàíü, îïîðà íà òâîð÷èé äîñâіä äіòåé –
îäíі ç îñíîâíèõ ñó÷àñíèõ ôîðì ïðîâåäåííÿ óðîêіâ і ñïіëêóâàííÿ
ç ó÷íÿìè.
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Âàæëèâèì êîìïîíåíòîì íà óðîöі є àêòóàëіçàöіÿ æèòòєâîãî 
äîñâіäó і óÿâëåííÿ äіòåé, çâåðòàííÿ äî їõíіõ âіä÷óòòіâ, âèêîðèñ-
òàííÿ íàî÷íîñòі, õóäîæíüîãî åìîöіéíîãî ñëîâà. Öå ñòèìóëþє 
ñïðèéíÿòòÿ òà àêòèâíіñòü êëàñó íà óðîöі. Äëÿ äіòåé ìîëîäøîãî
øêіëüíîãî âіêó õàðàêòåðíå êîíêðåòíî- îáðàçíå ìèñëåííÿ. Òîìó 
âîíè ñïðèéìàþòü ñïî÷àòêó ïåâíèé âèðіá ó öіëîìó, à ïîòіì, àíà-
ëіçóþ÷è, ðîçêëàäàþòü éîãî íà ÷àñòèíè, ç ÿêèõ éîãî çðîáëåíî. Íà
îñíîâі öієї îñîáëèâîñòі, çðîçóìіëî, íà ïî÷àòêó óðîêó äîöіëüíî 
ïðîäåìîíñòðóâàòè ãîòîâèé âèðіá. Òîäі ó÷íі, âèãîòîâëÿþ÷è îêðå-
ìі äåòàëі, çíàòèìóòü і ðîçóìіòèìóòü їõ çàñòîñóâàííÿ, óÿâëÿòè-
ìóòü їõ ðîçìіùåííÿ ó âèðîáі.

Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ óñïіøíîãî âèêîíàííÿ òðóäîâèõ çàâäàíü 
íà óðîöі ìàє ðîáî÷à àòìîñôåðà, â ÿêіé ïðàöþє äèòèíà. Íà îêðå-
ìèõ åòàïàõ âèêîíàííÿ ðîáîòè äîöіëüíî çàëó÷àòè ó÷íіâ äî ïðàê-
òè÷íîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìíèõ ñèòóàöіé, äî çіñòàâëåííÿ, ïîðіâ-
íÿííÿ, êîíòðîëþ, îöіíêè ðåçóëüòàòіâ ðîáîòè. Ñïîñòåðåæåííÿ òà 
äîñëіäè äîçâîëÿòü ìîëîäøèì øêîëÿðàì ç êîæíèì óðîêîì ùîðàç 
óïåâíåíіøå é òî÷íіøå ðîçðіçíÿòè âëàñòèâîñòі ìàòåðіàëіâ (ì’ÿêèé-
òâåðäèé, ëåãêèé- âàæêèé, ùіëüíèé- ïîðèñòèé, êðèõêèé, ïðóæíèé, 
ïðîçîðèé, êîëüîðîâèé òà іíøå), à òàêîæ îñîáëèâîñòі îïîðó êîæíî-
ãî ìàòåðіàëó ïіä ÷àñ îáðîáêè éîãî іíñòðóìåíòàìè.

Öіëåñïðÿìîâàíі ñïîñòåðåæåííÿ, äîñëіäè, ïðîñòі ëàáîðàòîðíі
ðîáîòè äîïîìàãàþòü ðîçâèâàòè ïіçíàâàëüíó àêòèâíіñòü ó÷íіâ, 
ÿêà ñòèìóëþє ïîøóê äіòüìè íàéêðàùèõ âàðіàíòіâ ðîçâ’ÿçàííÿ
ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü êîíñòðóþâàííÿ, âèãîòîâëåííÿ і âïîðÿäêó-
âàííÿ âèðîáó, ïîòðåáó ñàìîñòіéíî çíàõîäèòè ïðè÷èíè íåâäà÷, 
ëіêâіäîâóâàòè íàñëіäêè ïîìèëîê. Óñïіøíå ñàìîñòіéíå âèðіøåííÿ
ïîäіáíèõ ïðàêòè÷íèõ ïèòàíü ïðèíîñèòü ó÷íÿì çàäîâîëåííÿ і òèì 
ñàìèì ñòèìóëþє іíòåðåñ äî îá’єêòіâ, ïðîöåñіâ, ðåçóëüòàòіâ ïðàöі.

ßêіñòü êîæíîãî óðîêó é äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíîї ìåòè çàëå-
æèòü âіä ïіäãîòîâêè â÷èòåëÿ äî çàíÿòòÿ: ïðîäóìóâàííÿ éîãî 
ñòðóêòóðè, çìіñòó, ìåòîäèêè ïðîâåäåííÿ, ïіäãîòîâêè ìàòåðіàëіâ,
іíñòðóìåíòіâ òîùî. Ïіäãîòîâêà â÷èòåëÿ ïåðåäáà÷àє ïîïåðåäíþ
ïіäãîòîâêó (ïåðñïåêòèâíå ïëàíóâàííÿ), ùî çàâåðøóєòüñÿ ñêëà-
äàííÿì êàëåíäàðíîãî ïëàíó, òà áåçïîñåðåäíþ ïіäãîòîâêó (ïî÷àò-
êîâå ïëàíóâàííÿ äî âèçíà÷åíîãî óðîêó).



40

Ïîïåðåäíÿ ïіäãîòîâêà â÷èòåëÿ äî çàíÿòü ç òåõíîëîãіé â îñíîâ-
íîìó ïðîâîäèòüñÿ ïіä ÷àñ ëіòíіõ êàíіêóë. Óìîâíî її ìîæíà ðîçäі-
ëèòè íà äåêіëüêà åòàïіâ:

à) âèâ÷åííÿ íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè òà ïîÿñíþâàëüíîї çàïèñêè
äî íåї, âèçíà÷åííÿ îáñÿãó і çìіñòó çàíÿòü ç êîæíîї òåìè (îñîáëè-
âî ðåòåëüíî öþ ðîáîòó ìàþòü âèêîíóâàòè â÷èòåëі- ïî÷àòêіâöі);

á) îïðàöþâàííÿ íàâ÷àëüíîї ëіòåðàòóðè òà íîâèõ ìåòîäè÷íèõ
ìàòåðіàëіâ, ñòàòåé â æóðíàëàõ і çáіðíèêàõ, ÿêі âèñâіòëþþòü äî-
ñâіä і òåîðåòè÷íі ïèòàííÿ çìіñòó, îðãàíіçàöії òà ìåòîäèêè ïðîâå-
äåííÿ çàíÿòü; âèâ÷åííÿ äîñâіäó ç òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ ìіñöåâèõ
òâîð÷èõ â÷èòåëіâ;

â) ïіäãîòîâêà îáëàäíàííÿ òà íàî÷íèõ ïîñіáíèêіâ äî çàíÿòü;
ã) ñêëàäàííÿ ïåðåëіêó âèðîáіâ, ÿêі áóäóòü âèãîòîâëÿòè ó÷íі,

ç óðàõóâàííÿì ïðîãðàìíèõ âèìîã, äèäàêòè÷íèõ і ìåòîäè÷íèõ çà-
âäàíü;

ä) ïðîäóìóâàííÿ òåõíîëîãії âèðîáó (äåÿêі ç âèðîáіâ ó÷èòåëü 
ìàє âèãîòîâèòè ñàì, ùîá ïåðåâіðèòè ïîñëіäîâíіñòü åòàïіâ ðîáîòè
é âèòðàòó ÷àñó, ïåðåäáà÷èòè ìîæëèâі ïîìèëêè ó÷íіâ òà øëÿõè
їõ âèïðàâëåííÿ).

Ïðèêіíöåâèì åòàïîì ïîïåðåäíüîї ïіäãîòîâêè äî çàíÿòü є ïðî-
äóìóâàííÿ ñèñòåìè óðîêіâ ç êîæíîї òåìè é ñêëàäàííÿ êàëåíäàð-
íîãî ïëàíó.

Áåçïîñåðåäíÿ ïіäãîòîâêà â÷èòåëÿ äî óðîêó âèìàãàє âèçíà÷åí-
íÿ êîíêðåòíîãî çìіñòó, ôîðì îðãàíіçàöії òà ìåòîäіâ ïðîâåäåííÿ
êîæíîãî çàíÿòòÿ, íàëàøòóâàííÿ âіäïîâіäíèõ ìàòåðіàëіâ, íàî÷-
íèõ ïîñіáíèêіâ. Ïî÷àòêîì öієї ïіäãîòîâêè є àíàëіç ïîïåðåäíüîãî 
óðîêó, ó ïðîöåñі ÿêîãî â÷èòåëü âèçíà÷àє, ÿêîþ ìіðîþ áóëà äî-
ñÿãíóòà éîãî ìåòà і ÷è âèêîíàíî ïëàí, ùî ïðîâåäåíî âäàëî і ÿêі 
çàëèøèëèñÿ ïðîãàëèíè â çíàííÿõ òà âìіííÿõ ó÷íіâ.

Íà îñíîâі öüîãî óòî÷íþєòüñÿ ìåòà íàñòóïíîãî óðîêó. Çàãàëüíà
ìåòà âèçíà÷àєòüñÿ êîìïëåêñíî ó òðèєäèíîìó çâ’ÿçêó íàâ÷àëü-
íèõ, ðîçâèâàëüíèõ і âèõîâíèõ öіëåé:

 íàâ÷àëüíі öіëі íàïðàâëåíі íà ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ çàãàëüíèõ
і ñïåöіàëüíèõ çíàíü òà âìіíü;

 ðîçâèâàëüíі öіëі ñïðÿìîâàíі íà âäîñêîíàëåííÿ ñåíñîìîòîðè-
êè äèòèíè, íà ðîçâèòîê її îáðàçíîãî òà ëîãі÷íîãî ìèñëåííÿ,
ïðîñòîðîâèõ óÿâëåíü, òâîð÷èõ êîíñòðóêòîðñüêèõ çäіáíîñòåé;
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 âèõîâíі öіëі ïåðåäáà÷àþòü âèõîâàííÿ ó øêîëÿðіâ ïîçèòèâ-
íèõ ÿêîñòåé: ïîòðåáè äî ïðàöі, òðóäîâîї êóëüòóðè, åñòåòèêè, 
åêîíîìíîãî âèêîðèñòàííÿ ìàòåðіàëіâ, áåðåæíîãî ñòàâëåííÿ
äî ðåçóëüòàòіâ ïðàöі іíøèõ ëþäåé, ïîâàãè äî ëþäåé ïðàöі.

Ïåðåâіðÿєìî ñåáå

1. Ó ÷îìó ïîëÿãàє ñïåöèôіêà óðîêіâ іíòåãðîâàíîãî êóðñó
«ß äîñëіäæóþ ñâіò» (Òåõíîëîãі÷íîї îñâіòíüîї ãàëóçі)?
2. Íàçâіòü òèïè óðîêіâ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ 
ñâіò» (Òåõíîëîãі÷íîї îñâіòíüîї ãàëóçі).
3. Ðîçêðèéòå ñòðóêòóðó êîìáіíîâàíîãî óðîêó êóðñó «ß äîñëі-
äæóþ ñâіò» (Òåõíîëîãі÷íîї îñâіòíüîї ãàëóçі).

Âèêîðèñòàíі äæåðåëà

1.  Âåðåìіé÷èê І.Ì. Ìåòîäèêà òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâіé 
øêîëі. http://194.44.152.155/elib/local/sk752605.pdf.

2.  Äåðæàâíèé ñòàíäàðò ïî÷àòêîâîї îñâіòè. URL: http://nus.org.
ua/news/uryad- opublikuvav-novyjderzhstandart- pochatkovoyi-
osvity- dokument/.

 3.  Êîíöåïöіÿ Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè URL: http://school12.
km.ua/page/praktychnyy_psyholog

4.  https://www.schoollife.org.ua/metodychni- rekomendatsiyi-pro-
vykladannya-u-pochatkovij- shkoli-u-2020–2021-navchalnomu- 
rotsi/
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1.5. Ñòðóêòóðà ïðîãðàìè, çìіñò íàâ÷àëüíîãî
ìàòåðіàëó çà çìіñòîâèìè ëіíіÿìè і òåìàìè

Життя нічого не дає без праці.
Ãîðàöіé

Äåðæàâíà ïîëіòèêà ó ñôåðі îñâіòè і íàóêè âіäіãðàє âèðіøàëüíó
ðîëü ó çàáåçïå÷åííі ðîçâèòêó ëþäñüêîãî êàïіòàëó òà îòðèìàííі
åêîíîìі÷íîї âèãîäè ó âèãëÿäі ñòàëîãî çðîñòàííÿ і êîíêóðåíòíîї
åêîíîìіêè, à çíà÷èòü, ñóñïіëüíîãî òà іíäèâіäóàëüíîãî äîáðîáóòó, 
ìàéáóòíüîãî ïðîöâіòàííÿ òà ÿêîñòі æèòòÿ. Äîñÿãíåííÿ öèõ öіëåé
ïîòðåáóє óçãîäæåíèõ ïîëіòè÷íèõ іíіöіàòèâ, åôåêòèâíèõ óïðàâ-
ëіíñüêèõ ðіøåíü òà äîâãîñòðîêîâèõ іíâåñòèöіé.

Î÷åâèäíî, ùî ñüîãîäíі óêðàїíñüêà îñâіòà íå âіäïîâіäàє àíі ñó-
÷àñíèì çàïèòàì ç áîêó îñîáèñòîñòі òà ñóñïіëüñòâà, àíі ïîòðåáàì 
åêîíîìіêè, àíі ñâіòîâèì òåíäåíöіÿì. Ñàìå òîìó çäіéñíþєòüñÿ
ñèñòåìíà òðàíñôîðìàöіÿ ñôåðè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íîâîї ÿêîñòі
îñâіòè íà âñіõ ðіâíÿõ: âіä äîøêіëüíîї îñâіòè – äî âèùîї îñâіòè òà
îñâіòè äîðîñëèõ.

Ðåôîðìóâàííÿ îñâіòíüîї ãàëóçі – öå âіäïîâіäü íà ñóñïіëüíèé
çàïèò, àäæå ñàìå îñâіòà çàáåçïå÷óє ÿêіñòü ëþäñüêîãî êàïіòàëó,
ÿêèé є îñíîâîþ åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó êðàїíè [2].

Êëþ÷îâà ðåôîðìà Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè – öå Íîâà óêðà-
їíñüêà øêîëà. Її ãîëîâíà ìåòà – ñòâîðèòè øêîëó, â ÿêіé áóäå ïðè-
єìíî íàâ÷àòèñü і ÿêà äàâàòèìå ó÷íÿì íå òіëüêè çíàííÿ, à é óìіí-
íÿ çàñòîñîâóâàòè їõ ó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі. ÍÓØ – öå øêîëà, äî
ÿêîї ïðèєìíî õîäèòè ó÷íÿì. Òóò ïðèñëóõàþòüñÿ äî їõíüîї äóì-
êè, ó÷àòü êðèòè÷íî ìèñëèòè, íå áîÿòèñÿ âèñëîâëþâàòè âëàñíó
äóìêó òà áóòè âіäïîâіäàëüíèìè ãðîìàäÿíàìè. Ðåôîðìó ÍÓØ 
ðîçðàõîâàíî íà ðîêè, àäæå íåìîæëèâî øâèäêî çìіíèòè îñâіòíþ
òðàäèöіþ, ùî ïëåêàëàñÿ â Óêðàїíі ïðîòÿãîì äåñÿòèëіòü. Ïðîòå 
çìіíè âæå ðîçïî÷àëèñü, і Ìіíіñòåðñòâî îñâіòè і íàóêè ðîáèòü óñå,
àáè âîíè áóëè íåâіäâîðîòíèìè.

Çîêðåìà, ó âåðåñíі 2017 ðîêó áóëî óõâàëåíî íîâèé Çàêîí
Óêðàїíè «Ïðî îñâіòó», ÿêèé ðåãóëþє îñíîâíі çàñàäè íîâîї îñâіò-
íüîї ñèñòåìè, à â ëþòîìó 2018 ðîêó Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ çàòâåðäèâ 
íîâèé Äåðæàâíèé ñòàíäàðò ïî÷àòêîâîї îñâіòè [3].

Âïðîâàäæåííÿ íîâîãî äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ïî÷àòêîâîї çà-
ãàëüíîї îñâіòè âèìàãàє âіä ïåäàãîãі÷íîї íàóêè ðåàëіçàöії íîâèõ
ïіäõîäіâ äî íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ äіòåé ìîëîäøîãî øêіëüíîãî
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âіêó, îñêіëüêè íà ñó÷àñíîìó åòàïі ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà і ïåäàãî-
ãі÷íîї äóìêè ïіäâèùóþòüñÿ âèìîãè äî ðіâíÿ іíòåëåêòóàëüíîãî
ðîçâèòêó øêîëÿðіâ. Íà âèêîíàííÿ âèùåçãàäàíèõ äîêóìåíòіâ íà-
êàçîì Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè № 1272 âіä 
08.10.2019 ðîêó çàòâåðäæåíî Òèïîâі îñâіòíі ïðîãðàìè äëÿ 
1–2 êëà ñіâ, ðîçðîáëåíі ïіä êåðіâíèöòâîì Ñàâ÷åíêî Î.ß. òà Øèÿ-
íà Ð.Á. Òèïîâі íàâ÷àëüíі ïðîãðàìè äëÿ 1–4 êëàñіâ òèõ ñàìèõ 
àâòîðñüêèõ êîëåêòèâіâ çàòâåðäæåíî íàêàçîì Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè 
і íàóêè Óêðàїíè № 1273 âіä 08.10.2019 ðîêó.

Òèïîâà îñâіòíÿ ïðîãðàìà – äîêóìåíò, ùî ìіñòèòü êîìïëåêñ
îñâіòíіõ êîìïîíåíòіâ, ÿêі çàáåçïå÷óþòü äîñÿãíåííÿ ó÷íÿìè ðå-
çóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ, âèçíà÷åíèõ äåðæàâíèì ñòàíäàðòîì (ñòàí-
äàðòîì ñïåöіàëіçîâàíîї îñâіòè) äëÿ âіäïîâіäíîãî ðіâíÿ ïîâíîї çà-
ãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè, ùî çàòâåðäæóєòüñÿ öåíòðàëüíèì
îðãàíîì âèêîíàâ÷îї âëàäè ó ñôåðі îñâіòè і íàóêè (äëÿ çàêëàäіâ 
ñïåöіàëіçîâàíîї îñâіòè – öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷îї âëà-
äè, äî ñôåðè óïðàâëіííÿ ÿêèõ íàëåæàòü âіäïîâіäíі çàêëàäè ñïå-
öіàëіçîâàíîї îñâіòè) [4].

Âðàõîâóþ÷è іíòåãðîâàíèé õàðàêòåð êîìïåòåíòíîñòåé, ó ïðî-
öåñі ðåàëіçàöії Òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàì ðåêîìåíäóєòüñÿ âèêî-
ðèñòîâóâàòè âíóòðіøíüîïðåäìåòíі òà ìіæïðåäìåòíі çâ’ÿçêè, ÿêі 
ñïðèÿþòü öіëіñíîñòі ðåçóëüòàòіâ ïî÷àòêîâîї îñâіòè òà ïåðåíîñó 
âìіíü ó íîâі ñèòóàöії [1].

Àâòîðè Òèïîâîї îñâіòíüîї ïðîãðàìè, ðîçðîáëåíîї
ïіä êåðіâíèöòâîì Ñàâ÷åíêî Î.ß., ïðîïîíóþòü ðåàëі-
çóâàòè îñâіòíþ ãàëóçü «Òåõíîëîãії» ÷åðåç іíòåãðîâà-
íèé êóðñ «Äèçàéí і òåõíîëîãії». Ó ïðîãðàìі âèçíà÷å-
íî âèìîãè äî êîíêðåòíèõ î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ
íàâ÷àííÿ; êîðîòêî âêàçàíî çìіñò іíòåãðîâàíîãî êóðñó «Äèçàéí 
і òåõíîëîãії».

Ìåòîþ íàâ÷àííÿ äèçàéíó і òåõíîëîãіé є ðîçâèòîê îñîáèñòîñòі 
äèòèíè çàñîáàìè ïðåäìåòíî- ïåðåòâîðþâàëüíîї äіÿëüíîñòі, ôîð-
ìóâàííÿ êëþ÷îâèõ òà ïðîєêòíî- òåõíîëîãі÷íîї êîìïåòåíòíîñòåé,
íåîáõіäíèõ äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ æèòòєâèõ ïðîáëåì ó âçàєìîäії ç іí-
øèìè, êóëüòóðíîãî é íàöіîíàëüíîãî ñàìîâèðàæåííÿ.

Äîñÿãíåííÿ ìåòè ïåðåäáà÷àє âèêîíàííÿ òàêèõ çàâäàíü:
ôîðìóâàííÿ äîïèòëèâîñòі, öіëіñíîãî óÿâëåííÿ ïðî ìàòåðі-
àëüíå і íåìàòåðіàëüíå âèðîáíèöòâî;
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 âèõîâàííÿ åñòåòè÷íî- öіííіñíîãî ñòàâëåííÿ äî òðàäèöіé
óêðàїíñüêîãî íàðîäó â ïðàöі, äåêîðàòèâíî- óæèòêîâîìó ìèñ-
òåöòâі;

 íàáóòòÿ äîñâіäó ïîåòàïíîãî ñòâîðåííÿ êîðèñíèõ òà åñòåòè÷-
íèõ âèðîáіâ ó ïàðòíåðñüêіé âçàєìîäії: âіä çàäóìó äî éîãî
âòіëåííÿ â ìàòåðіàëàõ;

 âèðîáëåííÿ íàâè÷îê ðàöіîíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ìàòåðіà-
ëіâ, áåçïå÷íîãî çàñòîñóâàííÿ òðàäèöіéíèõ òà ñó÷àñíèõ òåõ-
íîëîãіé;

ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè ïðàöі, ïðàãíåííÿ óäîñêîíàëþâàòè
ïðîöåñ і ðåçóëüòàòè ïðîєêòíî- òåõíîëîãі÷íîї äіÿëüíîñòі, ñâіé 
æèòòєâèé ïðîñòіð.

Ðåàëіçàöіÿ ìåòè і çàâäàíü íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà çäіéñíþєòüñÿ
çà òàêèìè çìіñòîâèìè ëіíіÿìè: «Іíôîðìàöіéíî- êîìóíіêàöіéíå ñå-
ðåäîâèùå», «Ñåðåäîâèùå ïðîєêòóâàííÿ», «Ñåðåäîâèùå òåõíіêè
і òåõíîëîãіé», «Ñåðåäîâèùå ñîöіàëіçàöії». Çìіñòîâà ëіíіÿ 
«Іíôîðìàöіéíî- êîìóíіêàöіéíå ñåðåäîâèùå» îõîïëþє âèâ÷åííÿ
ïèòàíü ãàðìîíіéíîãî ïîєäíàííÿ ôóíêöіîíàëüíîñòі òà åñòåòè÷íîñòі
ó âèðîáàõ; ïîøóê òà îïðàöþâàííÿ òåìàòè÷íîї іíôîðìàöії ó âçàє-
ìîäії ç іíøèìè; äîñëіäæåííÿ ïðèðîäíèõ, øòó÷íèõ і ñèíòåòè÷íèõ
ìàòåðіàëіâ; ðîçðіçíåííÿ òà ÷èòàííÿ ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü; êîí-
ñòðóþâàííÿ âèðîáіâ ç ãîòîâèõ äåòàëåé.

Çìіñòîâà ëіíіÿ «Ñåðåäîâèùå ïðîєêòóâàííÿ» ñïðÿìîâàíà íà ðå-
àëіçàöіþ òâîð÷îãî ïîòåíöіàëó ó÷íіâ, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ïðîäó-
êóâàííÿ іäåé, âèáîðó îñîáèñòî ïðèâàáëèâèõ îá’єêòіâ ïðàöі; ïðî-
єêòóâàííÿ – ìîäåëþâàííÿ і êîíñòðóþâàííÿ; âèêîíàííÿ
åëåìåíòàðíèõ ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü; äîáіð ìàòåðіàëіâ çà їõíіìè
âëàñòèâîñòÿìè; ÷èòàííÿ іíñòðóêöіéíèõ êàðòîê іç çîáðàæåííÿìè
äëÿ ïîåòàïíîãî âèãîòîâëåííÿ âèðîáó.

Çìіñòîâà ëіíіÿ «Ñåðåäîâèùå òåõíіêè і òåõíîëîãіé» ïåðåäáà÷àє
ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê îðãàíіçàöії ðîáî÷îãî ìіñöÿ, áåçïå÷íîї ïðàöі
ç ðó÷íèìè іíñòðóìåíòàìè òà ïðèñòîñóâàííÿìè; ïîåòàïíå âèãî-
òîâëåííÿ âèðîáіâ ç âèêîðèñòàííÿì òðàäèöіéíèõ òà ñó÷àñíèõ òåõ-
íîëîãіé; ðàöіîíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ìàòåðіàëіâ.

Çìіñòîâà ëіíіÿ «Ñåðåäîâèùå ñîöіàëіçàöії» ñïðÿìîâàíà íà
ôîðìóâàííÿ çäàòíîñòі îöіíþâàòè òà ïðåçåíòóâàòè ðåçóëüòàòè
ïðîєêòíî- òåõíîëîãі÷íîї äіÿëüíîñòі, îáãîâîðþâàòè їõ ç іíøèìè;
åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè ñòâîðåíі âèðîáè; äîëó÷àòèñÿ äî
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áëàãî÷èííîї äіÿëüíîñòі; âèêîíóâàòè òðóäîâі äії â ïîáóòі äëÿ 
ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ òà ÿêіñíîãî îáëàøòóâàííÿ æèòòєâîãî ïðî-
ñòîðó.

Íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë âèáóäîâóєòüñÿ íàâêîëî àêòóàëüíèõ 
îñâіòíіõ òåì, ðîçâ’ÿçàííÿ æèòòєâèõ ïðîáëåì, âñòàíîâëåííÿ
âçàєìîçâ’ÿçêіâ ç іíøèìè îñâіòíіìè ãàëóçÿìè. Ðîçïîäіë íàâ÷àëü-
íèõ ãîäèí çà òåìàìè, äîáіð îá’єêòіâ ïðàöі â÷èòåëü âèçíà÷àє ñàìî-
ñòіéíî, âðàõîâóþ÷è óìîâè íàâ÷àííÿ òà ïåäàãîãі÷íó äîöіëüíіñòü.

Îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü є âèãîòîâëåííÿ 
êîðèñíîãî é åñòåòè÷íîãî âèðîáó – іíäèâіäóàëüíî, ó ïàðі àáî 
â ãðóïі, îöіíþâàííÿ і ïðåçåíòàöіÿ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ. Óâàãà 
àêöåíòóєòüñÿ íà îðãàíіçàöії ðîáî÷îãî ìіñöÿ, ïðàâèëàõ âíó-
òðіøíüîãî ðîçïîðÿäêó, áåçïåöі ïðàöі òà âіäïîâіäíîñòі ñàíіòàð-
íèì íîðìàì [5].

Àâòîðè Òèïîâîї îñâіòíüîї ïðîãðàìè, ðîçðîáëåíîї
ïіä êåðіâíèöòâîì Øèÿíà Ð.Á., ïðîïîíóþòü ðåàëіçóâà-
òè îñâіòíþ ãàëóçü «Òåõíîëîãії» ÷åðåç іíòåãðîâàíèé
êóðñ «ß äîñëіäæóþ ñâіò».

Ìåòîþ òåõíîëîãі÷íîї îñâіòíüîї ãàëóçі äëÿ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї
îñâіòè є ôîðìóâàííÿ â ó÷íÿ/ó÷åíèöі çäàòíîñòі äî çìіíè íàâêî-
ëèøíüîãî ñâіòó çàñîáàìè ñó÷àñíèõ òåõíîëîãіé áåç øêîäè äëÿ ñå-
ðåäîâèùà, äî âèêîðèñòàííÿ òåõíîëîãіé äëÿ âëàñíîї ñàìîðåàëіçà-
öії, êóëüòóðíîãî é íàöіîíàëüíîãî ñàìîâèÿâó.

Відповідно до окресленої мети, головними
завданнями технологічної освітньої галузі
в початковій школі є:
 залучення учнів до різних видів діяльності, формуван-

ня вмінь для створення виробу від творчого задуму до
його втілення в готовий результат;

 формування в учнів культури праці та побуту, навичок 
раціонального ведення домашнього господарства,
задоволення власних потреб та потреб інших, відпові-
дальності за результати власної діяльності;

 формування вміння ефективно використовувати при-
родні матеріали з турботою про навколишнє середо-
вище;

 створення умов для практичного й творчого застосу-
вання традицій і сучасних ремесел.Ç
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Çìіñò òåõíîëîãі÷íîї îñâіòíüîї ãàëóçі â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ 
ñòðóêòóðóєòüñÿ çà òàêèìè çìіñòîâèìè ëіíіÿìè: «Òåõíі÷íà òâîð-
÷іñòü і òåõíіêà», «Ñâіò òåõíîëîãіé», «Ñâіò ðåìåñåë», «Ïîáóò».
Çìіñòîâі ëіíії, ÿêі ñèñòåìàòèçóþòü î÷іêóâàíі ðåçóëüòàòè íàâ÷àí-
íÿ, ñïðÿìîâàíі íà ôîðìóâàííÿ êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé ó÷íіâ.

Çìіñòîâà ëіíіÿ «Òåõíі÷íà òâîð÷іñòü і òåõíіêà» ñïðÿìîâàíà íà
çàëó÷åííÿ ó÷íіâ äî òâîð÷îї äіÿëüíîñòі ó ïðîöåñі êîíñòðóþâàííÿ 
òà ìîäåëþâàííÿ ïіä ÷àñ ñàìîñòіéíîї àáî êîëåêòèâíîї ðîáîòè
ç êîíñòðóêòîðîì. Ïðîöåñ êîíñòðóþâàííÿ ç ãîòîâèõ äåòàëåé (ìî-
äåëåé) êîíñòðóêòîðà ìàє íà ìåòі ñïðèÿòè ðîçâèòêó ïðîñòîðîâîї
óÿâè é åëåìåíòіâ òâîð÷îãî òà òåõíі÷íîãî ìèñëåííÿ ó÷íіâ, ÷åðåç
÷èòàííÿ і çіñòàâëåííÿ ìàëþíêіâ, ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü, çà ÿêèìè
ó÷íі ñêëàäàòèìóòü êîíñòðóêöії. Ó÷íі âèêîíóâàòèìóòü ìàêåòó-
âàííÿ îá’єìíèõ ìîäåëåé òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ, áóäèíêіâ, âåæ,
ðîáîòіâ òîùî.

Ïðîïîíîâàíі óìîâè: ïåðñîíàëüíèé äîñòóï ó÷íÿ/ó÷åíèöі äî
äåòàëåé êîíñòðóêòîðіâ, âіäïîâіäíèõ ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü ñõåì
äëÿ êîíñòðóþâàííÿ ïðîñòèõ ìîäåëåé; ìàòåðіàëіâ äëÿ âèãîòîâ-
ëåííÿ òà îçäîáëåííÿ âèðîáó.

Çìіñòîâà ëіíіÿ «Ñâіò òåõíîëîãіé» ìàє íà ìåòі ôîðìóâàòè â ó÷íіâ
çäàòíіñòü ïëàíóâàòè âëàñíó äіÿëüíіñòü ó ïðîöåñі âèâ÷åííÿ êîí-
ñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ – âіä ðîçïіçíàâàííÿ їõ íà äîòèê äî àðãó-
ìåíòîâàíîãî äîáîðó äëÿ ñòâîðåííÿ âèðîáó, âèêîíóâàòè íàéïðîñòі-
øі ñïîñîáè їõ îáðîáêè. Âàæëèâîþ óìîâîþ çàñâîєííÿ öієї ëіíії є
ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ çäàòíîñòі ðîçóìіòè ïîñëіäîâíіñòü ó âèãîòîâ-
ëåííі âèðîáіâ і äîòðèìóâàòèñÿ її, àðãóìåíòóâàòè îáðàíó ïîñëіäîâ-
íіñòü. Ó ðîáîòі ç ìàòåðіàëàìè ïðîâіäíèìè îïåðàöіÿìè áóäóòü: ðі-
çàííÿ íîæèöÿìè, ñêëåþâàííÿ, çâ’ÿçóâàííÿ ñòðі÷îê òîùî.

Ïðîïîíîâàíі óìîâè: ïåðñîíàëüíèé äîñòóï ó÷íÿ/ó÷åíèöі äî
ìàòåðіàëіâ, òåõíîëîãі÷íèõ êàðòîê (ñõåì), íåîáõіäíèõ äëÿ âèãî-
òîâëåííÿ âèðîáó, іíñòðóìåíòіâ òà ïðèñòîñóâàíü, äîâіäíèêîâèõ
ïîñіáíèêіâ (êíèæêè ç іëþñòðàöіÿìè äî òâîðіâ, íàáîðè ìàëþíêіâ 
äî ìóëüòôіëüìіâ òîùî). Îðãàíіçàöіÿ åêñêóðñіé íà âèðîáíè÷і
îá’єäíàííÿ, ïåðåãëÿä òà îáãîâîðåííÿ âіäåîôіëüìіâ ïðî âèðîáíè-
öòâî. Ïåðåãëÿä òà îáãîâîðåííÿ ôіëüìіâ (ìóëüòôіëüìіâ), ó ÿêèõ 
âèñâіòëþєòüñÿ ïîâòîðíå òà åêîíîìíå âèêîðèñòàííÿ ìàòåðіàëіâ.

Çìіñòîâà ëіíіÿ «Ñâіò ðåìåñåë» ìàє íà ìåòі ôîðìóâàòè â ó÷íіâ
ñòàâëåííÿ äî òâîðіâ äåêîðàòèâíî- óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà òà ðå-
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ìåñåë ÿê êóëüòóðíîї ñïàäùèíè óêðàїíñüêîãî íàðîäó, à òàêîæ 
óìіííÿ ñòâîðþâàòè òà îçäîáëþâàòè ïðîñòі âèðîáè çà çðàçêîì ÷è 
âëàñíèì çàäóìîì, іç çàñòîñóâàííÿì òðàäèöіéíèõ ðåìåñåë àáî 
òåõíіê äåêîðàòèâíî- óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà. Ó ïðîöåñі ðîáîòè 
ïðîâіäíèìè îïåðàöіÿìè áóäóòü: ðіçàííÿ íîæèöÿìè, ñêëåþâàí-
íÿ, çâ’ÿçóâàííÿ, ðіçüáëåííÿ, ëіïëåííÿ òîùî. Ïðîïîíîâàíі óìî-
âè: ïåðñîíàëüíèé äîñòóï ó÷íÿ/ó÷åíèöі äî âèðîáіâ, âèãîòîâëå-
íèõ òðàäèöіéíèìè òà ñó÷àñíèìè ðåìåñëàìè; ìàòåðіàëіâ, 
іíñòðóìåíòіâ òà ïðèñòîñóâàíü, êàòàëîãіâ, ôîòîãðàôіé òîùî. Ïå-
ðåãëÿä òà îáãîâîðåííÿ ôіëüìіâ (ìóëüòôіëüìіâ), ó ÿêèõ âèñâіò-
ëþþòüñÿ òåõíîëîãії òðàäèöіéíèõ òà ñó÷àñíèõ ðåìåñåë. Âіäâіäó-
âàííÿ (ðåàëüíî ÷è âіðòóàëüíî) ìàéñòåðåíü íàðîäíèõ óìіëüöіâ, 
ìóçåїâ äåêîðàòèâíî- óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà.

Çìіñòîâà ëіíіÿ «Ïîáóò» ìàє íà ìåòі ôîðìóâàòè ïðàêòè÷íі íà-
âè÷êè îðãàíіçàöії âëàñíîї æèòòєäіÿëüíîñòі, ðîçâ’ÿçóâàòè ïðàê-
òè÷íі çàâäàííÿ ó âëàñíîìó ïîáóòі, ïëàíóâàòè òà ðåàëіçîâóâàòè 
íàéïðîñòіøі òðóäîâі äії (ðåìîíò іãðàøîê, êíèæîê, äîãëÿä çà 
ðîñëèíàìè, äîìàøíіìè òâàðèíàìè; ïðèãîòóâàííÿ ñòðàâ çà ðå-
öåïòàìè; äîãëÿä çà îäÿãîì òà âçóòòÿì).

Ïðîïîíîâàíі óìîâè: ïåðñîíàëüíèé äîñòóï ó÷íÿ/ó÷åíèöі äî 
ìàòåðіàëіâ, іíñòðóìåíòіâ òà ïðèñòîñóâàíü; îá’єêòіâ (іãðàøîê,
êíèæîê òîùî). Ïåðåãëÿä òà îáãîâîðåííÿ ôіëüìіâ (ìóëüòôіëüìіâ),
ó ÿêèõ âèñâіòëþþòüñÿ íàéïðîñòіøі äії ùîäî ñàìîñòіéíîñòі â ïî-
áóòі [5].

Íà îñíîâі òèïîâèõ ïðîãðàì àâòîðñüêі êîëåêòèâè ïіäðó÷íèêіâ 
«ß äîñëіäæóþ ñâіò» (ïіä êåðіâíèöòâîì Ãіëüáåðã Ò.Ã., Ãðóùèí-
ñüêîї І.Â., Âîëîùåíêî Î.Â., Âîðîíöîâîї Ò.Â., Áіáіê Í.Ì. òà іíøі) 
ðîçðîáèëè âіäïîâіäíі îðієíòîâíі íàâ÷àëüíі ïðîãðàìè.

Çîêðåìà, àâòîðè Òåòÿíà Ãіëüáåðã, Ñâіòëàíà Òàðíàâñüêà, Ëàðè-
ñà Ãðóáіÿí, Íіíà Ïàâè÷ ñòâîðèëè îðієíòîâíó íàâ÷àëüíó ïðîãðà-
ìó, ùî âðàõîâóє âñі î÷іêóâàíі ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ ç îñâіòíüîї 
ãàëóçі «Òåõíîëîãії», çàäåêëàðîâàíі â Äåðæàâíîìó ñòàíäàðòі ïî-
÷àòêîâîї îñâіòè. Âіäòàê àâòîðè ïðîãðàìè îïèðàëèñü íà Òèïîâі 
îñâіòíі ïðîãðàìè, ðîçðîáëåíі ïіä êåðіâíèöòâîì Ñàâ÷åíêî Î.ß. òà 
Øèÿíà Ð.Á.
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Ïðîïîíóєìî ðîçãëÿíóòè íàïîâíåííÿ íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè íà 
її ôðàãìåíòі.

Ôðàãìåíò îðієíòîâíîї íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè,
ðîçðîáëåíîї äî ïіäðó÷íèêà іíòåãðîâàíîãî êóðñó

«ß äîñëіäæóþ ñâіò», 4 êëàñ.

Àâòîðè Òåòÿíà Ãіëüáåðã, Ñâіòëàíà Òàðíàâñüêà,
Ëàðèñà Ãðóáіÿí, Íіíà Ïàâè÷

№
Тема/

проблема/
проєкт/блок

Очікувані результати
та індекс очікуваного
результату в ТОП

Навчальна 
діяльність

Змістова
лінія

О
св

іт
ня

 
га
лу
зь

1 ЧАСТИНА

РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ
1 Як наука

допомагає 
нам пізнавати 
навколишній 
світ

наводить приклади викорис-
тання людиною природничо-
наукових знань [4 ГІО 2.2]
пояснює можливості люди-
ни; значення знань, освіти,
працелюбства в досягненні
успіхів і спілкуванні; [4 ПРО
1.6]
пояснює необхідність ви-
робляти в собі такі риси; [4
СЗО 8.1]

Творче завдання – 
підготовка повідом-
лення  про україн-
ського вченого,
що зробив значний 
внесок у науку.
Ознайомлення 
з джерелами ін-
формації про ви-
никнення наук, про
важливі винаходи
давніх людей

Людина і 
природа
Людина
Людина 
серед людей

ГІО
ПРО
СЗО

Тема 1. Природа України
2 Наша країна – 

Україна
знає зміст основних симво-
лів держави (Гімн, Прапор, 
Герб, рідна мова); [4 ГІО
8.3], зміст народних симво-
лів; [4 ГІО 8.3];
має уявлення про права та 
обов’язки; право на жит-
тя; рівноправність людей, 
право кожного на захист,
любов і піклування; пра-
во на працю, захист, від-
починок; право на освіту
[4 ГІО 6.2];
виявляє патріотичні почут-
тя і прагнення знати більше 
про досягнення українців у 
різних галузях [4 ГІО 4.2] 
показує на карті Украї-
ни і називає місцевість 
свого проживання, Укра-
їна на карті світу, зна-
чення різних видів карт;
[4 ПРО 1.1]

Дослідження по-
етичних творів, пі-
сень тощо, у яких 
прославляються 
державні та народ-
ні українські симво-
ли.
Обговорення змісту 
наведених статей
Основного Закону
України – Консти-
туції

Людина в
суспільстві
Людина і світ
Природа

ГІО
ПРО
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3 Для чого
потрібні
глобуси і 
карти

має уявлення про значення 
різних видів карт; [4 ПРО
1.1]
розпізнає: рівнини, гори, па-
горби, яри; знаходить і по-
казує на картах материки,
океани та інші об’єкти від-
повідно до навчального за-
вдання; [4 ПРО 2.2]

Робота з глобусом і 
картами

Природа ПРО

4 Про що 
розповідають
карти

має уявлення про значення 
різних видів карт; [4 ПРО
1.1]
розпізнає: рівнини, гори, па-
горби, яри; знаходить і по-
казує на картах материки,
океани та інші об’єкти від-
повідно до навчального за-
вдання; [4 ПРО 2.2]

Ознайомлення з
картографічними 
умовними знаками.
Практична робота. 
Робота з різними 
картами

Природа ПРО

5 Проєкт
«Пізнаємо 
Україну»

пояснює, від чого залежить 
безпека вдома, в школі, в
довкіллі [4 СЗО 2.1]
наводить приклади вико-
ристання людиною природ-
ничо-наукових знань; мате-
ріалів і виробів з них; місце-
вих виробництв; [4 ГІО 2.2];
класифікує конструкційні
матеріали за їх ознаками і
властивостями; [4 ТЕО 1.3]
використовує матеріали 
вторинної переробки для
виготовлення нових виро-
бів; [4 ТЕО 3.2]
організовує власну діяль-
ність з виготовлення виробу 
індивідуально або в групі; [4
ТЕО 1.1; 2.2]
раціонально використовує 
час та матеріали, зокрема і 
вторинні [4 ТЕО 3.1; 3.2]
знаходить і показує на кар-
тах материки, океани та інші
об’єкти відповідно до на-
вчального завдання; [4 ПРО
2.2]
показує на карті України і
називає місцевість свого
проживання, Україна на кар-
ті світу; [4 ПРО 1.1]

Дизайн-проєктуван-
ня – моделювання 
та конструювання.
Макетування. Добір 
матеріалів.
Виготовлення виро-
бу за визначеною 
послідовністю. 
Безпечне  викорис-
тання інструментів 
і матеріалів під час 
виконання техно-
логічних операцій 
обробки різних ма-
теріалів
(деревинні, плас-
тик, пластмаса,
текстильні, вторин-
ні тощо)

Інформацій-
но-комуніка-
ційне серед-
овище.
Середовище
проєктування.
Середовище
соціалізації.
Людина се-
ред людей 
Природа

ТЕО
ГІО
СЗО 
ПРО
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6 Як 
орієнтуватися
на місцевості

називає способи орієнту-
вання на місцевості; визна-
чає сторони горизонту по 
компасу [4 ПРО 1.1];
орієнтується на місцевості 
за допомогою компасу, Сон-
ця і місцевих ознак; [4 ПРО 
1.5]
визначає сторони горизон-
ту по компасу; застосо-
вує знання для складання
плану приміщення, орі-
єнтування на місцевості 
[4 ПРО 1.4]

Практична
робота. Складання 
плану приміщення.
Визначення сторін 
горизонту за
допомогою Сонця.

Природа ПРО

Íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë ó ïðîãðàìі ðîçïîäіëåíî çà ðîçäіëàìè òà
òåìàìè. Ïåðøà êîëîíêà òàáëèöі ìіñòèòü íóìåðàöіþ (ïîñëіäîâ-
íіñòü), âіäïîâіäíî äî ÿêîї, çà áà÷åííÿ àâòîðñüêîãî êîëåêòèâó,
âàðòî âèêëàäàòè íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë, ó äðóãіé êîëîíöі âïèñàíî 
íàçâè òåì/ïðîáëåì/ïðîєêòіâ/áëîêіâ, ó òðåòіé – ç ïðîãðàìè ïðî-
ïèñàíî î÷іêóâàíі ðåçóëüòàòè, ÿêèõ íàáóâàòèìóòü ó÷íі ó ïðîöåñі
îïàíóâàííÿ âіäïîâіäíèõ òåì; ó ÷åòâåðòіé êîëîíöі àâòîðè ïðîïî-
íóþòü äîöіëüíі âèäè íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі äî êîíêðåòíîї òåìè;
ï’ÿòà êîëîíêà ìіñòèòü íàçâó çìіñòîâèõ ëіíіé, à â øîñòó âïèñàíî
ñêîðî÷åíèé çàïèñ íàçâ îñâіòíіõ ãàëóçåé, ÿêі іíòåãðóþòüñÿ â ïåâ-
íіé òåìі.

Íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà є çðó÷íîþ äëÿ âèêîðèñòàííÿ, îñêіëüêè 
â÷èòåëü ìàє çìîãó ÷іòêî ïîáà÷èòè, ÿêі îñâіòíі ãàëóçі іíòåãðóþòü-
ñÿ â ìåæàõ îäíієї òåìè, ÿêà ïðîáëåìà/ïðîєêò ìîæå ðîçâ’ÿçóâàòèñÿ
â ïðîöåñі îïàíóâàííÿ öієї òåìè, і, íàéãîëîâíіøå,– ó ïðîöåñі ÿêèõ 
âèäіâ äіÿëüíîñòі áóäóòü ôîðìóâàòèñü î÷іêóâàíі ðåçóëüòàòè і ÿêі 
ñàìå.

Íà íàø ïîãëÿä, öå äîïîìîæå â÷èòåëþ ÷іòêî ðåãóëþâàòè ÷àñ
äëÿ îïàíóâàííÿ êîíêðåòíîãî íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó, ÿêіñíіøå
ãîòóâàòèñü äî çàíÿòü і âîäíî÷àñ çìåíøèòè ÷àñ äî їõ ïіäãîòîâêè.

Àâòîðñüêèé êîëåêòèâ ïіä êåðіâíèöòâîì Ãіëüáåðã Ò.Ã. äëÿ ðåà-
ëіçàöії îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíîëîãії» â іíòåãðîâàíîìó êóðñі «ß äî-
ñëіäæóþ ñâіò» ïðîïîíóє ðіçíі âèäè ïðåäìåòíî- ïåðåòâîðþâàëüíîї
äіÿëüíîñòі ó÷íіâ: ðîáîòà ç ïàïåðîì, ïðèðîäíèì ìàòåðіàëîì, òêàíè-
ìè òà íåòêàíèìè ìàòåðіàëàìè, ç ïëàñòè÷íèìè ìàòåðіàëàìè, ç äðî-
òîì òà іíøèìè ìàòåðіàëàìè.
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Çãіäíî іç Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî îñâіòó», íà îñíîâі Äåðæàâíî-
ãî ñòàíäàðòó é Òèïîâîї îñâіòíüîї ïðîãðàìè çàêëàäè îñâіòè, íàó-
êîâі óñòàíîâè òà іíøі ñóá’єêòè îñâіòíüîї äіÿëüíîñòі ìîæóòü ðîç-
ðîáëÿòè îñâіòíі ïðîãðàìè – єäèíèé êîìïëåêñ îñâіòíіõ 
êîìïîíåíòіâ (ïðåäìåòіâ, іíäèâіäóàëüíèõ ïðîєêòіâ, êîíòðîëüíèõ
çàõîäіâ òîùî), ñïëàíîâàíèõ і îðãàíіçîâàíèõ äëÿ äîñÿãíåííÿ âè-
çíà÷åíèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ. Îñâіòíі ïðîãðàìè ìîæóòü âіäðіç-
íÿòèñÿ âіä Òèïîâîї îñâіòíüîї ïðîãðàìè ïîñëіäîâíіñòþ âèêëàäàí-
íÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó, îáñÿãîì éîãî âèâ÷åííÿ, íàÿâíіñòþ 
äîäàòêîâèõ êîìïîíåíòіâ çìіñòó àáî âèêîðèñòàííÿì îðèãіíàëüíèõ 
ôîðì, ìåòîäіâ і çàñîáіâ íàâ÷àííÿ.

Ðîçïîäіë íàâ÷àëüíèõ ãîäèí çà òåìàìè, ðîçäіëàìè, âèáіð ôîðì 
і ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ â÷èòåëü âèçíà÷àє ñàìîñòіéíî, âðàõîâóþ÷è 
êîíêðåòíі óìîâè ðîáîòè, çàáåçïå÷óþ÷è âîäíî÷àñ äîñÿãíåííÿ êîí-
êðåòíèõ î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ, çàçíà÷åíèõ ó ïðîãðàìі [1].

Òåõíîëîãі÷íà îñâіòíÿ ãàëóçü áàçóєòüñÿ íà ïðàêòè÷íіé äіÿëü-
íîñòі ó÷íіâ. Íà êîæíîìó çàíÿòòі ïåðåäáà÷åíî âèêîíàííÿ ïðàê-
òè÷íîї ðîáîòè. Îá’єêòè ïðàöі äëÿ âèãîòîâëåííÿ ó÷èòåëü äîáèðàє, 
ñïèðàþ÷èñü íà ïîáàæàííÿ ó÷íіâ.

Êëþ÷îâå çàâäàííÿ â÷èòåëÿ – äàòè çìîãó ó÷íÿì çàñâîїòè íåîá-
õіäíèé ìàòåðіàë çà äîïîìîãîþ äіÿëüíіñíîãî ïіäõîäó, îðãàíіçóâàâ-
øè çàíÿòòÿ òàê, ùîá øêîëÿðі áіëüøå ùîñü ðîáèëè, çàìіñòü çà-
ïèñóâàíü і ñëóõàííÿ â÷èòåëÿ. Ïіä ÷àñ çàíÿòü ó÷èòåëü ìîæå 
âèêîðèñòîâóâàòè íàéðіçíîìàíіòíіøі ôîðìè ðîáîòè, ñåðåä ÿêèõ 
ìîæóòü áóòè íàâ÷àëüíі іãðè, åêñêóðñії, åêñïåðèìåíòè, ïàðíі òà 
ãðóïîâі ïðîєêòè, ìîäåëþâàííÿ æèòòєâèõ ñèòóàöіé òîùî.

Ïåðåâіðÿєìî ñåáå

1. Äàéòå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «Òèïîâà îñâіòíÿ ïðîãðàìà».
2. ßêà ïðîöåäóðà ñòâîðåííÿ îðієíòîâíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì?
3. ßêіé êіëüêîñòі Òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàì іíòåãðîâàíîãî
êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ïðèñâîєíî ãðèô Ìіíіñòåðñòâà îñâі-
òè і íàóêè Óêðàїíè òà ðåêîìåíäîâàíî äî âèêîðèñòàííÿ?
4. Çàïðîïîíóéòå âèäè äіÿëüíîñòі äî òåì (òåìè îáåðіòü çà áà-
æàííÿì) îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíîëîãії».
5. Íàçâіòü çìіñòîâі ëіíії Òèïîâîї îñâіòíüîї ïðîãðàìè, ñòâîðåíîї
àâòîðñüêèì êîëåêòèâîì ïіä êåðіâíèöòâîì Ñàâ÷åíêî Î.ß.
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Âèêîðèñòàíі äæåðåëà

1.  https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna- serednya-osvita/
pochatkova- shkola/onovleni- programi-dlya-pochatkovoyi-
shkoli-1–4-klasiv

 2.  https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/
serpneva- konferencia/2020/metod- zbirka-osvita-ta-covid-2020.
pdf

3. https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska- shkola
4.  h t t p s : / / z a k o n . r a d a . g o v . u a / l a w s / s h o w / 4 6 3 -

IX?fbclid=IwAR 3HPX7nGuTO1v2MGtHJ1p0zWxrQUiuf
7N 07Ir3-KCwI-Ed2fpo9nbDPwRY#Text

5.  https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna- serednya-osvita/
navchalni- programi/navchalni- programi-dlya-pochatkovoyi-
shkoli
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1.6. Ïîëіòåõíі÷íèé ïðèíöèï íàâ÷àííÿ
òà âèõîâàííÿ îñâіòíüîї òåõíîëîãі÷íîї ãàëóçі

Лиш праця світ таким, як є, створила.
Лиш в праці варто і для праці жить.

Іâàí Ôðàíêî

Äî óðîêіâ äèçàéíó òà òåõíîëîãії â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ, ÿê і äî 
óðîêіâ ç іíøèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ, ñòàâèòüñÿ íèçêà äèäàêòè÷-
íèõ âèìîã: ÷іòêіñòü äèäàêòè÷íîї ìåòè, íåðîçðèâíіñòü âèõîâíèõ 
і íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü, ïðàâèëüíèé äîáіð íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó, 
äîöіëüíèé âіäáіð ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ äëÿ êîæíîї ÷àñòèíè óðîêó, êî-
ëåêòèâíà ïðàöÿ ó÷íіâ ïîєäíóєòüñÿ іç ñàìîñòіéíіñòþ êîæíîãî ó÷íÿ; 
îðãàíіçàöіéíà ÷іòêіñòü óðîêó, ïðîäóêòèâíèé õàðàêòåð ïðàöі, ñòâî-
ðåííÿ óìîâ äëÿ áåçïå÷íîї ðîáîòè ó÷íіâ.

Ìåòîþ îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíîëîãії» є ôîðìóâàííÿ і ðîçâè-
òîê â ó÷íіâ òåõíîëîãі÷íîї, іíôîðìàöіéíî- êîìóíіêàöіéíîї òà 
îñíîâíèõ êîìïåòåíòíîñòåé äëÿ ðåàëіçàöії їõíüîãî òâîð÷îãî ïî-
òåíöіàëó і ñîöіàëіçàöії â ñóñïіëüñòâі. Òåõíîëîãії â ïî÷àòêîâіé 
øêîëі є îäíієþ ç ëàíîê íåïåðåðâíîї òåõíîëîãі÷íîї îñâіòè, ùî 
ëîãі÷íî ïðîäîâæóє äîøêіëüíó îñâіòó, ñòâîðþє áàçó äëÿ óñïіø-
íîãî îïàíóâàííÿ ó÷íÿìè òåõíîëîãіé îñíîâíîї øêîëè òà çäîáóò-
òÿ ïðîôåñіéíîї îñâіòè.

Для досягнення зазначеної мети
передбачається виконання таких завдань:
 формування уявлення про предметно- перетворю-

вальну діяльність людини, світ професій, шляхи отри-
мання, зберігання інформації та способи її обробки;
здатності до формулювання творчих задумів, усвідом-
леного дотримання безпечних прийомів роботи та
користування інструментами і матеріалами;

 розвиток пізнавальної, художньої і технічної обдарова-
ності, технічного мислення у процесі творчої діяльнос-
ті, навичок ручних технік обробки матеріалів, уміння
користуватися технічною термінологією, художньою та
графічною інформацією, вміння працювати з комп’ю-
тером;

 виховання готовності до вирішення побутових питань
шляхом застосування алгоритмів виконання техноло-
гічних завдань та навичок технологічної діяльності
у практичних ситуаціях.
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Ó 1 êëàñі ïðîãðàìîþ âèçíà÷åíî ïðàêòè÷íå îçíàéîìëåííÿ
ç îñíîâíèìè âëàñòèâîñòÿìè ïàïåðó, îâîëîäіííÿ ïðèéîìàìè çãè-
íàííÿ òà ñêëàäàííÿ (çíàéîìñòâî ç òåõíіêîþ îðèãàìі), íàâ÷àííÿ
ïðèéîìіâ ðîçìі÷àííÿ çà äîïîìîãîþ øàáëîíà, êëіòèíîê íà ïàïå-
ðі, ëіíіéêè, ðіçàííÿ ïàïåðó íîæèöÿìè òà ç’єäíóâàííÿ äåòàëåé.

Çãіäíî ç ïðîãðàìîþ äðóãîêëàñíèêè âæå äåòàëüíіøå îçíàéîì-
ëþþòüñÿ ç âèäàìè ïàïåðó òà êàðòîíó. Îçíàéîìëþþòüñÿ ç åëå-
ìåíòàìè ãðàôі÷íîї ãðàìîòè, ðîçïіçíàþòü ãåîìåòðè÷íі ôîðìè,
â÷àòüñÿ âèçíà÷àòè ðîçìіðè, âèðіçàòè ðîçãîðòêè і ñêëàäàòè îá’єìíі
âèðîáè òà îçäîáëþâàòè їõ.

Ó 3 êëàñі ó÷íі âæå ñàìîñòіéíî ìàþòü âèãîòîâëÿòè âèðîáè, êî-
ðèñòóþ÷èñü åñêіçîì, òåõíі÷íèì ðèñóíêîì, іíñòðóêöіéíîþ і òåõ-
íîëîãі÷íîþ êàðòêàìè, à òàêîæ êîíñòðóþâàòè âèðîáè ç ïàïåðó,
êàðòîíó і äîïîìіæíèõ ìàòåðіàëіâ çà ïîñòàâëåíèìè óìîâàìè àáî
âëàñíèì çàäóìîì.

Ó 4 êëàñі îáñÿã çíàíü òà âìіíü âіäïîâіäíî ðîçøèðþєòüñÿ: ó÷íі
äåòàëüíіøå îâîëîäіâàþòü åëåìåíòàìè ãðàôі÷íîї ãðàìîòè, îçíà-
éîìëþþòüñÿ ç ìàñøòàáîì, ç ïîñëіäîâíіñòþ ïîáóäîâè çîáðàæåííÿ
äåòàëåé íà ïàïåðі; ç ðóõîìèìè ç’єäíàííÿìè äåòàëåé ç êàðòîíó.

Âèçíà÷åíèé ïðîãðàìîþ âçàєìîçâ’ÿçîê ìіæ îêðåìèìè âèäàìè
ïðàöі ïîëÿãàє â òîìó, ùî ïðè âèãîòîâëåííі âèðîáіâ ç ðіçíèõ ìà-
òåðіàëіâ ïîâòîðþþòüñÿ іíñòðóìåíòè і ïðèéîìè ðîáîòè ç íèìè,
ñïîñîáè îáðîáêè ìàòåðіàëіâ, ïîñëіäîâíіñòü òåõíîëîãі÷íîãî ïðî-
öåñó òîùî. Ïіñëÿ òîãî ÿê ó÷íі îâîëîäіëè ïðèéîìàìè ðîçìі÷àííÿ
íà ïàïåðі, âîíè âèêîðèñòîâóþòü öі çíàííÿ і â ðîáîòі ç іíøèìè
ìàòåðіàëàìè.

Âñåáі÷íîìó ðîçâèòêó îñîáèñòîñòі ñïðèÿє ïîëіòåõíі÷íèé ïðèí-
öèï, çàêëàäåíèé â îñíîâó ïðîãðàìè ç òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ. Çãіäíî 
çі çìіñòîì ïðîãðàìè ó÷íі, ïîðÿä ç îâîëîäіííÿì ïðèéîìàìè ðîáî-
òè ç ðіçíèìè ðó÷íèìè çíàðÿääÿìè ïðàöі, îçíàéîìëþþòüñÿ ç ìè-
íóëèì і ñó÷àñíèì âèðîáíèöòâîì îáðîáëþâàíèõ ìàòåðіàëіâ, їõ
âëàñòèâîñòÿìè, çàñòîñóâàííÿì.

Äëÿ êîæíîї òåìè ïðîãðàìè âèçíà÷åíî çìіñò çíàíü і âìіíü, ÿêі
ïіäëÿãàþòü çàñâîєííþ, íàâåäåíî ïåðåëіê ðåêîìåíäîâàíèõ âèðî-
áіâ.

Ó÷èòåëü, ç îãëÿäó íà ïðîãðàìíі íàâ÷àëüíî- âèõîâíі çàâäàííÿ,
ìіñöåâі óìîâè òà ìîæëèâîñòі, äîáèðàє òі âèðîáè, ÿêі ââàæàє íàé-
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áіëüø îïòèìàëüíèìè, àáî ïіäáèðàє іíøі, êîíñòðóêöіÿ ÿêèõ і âèä 
ðîáîòè ç ÿêèìè âіäïîâіäàє çìіñòó òåìè, ùî âèâ÷àєòüñÿ.

Äîñòàòíіé âèáіð ó ïåðåëіêó ðåêîìåíäîâàíèõ îá’єêòіâ ïðàöі äî 
íàâ÷àëüíèõ òåì òàêèõ âèðîáіâ, ÿêі ìàþòü âіäìіííіñòü ó êîí-
ñòðóêöії і òåõíîëîãії âèãîòîâëåííÿ, à òàêîæ íàÿâíіñòü òâîð÷èõ 
çàâäàíü äàþòü ìîæëèâіñòü ó÷èòåëþ çäіéñíþâàòè äèôåðåíöіàöіþ
òà îïòèìіçàöіþ òðóäîâîї äіÿëüíîñòі ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ.

Âèõіäíèìè ïîëîæåííÿìè òåîðії íàâ÷àííÿ, ÿêèìè êåðóєòüñÿ 
ó÷èòåëü â îðãàíіçàöії і ïðîâåäåííі çàíÿòü, є äèäàêòè÷íі ïðèíöèïè. 
Ïðèíöèïè âèïëèâàþòü іç çàâäàíü âèõîâàííÿ, çàêîíîìіðíîñòåé 
ïðîöåñó íàâ÷àííÿ і âèçíà÷àþòü éîãî çìіñò, îðãàíіçàöіéíі ôîðìè 
і ìåòîäè. Ó äèäàêòèöі ðîçãëÿäàþòü ïðèíöèïè, ÿêі є ñïіëüíèìè 
äëÿ âèêëàäàííÿ âñіõ ïðåäìåòіâ: íàóêîâіñòü, çâ’ÿçîê òåîðії ç ïðàê-
òèêîþ, ñèñòåìàòè÷íіñòü і ïîñëіäîâíіñòü, äîñòóïíіñòü íàâ÷àííÿ, 
ñâіäîìіñòü і àêòèâíіñòü, íàî÷íіñòü, âèõîâíèé õàðàêòåð íàâ÷àííÿ. 
Àëå êîæíèé íàâ÷àëüíèé ïðåäìåò ìàє ñâîї îñîáëèâîñòі. Äëÿ òåõíî-
ëîãії òàêîþ îñîáëèâіñòþ є ïðèíöèï ïîëіòåõíі÷íîãî íàâ÷àííÿ.

Ïîëіòåõíі÷íèé ïðèíöèï – îäèí іç íàéâàæëèâіøèõ ïðèíöèïіâ 
ïåäàãîãіêè, çãіäíî ç ÿêèì ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ â ó÷íіâ ïîâèííі 
ôîðìóâàòèñü çíàííÿ, óìіííÿ, íàâè÷êè òà ÿêîñòі îñîáèñòîñòі, ÿêі 
äîïîìàãàþòü îðієíòóâàòèñü ó âñіé ñèñòåìі ñóñïіëüíîãî âèðîáíè-
öòâà, à ñàìå: çíàííÿ ç îñíîâ ñó÷àñíîãî âèðîáíèöòâà; óìіííÿ і íà-
âè÷êè, íåîáõіäíі äëÿ ïîâîäæåííÿ çі çíàðÿääÿìè ïðàöі, íàéáіëüø 
ðîçïîâñþäæåíèìè â ðіçíèõ âèðîáíè÷èõ ðîáîòàõ.

Óìіííÿ і íàâè÷êè, íåîáõіäíі äëÿ ïîâîäæåííÿ çі çíàðÿääÿìè 
ïðàöі, ïîäіëÿþòüñÿ íà çàãàëüíîòðóäîâі і çàãàëüíîâèðîáíè÷і. Äî 
ïåðøèõ íàëåæàòü óìіííÿ і íàâè÷êè ç ïëàíóâàííÿ òðóäîâîї äіÿëü-
íîñòі, îðãàíіçàöії ðîáî÷îãî ìіñöÿ, ñàìîêîíòðîëþ, à äî äðóãèõ –
îá÷èñëþâàëüíі, ãðàôі÷íі, âèìіðíі, ìîíòàæíі òà іíøі. Çàãàëîì 
òàêі âìіííÿ і íàâè÷êè ìîæíà íàçâàòè ïîëіòåõíі÷íèìè, îñêіëüêè 
âîíè íåîáõіäíі äëÿ íàéðіçíîìàíіòíіøèõ ïðîôåñіé і çàñòîñîâóþòü-
ñÿ ïðè âèêîíàííі ðіçíîìàíіòíèõ âèðîáíè÷èõ ðîáіò.

Ïîëіòåõíі÷íå íàâ÷àííÿ â øêîëі çäіéñíþєòüñÿ íà óðîêàõ äè-
çàéíó òà òåõíîëîãії ðó÷íîї ïðàöі â ìîëîäøèõ êëàñàõ, ó íàâ÷àëü-
íèõ ìàéñòåðíÿõ, ó ïðîöåñі ñóñïіëüíî êîðèñíîї ïðàöі, ó ïîçàêëàñ-
íіé ðîáîòі, à òàêîæ ïðè âèâ÷åííі îñíîâ íàóê. Ó ñó÷àñíіé øêîëі 
іñíóє ñèñòåìà ïîëіòåõíі÷íîãî íàâ÷àííÿ, ÿêà ñêëàäàєòüñÿ ç îêðå-
ìèõ ðіâíîöіííèõ åëåìåíòіâ. Ñòâîðèòè â ó÷íіâ óÿâëåííÿ ïðî îñíî-
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âè ñó÷àñíîãî âèðîáíèöòâà ìîæíà ëèøå â òîìó âèïàäêó, êîëè âіä-
áóâàєòüñÿ äèäàêòè÷íèé çâ’ÿçîê ìіæ çíàííÿìè òà âìіííÿìè, ÿêèõ
ó÷íі íàáóâàþòü â êîæíîìó ç åëåìåíòіâ ñèñòåìè ïîëіòåõíі÷íîãî
íàâ÷àííÿ.

Ïîëіòåõíі÷íèé ïðèíöèï íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâіé øêîëі ìàє íà
óâàçі îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ іç ïðåäìåòàìè, çíàðÿääÿìè ïðàöі, äі-
ÿëüíіñòþ ëþäèíè â ïðàöі, ïðîäóêòàìè ïðàöі. Íà óðîêàõ òåõíîëî-
ãіé ó÷èòåëü ðîçøèðþє ïîëіòåõíі÷íèé êðóãîçіð ó÷íіâ ïðî ïðåäìå-
òè ïðàöі: ïàïіð, êàðòîí, òêàíèíó, äåðåâèíó, ìåòàë, ïëàñòìàñè,
à òàêîæ ìàòåðіàëè, âçÿòі áåçïîñåðåäíüî ç æèâîї ïðèðîäè (øèø-
êè, æîëóäі, ëèñòÿ, ãîðіõè, ñîëîìó, ãëèíó). Ïðè öüîìó â÷èòåëü
çíàéîìèòü ó÷íіâ ç äåÿêèìè ôіçè÷íèìè і òåõíîëîãі÷íèìè âëàñòè-
âîñòÿìè öèõ ìàòåðіàëіâ.

Âàæëèâèì çàâäàííÿì є îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ ìîëîäøèõ êëàñіâ
іç çíàðÿäÿìè ïðàöі. Ó÷íі îâîëîäіâàþòü ïðèéîìàìè ðîáîòè ç òà-
êèìè іíñòðóìåíòàìè, ÿê íîæèöі, øèëî, íіæ, ãîëêà, ëîáçèê, âè-
êðóòêà, ïëîñêîãóáöі і êðóãëîãóáöі, ãàéêîâèé êëþ÷. Âèâ÷åííÿ
ïðèéîìіâ ðîáîòè ðó÷íèìè іíñòðóìåíòàìè ñëіä ðîçãëÿäàòè ÿê áàçó
äëÿ âèâ÷åííÿ ìàøèííèõ çíàðÿäü ïðàöі. Ó÷èòåëü çâåðòàє óâàãó
ó÷íіâ íà òå, ùî â îñíîâі ìàøèííèõ і ðó÷íèõ çíàðÿäü ïðàöі çà-
êëàäåíі îäíі é òі ñàìі ïðèíöèïè.

Ðîçãëÿäàþ÷è ðó÷íі çíàðÿääÿ ïðàöі, ó÷èòåëü îçíàéîìëþє іç
ñó÷àñíîþ òåõíîëîãієþ і ïåðåêîíóє ó÷íіâ ó òîìó, ùî â îñíîâі íàé-
ñêëàäíіøèõ ìàøèí çàêëàäåíі ïðèíöèïè ðó÷íîї ïðàöі. Íå ìåíø
âàæëèâå çàâäàííÿ – îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ іç äіÿëüíіñòþ ëþäèíè
â ïðàöі.

Ó÷èòåëü ïîêàçóє ó÷íÿì, ùî âèðîáíèöòâî áóäü-ÿêîãî âèðîáó
âèìàãàє äåêіëüêîõ åòàïіâ: êîíñòðóþâàííÿ; ðîçðîáêà ïîñëіäîâíîñ-
òі (òåõíîëîãії) âèãîòîâëåííÿ ïðåäìåòà; ïіäãîòîâêà äî ðîáîòè ìà-
òåðіàëіâ, іíñòðóìåíòіâ, îáëàäíàííÿ; âèêîíàííÿ òåõíîëîãі÷íèõ
îïåðàöіé. Óíàñëіäîê öієї äіÿëüíîñòі îäåðæóєòüñÿ ãîòîâèé âèðіá.
Îñêіëüêè ïðîöåñ, ùî ðîçãëÿäàєòüñÿ, ïåðåòâîðþє ïðåäìåò ïðàöі
â ïðîäóêò і є ñïіëüíèì äëÿ áіëüøîñòі âèðîáíèöòâà, òî çíàííÿ
ó÷íÿìè ìîëîäøèõ êëàñіâ ïðî öі ïðîöåñè íàáóâàþòü ïîëіòåõíі÷-
íîãî õàðàêòåðó. Öі çíàííÿ є ôóíäàìåíòîì äëÿ ôîðìóâàííÿ ïî-
ëіòåõíі÷íèõ óìіíü і ñëóæàòü áàçîþ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ïîëіòåõíі÷-
íîãî íàâ÷àííÿ â ñåðåäíіõ êëàñàõ.
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Ïåðåâіðÿєìî ñåáå

1. Ðîçêðèéòå ñóòü ïîëіòåõíі÷íîãî íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ òåõ-
íîëîãі÷íîї îñâіòíüîї ãàëóçі.
2. Îêðåñëіòü ïîñëіäîâíіñòü âèãîòîâëåííÿ âèðîáó.

Âèêîðèñòàíі äæåðåëà

1.  Âåðåìіé÷èê І.Ì. Ìåòîäèêà òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâіé 
øêîëі. http://194.44.152.155/elib/local/sk752605.pdf.

2.  Òõîðæåâñüêèé Ä.Î. Ìåòîäèêà òðóäîâîãî і ïðîôåñіéíîãî íà-
â÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ çàãàëüíîòåõíі÷íèõ äèñöèïëіí. Ê.: 
Âèùà øêîëà, 1992. – 334 ñ.



58

1.7. Îáîâ’ÿçêîâі ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ òà їõ ðîëü ó ïðîєêòóâàííі
íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ç òåõíîëîãі÷íîї îñâіòíüîї ãàëóçі

Велика мета освіти – це не знання, а дії.
Ãåðáåðò Ñïåíñåð

Äåðæàâíèé ñòàíäàðò ïî÷àòêîâîї îñâіòè âèçíà÷àє ñïіëüíі î÷іêó-
âàíі ðåçóëüòàòè, ÿêèõ ó÷åíü ìàє äîñÿãòè çà ïåâíèé öèêë íàâ÷àí-
íÿ. Øëÿõè äîñÿãíåííÿ öèõ ðåçóëüòàòіâ – òèïîâі îñâіòíі ïðîãðàìè.

Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ – çíàííÿ, óìіííÿ, íàâè÷êè, ñïîñîáè 
ìèñëåííÿ, ïîãëÿäè, öіííîñòі, іíøі îñîáèñòі ÿêîñòі, íàáóòі ó ïðî-
öåñі íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ òà ðîçâèòêó, ÿêі ìîæíà іäåíòèôіêóâà-
òè, ñïëàíóâàòè, îöіíèòè і âèìіðÿòè òà ÿêі îñîáà çäàòíà ïðîäå-
ìîíñòðóâàòè ïіñëÿ çàâåðøåííÿ îñâіòíüîї ïðîãðàìè àáî îêðåìèõ
îñâіòíіõ êîìïîíåíòіâ. Î÷іêóâàíі ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ є îñíîâíèì
îðієíòèðîì ÿê ïðè ïðîєêòóâàííі îñâіòíüîї ïðîãðàìè, òàê і ïðè
ïіäáîðі ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ òà îöіíêè.

Îñâіòíÿ ïðîãðàìà çàêëàäó îñâіòè – äîêóìåíò, ùî ìіñòèòü
êîìïëåêñ îñâіòíіõ êîìïîíåíòіâ, ñïëàíîâàíèõ òà îðãàíіçîâàíèõ
çàêëàäîì îñâіòè äëÿ äîñÿãíåííÿ ó÷íÿìè âèçíà÷åíèõ öієþ ïðî-
ãðàìîþ î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ, ÿêèé ðîçðîáëÿєòüñÿ і 
çàòâåðäæóєòüñÿ âіäïîâіäíî äî Çàêîíó [1].

Âèìîãè äî ðåçóëüòàòіâ, ñòðóêòóðè òà
óìîâ îñâîєííÿ îñâіòíüîї ïðîãðàìè ïî-
÷àòêîâîї çàãàëüíîї îñâіòè âðàõîâóþòü âі-
êîâі òà іíäèâіäóàëüíі îñîáëèâîñòі ó÷íіâ
íà ñòóïåíі ïî÷àòêîâîї çàãàëüíîї îñâіòè.

Îñíîâíîþ ìåòîþ îñâîєííÿ îñâіòíüîї
ïðîãðàìè є ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ î÷іêó-
âàíèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ, à íà їõ
îñíîâі êîìïåòåíöіé – çíàíü, óìіíü, íà-
âè÷îê, ñòàâëåíü, öіííîñòåé äëÿ âèðі-
øåííÿ æèòòєâèõ çàâäàíü.

Î÷іêóâàíі ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ îïèñóþòüñÿ íà ðіâíі ÿê îñâіò-
íüîї ïðîãðàìè â öіëîìó, òàê і êîæíîї êîíêðåòíîї îñâіòíüîї ãàëóçі.

Âèìîãè äî îáîâ’ÿçêîâèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ç òåõíî-
ëîãі÷íîї îñâіòíüîї  ãàëóçі çàçíà÷åíі â Äåðæàâíîìó ñòàíäàðòі ïî-
÷àòêîâîї îñâіòè (Äîäàòîê 6) і ïåðåäáà÷àþòü, ùî çäîáóâà÷ îñâіòè:

 âòіëþє òâîð÷èé çàäóì ó ãîòîâèé âèðіá;
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  äáàє ïðî âëàñíèé ïîáóò, çàäîâîëåííÿ âëàñíèõ ïîòðåá òà ïî-
òðåá òèõ, õòî éîãî îòî÷óє;

 åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóє ïðèðîäíі ìàòåðіàëè, äáàþ÷è ïðî íà-
âêîëèøíіé ñâіò;

 ïðàêòèêóє і òâîð÷î çàñòîñîâóє òðàäèöіéíі òà ñó÷àñíі ðåìåñëà 
[2].

Ïîíÿòòÿ «ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ» íå є àíòèòåçîþ òåðìіíà «êîì-
ïåòåíöії». Öå ïðîєêöіÿ єäèíîãî äіÿëüíіñíîãî ïіäõîäó äî îðãàíіçà-
öії îñâіòíüîãî ïðîöåñó. Çàäàíі ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ ñïðÿìîâàíі
íà ôîðìóâàííÿ ïåâíèõ êîìïåòåíöіé, ùî âіäîáðàæàþòü ìåòó ïðî-
ãðàìè, її î÷іêóâàíі ðåçóëüòàòè, äîñÿãíåííÿ ÿêèõ ìîæå áóòè îöі-
íåíî ëèøå ó ïðîöåñі óñïіøíîї òà ðåçóëüòàòèâíîї äіÿëüíîñòі.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÍÀÂ×ÀÍÍß І ÊÎÌÏÅÒÅÍÖІЇ
Результати навчання:

 є засобом вираження рівня компе-
тенції;

є формулюванням того, що, як очі-
кується, учень буде знати, розумі-
ти й бути в змозі продемонстру-
вати після завершення освіти на 
відповідному його рівні;

можуть ставитися до окремого
курсу (предмета) або до періоду
навчання;

 визначають учителі

Компетенції:
 представляють собою динаміч-
ну комбінацію знання, розуміння, 
умінь і навичок (включають зна-
ння, вміння, навички, установки,
мотивацію, цінності);

 їх розвиток є метою освітніх про-
грам;

 формуються з різних предметів і 
оцінюються на різних етапах;

 набувають учні.

Компонентами, з яких складаються
обов’язкові результати навчання, є:

 групи результатів навчання учнів, що охоплюють спо-
ріднені загальні результати;

 спільні для всіх рівнів загальної середньої освіти
загальні результати навчання учнів, через які реалізу-
ється компетентнісний потенціал галузі;

 конкретні результати навчання учнів, що визначають
їх навчальний прогрес за освітніми циклами. На їх
основі здійснюється вибір індивідуальної траєкторії
навчання.
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Íåîáõіäíî çàáåçïå÷óâàòè ïîñòіéíèé çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ç áîêó
ó÷íіâ ó ïðîöåñі ôîðìóâàííÿ î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ ç
ìåòîþ ìàêñèìàëüíî ìîæëèâîãî çàäîâîëåííÿ îñâіòíіõ ïîòðåá
ó÷íіâ і ïîñòіéíîãî âäîñêîíàëåííÿ òà ðîçâèòêó îñâіòíüîї ïðîãðàìè
çàêëàäó.

Äåðæàâíèé ñòàíäàðò ïåðåäáà÷àє îðãàíіçàöіþ îñâіòíüîãî ïðî-
öåñó іç çàñòîñóâàííÿì äіÿëüíіñíîãî ïіäõîäó  íà іíòåãðîâàíіé îñíî-
âі òà ç ïåðåâàæàííÿì іãðîâèõ ìåòîäіâ ó ïåðøîìó öèêëі (1–2 êëà-
ñè) òà íà іíòåãðîâàíî-ïðåäìåòíіé îñíîâі ó äðóãîìó öèêëі (3–4 
êëàñè).

Î÷іêóâàíі ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ є îðієíòèðîì ïіä ÷àñ âèáîðó
âèäіâ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.

Розрахунок витратних матеріалів
за допомогою дорослих розраховує орієнтовні 
витрати та кількість матеріалів для виготов-
лення виробу [2 ТЕО 3.1]

Робота з ескізами
читає та аналізує графічні зображення за до-
помогою дорослих та використовує їх у проце-
сі роботи [2 ТЕО 1.2]

Створення моделі виробу, його 
оздоблення

моделює, конструює та виготовляє виріб з 
готових елементів; виготовляє та оздоблює 
виріб відомими технологіями [4 ТЕО 1.4]

Представлення одержаного
результату власної або колектив-
ної діяльності та його оцінювання

представляє результат власної або колектив-
ної діяльності. Виконує самооцінку власної 
діяльності та намагається оцінити діяльність 
інших [4.ТЕО 1-1.4-11]

Створення виробу із застосуван-
ням технології традиційних та 

сучасних ремесел

самостійно виготовляє виріб, застосовуючи 
технології традиційних та сучасних ремесел 
(витинанка, аплікація, ліплення та інше) [4 
ТЕО 3-2.2-3]

Планування та виконання 
дії у власному побуті

самостійно планує та реалізовує трудові дії 
у власному побуті (ремонтує іграшки, книжки
відомими способами; доглядає за рослинами 
і тваринами; готує нескладні страви за рецеп-
тами; доглядає за одягом та взуттям) [4 ТЕО 
4-4.1-1]

Òåõíîëîãі÷íà îñâіòíÿ ãàëóçü íàéáіëüøîþ ìіðîþ ç óñіõ îñâіòíіõ
ãàëóçåé äîçâîëÿє àêòèâíî ðîçâèâàòè òâîð÷ó îñîáèñòіñòü ëþäèíè,
ÿêà ðîñòå. Òåõíîëîãі÷íà ãàëóçü ñïðèÿє âèõîâàííþ ðіçíîáі÷íî
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ðîçâèíåíîї îñîáèñòîñòі, äîïîìàãàє äèòèíі ïðîôåñіéíî âèçíà÷èòè-
ñÿ, íàâ÷àє ñàìîñòіéíîñòі, ôîðìóє òâîð÷å ñòàâëåííÿ äî ïðàöі.Òåõ-
íîëîãі÷íà îñâіòíÿ ãàëóçü àêóìóëþє çíàííÿ âñіõ øêіëüíèõ äèñ-
öèïëіí, ñïðèÿє ïåðåòâîðåííþ òåîðåòè÷íîãî çíàííÿ â äіÿëüíіñòü, 
ó êîíêðåòíó äіþ, ÿêà âòіëþєòüñÿ ó ñòâîðåíèõ ïðåäìåòàõ íàâêî-
ëèøíüîãî ñâіòó.

Òåõíîëîãі÷íà ãàëóçü ãîòóє ó÷íіâ äî æèòòÿ â ñóñïіëüñòâі ç ìå-
òîþ ÿêíàéøâèäøîї їõ àäàïòàöії. Íèíі ïàíóє óíіâåðñàëüíà òåõíî-
ëîãі÷íà êóëüòóðà, òîáòî õàé ÿêó á ðîáîòó ìè âèêîíóâàëè, ïîòðіá-
íî çíàòè òåõíîëîãіþ âèðîáíèöòâà і âèãîòîâëåííÿ. Àäæå 
òåõíîëîãіÿ íà åìïіðè÷íîìó (ïðàêòè÷íîìó) ðіâíі – öå ïåâíà ïî-
ñëіäîâíіñòü äіé ïðè âèãîòîâëåííі ÷îãîñü.

Äіÿëüíіñíèé ìåòîä íàâ÷àííÿ – öå îðãàíіçàöіÿ íàâ÷àëüíîãî 
ïðîöåñó, â ÿêîìó ãîëîâíå ìіñöå âіäâîäèòüñÿ àêòèâíіé і ðіçíîáі÷-
íіé, â ìàêñèìàëüíîìó ñòóïåíі ñàìîñòіéíіé ïіçíàâàëüíіé äіÿëü-
íîñòі øêîëÿðà. Îñíîâíà іäåÿ éîãî ïîëÿãàє â òîìó, ùî íîâі çíàííÿ 
íå äàþòüñÿ â ãîòîâîìó âèãëÿäі. Äіòè «âіäêðèâàþòü» їõ ñàìі â 
ïðîöåñі ñàìîñòіéíîї äîñëіäíèöüêîї äіÿëüíîñòі. Âîíè ñòàþòü ìà-
ëåíüêèìè â÷åíèìè, ùî ðîáëÿòü ñâîє âëàñíå âіäêðèòòÿ. Çàâäàííÿ
â÷èòåëÿ ïðè ââåäåííі íîâîãî ìàòåðіàëó ïîëÿãàє íå â òîìó, ùîá 
óñå íàî÷íî é äîñòóïíî ïîÿñíèòè, ïîêàçàòè òà ðîçïîâіñòè. Ó÷è-
òåëü ïîâèíåí îðãàíіçóâàòè äîñëіäíèöüêó ðîáîòó äіòåé, ùîá âîíè 
ñàìі äîäóìàëèñÿ äî âèðіøåííÿ ïðîáëåìè óðîêó і ñàìі ïîÿñíèëè, 

Механізмом реалізації діяльнісного підходу
навчання технологічної освітньої галузі є:
 інформаційні та комунікативні технології (комунікація

– спілкування);
 технологія, заснована на створенні навчальної ситуа-

ції (рішення задач, практично значущих для вивчення
навколишнього світу);

 технологія, заснована на реалізації проєктної діяль-
ності;

 технологія, заснована на основі рівневої диференціа-
ції навчання;

 технологія діяльнісного методу – методу, за якого дити-
на не отримує знання в готовому вигляді, а здобуває їх
сама в процесі власної навчально-пізнавальної діяль-
ності.
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ÿê òðåáà äіÿòè â íîâèõ óìîâàõ. Ïîðіâíÿєìî òðàäèöіéíèé і äіÿëü-
íіñíèé ïіäõîäè äî íàâ÷àííÿ.

ÒÐÀÄÈÖІÉÍÈÉ І ÄІßËÜÍІÑÍÈÉ ÏІÄÕÎÄÈ

Традиційний Компоненти навчальної 
діяльності Діяльнісний

Задається вчителем Мета – спрямована на ре-
зультат

У процесі проблематизації
забезпечується внутрішнє
прийняття мети

Використовуються зовнішні
мотиви

Мотиви – стимулюють до
діяльності Опора на внутрішні мотиви

Вибираються вчителем Засоби – способи здійснен-
ня діяльності Вибір спільний з учнями

Інваріантні, передбачені 
учителем

Дії – основний елемент
діяльності

Варіативні, можливість
індивідуального вибору

Рівень засвоєння знань Результат – кінцевий про-
дукт

Позитивні внутрішні
особистісні зміни

Порівняння результатив-
ності з еталонами

Оцінка – критерій досяг-
нення мети

Самооцінка на основі
застосування індивідуаль-
них еталонів досягнень

Äіÿëüíіñíèé ïіäõіä ñòâîðþє óìîâè äëÿ ñàìîñòіéíîї ðîáîòè
ó÷íіâ, ùî ïіäâèùóє åôåêòèâíіñòü âèêîðèñòàííÿ ÷àñó ïåäàãîãà.
Іíòåðàêòèâíі ìåòîäè â æîäíîìó ðàçі íå çàìіíþþòü ïîÿñíþâàëü-
íî-іëþñòðàòèâíі і ïðàêòè÷íі ìåòîäè ïðîâåäåííÿ çàíÿòü. Ïåðåòâî-
ðþâàëüíà äіÿëüíіñòü øêîëÿðіâ ç òåõíîëîãі÷íîї îñâіòíüîї ãàëóçі
ïåðåäáà÷àє îñâîєííÿ òåõíîëîãі÷íèõ ïðèéîìіâ òà àëãîðèòìіâ
ïðàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі ëèøå çà äîïîìîãîþ ðåïðîäóêòèâíîãî íà-
â÷àííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïîÿñíþâàëüíî-іëþñòðàòèâíèõ і ïðàê-
òè÷íèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ. Ó ïðîöåñі àêòèâíîї òà іíòåðàêòèâíîї
äіÿëüíîñòі ôîðìóþòüñÿ âìіííÿ òâîð÷î, íåñòàíäàðòíî âèðіøóâàòè
íàâ÷àëüíі çàâäàííÿ, âèíèêàє ïîçèòèâíà ìîòèâàöіÿ äî ïіçíàâàëü-
íîї äіÿëüíîñòі òà àêòèâíîї ðîáîòè; іíòåðåñ äî ïðåäìåòà ñïîíóêàє
äî ÷èòàííÿ, ùî ðîçøèðþє ïіçíàííÿ ó÷íіâ.
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Ñåðåä ðіçíîìàíіòòÿ âèäіâ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі (ìåòîäіâ, ïðè-
éîìіâ, òåõíіê òîùî) ìîæíà âèäіëèòè іíòåðàêòèâíі ìåòîäè íà-
â÷àííÿ, âèêîðèñòàííÿ ÿêèõ äîïîìàãàє ó÷íÿì óñâіäîìëåíî çàñâî-
þâàòè íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë, âêëþ÷àòèñÿ â äîñëіäæóâàíó 
ñèòóàöіþ, ïðèñòóïàòè äî àêòèâíèõ äіé, ïåðåæèâàòè ñòàí óñïіõó і 
âіäïîâіäíî ìîòèâóâàòè ñâîþ ïîâåäіíêó.

АКТИВНЕ НАВЧАННЯ ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ

Вчитель

Учень

Учень

Учень Вчитель

Учень

Учень

Учень

Äëÿ òîãî ùîá ìåòîäè÷íî ãðàìîòíî âèêîðèñòîâóâàòè іíòåðàê-
òèâíі ìåòîäè íà óðîêàõ òåõíîëîãії, íåîáõіäíî çðîçóìіòè їõ ïðè-
ðîäó і ñóòíіñòü. Іíòåðàêòèâíі ìåòîäè íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷àþòü çà-
ñòîñóâàííÿ ñïîñîáіâ ñïіëüíîї ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ ç 
ó÷èòåëåì, îäíå ç îäíèì, à òàêîæ ç íàâ÷àëüíèì ìàòåðіàëîì. Äî 
іíòåðàêòèâíèõ ìåòîäіâ ìîæóòü áóòè çàðàõîâàíі òàêі: ìåòîä íà-
â÷àëüíèõ ïðîєêòіâ, «ìîçêîâèé øòóðì», ðîëüîâі òà «äіëîâі» іãðè, 
äèñêóñіÿ, êåéñ-ìåòîä, êâåñò òà іí.

Іíòåðàêòèâíі ìåòîäè íàâ÷àííÿ є åôåêòèâíèìè â ïіäâèùåííі 
ìîòèâàöії äî íàâ÷àííÿ, äîñÿãíåííі øêîëÿðàìè ðåçóëüòàòіâ íà-
â÷àííÿ і, ÿê íàñëіäîê, ñïðèÿþòü ïіäâèùåííþ ðіâíÿ óñïіøíîñòі ç 
òåõíîëîãі÷íîї îñâіòíüîї ãàëóçі. Çàñòîñóâàííÿ çàâäàíü ç іíòåðàê-
òèâíèìè ìåòîäàìè íàâ÷àííÿ ñïðèÿє ïîëіïøåííþ âçàєìèí ó êëàñ-
íîìó êîëåêòèâі, ó ðîçðîáöі öèõ çàâäàíü âåëèêà óâàãà ïðèäіëÿєòü-
ñÿ ðîáîòі â ãðóïі і ïðîöåñó âçàєìîäії âñüîãî êëàñó. Іíòåðàêòèâíі 
ìåòîäè ñïðèÿþòü âèðîáëåííþ ó øêîëÿðіâ óìіííÿ ïðàöþâàòè â 
ãðóïі, âðàõîâóâàòè äóìêó ñïіâðîçìîâíèêà і çíàõîäèòè êîìïðî-
ìіñíå ðіøåííÿ, ïðîáóäæåííþ іíòåðåñó äî òåìè, ùî âèâ÷àєòüñÿ,
òèì ñàìèì ïіäâèùóþ÷è ïіçíàâàëüíó àêòèâíіñòü øêîëÿðіâ.
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Øèðîêå âèêîðèñòàííÿ òâîð÷îї òà ïðîєêòíîї äіÿëüíîñòі ïðè 
íàâ÷àííі òåõíîëîãії ñïðèÿє ðîçâèòêó іíіöіàòèâè, òâîð÷èõ çäіá-
íîñòåé øêîëÿðіâ. Â ó÷íіâ ôîðìóєòüñÿ ôóíêöіîíàëüíà ãðàìîò-
íіñòü. Âîíè íàáóâàþòü äîñâіäó êîëåêòèâíîї òðóäîâîї äіÿëüíîñòі,
â÷àòüñÿ âèçíà÷àòè ïîòðåáè â ðåçóëüòàòàõ ïðàöі, ïëàíóâàòè ñâîþ
äіÿëüíіñòü òà îöіíþâàòè ðåçóëüòàòè ñâîєї ïðàöі.

Відсоток
засвоєння матеріалу

5%

10%

20%

30%

50%

75%

100%
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Ïåðåâіðÿєìî ñåáå

1. Îêðåñëіòü ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ òà їõ ðîëü ó ïðîєêòóâàííі 
íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ç òåõíîëîãі÷íîї îñâіòíüîї ãàëóçі.
2. Âèñâіòëіòü òðàäèöіéíèé і äіÿëüíіñíèé ïіäõîäè äî íàâ÷àííÿ. 
Âèñëîâòå ñâîþ äóìêó ùîäî âèêîðèñòàííÿ êîæíîãî ç íèõ íà 
óðîêàõ ó ïðîöåñі âèâ÷åííÿ äèñöèïëіíè «òåõíîëîãі÷íà îñâіòíÿ 
ãàëóçü».

Âèêîðèñòàíі äæåðåëà

1.  Çàêîí Óêðàїíà «Ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâіòó» / Âіäî-
ìîñòі Âåðõîâíîї Ðàäè  (ÂÂÐ). – 2020. – № 31. – Ñ. 226.

2.  Äåðæàâíèé ñòàíäàðò ïî÷àòêîâîї îñâіòè. – Ïîñòàíîâà Êàáіíåòó 
Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè 21 ëþòîãî 2018 ð. № 87.
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   Іíòåãðàöіÿ îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíîëîãії» â êóðñі «ß äîñëіäæóþ ñâіò»
   Ôîðìóâàííÿ òâîð÷îãî îñâіòíüî- âèõîâíîãî ñåðåäîâèùà çàêëàäіâ 

çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè
   Ôîðìóâàííÿ åêîëîãі÷íîї êóëüòóðè â ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ
   STEM-òåõíîëîãії ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñі
   Ñïіëüíà äіÿëüíіñòü ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ
   Ôîðìóâàííÿ çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíèõ êîìïåòåíòíîñòåé â ó÷íіâ 

1–4 êëàñіâ íà óðîêàõ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» 
(Òåõíîëîãі÷íà îñâіòíÿ ãàëóçü)

   Ïðîєêòíі òåõíîëîãії â ïî÷àòêîâіé øêîëі. Âèìîãè äî îöіíþâàííÿ 
ïðîєêòіâ

  Îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ ç îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíîëîãії»

2.1. Іíòåãðàöіÿ îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíîëîãії»
â êóðñі «ß äîñëіäæóþ ñâіò»

Освіта – скарб; праця – ключ до нього.
Ï’єð Áóàñò

Ñó÷àñíà ñèñòåìà îñâіòè ñïðÿìîâàíà íà ôîðìóâàííÿ âèñîêîîñ-
âі÷åíîї, іíòåëåêòóàëüíî ðîçâèíåíîї îñîáèñòîñòі ç öіëіñíèì óÿâ-
ëåííÿì ïðî êàðòèíè ñâіòó, ç ðîçóìіííÿì ãëèáèíè çâ’ÿçêіâ ÿâèù
і ïðîöåñіâ, ÿêі âіäáóâàþòüñÿ äîâêîëà. Ïî÷àòêîâà øêîëà ñïðÿìî-
âàíà íà ôîðìóâàííÿ îñíîâ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі, ïіçíàâàëüíèõ
іíòåðåñіâ і ïіçíàâàëüíîї ìîòèâàöії; çà ñïðèÿòëèâèõ óìîâ íàâ÷àí-
íÿ âіäáóâàєòüñÿ ñòàíîâëåííÿ ñàìîñâіäîìîñòі і ñàìîîöіíêè äèòè-
íè. Ñóõîìëèíñüêèé ââàæàâ, ùî â íàâêîëèøíüîìó ñâіòі çíàéîìè-
òè äіòåé ç êîæíèì ïðåäìåòîì òðåáà â éîãî çâ’ÿçêàõ ç іíøèìè,
«âіäêðèòè éîãî òàê, ùîá øìàòî÷îê æèòòÿ çàãðàâ ïåðåä äіòüìè
óñіìà áàðâàìè âåñåëêè». Ïіçíàâàëüíà äіÿëüíіñòü äèòèíè ìîæëè-
âà ëèøå òàì, äå ñòâîðåíі ïåâíі óìîâè äëÿ її ðîçâèòêó. І â öüîìó 
âåëè÷åçíó ðîëü âіäіãðàє іíòåãðàöіÿ îñâіòíüîãî ïðîöåñó.

Іíòåãðàöіÿ – öå ïðîöåñ âçàєìîäії åëåìåíòіâ іç çàäàíèìè âëàñòè-
âîñòÿìè, ùî ñóïðîâîäæóєòüñÿ âñòàíîâëåííÿì, óñêëàäíåííÿì і çìіö-
íåííÿì іñòîòíèõ çâ’ÿçêіâ ìіæ öèìè åëåìåíòàìè íà îñíîâі äîñòàò-
íüîї ïіäñòàâè, ó ðåçóëüòàòі ÿêîї ôîðìóєòüñÿ іíòåãðîâàíèé îá’єêò
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(öіëіñíà ñèñòåìà) ç ÿêіñíî íîâèìè âëàñòèâîñòÿìè, ó ñòðóêòóðі ÿêîãî 
çáåðіãàþòüñÿ іíäèâіäóàëüíі âëàñòèâîñòі âèõіäíèõ åëåìåíòіâ.

Іíòåãðàöіÿ – öå ïіäïîðÿäêóâàííÿ єäèíîї ìåòè âèõîâàííÿ і íà-
â÷àííÿ îäíîòèïíèõ ÷àñòèí і åëåìåíòіâ çìіñòó, ìåòîäіâ і ôîðì ó ìåæ-
àõ îñâіòíüîї ñèñòåìè íà ïåâíîìó ùàáëі íàâ÷àííÿ. Іíòåãðîâàíå íà-
â÷àííÿ ïîçèòèâíî âïëèâàє íà ðîçâèòîê ñàìîñòіéíîñòі, ïіçíàâàëüíîї 
àêòèâíîñòі òà іíòåðåñіâ ó÷íіâ. Éîãî çìіñò, íàâ÷àëüíà äіÿëüíіñòü ó÷è-
òåëÿ ñïðÿìîâàíі äî îñîáèñòîñòі ó÷íÿ, òîìó ñïðèÿþòü âñåáі÷íîìó 
ðîçâèòêó éîãî çäіáíîñòåé, àêòèâіçàöії ðîçóìîâèõ ïðîöåñіâ.

Äіòè çà ñâîїìè ìîæëèâîñòÿìè ïіäãîòîâëåíі äî çàñâîєííÿ áіëüø 
ñêëàäíîãî ìàòåðіàëó é íà áіëüø âèñîêîìó ðіâíі, àëå ïî÷àòêîâà 
øêîëà â äåÿêèõ âèïàäêàõ íå äàє äîñòàòíüîãî íàâàíòàæåííÿ äëÿ 
іíòåëåêòóàëüíîї äіÿëüíîñòі äèòèíè, äëÿ çàäîâîëåííÿ її ïіçíà-
âàëüíîї ïîòðåáè і ïðàãíåííÿ äî іíòåëåêòóàëüíîї àêòèâíîñòі. Ñòî-
ñîâíî äî ñèñòåìè íàâ÷àííÿ «іíòåãðàöіÿ» ÿê ïîíÿòòÿ ìîæå ìàòè 
äâà çíà÷åííÿ:

 ïî-ïåðøå, öå ñòâîðåííÿ ó øêîëÿðіâ öіëіñíîãî óÿâëåííÿ ïðî 
íàâêîëèøíіé ñâіò (іíòåãðàöіÿ ðîçãëÿäàєòüñÿ ÿê ìåòà íàâ÷àííÿ);

 ïî-äðóãå, öå çíàõîäæåííÿ ñïіëüíîї ïëàòôîðìè çáëèæåííÿ 
ïðåäìåòíèõ çíàíü (іíòåãðàöіÿ – çàñіá íàâ÷àííÿ).

Іíòåãðàöіÿ ÿê ìåòà íàâ÷àííÿ ïîâèííà äàòè ó÷íåâі òі çíàííÿ, ÿêі 
âіäîáðàæàþòü âçàєìîçâ’ÿçêè îêðåìèõ ÷àñòèí ñâіòó ÿê ñèñòåìè, íà-

Конструктивну роль у процесах інтегрування відіграє мислен-
ня, основу якого складають операції аналізу й синтезу, а також 
комплекс основних прийомів мислення. До таких прийомів
належать: 
 порівняння (установлювання спільних і відмінних рис між пред-я

метами і явищами);
 аналогія (пошук часткової схожості між предметами і явищами);я
 асоціація (суб’єктивний образ об’єктивного зв’язку між предме-я

тами і явищами);
 узагальнення (виведення спільних ознак для предметів і явищя

певного класу);  
 абстрагування (виділення з усіх ознак, властивостей, зв’язківя

основних, найзагальніших);
 генералізація (узагальнення, перехід від окремого до загально-я

го);
 класифікація (розподіл за спільними ознаками);я
 систематизація (розподіл у визначеному порядку і зв’язку час-я

тин);
 перенесення засвоєних знань і вмінь на інші предмети та явища.
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â÷èòè äèòèíó ç ïåðøèõ êðîêіâ íàâ÷àííÿ óÿâëÿòè ñâіò ÿê єäèíå
öіëå, â ÿêîìó âñі åëåìåíòè âçàєìîïîâ’ÿçàíі. Іíòåãðàöіÿ òàêîæ – çà-
ñіá îòðèìàííÿ íîâèõ óÿâëåíü íà ñòèêó òðàäèöіéíèõ ïðåäìåòíèõ
çíàíü. Íàñàìïåðåä âîíà ïîêëèêàíà çàïîâíèòè íåçíàííÿ íà ñòèêó
âæå íàÿâíèõ äèôåðåíöіéîâàíèõ çíàíü, âñòàíîâèòè çâ’ÿçêè ìіæ
íèìè. Âîíà ñïðÿìîâàíà íà ðîçâèòîê åðóäèöії çäîáóâà÷іâ îñâіòè, íà
îíîâëåííÿ íàÿâíîї âóçüêîї ñïåöіàëіçàöії â íàâ÷àííі. Çàâäÿêè ïðè-
éîìàì іíòåãðàöії çðîñòàє ïіçíàâàëüíèé іíòåðåñ, äèòèíà ðîáèòü íîâå
âіäêðèòòÿ, âèðіøóє ïîñòàâëåíå çàâäàííÿ. Âîäíî÷àñ іíòåãðàöіÿ íå
ïîâèííà çàìіíèòè âèâ÷åííÿ êëàñè÷íèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ, âîíà
ìàє ëèøå ïîєäíàòè çíàííÿ, ÿêі îòðèìóє ó÷åíü, ó єäèíó ñèñòåìó.

Іíòåãðàöіÿ ìàє íà ìåòі çàêëàñòè îñíîâè öіëіñíîãî óÿâëåííÿ ïðî
ïðèðîäó і ñóñïіëüñòâî òà ñôîðìóâàòè â äèòèíè âëàñíå ñòàâëåííÿ äî
çàêîíіâ їõ ðîçâèòêó. Ðîçãëÿíóòè ïðåäìåò àáî ÿâèùå âñåáі÷íî: ç òî÷-
êè çîðó ëіòåðàòîðà, ìóçèêàíòà, õіìіêà, ôіçèêà, õóäîæíèêà òîùî.

Ïіä іíòåãðàöієþ â øèðîêîìó ñåíñі ðîçóìіþòü ïðîöåñ ñòàíîâ-
ëåííÿ öіëіñíîñòі. Âèçíà÷åííÿ іíòåãðàöії ÿê ïðîöåñó âçàєìîïðî-
íèêíåííÿ îçíà÷àє íå ðîç÷èíåííÿ îäíîãî â іíøîìó, à їõ єäíіñòü,
òîáòî çáåðåæåííÿ âçàєìîäіþ÷èõ ñèñòåì і íàëàãîäæåííÿ ìіæ íèìè
âçàєìíèõ êîíòàêòіâ.

Іíòåãðàöіÿ âèíèêàє òîäі, êîëè:
 є ðàíіøå íåçàëåæíі ðå÷і, ïðîöåñè, ÿâèùà;
 є îá’єêòèâíі ïåðåäóìîâè їõ îá’єäíàííÿ;
 îá’єäíàííÿ âіäáóâàєòüñÿ øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ іñòîòíèõ
âçàєìî çâ’ÿçêіâ, ÿêі âèçíà÷àþòü і çìіíþþòü ôóíêöіîíóâàííÿ
åëåìåíòіâ, ùî іíòåãðóþòüñÿ;

 ðåçóëüòàòîì îá’єäíàííÿ є ñèñòåìà, ÿêà ìàє âëàñòèâîñòі öіëіñ-
íîñòі.

Ðîçãëÿäàþ÷è ïðîáëåìó іíòåãðàöії ç ïîçèöії її ïðàêòè÷íîї ðåà-
ëіçàöії, ñëіä ïàì’ÿòàòè, ùî іíòåãðàöіÿ îñâіòíіõ ãàëóçåé – äàëåêî
íå ìåõàíі÷íèé ïðîöåñ, à іíòåãðîâàíèé íàâ÷àëüíèé êóðñ – öå íå
âèïàäêîâå îá’єäíàííÿ îêðåìèõ äèñöèïëіí. Àäæå, îá’єäíóþ÷è
çìіñò äâîõ àáî äåêіëüêîõ îñâіòíіõ ãàëóçåé, ìîæíà ïîðóøèòè ëî-
ãіêó і âíóòðіøíüîïðåäìåòíó íàñòóïíіñòü òієї ÷è òієї ãàëóçі, íà
îñíîâі ÿêîї çäіéñíþєòüñÿ іíòåãðàöіÿ. Êðіì òîãî, îáîâ’ÿçêîâî ñëіä
âðàõîâóâàòè, ùî çìіñò ãàëóçåé, ÿêі ïіäëÿãàþòü іíòåãðàöії, ïîâè-
íåí áóòè ïðèñóòíіì íà îäíàêîâîìó іíôîðìàöіéíîìó ðіâíі. Іíòå-
ãðàöіÿ – öå íå çìіíà äіÿëüíîñòі і íå ïðîñòå ïåðåíåñåííÿ çíàíü àáî
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äіé, ÿêі çàñâîїëè äіòè, ç îäíієї ãàëóçі â іíøó äëÿ ëіêâіäàöії íå-
ïðèєìíèõ ïîâòîðíèõ ïîÿñíåíü óæå âіäîìîãî, àáî äëÿ ïðèñêîðåí-
íÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, àáî äëÿ çàêðіïëåííÿ ïåðåíåñåííÿ çíàíü, 
óìіíü і íàâè÷îê. Ïðîöåñ òàêîãî ðîäó â ïåäàãîãіöі òà ìåòîäèöі 
òðàäèöіéíî íàçèâàєòüñÿ âèêîðèñòàííÿì âíóòðіøíüî- і ìіæïðåä-
ìåòíèõ çâ’ÿçêіâ ó íàâ÷àííі, ùî, çâè÷àéíî æ, є ïðîÿâîì òåíäåí-
öіé, ïåðåäóìîâ äî ìàéáóòíüîї іíòåãðàöії, àëå íіÿê íå ñàìîþ іíòå-
ãðàöієþ. Іíòåãðàöіÿ – öå ñòâîðåííÿ íîâîãî öіëîãî íà îñíîâі 
âèÿâëåíèõ îäíîòèïíèõ åëåìåíòіâ і ÷àñòèí ó êіëüêîõ ðàíіøå ðіç-
íèõ îäèíèöÿõ (íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòàõ, âèäàõ äіÿëüíîñòі òîùî), 
à ïîòіì ïðèñòîñóâàííÿ öèõ åëåìåíòіâ і ÷àñòèí òà їõ îá’єäíàííÿ 
â íå іñíóþ÷èé ðàíіøå ìîíîëіò îñîáëèâîї   ÿêîñòі. Іíòåãðàöіÿ – öå 
çàâæäè îáìåæåííÿ çàãàëüíîї îñâіòè çà ðàõóíîê її ñïåöіàëіçàöії.

Ó ïðàêòèöі ïî÷àòêîâîãî íàâ÷àííÿ òðåáà âèêîðèñòîâóâàòè, 
ðîçâèâàòè é óïðîâàäæóâàòè âíóòðіøíüî- і ìіæïðåäìåòíі çâ’ÿçêè 
ÿê «çîíó íàéáëèæ÷îãî ðîçâèòêó» äëÿ ïîäàëüøîãî ïîñòóïîâîãî òà 
îáåðåæíîãî âèêîðèñòàííÿ іíòåãðàöії îñâіòíіõ ãàëóçåé.

Øêіëüíîþ ïðàêòèêîþ і íàóêîâèìè äîñëіäæåííÿìè â÷åíèõ 
(À.ß. Äàíèëþê, Â.Ò. Ôîìåíêî, Ê.Þ. Êîëåñіíà, À.Ã. Êóçíєöîâ òà 
іí.) äîâåäåíî, ùî çìіñò íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó ìîæå çäіéñíþâà-
òèñÿ íà ðіçíèõ ðіâíÿõ іíòåãðàöії òà ðіçíèìè ïіäõîäàìè. Ðîçðіçíÿ-
þòü òðè ðіâíі іíòåãðàöії: âíóòðіøíüîïðåäìåòíà, ìіæïðåäìåòíà,
òðàíñïðåäìåòíà (òàáë. 1).

Òàáëèöÿ 1

Рівні інтеграції Ступінь інтеграції 
змісту

Технологія інтеграції змісту та особли-
вості побудови процесу вивчення

Внутрішньопред-
метна високий

Укрупнення дидактичних одиниць змісту 
предмета (інтегрованого курсу).
Особливість: вихідна проблема не втра-
чається з поля зору учнів, розширю-
ється і поглиблюється коло пов’язаних
з нею знань. Відбувається дедалі більше
ускладнення співвідношень елементів, по-
глиблення пізнання

Міжпредметна слабкий Використання міжпредметних зв’язків:

Горизонтальний тематизм. За змістовну
одиницю навчання береться тема, яка 
може бути пов’язана з темами інших на-
вчальних дисциплін. Міжпредметні зв’язки
встановлюються за складом наукових 
знань.
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Рівні інтеграції Ступінь інтеграції 
змісту

Технологія інтеграції змісту та особли-
вості побудови процесу вивчення

Особливість: включається епізодично
матеріал інших предметів; зберігається
самостійність кожного предмета зі своїми
цілями, завданнями, програмою; загалом
зберігається програма уроку

середній

Вертикальний тематизм. Об’єднання де-
кількох шкільних предметів за принципом
«діалог на задану тему». Тема містить
у собі конкретний зміст, образ, емоційний
стан, моральний та етичний сенс. Вона
як ключова фраза проходить через кілька
уроків протягом тижня.
Особливість: тема може бути розглянута
на програмному навчальному матеріалі,
або вводиться додатковий матеріал на
розсуд учителя; приділяється різна кіль-
кість часу: від 5 хвилин і більше; втілення
на уроці по-різному: інший підхід до розбо-
ру твору, нове образне порівняння і асо-
ціація, нові вправи або творчі завдання,
коротка бесіда за змістом теми, невелике
зауваження, акцент у процесі пояснення,
проблемний діалог, пояснення

високий

Інтегрований курс. Об’єднання декількох
навчальних предметів навколо певної
стрижневоі теми або головних понять.
Особливість: предметом аналізу є багато-
планові об’єкти, інформація про сутність
яких міститься в різних навчальних дис-
циплінах; цілісність педагогічної системи,
співвідношення цілого і складових його
частин, а також взаємозалежність частин
і зв’язку між ними; вихідна проблема не
втрачається з поля зору учнів, розширю-
ється і поглиблюється коло пов’язаних
з нею знань. Відбувається дедалі більше
ускладнення співвідношень елементів,
поглиблення пізнання; зближення блоків
у часі може призвести до іншої форми
організації навчального процесу: навчаль-
ний день, навчальний тиждень.

Транспредметна високий

Об’єднання в єдине ціле змісту освітніх га-
лузей початкового навчання, організоване
по другому рівню інтеграції, з вмістом до-
даткової освіти



71

Âíóòðіøíüîïðåäìåòíà іíòåãðàöіÿ ìàє ñïіðàëüíó ñòðóêòóðó. 
Çìіñò ïîñòóïîâî çáàãà÷óєòüñÿ íîâèìè âіäîìîñòÿìè, çâ’ÿçêàìè
і çàëåæíîñòÿìè. Îñîáëèâіñòü öієї ôîðìè ïîëÿãàє â òîìó, ùî ó÷íі, 
íå âòðà÷àþ÷è ç ïîëÿ çîðó âèõіäíîї ïðîáëåìè, ðîçøèðþþòü і ïî-
ãëèáëþþòü êîëî ïîâ’ÿçàíèõ ç íåþ çíàíü.

Íàïðèêëàä, âèâ÷àþ÷è òåìó «ßêі îðãàíè óòâîðþþòü äèõàëüíó 
ñèñòåìó» ç іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» (3 êë), ó÷íі 
îçíàéîìëþþòüñÿ ç áóäîâîþ äèõàëüíîї ñèñòåìè òà її ôóíêöіÿìè. 
Äëÿ òîãî ùîá ó÷íі êðàùå ðîçóìіëè, ÿê âіäáóâàєòüñÿ ïðîöåñ äèõàí-
íÿ, äîöіëüíî çàïðîïîíóâàòè їì âèãîòîâèòè ìîäåëü äèõàëüíîї ñèñòå-
ìè (Äîäàòîê 3. «Ïðèêëàäè іíòåãðàöії»). Ñòâîðþþ÷è ìîäåëü, ó÷íі 
âèâ÷àþòü ôîðìó îðãàíіâ, âèâ÷àþòü ìіñöå їõ ðîçìіùåííÿ â ñèñòåìі, 
ïіäáèðàþòü ìàòåðіàëè. Çìàéñòðóâàâøè ìîäåëü, äåìîíñòðóþòü і ïî-
ÿñíþþòü ïðîöåñ äèõàííÿ.

Öåé ïðèêëàä äåìîíñòðóє âíóòðіøíüîïðåäìåòíó іíòåãðàöіþ îñâіò-
íіõ ãàëóçåé, ÿêі îá’єäíóє êóðñ: òåõíîëîãі÷íîї і ïðèðîäíè÷îї ãàëóçі.

Ìіæïðåäìåòíà іíòåãðàöіÿ ïðîÿâëÿєòüñÿ ó âèêîðèñòàííі çàêî-
íіâ, òåîðіé, ìåòîäіâ îäíієї íàâ÷àëüíîї äèñöèïëіíè ïіä ÷àñ âèâ÷åí-
íÿ іíøîї. Ñòðóêòóðà ñó÷àñíîãî íàóêîâîãî çíàííÿ ôîðìóєòüñÿ çà 
÷îòèðìà ñôåðàìè: ïðèðîäíè÷і çíàííÿ, òåõíîëîãі÷íі çíàííÿ, ñî-
öіîçíàííÿ òà ãóìàíіòàðíі çíàííÿ.

Îá’єêòèâíî çàêëàäåíі âíóòðіøíüîïðåäìåòíі çâ’ÿçêè ìіæ ðіçíè-
ìè ãàëóçÿìè ñïðèÿþòü і ïðèðîäíîìó âñòàíîâëåííþ ìіæïðåäìåò-
íèõ çâ’ÿçêіâ.

Ìіæïðåäìåòíà іíòåãðàöіÿ çàñíîâàíà íà âçàєìîïðîíèêíåííі
çìіñòó ðіçíèõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïëіí і ñòâîðåííі єäèíîãî îñâіò-
íüîãî ïðîñòîðó, ÿêèé âîëîäіє öіëіñíèì ïîòåíöіàëîì ðîçâèòêó çà 
äîïîìîãîþ âèêîðèñòàííÿ іííîâàöіéíèõ ïåäàãîãі÷íèõ і äèäàêòè÷-
íèõ ìåòîäіâ òà îðãàíіçàöіéíèõ ôîðì íàâ÷àííÿ і ôîðìóâàííÿ êîì-
ïåòåíöіé.

Ç óðàõóâàííÿì âіêîâèõ îñîáëèâîñòåé ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ 
ó ðàçі îðãàíіçàöії іíòåãðîâàíîãî íàâ÷àííÿ ç’ÿâëÿєòüñÿ ìîæëè-
âіñòü ïîêàçàòè ñâіò ó âñüîìó éîãî ðіçíîìàíіòòі іç çàëó÷åííÿì ðіç-
íèõ çíàíü: ìàòåìàòèêè, ïðèðîäîçíàâñòâà, òåõíîëîãіé, ëіòåðàòó-
ðè, ìóçèêè, æèâîïèñó, – ùî ñïðèÿє åìîöіéíîìó ðîçâèòêó 
îñîáèñòîñòі äèòèíè òà ôîðìóâàííþ її òâîð÷îãî ìèñëåííÿ.

Íàïðèêëàä, íà óðîöі ìàòåìàòèêè äіòè îçíàéîìëþþòüñÿ ç îäè-
íèöÿìè ÷àñó (ñåêóíäà, õâèëèíà, ãîäèíà, äîáà, òèæäåíü). Äàíі 



72

ïîíÿòòÿ çàêðіïëþþòüñÿ ó ïðîöåñі âèâ÷åííÿ òåìè ç іíòåãðîâàíîãî
êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ïðè ïðîâåäåííі äîñëіäæåíü ó ïðèðîäі
(ñïîñòåðåæåííÿ çà êâіòàìè, ÿêі ìàþòü ñâіé ÷àñ, êîëè їõ ïåëþñòêè
âіäêðèâàþòüñÿ і çàêðèâàþòüñÿ), ñêëàäàííÿ ðåæèìó äíÿ òîùî. 
Ìіöíîìó çàñâîєííþ îäèíèöü ÷àñó ñïðèÿє êîíñòðóþþâàííÿ ìîäå-
ëі ãîäèííèêà, à éîãî âèêîðèñòàííÿ â íàî÷íî- ïðàêòè÷íіé äіÿëü-
íîñòі äàє çìîãó ïîãëèáèòè îòðèìàíі çíàííÿ òà âіäïðàöþâàòè íà-
âè÷êè ðîçâ’ÿçàííÿ æèòòєâèõ ñèòóàöіé. Ïîãëèáèòè çíàííÿ òà
âìіííÿ ç ìîâíî- ëіòåðàòóðíîї ãàëóçі ó÷íі çìîæóòü, âèãîòîâèâøè
ëåïáóê «Ðåæèì äíÿ». Ó÷èòåëü ïðîïîíóє їì ðîçêàçàòè ïðî îñî-
áèñòèé ðåæèì äíÿ òà ïîìіðêóâàòè, äëÿ ÷îãî ëþäÿì ïîòðіáåí ðîç-
ïîðÿäîê äíÿ. (Äîäàòîê 3. Ëåïáóê «Ðîçïîðÿäîê äíÿ»).

Ìіæïðåäìåòíà іíòåãðàöіÿ áåçïîñåðåäíüî çàëåæèòü âіä äîñëі-
äæóâàíîãî îá’єêòà. Îçíàéîìëþþ÷è äðóãîêëàñíèêіâ íà óðîöі
«ß äîñëіäæóþ ñâіò» ç òåìîþ «ßêі áóâàþòü çâóêè òà ÿê âîíè ïî-
øèðþþòüñÿ», ó÷èòåëü âèêîðèñòîâóє ïðèéîìè іíòåãðàöії:

 ç îñâіòíüîї ãàëóçі «Ïðèðîäîçíàâñòâî»: ðîçðіçíÿþòü çâóêè
ïðèðîäè; ç’ÿñîâóþòü, ÿê ïîøèðþþòüñÿ çâóêè;

 ç îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíîëîãії»: ìàéñòðóþòü ìóçè÷íі іíñòðó-
ìåíòè – ìàðàêàñ, êèâèöþ, øåéêåð, áàðàáàí òà іíøі (Äîäà-
òîê 5. Ïðîєêò «Êëàñíèé îðêåñòð»);

 ç îñâіòíüîї ãàëóçі «Ìèñòåöòâî»: ãðàþòü íà ìóçè÷íèõ іíñòðó-
ìåíòàõ; ðîçïіçíàþòü çâóêè (ãó÷íі, òèõі, ãëóõі òîùî); ðîáëÿòü
ñïðîáè íàìàëþâàòè çâóê;

 ç ìîâíî- ëіòåðàòóðíîї ãàëóçі: ïðåäñòàâëÿþòü âèãîòîâëåíі ìó-
çè÷íі іíñòðóìåíòè, ðîçïîâіäàþòü ïðî íèõ.

Âèùèé ðіâåíü іíòåãðàöії çìіñòó ìîæå áóòè îõàðàêòåðèçîâàíèé
ÿê îá’єäíàííÿ â єäèíå öіëå çìіñòó ðіçíèõ îñâіòíіõ ãàëóçåé ïî÷àò-
êîâîї øêîëè çі çìіñòîì îñâіòè, ÿêó îòðèìóþòü äіòè ïîçà øêî-
ëîþ,– òðàíñïðåäìåòíà іíòåãðàöіÿ.

Ó÷íі â÷àòüñÿ ïðàöþâàòè ç äîäàòêîâèìè äæåðåëàìè іíôîðìà-
öії: ÇÌІ, ñëîâíèêàìè, äîâіäíèêàìè, ìàòåðіàëàìè іíòåðíåòó, ðîç-
øèðþþòü ñâîї çíàííÿ â òіé ÷è òіé ãàëóçі çíàíü, âіäâіäóþ÷è ãóðò-
êè, ñåêöії, ôàêóëüòàòèâè.

Ïðèêëàäîì òðàíñïðåäìåòíîї іíòåãðàöії â 1 êëàñі є ïðîєêò
«Áëàãîäіéíèé ÿðìàðîê», ðåàëіçàöіÿ ÿêîãî âіäáóâàєòüñÿ â ìåæàõ 
іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» íà çàíÿòòÿõ òåõíîëîãі÷-
íîї îñâіòíüîї ãàëóçі. Ó ïðîöåñі ðåàëіçàöії öüîãî ïðîєêòó іíòåãðó-
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þòüñÿ îñâіòíі ãàëóçі: ìàòåìàòè÷íà, ìîâíî- ëіòåðàòóðíà, ïðèðîä-
íè÷à, òåõíîëîãі÷íà, ãðîìàäÿíñüêà òà іñòîðè÷íà, ìèñòåöüêà.
Âèãîòîâëÿþ÷è âèðîáè äëÿ áëàãîäіéíîãî ÿðìàðêó, äіòè ìàòèìóòü 
ìîæëèâіñòü çàñòîñóâàòè íàáóòі çíàííÿ òà âìіííÿ ïіä ÷àñ êóðñіâ 
çà âèáîðîì, ôàêóëüòàòèâíèõ çàíÿòü òà íà ãóðòêîâèõ çàíÿòòÿ
(Äîäàòîê 4. Ïðîєêò «Áëàãîäіéíèé ÿðìàðîê»).

Âèùåçàçíà÷åíі ïðèêëàäè ïіäòâåðäæóþòü, ùî іíòåãðàöіÿ – öå 
ïðèðîäíèé âçàєìîçâ’ÿçîê íàóê, íàâ÷àëüíèõ äèñöèïëіí, ðîçäіëіâ 
і òåì ðіçíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ íà îñíîâі ïðîâіäíîї іäåї і ïðî-
âіäíèõ ïîëîæåíü ç ãëèáîêèì, ïîñëіäîâíèì, áàãàòîãðàííèì ðîç-
êðèòòÿì äîñëіäæóâàíèõ ïðîöåñіâ òà ÿâèù.

Îñêіëüêè іíòåãðàöіÿ – öå íå ñàìîöіëü, à ïåâíà ñèñòåìà äіÿëü-
íîñòі â÷èòåëÿ, òî ïîâèíåí áóòè é î÷іêóâàíèé ðåçóëüòàò іíòåãðî-
âàíîãî íàâ÷àííÿ, ÿêèé ïðîÿâëÿєòüñÿ â çðîñòàííі ïіçíàâàëüíîãî 
іíòåðåñó ó÷íіâ, ó áàæàííі àêòèâíîї òà ñàìîñòіéíîї ðîáîòè íà óðî-
öі і â ïîçàóðî÷íèé ÷àñ. Ó÷íі ðåàëіçóþòüñÿ ó òâîð÷іé äіÿëüíîñòі, 
ðåçóëüòàòîì ÿêîї ìîæóòü áóòè їõíі âëàñíі âіðøі, ìàëþíêè, ïàí-
íî, âèðîáè, áóêëåòè, ìîäåëі, ÿêі є âіäîáðàæåííÿì îñîáèñòіñíîãî 
ñòàâëåííÿ äî òèõ ÷è òèõ ÿâèù і ïðîöåñіâ.

Іíòåãðàöіÿ ïðåäìåòіâ ñïðèÿє çàãàëüíîìó ðîçâèòêó äèòèíè é 
áіëüø ãëèáîêîìó âèâ÷åííþ òåì íà óðîöі, ôîðìóâàííþ öіëіñíîї 
êàðòèíè ñâіòó â äіòåé, ðîçóìіííÿ çâ’ÿçêіâ ìіæ ÿâèùàìè â ïðè-
ðîäі, ñóñïіëüñòâі і ñâіòі çàãàëîì. Âîíà ñïðèÿє çíÿòòþ íàïðóãè, 
ïåðåâàíòàæåííÿ, ñòîìëåíîñòі ó÷íіâ çà ðàõóíîê ïåðåêëþ÷åííÿ 
їõ íà ðіçíîìàíіòíі âèäè äіÿëüíîñòі â ïðîöåñі óðîêó.

Ìàéæå âñі îñâіòíі ãàëóçі âîëîäіþòü іíòåãðîâàíèì ïîòåíöіà-
ëîì. Óñïіõ ó ðîçâèòêó äèòèíè, ó ôîðìóâàííі êëþ÷îâèõ êîìïå-
òåíöіé çàëåæèòü íàñàìïåðåä âіä îðãàíіçàöії ïіçíàâàëüíîї äі-
ÿëüíîñòі íà óðîöі. Ñòðóêòóðà іíòåãðîâàíèõ óðîêіâ âіäðіç íÿєòüñÿ: 
÷іòêіñòþ, êîìïàêòíіñòþ, ñòèñëіñòþ, ëîãі÷íîþ âçàєìîçóìîâëå-
íіñòþ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó íà êîæíîìó åòàïі óðîêó, âåëè-
êîþ іíôîðìàòèâíîþ єìíіñòþ ìàòåðіàëó. Çà îñíîâó іíòåãðàöії 
ìîæå áóòè âçÿòèé áóäü-ÿêèé óðîê ç éîãî óñòàëåíîþ ñòðóêòó-
ðîþ òà ëîãіêîþ ïðîâåäåííÿ, äå âèêîðèñòîâóþòüñÿ çíàííÿ, ðå-
çóëüòàòè àíàëіçó, ïîíÿòòÿ ç òî÷êè çîðó іíøèõ íàóê, іíøèõ 
îñâіòíіõ ãàëóçåé.
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Ïëàíóþ÷è іíòåãðîâàíèé óðîê, íåîáõіäíî:
 âèçíà÷èòè ãàëóçі çíàíü, іíòåãðóâàííÿ ÿêèõ ñïðèÿòèìå ñòâî-
ðåííþ â äèòèíè öіëіñíîãî óÿâëåííÿ ïðî îá’єêò âèâ÷åííÿ;

 ïðîàíàëіçóâàòè і âіäіáðàòè ç öèõ ãàëóçåé òàêèé çìіñò, іíòå-
ãðàöіÿ ÿêîãî íàéáіëüø âàæëèâà;

 âðàõîâóâàòè ïðîãðàìîâі âèìîãè і âіêîâі îñîáëèâîñòі äіòåé;
 âèçíà÷èòè îñíîâíèé ïðèíöèï ïîáóäîâè ñèñòåìè іíòåãðîâà-
íèõ çàíÿòü (íàïðèêëàä, òåìàòè÷íèé) і ðîçïîäіëèòè çàâäàííÿ
і çìіñòîâèé ìàòåðіàë çàíÿòü âіäïîâіäíî äî íüîãî;

 âèêîðèñòîâóâàòè ðіçíîìàíіòíі âèäè äіÿëüíîñòі, ÿêі ìàþòü
ìîæëèâіñòü âçàєìîäіÿòè îäíі ç îäíèìè;

 âðàõîâóâàòè îñîáëèâîñòі ôîðìóâàííÿ ðіçíèõ âèäіâ ìèñëåí-
íÿ, âèêîðèñòîâóâàòè âåëèêó êіëüêіñòü ðіçíîìàíіòíîãî íà-
î÷íîãî ìàòå ðіàëó;

 âðàõîâóâàòè îñîáèñòіñíî îðієíòîâàíèé ïіäõіä ó ïðîöåñі ïî-
áóäîâè, îðãàíіçàöії òà ïðîâåäåííÿ іíòåãðîâàíèõ çàíÿòü і ïðî-
єêòіâ.

Âèêîðèñòàííÿ іíòåãðîâàíèõ óðîêіâ ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ ïîçíà-
÷àєòüñÿ íà éîãî ðåçóëüòàòèâíîñòі. Çíàííÿ íàáóâàþòü ñèñòåìíîñ-
òі, óìіííÿ ñòàþòü óçàãàëüíåíèìè, êîìïëåêñíèìè, ïîñèëþєòüñÿ
ñâіòîãëÿäíà ñïðÿìîâàíіñòü ïіçíàâàëüíèõ іíòåðåñіâ ó÷íіâ, åôåê-
òèâíіøå ôîðìóþòüñÿ їõíі ïåðåêîíàííÿ і äîñÿãàєòüñÿ âñåáі÷íèé 
ðîçâèòîê îñîáèñòîñòі.

Ìîæëèâіñòü і íåîáõіäíіñòü ïðîâåäåííÿ іíòåãðîâàíèõ óðîêіâ 
ç êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò», äî ÿêîãî âõîäèòü òåõíîëîãі÷íà îñâіò-
íÿ ãàëóçü, îáóìîâëåíà   ÿê ñïіëüíіñòþ їõíüîї òåìàòèêè і çìіñòó,
òàê і єäíіñòþ öіëåé і çàâäàíü ç ðîçâèòêó ðîçóìîâîãî ïîòåíöіàëó
ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ, їõíüîãî ïðàêòè÷íîãî іíòåëåêòó.

На сучасному етапі розрізняють три форми
інтеграції: повну, часткову і блокову (модульну).
 Повна – злиття навчального матеріалу в єдиному 

курсі.
 Часткова – злиття більшої частини навчального мате-

ріалу з виділенням специфічних розділів.
 Блокова, або модульна, – побудова автономних блоків 

(модулів) із самостійними програмами чи розділами 
загальної програми.
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Ñïåöèôі÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè іíòåãðàöії îñâіòíіõ ãàëóçåé 
ç òåõíîëîãі÷íîþ ãàëóççþ є:

âçàєìîçâ’ÿçîê äàíèõ äèñöèïëіí;
 âçàєìîçâ’ÿçîê ìіæ ðîçâèòêîì ïàì’ÿòі, ëîãі÷íèì ìèñëåííÿì 
і ïðàêòè÷íîþ äіÿëüíіñòþ;

 ïðàêòè÷íà ñïðÿìîâàíіñòü – îñíîâà íàâ÷àííÿ âñіõ íàóê, 
îáîâ’ÿçêîâèé êîìïîíåíò іíòåãðîâàíèõ óðîêіâ.
Іíòåãðàöіÿ äîçâîëÿє ðåàëіçóâàòè îäèí ç íàéâàæëèâіøèõ ïðèí-

öèïіâ äèäàêòèêè – ïðèíöèï ñèñòåìíîñòі íàâ÷àííÿ. Âîíà ñòâîðþє 
îïòèìàëüíі óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ìèñëåííÿ, ðîçâèâàþ÷è ëîãі÷-
íіñòü, ãíó÷êіñòü, êðèòè÷íіñòü. Іíòåãðàöіÿ ñïðèÿє ðîçâèòêó ñèñ-
òåìíîãî ñâіòîãëÿäó, ãàðìîíіçàöії îñîáèñòîñòі ó÷íіâ. Çìåíøóєòüñÿ
áàãàòîïðåäìåòíіñòü, ðîçøèðþþòüñÿ і ïîãëèáëþþòüñÿ ìіæïðåä-
ìåòíі çâ’ÿçêè, ç’ÿâëÿєòüñÿ ìîæëèâіñòü îòðèìàòè áіëüøèé îáñÿã 
çíàíü. Іíòåãðàöіÿ є çàñîáîì ìîòèâàöії íàâ÷àííÿ øêîëÿðіâ, äîïî-
ìàãàє àêòèâіçóâàòè ïіçíàâàëüíó äіÿëüíіñòü ó÷íіâ, ñïðèÿє ðîçâèò-
êó òâîð÷îñòі.

Ïåðåâіðÿєìî ñåáå

1.  Ùî îçíà÷àє іíòåãðîâàíå íàâ÷àííÿ? ßêі öіëі і çàâäàííÿ âîíî 
ïåðåä ñîáîþ ñòàâèòü?

2. Óêàæіòü îñîáëèâîñòі іíòåãðîâàíîãî íàâ÷àííÿ.
3. Íàâåäіòü ïðèêëàäè ôîðì іíòåãðàöії.
4.  Çàçíà÷òå ïëþñè é ìіíóñè іíòåãðîâàíîãî íàâ÷àííÿ. Ñâîþ 

äóìêó îáґðóíòóéòå.

Âèêîðèñòàíі äæåðåëà

1.  Áåõ І. Іíòåãðàöіÿ ÿê îñâіòíÿ ïåðñïåêòèâà // Ïî÷àòêîâà øêî-
ëà. – 2002. – № 5. – Ñ. 5–6.

2.  Іâàí÷óê Ì. Іíòåãðîâàíèé óðîê ÿê ñïåöèôі÷íà ôîðìà îðãàíіçà-
öії íàâ÷àííÿ // Ïî÷àòêîâà øêîëà. – 2004. – № 5. – Ñ. 10–13.

3.  Êîñòþê Í.Ò. Îá’єêòèâíà çóìîâëåíіñòü і äіàëåêòèêà іíòåãðàöії 
ñó÷àñíîãî íàóêîâîãî çíàííÿ. – Ê.: Âèùà øêîëà, 1998. – 327 ñ.

4.  Ñîâà Ì. Ôіëîñîôñüêî- êóëüòóðîëîãі÷íі îñíîâè іíòåãðàöії çíàíü 
// Ðіäíà øêîëà. – 2002. – № 5. – Ñ. 33–36.

5.  https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv- posukovo-
doslidnicka- dialnist-ditej- doskilnogo-viku-260299.html
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2.2. Ôîðìóâàííÿ òâîð÷îãî îñâіòíüî- âèõîâíîãî
ñåðåäîâèùà çàêëàäіâ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè

Нехай учитель поспішає до дітей, радіє кожній
зустрічі з ними, тоді й діти поспішатимуть у школу
і щиро радітимуть кожній зустрічі зі своїм учителем.

Øàëâà Àìîíàøâіëі

Âіê äіòåé, ÿê ìîëîäøèõ, òàê і ñòàðøèõ, є ñïðèÿòëèâèì äëÿ
ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó öіííіñíèõ æèòòєâèõ îðієíòàöіé ÿê
ñòіéêèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñòåé, ùî ìàє âåëèêå çíà÷åííÿ ó ñòà-
íîâëåííі їõ ñâіòîãëÿäó é ñàìîðîçâèòêó. Íîðìè îñâіòè є ñòàíäàð-
òàìè ìіíіìàëüíîñòі, òîáòî âîíè ôіêñóþòü ìіíіìàëüíèé îáñÿã
çîáîâ’ÿçàíü, ÿêі áåðå íà ñåáå äåðæàâà.

Ïðîáëåìà ñòâîðåííÿ òâîð÷îãî îñâіòíüî- âèõîâíîãî ñåðåäîâèùà
ïîñіäàє ïðîâіäíå ìіñöå ñåðåä ðîçãëÿäóâàíèõ ó ñó÷àñíіé ïåäàãîãі÷-
íіé íàóöі – çóìîâëåíà ñïðÿìîâàíіñòþ ðåçóëüòàòіâ äîñëіäæåííÿ
íà ðîçâ’ÿçàííÿ íàÿâíèõ ó ïåäàãîãі÷íіé íàóöі òà ïðàêòèöі ñóïå-
ðå÷íîñòåé ìіæ ñîöіàëüíèì çàìîâëåííÿì íà ôîðìóâàííÿ òâîð÷îãî
îñâіòíüî- âèõîâíîãî ñåðåäîâèùà òà ðіâíåì ìåòîäîëîãі÷íîãî é òåî-

Творче освітньо- виховне середовище передбачає
вихід за межі унормування шкільної освіти в тому 
чи іншому напрямку розвитку і спирається на такі
дидактичні засади:
 соціальна ефективність, тобто відповідність сучас-

ним потребам суспільства у навчанні та вихованні 
молоді, у підготовці її до виконання суспільно зна-
чущих завдань;

 адекватність змісту віковим закономірностям розвитку 
дитини; особистісна зорієнтованість, яка передбачає 
насамперед розвиток людини з урахуванням її можли-
востей і потреб;

 сприяння її соціалізації та самореалізації;
 діяльнісний характер змісту, зокрема його спрямова-

ність на формування в учнів як специфічно- предметних 
видів діяльності, так і загально- пізнавальних, процесу-
альних;

 цілісність і системність змісту, що означає наявність 
універсальних структур і зв’язків між ними;

 структурованість, соціально- гуманістична спрямова-
ність.
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ðåòè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ öüîãî çàìîâëåííÿ і âèêëèêàíà íèçêîþ 
ïðè÷èí ïîëіòè÷íîãî, ñîöіàëüíî- åêîíîìі÷íîãî òà ñîöіàëüíî- 
ïñèõîëîãі÷íîãî ñïðÿìóâàíü.

Âèâ÷åííÿ ìàñîâîї ïðàêòèêè íàâ÷àííÿ ñâіä÷èòü, ùî îñòàííіìè 
ðîêàìè çà óìîâ ïåðåõіäíîãî ñóñïіëüñòâà òà ðåôîðìóâàííÿ ñèñòå-
ìè øêіëüíîї îñâіòè, ïîøèðåííÿ ìàñîâîї êóëüòóðè, ïîñèëåííÿ 
âïëèâó çàñîáіâ ìàñîâîї іíôîðìàöії íà ñó÷àñíó îñâіòíþ ñèñòåìó 
іíòåðåñ ó÷íіâ äî ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ïîñòóïîâî çíèæóєòüñÿ.

Òîìó ñòâîðåííÿ òâîð÷îãî îñâіòíüî- âèõîâíîãî ñåðåäîâèùà ó íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ îñîáëèâî âàæëèâå äëÿ òèõ äіòåé, ÿêі ïî÷àëè 
â íèõ ó÷èòèñÿ. Àäæå äèòÿ÷èé âіê – ïåðіîä íàéáіëüø іíòåíñèâíîãî 
ñòàíîâëåííÿ âíóòðіøíüîãî ñâіòó, ÷àñ çàðîäæåííÿ і ôîðìóâàííÿ 
íàéáіëüø çàãàëüíèõ ôóíäàìåíòàëüíèõ âëàñòèâîñòåé ëþäèíè. 
І ïðèìіòèâíà çàëåæíіñòü âіä ñåíñîðíèõ ñïðèéìàíü, ÿêі âіä÷óâàє 
äèòèíà ïіä ÷àñ ïåðåãëÿäó òåëåïåðåäà÷, ìîæå çíà÷íî îáìåæèòè âñå 
áàãàòñòâî ñâіòó. Їé ñòàє áàéäóæå, ùî äèâèòèñÿ, àáè ìåðåõòіëî, ðó-
õàëîñÿ, øóìіëî. 

Ðîçøèðèòè êóò çîðó äèòèíè, íàäîëóæèòè óïóùåíå, ôîðìó-
âàòè âíóòðіøíþ êóëüòóðó – îñü îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ òâîð÷îãî 
îñâіòíüî- âèõîâíîãî ñåðåäîâèùà. Ñàìå âîíî ñïðîìîæíå ïîâíîþ 
ìіðîþ äàòè ïðàâî äèòèíі íà äèòèíñòâî, íà ïîâíîöіííå âіä÷óòòÿ 
âñіõ æèòòєâèõ ïåðіîäіâ ó ïðîöåñі ñïіëêóâàííÿ ç äîðîñëèìè –
áàòüêàìè, â÷èòåëÿìè, ç іíøèìè ëþäüìè ç íàâêîëèøíüîãî îòî-
÷åííÿ, âñіìà òèìè, õòî áóäóє її âíóòðіøíіé ñâіò, ïîêàçóє íîâі 
ãðàíі äіéñíîñòі, ùî, çãіäíî іç çàêîíîì, ÿêèé âіäêðèâ Ë. Âèãîò-
ñüêèé, äèòèíà ïіçíàє ðàçîì ç äîðîñëèì, çàâäÿêè òîìó, ùî áëèçü-
êі ëþäè âñòóïàþòü ç íåþ â äіàëîã. І òіëüêè ïîòіì âіäêðèòі òà 
àïðîáîâàíі ðàçîì ç äîðîñëèì ëþäñüêі óÿâëåííÿ, öіííîñòі, ïåðå-
æèâàííÿ âõîäÿòü ó ïñèõіêó äèòèíè і ñòàþòü її âíóòðіøíüîþ ïî-
òðåáîþ, à çãîäîì – ïåðåêîíàííÿìè і âèðàæåííÿì ó âëàñíèõ 
æèòòєâèõ äіÿõ. Çà òàêèõ îáñòàâèí ïіäâèùóєòüñÿ ïîòðåáà äîñëі-
äæåííÿ òåîðåòè÷íèõ і ïðàêòè÷íèõ àñïåêòіâ ôîðìóâàííÿ ïіçíà-
âàëüíîãî іíòåðåñó ó÷íіâ ÷åðåç ðîçâèòîê їõíіõ òâîð÷èõ çäіáíîñ-
òåé ó ñòâîðåíîìó òâîð÷îìó îñâіòíüî- âèõîâíîìó ñåðåäîâèùі. 
Àäæå âіäîìî, ùî ïіçíàâàëüíèé іíòåðåñ ñòèìóëþє ïіçíàâàëüíó 
àêòèâíіñòü ó÷íіâ і òèì ñàìèì ñïðÿìîâóє ðîçâèòîê ðîçóìîâîї, 
ïñèõі÷íîї òà ñîöіàëüíîї ñôåðè îñîáèñòîñòі, ñòâîðþє óìîâè äëÿ 
ôîðìóâàííÿ òâîð÷îї íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ.
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Àíàëіç ëіòåðàòóðè ñâіä÷èòü ïðî òå, ùî îñòàííіì ÷àñîì ó êðà-
їíі çàãîñòðèëàñÿ ïðîáëåìà ïіäëіòêîâîї çëî÷èííîñòі, íàðêîìà-
íії, äåäàëі ÷àñòіøå ñïîñòåðіãàþòüñÿ âèïàäêè ñóїöèäó ñåðåä äі-
òåé. ×àñòî öå òðàïëÿєòüñÿ ÷åðåç ñëàáêіñòü êîíòàêòіâ ìіæ
áàòüêàìè і äіòüìè, íàïðóæåíіñòü і íåðіâíіñòü ñòîñóíêіâ, íåïî-
âíå âèêîðèñòàííÿ ïîòåíöіéíèõ âèõîâíèõ ìîæëèâîñòåé, ïðè-
ïóùåííÿ çíà÷íèõ ïîìèëîê ó ôîðìóâàííі ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé
äèòèíè. Ñèòóàöіÿ ïñèõîëîãі÷íîãî íåïðèéíÿòòÿ äèòèíè â ñіì’ї
ñòàє íå ÷èì іíøèì, ÿê ïñèõîãåííî òðàâìóâàëüíèì ôàêòîðîì,
òîáòî ñòðåñîâîþ ñèòóàöієþ äëÿ äèòèíè. Çîâñіì íå îáîâ’ÿçêîâî
êàðàòè її ôіçè÷íî çà ÿâíі і ìíèìі â÷èíêè. Ìîæíà çíà÷íî ñèëü-
íіøå ïîêàðàòè ñâîєþ íåóâàãîþ, áàéäóæіñòþ, âіäìîâîþ â ëàãіä-
íîñòі, íåïðèéíÿòòÿì äèòèíè ÿê îñîáèñòîñòі òà ïîñòіéíèì її
ïðèíèæåííÿì. 

Ó äåÿêèõ ñіì’ÿõ äîðîñëі ïðîáóþòü âèìіñòèòè íà äèòèíі ñâîє
ðîçäðàòóâàííÿ âіä æèòòєâèõ íåãàðàçäіâ, íåçàäîâîëåíèõ àìáіöіé
áàòüêіâ àáî àâòîðèòàðíèõ ÷ëåíіâ ñіì’ї – її íåâèïðàâäàíî êàðà-
þòü, ëàþòü, ïðèíèæóþòü. Íàçðіëà ãîñòðà ïîòðåáà çìіöíåííÿ
ñіì’ї, ïîëіïøåííÿ ñòîñóíêіâ ìіæ áàòüêàìè òà äіòüìè íà îñíîâі
øèðîêîãî âèêîðèñòàííÿ çàñîáіâ åòíîïåäàãîãіêè, âñåáі÷íîãî âðà-
õóâàííÿ óìîâ íèíіøíüîãî æèòòÿ òà ìåíòàëіòåòó íàøîãî íàðîäó.
Ñіì’ÿ âіäіãðàє âàæëèâó ðîëü ó ôîðìóâàííі ìîðàëüíèõ îñíîâ îñî-
áèñòîñòі, її ñâіòîãëÿäó, ãðîìàäÿíñüêîї ñâіäîìîñòі é ñàìîñâіäî-
ìîñòі, âèõîâàííÿ ïîâàãè äî áàòüêіâ, ðîäèíè, ñòàðøèõ, áëèçüêèõ
ëþäåé, ñóñïіëüñòâà çàãàëîì. ×àñòèíà íàñåëåííÿ – ìîëîäü òà
þíàöòâî – ïіääàєòüñÿ ðèçèêó ïîøèðåííÿ òàêèõ íåãàòèâíèõ
ÿâèù, ÿê àëêîãîëіçì, ÂІË/ÑÍІÄ òîùî. Çìіíèòè â ïîçèòèâíîìó
íàïðÿìêó àáî íàäîëóæèòè óïóùåíå, ôîðìóâàòè âíóòðіøíþ
êóëüòóðó – îñíîâíà ìіñіÿ øêîëè, â ÿêіé є òâîð÷å îñâіòíüî-
âèõîâíå ñåðåäîâèùå, ïîñåðåäíèê ìіæ ðåàëüíіñòþ і äіéñíіñòþ.
Àäæå öіëіñíà, òâîð÷à îñîáèñòіñòü ñàìà є ãàðàíòîì âëàñíîї
іíôîðìàöіéíî- ïñèõîëîãі÷íîї áåçïåêè, òîáòî âіäñóòíîñòі íåáåçïå-
êè âіä іíôîðìàöіéíèõ âïëèâіâ. Òîìó íåâіä’єìíîþ ÷àñòèíîþ
îñâіòíüîї ðåôîðìè є ïðîñâіòíèöüêà ðîáîòà ñåðåä ìîëîäі ùîäî
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ â ìåæàõ ïðîєêòó «Çäîðîâà òà ñâіäîìà
íàöіÿ ÷åðåç îñâіòó».

Íåäîñâіä÷åíіñòü áàòüêіâ, їõíє ïðàãíåííÿ âèêîðèñòîâóâàòè âè-
íÿòêîâî âëàñíèé äîñâіä, âіäñóòíіñòü ïåâíèõ ïåäàãîãі÷íèõ çíàíü
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і íàâè÷îê, íåäîñòàòíÿ ðåàëіçàöіÿ âèêîðèñòàííÿ ìîæëèâîñòåé âè-
õîâíîї îñâіòè áàòüêіâ, íåðåãóëÿðíå âіäâіäóâàííÿ áàòüêàìè ïåäà-
ãîãі÷íèõ çàíÿòü âåäóòü äî ñåðéîçíèõ ïîìèëîê ó âèõîâàííі äіòåé.

Ñàìå íà ìåæі ïіäëіòêîâîãî âіêó çìіíþþòüñÿ öіííîñòі ëþäèíè, 
çîêðåìà ó ñïіëêóâàííі. Òîæ âàæëèâî íå âòðàòèòè àâòîðèòåò ó÷è-
òåëþ, áàòüêîâі, ìàòåðі òà îäíî÷àñíî íå çãàñèòè áàæàííÿ äèòèíè 
ñïіëêóâàòèñÿ ç äîðîñëèìè, âèêîðèñòîâóâàòè ïîçèòèâíі íàáóòêè 
їõíüîãî æèòòєâîãî äîñâіäó.

Ãîëîâíîþ ìåòîþ îñâіòè є ðîçâèòîê і ôîðìóâàííÿ ñîöіàëüíî 
çðіëîї, ïðàöåëþáíîї, òâîð÷îї îñîáèñòîñòі, ãðîìàäÿíèíà Óêðàїíè, 
çäàòíîãî äî ñâіäîìîãî ñîöіàëüíîãî âèáîðó òà çáàãà÷åííÿ íà öіé 
îñíîâі іíòåëåêòóàëüíîãî, êóëüòóðíîãî é åêîíîìі÷íîãî ïîòåíöіà-
ëó íàðîäó. Îñâіòі ïîòðіáíî ôîðìóâàòè êîìïåòåíòíó îñîáèñòіñòü, 
ùî ëåãêî âïèñóâàòèìåòüñÿ â іíôîðìàöіéíå ñóñïіëüñòâî ÕÕІ ñòî-
ëіòòÿ. Ñüîãîäíі îñâіòà ïî÷èíàє ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ïðîöåñ ñòàíîâ-
ëåííÿ îñîáèñòîñòі. Âîäíî÷àñ ãîëîâíèì є íå îáñÿã çíàíü, à їõ 
ïîєäíàííÿ ç îñîáèñòіñíèìè ÿêîñòÿìè ëþäèíè, âìіííÿ ñàìîñòіé-
íî ðîçïîðÿäèòèñÿ ñâîїìè çíàííÿìè. Ìåòà îñîáèñòіñíî çîðієíòî-
âàíîї îñâіòè ïîëÿãàє ó ñòâîðåííі îïòèìàëüíèõ óìîâ äëÿ ðîçâèò-
êó і ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñòі ÿê ñóá’єêòà äіÿëüíîñòі òà ñóñïіëüíèõ 
âіäíîñèí, ùî áóäóє ñâîþ äіÿëüíіñòü і ñòîñóíêè âіäïîâіäíî äî 
ñòіéêîї ієðàðõі÷íîї ñèñòåìè ãóìàíіñòè÷íîї іäåîëîãії òà áóòòєâèõ 
îñîáèñòіñíèõ öіííîñòåé, – îñîáèñòîñòі âіäïîâіäàëüíîї. Ñàìå íà 
âèðіøåííÿ öèõ çàâäàíü ñïðÿìîâàíå òâîð÷å îñâіòíüî- âèõîâíå ñå-
ðåäîâèùå.

Ïðîáëåìà òâîð÷îãî îñâіòíüî- âèõîâíîãî ñåðåäîâèùà äîñëіäæåíà 
íåäîñòàòíüî. Õî÷à âîíà є âіäíîñíî íîâîþ äëÿ óêðàїíñüêîї ïåäàãî-
ãі÷íîї íàóêè, її ðîçðîáêà âåäåòüñÿ íå íà ïîðîæíüîìó ìіñöі. Íà 
ñüîãîäíі â ìîíîãðàôіÿõ, äèñåðòàöіÿõ òà іíøèõ íàóêîâèõ ïðàöÿõ 
âèñâіòëåíî òåîðåòè÷íі êîíöåïöії, êëàñèôіêàöії ïîíÿòòÿ «ñåðåäîâè-
ùå» (Ñ. Ñåðãåєâ, Â. ßñâіí, Ê. ßñïåðñ òîùî). Íàáóâ ïîøèðåííÿ òåð-
ìіí «îñâіòíє ñåðåäîâèùå» (Є. Áîíäàðåâñüêà, Â. Âåñíіí, Ë. Êåïà-
÷åâñüêà, À. Ëóêіíà, І. Ëåâèöüêà, І. Óëàíîâñüêà), ðîáëÿòüñÿ ñïðîáè 
êëàñèôіêóâàòè îñâіòíі ñåðåäîâèùà, «òâîð÷å îñâіòíє ñåðåäîâèùå» 
(Â. ßñâіí).

Óòіì ïîçà óâàãîþ äîñëіäíèêіâ çàëèøàєòüñÿ ïðîáëåìà ôîðìó-
âàííÿ òâîð÷îãî îñâіòíüî- âèõîâíîãî ñåðåäîâèùà çàãàëüíîîñâіòíіõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ.
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Ó òâîð÷îìó îñâіòíüî- âèõîâíîìó ñåðåäîâèùі âіäáóâàєòüñÿ ñòà-
íîâëåííÿ ùàñëèâîї îñîáèñòîñòі, çäàòíîї äî æèòòєâîї ñàìîòâîð÷îñ-
òі, ó íüîìó òðіàäà «ãðîìàäÿíèí–äåðæàâà–îñâіòà» і êðèòè÷íî-
êðåàòèâíà (òðàíñôîðìàöіéíà) ïàðàäèãìà îñâіòè є ïðåâàëþþ÷èìè.
Äëÿ ùàñòÿ æ íàñàìïåðåä ïîòðіáíі òàêі ðå÷і, ÿê ñàìîïîâàãà, áà-
æàííÿ áóòè çàäîâîëåíèì ñàìèì ñîáîþ, îïòèìіçì, çáàëàíñîâàíіñòü
ïî÷óòòіâ і íàìіðіâ, ðîçâèíåíі ïî÷óòòÿ ìіðè, ÷àñó òà іíòóїöіÿ.
ßêùî æ ïîâåðíóòèñÿ îáëè÷÷ÿì äî ñåáå, äî ñâîїõ áëèçüêèõ, äî
ìîæëèâîñòåé, ÿêі іñíóþòü ïîçà âàøèìè çâè÷íèìè øëÿõàìè,– âè-
õіä ç áóäü-ÿêîãî ïîëîíó çàáåçïå÷åíèé. Àäæå êðèçè – öå ïîëîí,
ó ÿêèé íàñ áåðå æèòòÿ. Âèõіä – ó ïðîòèëåæíіé äії, ó òîìó, ùîá 
óçÿòè æèòòÿ ó ñâіé ïîëîí.

Іäåÿ ñòâîðåííÿ òâîð÷îãî îñâіòíüî- âèõîâíîãî ñåðåäîâèùà íàáó-
âàє âåëèêîãî çíà÷åííÿ äëÿ êîæíîãî éîãî ó÷àñíèêà, àäæå âîíî «öі-
ëåñïðÿìîâàíî é ïîñëіäîâíî ñïðèÿє çàáåçïå÷åííþ öіëіñíîãî ïðîöå-
ñó ôіçè÷íîãî, ïñèõі÷íîãî, åìîöіéíîãî, ìîðàëüíîãî òà äóõîâíîãî
ðîçâèòêó îñîáèñòîñòі» [1, Ñ. 18]. Îñíîâîþ ñòâîðåííÿ òàêîãî ñåðåäî-
âèùà є âçàєìîäіÿ, äëÿ âèíèêíåííÿ ÿêîї ïîòðіáíî «çàíóðèòè» ó÷íіâ
ó òàêó ñèòóàöіþ, ÿê ñïіâó÷àñòü ó êîëåêòèâíіé ðîáîòі. Ñàìå âîíà
ðîçâèâàє іíіöіàòèâó, òâîð÷іñòü øêîëÿðіâ, ñïðèÿє îðãàíіçàöії àò-
ìîñôåðè äîáðîçè÷ëèâîñòі, çàõèùåíîñòі òà ïðîÿâó îñîáèñòîñòі. Îð-
ãàíіçóâàòè ñèòóàöіþ ïðîÿâó óâàãè ìîæíà âêëþ÷åííÿì ó÷íіâ ó іãðè
íà ïåðåðâàõ, êëóáíèìè çàíÿòòÿìè òîùî. Âêëþ÷åííÿ øêîëÿðіâ
ó ðіçíі âèõîâíі ñèòóàöії ñòâîðþє ïіäґðóíòÿ äëÿ òіñíîї âçàєìîäії òà
ìîäåëþє ñåðåäîâèùå íà äîâãèé ÷àñ [5].

Ç îãëÿäó íà âèùåñêàçàíå, òâîð÷å îñâіòíüî- âèõîâíå ñåðåäîâè-
ùå – öå âñåáі÷íèé ãàðìîíіéíèé ðîçâèòîê íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ
÷åðåç çáåðåæåííÿ і ïîêðàùåííÿ ôіçè÷íîãî, äóõîâíîãî, åìîöіéíî-
ãî, åñòåòè÷íîãî, іíòåëåêòóàëüíîãî çäîðîâ’ÿ, äèñöèïëіíó òà
îáîâ’ÿçêîâіñòü, çäàòíіñòü іìïðîâіçóâàòè, êðåàòèâíî ìèñëèòè,
óäîñêîíàëþâàòè ñåáå, áåðó÷èñü çà âñå, ùî öіêàâî. Áî êîæíà íîâà
ñïðàâà – öå ïåðåìîãà íàä ñîáîþ, ïðàãíåííÿ áóòè óñïіøíèì, çäàò-
íèì äî æèòòєâîї ñàìîòâîð÷îñòі.

Òâîð÷å îñâіòíüî- âèõîâíå ñåðåäîâèùå є äëÿ äèòèíè òèì ïðîñòî-
ðîì, äå ïî-ñïðàâæíüîìó êîìôîðòíî її äóøі, äå âîíà ìîæå áóòè
åìîöіéíî âіäêðèòîþ, åñòåòè÷íî ðîçêóòîþ, åñòåòè÷íî çáàãà÷óâà-
òèñü, ìàòè ïîñòіéíå ñïіëêóâàííÿ òà îáìіí åíåðãієþ – ç ðіäíèìè, 
äðóçÿìè, îäíîêëàñíèêàìè, êîëè íàòõíåííÿ äîâãî íå ïðîõîäèòü.
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Ó øêîëі, äå ñòâîðåíî òàêå ñåðåäîâèùå, є ïåäàãîãè, ÿêі ïî-
ñïðàâæíüîìó ðîçóìіþòü, ëþáëÿòü, îáîæíþþòü, ðîçâèâàþòü äèòè-
íó, õî÷óòü áà÷èòè її óñïіøíîþ òà îáäàðîâàíîþ.

ТВОРЧЕ
ОСВІТНЬО- ВИХОВНЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ

культуроцентричність

аксіологічність

діалогічність

екзистенційність
ноументальність

толерантність

плюралістичність

поліваріантність

емоційність

Õàðàêòåðíі ðèñè òâîð÷îãî îñâіòíüî- âèõîâíîãî ñåðåäîâèùà

Îòæå, òâîð÷å îñâіòíüî- âèõîâíå ñåðåäîâèùå ìàє òàêі õàðàêòåðíі 
ðèñè, ÿê: êóëüòóðîöåíòðè÷íіñòü, àêñіîëîãі÷íіñòü, ïîëіâàðіàíò-
íіñòü, äіàëîãі÷íіñòü, åìîöіéíіñòü, ïëþðàëіñòè÷íіñòü, òîëåðàíò-
íіñòü, åêçèñòåíöіéíіñòü, íîóìåíòàëüíіñòü. Âîíî â áóäü-ÿêîìó ðàçі 
ïîâèííî áóòè íàâ÷àëüíèì, ðîçâèâàëüíèì, âèõîâóâàëüíèì, іíôîð-
ìàòèâíèì, åêîëîãі÷íèì, åñòåòè÷íèì, äіàëîãі÷íèì, ãóìàííèì, òà-
êèì, ùî íàäèõàє. Óäîñêîíàëþþ÷è íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ, âèêîðèñòî-
âóþ÷è ðіçíі ðîçâèâàëüíі ôîðìè ðîáîòè, ïðàãíåìî äî ôîðìóâàííÿ 
îñîáèñòîñòі, çäàòíîї äî òâîð÷îãî ïðîöåñó â öіëîìó і äî æèòòєâîї 
ñàìîòâîð÷îñòі çîêðåìà. Öèì ñàìèì ñïðèÿєìî âèõîâàííþ ëþäèíè- 
îïòèìіñòà, ëþäèíè- æèòòєëþáà, ëþäèíè- òâîðöÿ.

Ïðîâåäåíå äîñëіäæåííÿ äîçâîëÿє ðîçðîáèòè ìåòîäè÷íі ðåêîìåí-
äàöії êåðіâíèêàì çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ, ìåòîäèñòàì, 
ó÷èòåëÿì òà áàòüêàì ùîäî ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ òâîð÷îãî îñâіòíüî- 
âèõîâíîãî ñåðåäîâèùà çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ.
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Ïðîâåäåíå íàìè äîñëіäæåííÿ íå âèðіøóє âñіõ ïðîáëåìíèõ àñ-
ïåêòіâ, îäíàê îòðèìàíі ðåçóëüòàòè âіäêðèâàþòü ïåðñïåêòèâè äëÿ
ïîäàëüøèõ äîñëіäæåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç óäîñêîíàëåííÿì ïðîöåñó 
ôîðìóâàííÿ òâîð÷îãî îñâіòíüî- âèõîâíîãî ñåðåäîâèùà çàãàëüíî-
îñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ.

Методичні рекомендації керівникам загальноосвіт-
ніх навчальних закладів, методистам, учителям
та батькам щодо процесу формування творчого
освітньо- виховного середовища загальноосвітніх 
навчальних закладів, зокрема, передбачають:
 розвиток творчої ініціативи педколективу;
 удосконалення індивідуальних і колективних форм 

методичної роботи;
 постійне зростання загального рівня професійної 

майстерності вчителя та здатність до аналізу, само-
аналізу, самокорекції, саморозвитку, самовдоскона-
лення, самоосвіти;

 вивчення досвіду роботи вчителів, які мають потен-
ційні творчі здібності, здатність їх виражати в про-
фесійній діяльності;

 удосконалення методики викладання предметів із 
застосуванням новітніх технологій;

 взаємодія з колегами, учнями, батьками та залучен-
ня їх до проведення різноманітних заходів;

 підвищення педагогічної культури батьків щодо вихо-
вання дітей;

 комунікативний компонент як домінуючий стиль 
спілкування з учнями;

 вибір оптимального методу навчання і виховання – 
за ознакою домінуючих структур мислення – репро-
дуктивний, репродуктивно- творчий, творчий;

 прагнення до застосування дослідницького методу 
як невід’ємного компонента творчої діяльності;

 здійснення індивідуального та диференційованого 
підходів до учнів в освітньо- виховному процесі на 
підставі діагностично- корекційної роботи;

 створення умов для реалізації особистісних якостей 
усіх учасників навчально- виховного процесу.
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Ïåðåâіðÿєìî ñåáå

1. Ðîçêðèéòå ñóòü ïîíÿòòÿ «òâîð÷å îñâіòíüî- âèõîâíå ñåðåäîâè-
ùå».
2. ßê òâîð÷å îñâіòíüî- âèõîâíå ñåðåäîâèùå âïëèâàє íà ñòàíîâ-
ëåííÿ îñîáèñòîñòі ìîëîäøîãî øêîëÿðà?

Âèêîðèñòàíі äæåðåëà

1.  Áàøèíñüêà Ò. Ïðîáëåìà ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àëüíî- âèõîâíîãî 
ñåðåäîâèùà â êîíòåêñòі «äіàëîãó êóëüòóð». Ðіäíà øêîëà. 
2010. № 11. Ñ. 14–18.

2.  Âèãîâñüêà Î. Ôóíêöіîíàëüíà ìîäåëü òâîð÷îãî ïîòåíöіàëó 
â÷èòåëÿ: íàñëіäîê ñåìàíòè÷íèõ óÿâëåíü. // Äèðåêòîð øêîëè, 
ëіöåþ, ãіìíàçії. 2005. № 5–6. Ñ. 135–143.

3.  Äåðæàâíèé ñòàíäàðò ïî÷àòêîâîї îñâіòè, çàòâåðäæåíèé ïîñòà-
íîâîþ Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Äåð-
æàâíîãî ñòàíäàðòó ïî÷àòêîâîї îñâіòè» âіä 21 ëþòîãî 2018 ðî-
êó № 87.

4.  Ïðèõîä÷åíêî Ê.І. Ñïåöіàëіçîâàíà ãóìàíіòàðíà øêîëà ÿê øêî-
ëà æèòòєâîї ñàìîòâîð÷îñòі. // Äèðåêòîð øêîëè. 2002. № 5. 
Ñ. 47–52.

5.  Ïðèõîä÷åíêî Ê.І. Ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ àäàïòàöії 
ó÷íіâ I ñòóïåíÿ ó òâîð÷îìó îñâіòíüî- âèõîâíîìó ñåðåäîâèùі 
çàãàëüíîîñâіòíіõ çàêëàäіâ ãóìàíіòàðíîãî ïðîôіëþ íàâ÷àííÿ / 
Øëÿõè âäîñêîíàëåííÿ ïðîôåñіéíîї ïіäãîòîâêè ìàéáóòíіõ âè-
õîâàòåëіâ äîøêіëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ: Âñåóêð. íàóê.-
ïðàêò. ñåìіíàð. Äîíåöüê, 29 ëèñòîïàäà 2007 ð. Äîíåöüê: 
ÄІÑÎ, 2007. Ñ. 114–118.
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2.3. Ôîðìóâàííÿ åêîëîãі÷íîї êóëüòóðè â ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ
Людина – не цар природи, а її дитя,
і вона повинна ставитися до неї, як до матері.

Ãіïïîêðàò

Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ âñіõ íåãàðàçäіâ ïðèðîäè áóëà і є ëþäè-
íà. Íå óñâіäîìëþþ÷è ñâîãî ìіñöÿ ó íàâêîëèøíüîìó ïðèðîäíî-
ìó ñåðåäîâèùі, âîíà øêîäèòü íàñàìïåðåä ñîáі, ñâîїì íàùàäêàì.
Æèòòÿ ëþäèíè òіñíî ïîâ’ÿçàíå ç ïðèðîäîþ, ÿêà çàâæäè áóëà
äëÿ íåї äæåðåëîì ìàòåðіàëüíèõ і äóõîâíèõ öіííîñòåé. Ëþäñòâî
çіòêíóëîñÿ ç áåçëі÷÷þ ïðîáëåì, âèêëèêàíèõ ñïîæèâàöüêèì
ñòàâëåííÿì ëþäèíè äî ïðèðîäè. Íàóêîâі îöіíêè ãëîáàëüíîї ñó-
÷àñíîї åêîëîãі÷íîї ñèòóàöії íå îïòèìіñòè÷íі. Ñàìå òîìó òàê
âàæëèâî çäіéñíþâàòè ôîðìóâàííÿ îñíîâ åêîëîãі÷íîї êîìïåòåíò-
íîñòі â ó÷íіâ, ôîðìóâàòè îñîáèñòіñòü, ÿêà âìіє æèòè òà ïðàöþ-
âàòè â ãàðìîíії ç ïðèðîäîþ, âіä÷óâàòè ñåáå її ÷àñòêîþ, äëÿ ÿêîї
íîðìîþ æèòòÿ є äáàéëèâå ñòàâëåííÿ äî íåї, ïî÷èíàþ÷è ç ðàí-
íüîãî äèòèíñòâà. Ç îãëÿäó íà àêòóàëüíіñòü îçíà÷åíîї ïðîáëåìè
çі âñієþ ãîñòðîòîþ ïîñòàє ïèòàííÿ ïðî ïîëіïøåííÿ åêîëîãі÷íî-
ãî âèõîâàííÿ ïіäðîñòàþ÷îãî ïîêîëіííÿ.

Íèíі â óìîâàõ øèðîêîìàñøòàáíîãî åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó
ïåðåäîâèõ êðàїí ñâіòó ïîñòàє íàãàëüíà ïðîáëåìà íàãðîìàäæåí-
íÿ òà ïîãëèáëåííÿ íàóêîâèõ çíàíü, çðîñòàííÿ ðіâíÿ îñâі÷åíîñòі
íàöії [2].

Âçàєìîäіÿ ëþäèíè çі ñâіòîì ïðèðîäè ìàє çíà÷íèé ïñèõîëîãî-
ïåäàãîãі÷íèé ïîòåíöіàë, ÿêèé îõîïëþє ïñèõîòåðàïåâòè÷íі, åñòå-
òè÷íі, êîìóíіêàòèâíі, ïîâåäіíêîâі ôóíêöії. Øèðîêèé äіàïàçîí
âïëèâó ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà çîáîâ’ÿçóє â÷èòåëіâ, âèõîâàòåëіâ,

Логотип міжнародної незалежної
екологічної організації «Грінпіс»
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ïñèõîëîãіâ öіëåñïðÿìîâàíî ñòâîðþâàòè ñïðèÿòëèâі óìîâè äëÿ 
ôîðìóâàííÿ åêîëîãі÷íî ñâіäîìîї îñîáèñòîñòі. Ó âèõîâàííі åêîëî-
ãі÷íîї ñâіäîìîñòі äіòåé і äîðîñëèõ íåîáõіäíî îðієíòóâàòèñÿ íà 
åêîëîãі÷íó äîöіëüíіñòü, íå ïðîòèñòàâëÿòè ëþäèíó і ïðèðîäó, 
â÷èòè çáàëàíñîâóâàòè ïîòðåáè.

Çàâäÿêè åêîëîãі÷íîìó âèõîâàííþ äèòèíà íå ëèøå ïіçíàє íà-
âêîëèøíє ñåðåäîâèùå, àëå é ôîðìóє âëàñíå ñòàâëåííÿ äî íüîãî. 
Ñàìå ó ïðîöåñі åêîëîãі÷íîãî âèõîâàííÿ íàéáіëüø âèðàçíî ðîçêðè-
âàþòüñÿ çäіáíîñòі, ðîçâèâàєòüñÿ êóëüòóðà ïî÷óòòіâ, àñîöіàòèâíå, 
îáðàçíå, âіçóàëüíå ñïðèéíÿòòÿ, ÿêі ðåàëіçóþòüñÿ â óñіõ ñôåðàõ 
æèòòєäіÿëüíîñòі îñîáèñòîñòі.

Åêîëîãі÷íå âèõîâàííÿ ïåðåäáà÷àє ðîçêðèòòÿ ñóòíîñòі ñâіòó 
ïðèðîäè – ñåðåäîâèùà ïåðåáóâàííÿ ëþäèíè, ÿêà ïîâèííà áóòè 
çàöіêàâëåíà ó çáåðåæåííі öіëіñíîñòі, ÷èñòîòè, ãàðìîíії â ïðèðî-
äі. Öå ïåðåäáà÷àє óìіííÿ îñìèñëþâàòè åêîëîãі÷íі ÿâèùà, ðîáèòè 
âèñíîâêè ïðî ñòàí ïðèðîäè, ðîçóìíî âçàєìîäіÿòè ç íåþ. Åñòåòè÷-
íà êðàñà ïðèðîäè ñïðèÿє ôîðìóâàííþ ìîðàëüíèõ ïî÷óòòіâ 
îáîâ’ÿçêó і âіäïîâіäàëüíîñòі çà її çáåðåæåííÿ, ñïîíóêàє äî ïðè-
ðîäîîõîðîííîї äіÿëüíîñòі. Çäіéñíþєòüñÿ âîíà íà âñіõ åòàïàõ íà-
â÷àííÿ ó øêîëі, êîæíîìó ç ÿêèõ, ç îãëÿäó íà âіêîâі îñîáëèâîñòі 
øêîëÿðіâ, âëàñòèâі ïåâíà ìåòà, çàâäàííÿ, ìåòîäèêà. Ó ìîëîäøèõ 
øêîëÿðіâ âîíî ïîêëèêàíå ôîðìóâàòè ïåðøі óÿâëåííÿ ïðî íàâêî-
ëèøíіé ñâіò, æèâó і íåæèâó ïðèðîäó, ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè, ùî 
âèÿâëÿєòüñÿ â êîíêðåòíіé ïîâåäіíöі íà åìîöіéíîìó ðіâíі. Åêîëî-
ãі÷íå âèõîâàííÿ øêîëÿðіâ íà ñó÷àñíîìó åòàïі ïîòðåáóє ïñèõîëî-
ãі÷íîї âêëþ÷åíîñòі îñîáèñòîñòі ó ñâіò ïðèðîäè ç ïîäàëüøèì ïî-
åòàïíèì êîíñòðóþâàííÿì ñèñòåìè îñîáèñòіñíîãî ñòàâëåííÿ äî 
ïðèðîäè (òåîðåòè÷íèì, åìîöіéíî- öіííіñíèì, ïðàêòè÷íî- äіéîâèì).
Öå çàáåçïå÷óє äîòðèìàííÿ ëîãіêè ôîðìóâàííÿ åêîëîãі÷íèõ
çíàíü, âèêîðèñòàííÿ їõíüîãî ïіçíàâàëüíîãî òà âèõîâíîãî çíà÷åí-
íÿ ó íàâ÷àëüíî- âèõîâíîìó ïðîöåñі. Ñàìå â öüîìó ïîëÿãàþòü îñî-
áëèâîñòі åêîëîãі÷íîãî âèõîâàííÿ íà çàñàäàõ «ãëèáèííîї åêîëî-
ãії», ÿêå ïåðåäáà÷àє ôîðìóâàííÿ óñâіäîìëåííÿ єäíîñòі é 
öіëіñíîñòі ïðèðîäè, óíіêàëüíîñòі òà íåïîâòîðíîñòі æèâèõ ñèñòåì, 
âçàєìîçâ’ÿçêó òà âçàєìîçàëåæíîñòі ÿâèù ïðèðîäè, ðîçóìіííÿ
ëþäèíè ÿê íåâіä’єìíîї ëàíêè ó âçàєìîçàëåæíîñòÿõ ïðèðîäè, 
óòâåðäæåííÿ ïîâàãè ëþäèíè äî âñіõ ôîðì æèòòÿ, ãàðìîíіéíîãî
ðîçâèòêó ëþäèíè і ïðèðîäè [6].
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Ñòâîðåííÿ íîâîãî ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî ïðèðîäè – çàâäàííÿ,
ÿêå âèïëèâàє ç íåîáõіäíîñòі âèõîâóâàòè åêîëîãі÷íó êóëüòóðó,
ôîðìóâàòè íîâå ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè, çàñíîâàíå íà íåðîçðèâíî-
ìó çâ’ÿçêó ëþäèíè ç ïðèðîäîþ.

Åêîëîãі÷íà îñâіòà äåäàëі ÷àñòіøå îõîïëþє ãëèáîêі âèõîâíі àñ-
ïåêòè, ùî ñòîñóþòüñÿ àáñîëþòíîї áіëüøîñòі íàâ÷àëüíèõ ïðåäìå-
òіâ ïî÷àòêîâîї øêîëè, îñêіëüêè éäåòüñÿ ïðî ôîðìóâàííÿ òàêîãî
êîìïëåêñó ïîãëÿäіâ, ïåðåêîíàíü і çíàíü ó ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ,
ùî ãàðàíòóє їõ ìîðàëüíó âіäïîâіäàëüíіñòü çà áåçïåêó æèòòÿ òà
ïîñòіéíå ïіêëóâàííÿ ïðî ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå ÿê âèçíà÷àëüíі
ïåðåäóìîâè ñïîäіâàíü íà ñòіéêèé ðîçâèòîê ëþäñòâà.

Çà îçíà÷åííÿì íàóêîâöіâ åêîëîãі÷íà êóëüòóðà – öå íåâіä’єìíèé
êîìïîíåíò äóõîâíîãî ñâіòó ëþäèíè, ÿêèé ÿâëÿє ñîáîþ åêîëîãі÷íî
çîðієíòîâàíó ñâіäîìіñòü і ïîâåäіíêó, â îñíîâі ÿêèõ ëåæàòü ãóìàíіñ-
òè÷íі öіííіñíі îðієíòàöії òà óñòàíîâêè ùîäî ïðèðîäè.

Åêîëîãі÷íà êóëüòóðà ÿê ñîöіàëüíå ÿâèùå, ÿê êóëüòóðà çàãà-
ëîì äàє îðієíòèðè іñíóâàííÿ ó äîâêіëëі òà ïîâåäіíêîâі íîðìè,
òîáòî âîíà çàäàє ðàìêè ñïîñîáó æèòòÿ. Âîíà òðàíñëþєòüñÿ çàâäÿ-

У структурі «екологічної культури особистості»
логічним є виділення трьох основних її
компонентів:
 інтелектуального – який охоплює системні екологі-

зовані знання, уміння і практичні навички з їх ефек-
тивного застосування у процесі вивчення та охорони 
довкілля;

 емоційно- ціннісного – у структурі якого має бути сфор-
мовано комплекс ціннісних орієнтацій, мотивів, емо-
ційних реакцій, переконань, моральних, етичних та 
екологічних ідеалів, що й будуть надалі визначати 
спрямованість, інтенсивність, тривалість екологічно 
доцільних вчинків, дій, діяльності;

 діяльнісно- практичного – сутність якого складають 
сформовані практичні вміння та навички з вивчення й 
охорони як окремих об’єктів, так і природи в цілому. Їх 
формування відбувається у процесі організації та здій-
снення конкретної індивідуальної або колективної 
су спільно корисної, масової чи природоохоронної 
роботи молодших школярів як під час навчання, так 
і безпосередньо у довкіллі [3].
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êè îñîáèñòіñíіé ñîöіàëüíî- åêîëîãі÷íіé êîìïåòåíòíîñòі, ùî õà-
ðàêòåðèçóє, ÿêîþ ìіðîþ êîíêðåòíà îñîáèñòіñòü çàñâîїëà öþ êóëü-
òóðó і ìîæå її ïåðåäàâàòè іíøèì, òîáòî ÷è ñôîðìîâàíà 
â îñîáèñòîñòі «åêîëîãі÷íà êîìïåòåíòíіñòü». Åêîëîãі÷íà ãðàìîò-
íіñòü і çäîðîâå æèòòÿ – öå îäíà іç êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé,
çàçíà÷åíèõ ó êîíöåïöії Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè. Ó ïðîöåñі ôîð-
ìóâàííÿ öієї êîìïåòåíòíîñòі â ó÷íіâ ôîðìóþòüñÿ âìіííÿ ðîçóì-
íî òà ðàöіîíàëüíî êîðèñòóâàòèñÿ ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè â ðàì-
êàõ ñòàëîãî ðîçâèòêó, óñâіäîìëåííÿ ðîëі íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà äëÿ æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ ëþäèíè, çäàòíіñòü і áàæàííÿ 
äîòðèìóâàòèñÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ.

Ñôîðìîâàíà åêîëîãі÷íà êîìïåòåíòíіñòü âèðàæàєòüñÿ â ïîєä-
íàííі ïåâíîãî ñïîñîáó æèòòÿ (åêîëîãі÷íіñòü ñòàє ÿêіñòþ æèòòÿ) –
ó öèõ ðàìêàõ âіäáóâàєòüñÿ ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè äіÿëüíîñòі, ÿêà 
âïëèâàє íà ôàêòîðè åêîëîãії, à âîíè, çі ñâîãî áîêó, âïëèâàþòü íà 
ñïîñіá æèòòÿ і ñòàþòü ôàêòîðàìè öüîãî ñïîñîáó æèòòÿ.

ЗАКОНИ УКРАЇНИ
в екологічній галузі

«Про відходи»

«Про охорону навко-
лишнього природного

середовища»

«Про енерго-
збереження»

«Про захист тварин від 
жорстокого поводження»

«Про тваринний світ»«Про рослинний світ»

Íåîáõіäíіñòü ôîðìóâàííÿ îñíîâ åêîëîãі÷íîї ãðàìîòíîñòі øêî-
ëÿðіâ îáóìîâëåíà âèìîãàìè íàöіîíàëüíîãî åêîëîãі÷íîãî çàêîíî-
äàâñòâà, çîêðåìà Çàêîíàìè Óêðàїíè «Ïðî îõîðîíó íàâêîëèøíüî-
ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà», «Ïðî åíåðãîçáåðåæåííÿ», «Ïðî
âіäõîäè», «Ïðî ðîñëèííèé ñâіò», «Ïðî òâàðèííèé ñâіò», «Ïðî
çàõèñò òâàðèí âіä æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ» òà іíøèìè çàêîíî-
äàâ÷èìè àêòàìè, ùî ðåãóëþþòü ñïîæèâàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñіâ, ïðèéíÿòòÿ ðіøåíü, ïîâåäіíêó ó ïðèðîäі.
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Îñíîâè äáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè âêðàé âàæëèâî çà-
êëàäàòè â ïî÷àòêîâіé øêîëі. Ìîëîäøèé øêіëüíèé âіê – íàéöіí-
íіøèé åòàï ó ðîçâèòêó åêîëîãі÷íîї êóëüòóðè îñîáèñòîñòі, àäæå 
äіòè îñîáëèâî ÷óòëèâі äî äîáðà, äîïèòëèâі. Ñàìå â öåé ÷àñ ñëіä
çàêëàäàòè ìîðàëüíі îñíîâè, ðîçâèâàòè ïî÷óòòÿ ïðåêðàñíîãî,
óìіííÿ áà÷èòè êðàñó ïðèðîäè. Òîìó åêîëîãі÷íå âèõîâàííÿ ïîâè-
ííî ïî÷èíàòèñÿ ç ðàííüîãî äèòèíñòâà. Ó íàøі äíі ïèòàííÿ åêî-
ëîãі÷íîãî âèõîâàííÿ íàáóëî íîâîї àêòóàëüíîñòі і âèðіøóâàòè
éîãî – çàäà÷à ñó÷àñíîї øêîëè.

Åêîëîãі÷íå âèõîâàííÿ – ñêëàäîâà ÷àñòèíà åòè÷íîãî âèõîâàííÿ.
Òîìó ïіä åêîëîãі÷íèì âèõîâàííÿì ðîçóìієòüñÿ єäíіñòü åêîëîãі÷íîї
ñâіäîìîñòі òà ïîâåäіíêè, ãàðìîíіéíîї ç ïðèðîäîþ. Âàæëèâîþ є
ðîëü åêîëîãі÷íèõ çíàíü і ïåðåêîíàíü ó ôîðìóâàííі åêîëîãі÷íîї
ñâіäîìîñòі. Åêîëîãі÷íі óÿâëåííÿ ôîðìóþòüñÿ ó ìîëîäøèõ øêîëÿ-
ðіâ íàñàìïåðåä íà óðîêàõ ïðèðîäîçíàâñòâà. Çíàííÿ, ïåðåâåäåíі
â ïåðåêîíàííÿ, ôîðìóþòü åêîëîãі÷íó ñâіäîìіñòü [5].

Ïðîïîíóєìî ðîçãëÿíóòè îäèí çі øëÿõіâ ôîðìóâàííÿ îñíîâ
åêîëîãі÷íîї ãðàìîòíîñòі ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ ÷åðåç ïðèçìó ïðàê-
òè÷íèõ çàíÿòü òà ïðîєêòíèõ òåõíîëîãіé â іòåãðîâàíîìó êóðñі
«ß äîñëіäæóþ ñâіò», ùî íåîäìіííî ñïðèÿòèìå óñâіäîìëåííþ îñî-
áèñòіñòþ íåîáõіäíîñòі äîòðèìàííÿ ïðàâèë åêîëîãі÷íîї ïîâåäіíêè
â äîâêіëëі. Ìåòîþ ïî÷àòêîâîї îñâіòè є âñåáі÷íèé ðîçâèòîê äèòè-
íè, її òàëàíòіâ, çäіáíîñòåé, êîìïåòåíòíîñòåé òà íàñêðіçíèõ óìіíü
âіäïîâіäíî äî âіêîâèõ òà іíäèâіäóàëüíèõ ïñèõîôіçіîëîãі÷íèõ
îñîá ëèâîñòåé і ïîòðåá, ôîðìóâàííÿ öіííîñòåé, ðîçâèòîê ñàìî-
ñòіéíîñòі, òâîð÷îñòі òà äîïèòëèâîñòі.

Реалізація мети початкової освіти ґрунтується
на таких ціннісних орієнтирах:
 визнання унікальності та обдарованості кожної дити-

ни, що забезпечується рівним доступом до освіти, 
забороною будь-яких форм дискримінації або
 відокремлення дітей на основі попереднього відбору;

 цінність дитинства, що оберігається шляхом встанов-
лення освітніх вимог, які відповідають віковим особли-
востям дитини, визнання прав дитини на навчання 
через діяльність, зокрема гру, обмеження обсягу 
домашніх завдань для збільшення часу на рухову 
активність і творчість дитини;Ö
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Ôîðìóâàííÿ êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé â ó÷íіâ 1–4 êëàñіâ 
âіäáóâàєòüñÿ øëÿõîì çàëó÷åííÿ ó÷íіâ íà óðîêàõ іíòåãðîâàíîãî
êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» äî ïðîєêòíîї äіÿëüíîñòі ÿê ïðîâіäíîãî
çàñîáó ðîçâèòêó òà íàâ÷àííÿ ó÷íіâ, ôîðìóâàííÿ ó íèõ çäàòíîñòі 
äî ñàìîñòіéíîãî íàâ÷àííÿ, îâîëîäіííÿ çàñîáàìè ñó÷àñíèõ òåõíî-
ëîãіé, óìіíü êîíñòðóþâàòè âëàñíèé ïðîöåñ ïіçíàííÿ і íà ïðàêòè-
öі ðåàëіçóâàòè çàïëàíîâàíå.

Çìіñò íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè ç îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíîëîãії» 
îðієíòîâàíî íà ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ êëþ÷îâèõ і ïðåäìåòíèõ êîì-
ïåòåíòíîñòåé, ÿêі ïîêëèêàíі íàáëèçèòè ïðîöåñ òðóäîâîãî íà-
â÷àííÿ äî æèòòєâèõ ïîòðåá ó÷íÿ, éîãî іíòåðåñіâ òà ïðèðîäíèõ 
çäіáíîñòåé.

Îñâіòíþ ïðîãðàìó òåõíîëîãі÷íîї îñâіòíüîї ãàëóçі ñòâîðåíî íà 
îñíîâі Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ïî÷àòêîâîї îñâіòè. Її ìåòîþ є ôîð-
ìóâàííÿ â øêîëÿðіâ çäàòíîñòі äî çìіíè íàâêîëèøíüîãî ñâіòó çà-
ñîáàìè ñó÷àñíèõ òåõíîëîãіé áåç øêîäè äëÿ ñåðåäîâèùà, äî âè-

 радість пізнання, що обумовлюється використанням
в освітньому процесі дослідницької та проєктної діяль-
ності;

 розвиток вільної особистості шляхом підтримки само-
стійності, незалежного мислення, оптимізму та впев-
неності в собі;

 міцного здоров’я та добробуту, яких можливо досягти
шляхом формування здорового способу життя і ство-
рення умов для гармонійного фізичного та психоемо-
ційного розвитку;

 забезпечення безпеки в результаті створення атмо-
сфери довіри та взаємоповаги, перетворення школи
на безпечне місце, де запобігають насильству і цьку-
ванню, надають необхідну підтримку;

 утвердження людської гідності шляхом виховання чес-
ності, відваги, наполегливості, доброти, здатності до
співчуття і співпереживання, справедливості, поваги
до прав людини (зокрема, права на життя, здоров’я,
власність, свободу слова тощо);

 плекання любові до рідного краю та української куль-
тури, шанобливе ставлення до Української держави;

 формування активної громадянської позиції, відпові-
дальності за своє життя, розвиток громади та суспіль-
ства, збереження навколишнього світу.
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êîðèñòàííÿ òåõíîëîãіé äëÿ âëàñíîї ñàìîðåàëіçàöії, êóëüòóðíîãî
é íàöіîíàëüíîãî ñàìîâèÿâó.

Âіäïîâіäíî äî îêðåñëåíîї ìåòè, ãîëîâíèìè çàâäàííÿìè òåõíî-
ëîãі÷íîї îñâіòíüîї ãàëóçі â ïî÷àòêîâіé øêîëі є:

 çàëó÷åííÿ ó÷íіâ äî ðіçíèõ âèäіâ äіÿëüíîñòі, ôîðìóâàííÿ
âìіíü äëÿ ñòâîðåííÿ âèðîáó âіä òâîð÷îãî çàäóìó äî éîãî âòі-
ëåííÿ â ãîòîâèé ðåçóëüòàò;

ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ êóëüòóðè ïðàöі òà ïîáóòó, íàâè÷îê ðà-
öіîíàëüíîãî âåäåííÿ äîìàøíüîãî ãîñïîäàðñòâà, çàäîâîëåííÿ
âëàñíèõ ïîòðåá òà ïîòðåá іíøèõ, âіäïîâіäàëüíîñòі çà ðåçóëü-
òàòè âëàñíîї äіÿëüíîñòі;

ôîðìóâàííÿ âìіííÿ åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè ïðèðîäíі
ìàòåðіàëè ç òóðáîòîþ ïðî íàâêîëèøíє ñåðåäîâèùå;

 ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ïðàêòè÷íîãî і òâîð÷îãî çàñòîñóâàííÿ
òðàäèöіé і ñó÷àñíèõ ðåìåñåë [1].

Î÷åâèäíî, ùî âіäïîâіäíî äî ìåòè òà çàâäàíü, ÿêі ç íåї âèïëè-
âàþòü, ó ïðîöåñі âèâ÷åííÿ îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíîëîãії» ó÷íі äå-
äàëі áіëüøå äîëó÷àòèìóòüñÿ äî ïðåäìåòíî- ïåðåòâîðþâàëüíîї äі-
ÿëüíîñòі. Íåìàє æîäíîãî âèäó ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі, ùî íå âïëèâàâ
áè íà íàâêîëèøíє ñåðåäîâèùå òà ïіä ÷àñ ÿêîãî íå âèêîðèñòîâó-
âàëèñÿ áè ïðèðîäíі ðåñóðñè.

Âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ ñïðè÷èíþє çáіäíåííÿ
ìàòåðіàëüíî- ñèðîâèííèõ ðåñóðñіâ çåìëі, à óòâîðåííÿ âіäõîäіâ –
çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Ñâіé åêîëîãі÷íèé ñëіä
ìàє êîæåí òîâàð і ïðîäóêò. Àäæå ïіä ÷àñ éîãî âèðîáíèöòâà, âè-
êîðèñòàííÿ òà óòèëіçàöії âèòðà÷àþòüñÿ ïðèðîäíі ðåñóðñè (âіä-
íîâëþâàíі òà íåâіäíîâëþâàíі).

Ó ñâіòі ïî÷èíàє ôîðìóâàòèñÿ íîâà ñèñòåìà öіííîñòåé ñòîñîâíî
ïðèðîäè, íîâà êóëüòóðà âçàєìîäії ç ïðèðîäîþ – öå öèâіëіçàöіéíà
âèìîãà ñüîãîäåííÿ. Äëÿ êîæíîї ëþäèíè ïëàíåòè, ãðîìàäÿíèíà
ñâîєї äåðæàâè íàñòàâ ÷àñ, êîëè âàðòî ïåðåãëÿíóòè ñâîї ñòåðåîòè-
ïè òà çâè÷êè ïîâåäіíêè é äіÿëüíîñòі â ïðèðîäі. Ñàìå òîìó ïåðåä
â÷èòåëÿìè ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ ïîñòàє çàâäàííÿ ôîðìóâàòè îñíîâè
åêîëîãі÷íîї ãðàìîòíîñòі ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ. Âàæëèâèì çàâäàí-
íÿì ïåäàãîãіâ є ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ôîðìóâàííÿ åêîëîãі÷íîї
êóëüòóðè ÷åðåç ìåòîä åêîëîãі÷íèõ ïðîєêòіâ íà óðîêàõ òðóäîâîãî
íàâ÷àííÿ.
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Ó ïðîöåñі âèêîíàííÿ ïðîєêòіâ òà âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ ó÷íіâ 
1–4 êëàñіâ âàðòî îðієíòóâàòè íà: ðîçóìіííÿ ðîëі äåðåâèíè òà іí-
øèõ ìàòåðіàëіâ ïðèðîäíîãî ïîõîäæåííÿ ÿê âàæëèâîãî åêîëîãі÷-
íîãî ðåñóðñó â çáåðåæåííі äîâêіëëÿ; ôîðìóâàííÿ óÿâëåííÿ ïðî 
ñó÷àñíі òåõíîëîãії âèãîòîâëåííÿ êîíñòðóêöіéíèõ ìàòåðіàëіâ;
óñâіäîìëåííÿ âàæëèâîñòі âèáîðó ìèéíèõ çàñîáіâ òà їõíüîãî âïëè-
âó íà äîâêіëëÿ; óñâіäîìëåííÿ âàæëèâîñòі áåçâіäõîäíîãî âèðîáíè-
öòâà; ðîçóìіííÿ øêіäëèâîãî âïëèâó øòó÷íèõ ìàòåðіàëіâ íà íà-
âêîëèøíє ñåðåäîâèùå; îáґðóíòóâàííÿ çíà÷åííÿ øòó÷íèõ 
ìàòåðіàëіâ äëÿ çáåðåæåííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ.

Ïіä ÷àñ îïàíóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó òåõíîëîãі÷íîї ãà-
ëóçі øêîëÿðі ìàþòü çìîãó âèêîíóâàòè ïðîєêòè åêîëîãі÷íîãî
ñïðÿìóâàííÿ, òîáòî âèáèðàòè îá’єêòè ïðîєêòóâàííÿ, äîñëіäæóâà-
òè і äîáèðàòè ìàòåðіàëè äëÿ âèãîòîâëåííÿ âèðîáó, âèçíà÷àòè 
íåîáõіäíі òåõíîëîãі÷íі ïðîöåñè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ áóäå âèãîòîâ-
ëåíî âèðіá; îáґðóíòîâóâàòè éîãî êîíñòðóêöіþ. Çàçíà÷åíà ðîáîòà 
ìàє áóòè ñïðÿìîâàíà íà ôîðìóâàííÿ ïîçèöії ó÷íÿ ÷è ó÷åíèöі 
ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñі, êîëè âîíè ó ñïіâïðàöі ç ó÷èòåëåì òà îä-
íîêëàñíèêàìè áåðóòü ó÷àñòü ó êîíñòðóþâàííі âëàñíîї îñâіòíüîї 
òðàєêòîðії, çîêðåìà íà ôîðìóâàííÿ åêîëîãі÷íîї êóëüòóðè, çà ÿêîї 
îñîáèñòіñòü óñâіäîìëþє îñíîâè åêîëîãі÷íîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàí-
íÿ, äîòðèìóєòüñÿ ïðàâèë ïðèðîäîîõîðîííîї ïîâåäіíêè, îùàäíî
âèêîðèñòîâóє ïðèðîäíі ðåñóðñè, ðîçóìіþ÷è âàæëèâіñòü åíåðãî-
çáåðåæåííÿ äëÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà.

Äëÿ ðåàëіçàöії ïðîєêòіâ åêîëîãі÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ ó÷íÿì 1–4 
êëàñіâ àâòîðè ïіäðó÷íèêà «ß äîñëіäæóþ ñâіò» (Ò. Ãіëüáåðã, Ñ. Òàð-
íàâñüêà, Ë. Ãðóáіÿí, Í. Ïàâè÷) ïðîïîíóþòü òàêі ïðîєêòè:

«Ìè іìåíèííèêè» (3 êëàñ);
 «Ìè ðîäè÷і» (3 êëàñ);
«Õòî ìåøêàє ó ñòàðîìó ïåíüêó» (2 êëàñ);
 «Çóñòðі÷àєìî ñóñіäіâ» (4 êëàñ);
âèãîòîâëåííÿ íîâîðі÷íèõ ïðèêðàñ, àïëіêàöіé «Çàñíіæåíі äå-
ðåâà» (2 êëàñ);

 «Áóäèíîê ìîєї ìðії» (1 êëàñ);
âèãîòîâëåííÿ âàçè äëÿ êâіòіâ, ìîäåëåé òðàíñïîðòó, ëåïáóêà 
«×åðâîíà êíèãà Óêðàїíè» (2 êëàñ);
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 âèãîòîâëåííÿ ìàêåòіâ «Ìіñòî/ñåëî ìàéáóòíüîãî» (3 êëàñ),
«Îñіííє äåðåâî» (2 êëàñ), «Ïіçíàєìî Óêðàїíó», «Âëó÷ â öіëü»
(4 êëàñ);

 âèãîòîâëåííÿ ãðè «Ëàáіðèíò», ðóõîìîї іãðàøêè «Äðóæîê»,
êåãëіâ äëÿ ãðè â áîóëіíã (3 êëàñ) òîùî.

Àâòîðè ïіäðó÷íèêà ïðîïîíóþòü øêîëÿðàì âèêîíóâàòè öі ïðî-
єêòè é âèãîòîâëÿòè âèðîáè çі âòîðèííèì âèêîðèñòàííÿì ìàòåðі-
àëіâ, âèêîðèñòîâóâàòè âіäõîäè ìàòåðіàëіâ ó ïîáóòі àáî íà âèðîá-
íèöòâі, îùàäíî ñòàâèòèñÿ äî ïðèðîäíèõ òà øòó÷íèõ ìàòåðіàëіâ
òîùî.

Çàíÿòòÿ, íà ÿêèõ ó÷íі áóäóòü âèêîíóâàòè âèùåíàçâàíі ïðîєê-
òè, ñïðèÿþòü ðîçøèðåííþ їõíіõ çíàíü ïðî ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ
ïðèðîäíèõ ìàòåðіàëіâ ó æèòòі ëþäèíè, ðіçíîìàíіòíіñòü її òðóäîâîї
äіÿëüíîñòі, ïðî ðîëü ïðàöі â æèòòі ëþäèíè é ñóñïіëüñòâà, à òàêîæ
ôîðìóâàííþ âìіíü і íàâè÷îê ãðàìîòíîãî ñïіëêóâàííÿ ç îá’єêòàìè
ïðèðîäè, åêîíîìíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ.

Ôîðìóâàííÿ åêîëîãі÷íîї êóëüòóðè øêîëÿðіâ íà óðîêàõ іíòå-
ãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ïåðåäáà÷àє îçíàéîìëåííÿ іç
ñîöіàëüíîþ åêîëîãієþ, âіäîìîñòÿìè ïðî ïðèðîäíі ðåñóðñè òà âè-
ðîáíèöòâî, ïðî ñïîñîáè åêîíîìії ìàòåðіàëіâ, à òàêîæ ìîæëèâîñòі
ïåðåðîáêè òà óòèëіçàöії âіäõîäіâ ïîáóòîâîї äіÿëüíîñòі і âèðîáíè-
öòâà. Ó÷èòåëü ñïîíóêàє øêîëÿðіâ âèêîðèñòîâóâàòè â íàâ÷àëüíіé
äіÿëüíîñòі çíàííÿ ïðî ñïîñîáè îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâè-
ùà, ïðî åêîíîìіþ âèòðà÷àííÿ åëåêòðîåíåðãії, ìàòåðіàëіâ, ñèðî-
âèíè, â÷èòü ïðèéìàòè é âèêîíóâàòè äîñòóïíі òà íåîáõіäíі åêîëî-
ãі÷íі ðіøåííÿ â ïðîöåñі ïðàêòè÷íèõ ðîáіò і çäіéñíåííÿ òâîð÷èõ 
ïðîєêòіâ.

Ó ïðîöåñі åêîëîãіçàöії òåõíîëîãі÷íîї îñâіòè íåîáõіäíî øèðîêî
ðîçêðèâàòè ñîöіàëüíó îáóìîâëåíіñòü âçàєìîäії ïðèðîäè і ñóñïіëü-
ñòâà. Îñîáëèâî âàæëèâî öå ðîáèòè çà äîïîìîãîþ ïðèêëàäіâ,
áëèçüêèõ і çðîçóìіëèõ ó÷íÿì.

Ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíî- ïðàêòè÷íèõ ðîáіò і òâîð÷èõ ïðî-
єêòіâ âèíèêàþòü îá’єêòèâíі ïåðåäóìîâè äëÿ îá’єäíàííÿ çíàíü,
îòðèìàíèõ ç ïðåäìåòіâ ïðèðîäíè÷î- íàóêîâîãî і ãóìàíіòàðíîãî 
öèêëіâ. Âàæëèâó ôóíêöіþ ôîðìóâàííÿ ó ñâіäîìîñòі ó÷íіâ öіëіñ-
íîї êàðòèíè ñâіòó âèêîíóє åêîëîãіÿ. Іíòåãðàöіÿ çíàíü âіäáóâàєòü-
ñÿ íå ìåõàíі÷íî, à çà äîïîìîãîþ ñèíòåçó çìіñòó îñâіòíіõ ãàëóçåé 
Ñòàíäàðòó ïî÷àòêîâîї îñâіòè: «Ãðîìàäÿíñüêîї, ñîöіàëüíîї
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і çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîї», «Ïðèðîäíè÷îї» – іç çàëó÷åííÿì çìіñ-
òó «Òåõíîëîãі÷íîї», «Ìîâíî-ëіòåðàòóðíîї», «Ìàòåìàòè÷íîї»,
«Ìèñòåöüêîї».

Öåé âçàєìîçâ’ÿçîê ñîöіàëüíèõ і ïðèðîäíèõ ôàêòîðіâ ó æèòòі 
ëþäèíè âіäïîâіäàє âèìîãàì çáåðåæåííÿ æèòòÿ, äáàéëèâîãî ñòàâ-
ëåííÿ äî ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ, äîçâîëÿє âèáðàòè òåõíîëîãіþ âè-
ðîáíèöòâà, îöіíèòè її. Åêîëîãі÷íі ïðîєêòè òà ïðàêòè÷íà äіÿëü-
íіñòü íà óðîêàõ, íà íàøó äóìêó, є âàæëèâèìè çàñîáàìè 
ôîðìóâàííÿ îñíîâ åêîëîãі÷íîї ãðàìîòíîñòі â øêîëÿðіâ.

Çàâäàííÿ åêîëîãі÷íîãî âèõîâàííÿ – ñïðèÿòè íàãðîìàäæåííþ 
åêîëîãі÷íèõ çíàíü, âèõîâóâàòè ëþáîâ äî ïðèðîäè, ïðàãíåííÿ áå-
ðåãòè, ïðèìíîæóâàòè її áàãàòñòâà, ôîðìóâàòè âìіííÿ òà íàâè÷êè 
äіÿëüíîñòі â ïðèðîäі. Åêîëîãі÷íå âèõîâàííÿ ïåðåäáà÷àє ðîçêðèòòÿ 
ñóòíîñòі ñâіòó ïðèðîäè – ñåðåäîâèùà ïåðåáóâàííÿ ëþäèíè, ÿêà 
ìàє áóòè çàöіêàâëåíà ó çáåðåæåííі öіëіñíîñòі, ÷èñòîòè, ãàðìîíії 
â ïðèðîäі. Åñòåòè÷íà êðàñà â ïðèðîäі ñïðèÿє ôîðìóâàííþ ìîðàëü-
íèõ ïî÷óòòіâ îáîâ’ÿçêó òà âіäïîâіäàëüíîñòі çà її çáåðåæåííÿ, ñïî-
íóêàє äî ïðèðîäîîõîðîííîї äіÿëüíîñòі.

Åêîëîãі÷íå âèõîâàííÿ çäіéñíþєòüñÿ íà âñіõ åòàïàõ íàâ÷àííÿ 
â øêîëі, íà êîæíîìó ç ÿêèõ ñòàâèòüñÿ ïåâíà ìåòà, çàâäàííÿ, ïіä-
áèðàєòüñÿ âіäïîâіäíà ìåòîäèêà ç îãëÿäó íà âіêîâі îñîáëèâîñòі. 
Äëÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ íàéäîñòóïíіøèì є åìîöіéíî- åñòåòè÷íå 
ñïðèéíÿòòÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Çàâäàííÿ â÷èòåëÿ – ïåðåä-
áà÷èòè ñïîñîáè ïîєäíàííÿ åìîöіéíîãî ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè 
ç ïіçíàâàëüíèìè çàâäàííÿìè ùîäî її âèâ÷åííÿ òà îõîðîíè.

Ó ïî÷àòêîâіé øêîëі ïîòðіáíî çàäіÿòè âñі ïåðåäóìîâè äëÿ ñèñ-
òåìàòè÷íî åêîëîãі÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ:

1) çìіñò ïðèðîäîçíàâ÷èõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ і êóðñіâ;
2)  çáàãà÷åííÿ âñіõ ïðåäìåòіâ åêîëîãі÷íî ñïðÿìîâàíèì çìіñòîì 
і ìіæïðåäìåòíèìè çâ’ÿçêàìè;

3)  ïðîâåäåííÿ ïîçàóðî÷íîї äіÿëüíîñòі ç âèâ÷åííÿì äîâêіëëÿ
і çàîõî÷åííÿ äіòåé äî ïðàêòè÷íèõ ñïðàâ ùîäî éîãî çáåðå-
æåííÿ;

4)  çàëó÷åííÿ øêîëÿðіâ äî äîñëіäíèöüêîї ðîáîòè â іíäèâіäó-
àëüíèõ і ãðóïîâèõ ïðîєêòàõ;

5) ïðîâåäåííÿ åêîëîãі÷íèõ òèæíіâ, âіêòîðèí, êîíêóðñіâ ìà-
ëþíêіâ;

6) åêîëîãі÷íå ïðîñâіòíèöòâî áàòüêіâ.
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Ó íîâèõ ïðîãðàìàõ і ïіäðó÷íèêàõ äëÿ ïî÷àòêîâîї øêîëè ó çà-
ñâîєííі çìіñòó âñіõ ïðåäìåòіâ çàêëàäåíî ìîæëèâîñòі äëÿ ñòâîðåí-
íÿ íàâ÷àëüíèõ ñèòóàöіé, ÿêі ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî ñïðèÿþòü
ôîðìóâàííþ â äіòåé óÿâëåíü і ïîíÿòü ïðî öіëіñíіñòü ñâіòó, ïðè-
ðîäíå òà ñîöіàëüíå îòî÷åííÿ ÿê ñåðåäîâèùå æèòòєäіÿëüíîñòі ëþ-
äèíè, її íàëåæíіñòü äî ïðèðîäè і ñóñïіëüñòâà [4].

Ïîâàãó äî ïðèðîäè âèçíàíî îäíієþ ç ôóíäàìåíòàëüíèõ öіííîñ-
òåé ó Äåêëàðàöії òèñÿ÷îëіòòÿ ÎÎÍ. Її ôîðìóє åêîëîãі÷íà êóëüòóðà,
äóõîâíіñòü, ñâіäîìіñòü. Çìіíè ó ñòàâëåííі äî ïðèðîäè, ó ïîâåäіíöі
â äîâêіëëі ëþäèíè, ñóñïіëüñòâà – öå ïåðåäóìîâà çìіíè ìîäåëåé ñïî-
æèâàííÿ òà æèòòєäіÿëüíîñòі, âèðîáíèöòâà. Âèçíàíî òàêîæ, ùî âіä-
ñóòíіñòü äóõîâíîñòі, åêîëîãі÷íîї êóëüòóðè – ÷è íå íàéâàæëèâіøèé
÷èííèê, ÿêèé ñòðèìóє ïåðåõіä äî ñòàëîãî ðîçâèòêó і ðîçâ’ÿçàííÿ
íàéãîñòðіøèõ åêîëîãі÷íèõ ïðîáëåì ëþäñòâà, öèâіëіçàöії.

Ó ùîäåííîìó æèòòі òà â ïðîöåñі ïðàöі ó÷íі ïî÷àòêîâîї øêîëè
ïîñòіéíî ñòèêàþòüñÿ ç ïðèðîäîþ. Òî é ïðîâіäíå çàâäàííÿ â÷èòåëÿ –
ïіä ÷àñ íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü, ðіçíèõ çàõîäіâ і ÷åðåç ó÷àñòü äіòåé ó ðіç-
íèõ âèäàõ ïðàöі âèêëèêàòè â íèõ іíòåðåñ äî ïðèðîäíèõ îá’єêòіâ,
ïðèùåïëþâàòè ïîâàãó äî âñüîãî æèâîãî é êîðèñíîãî, ñòâîðåíîãî
ëþäñüêîþ ïðàöåþ; ôîðìóâàòè øàíîáëèâå, áåðåæëèâå ñòàâëåííÿ äî
ïðèðîäè, áàæàííÿ ïðèìíîæèòè ñâîєþ ïðàöåþ êðàñó ðіäíîї çåìëі.

Ïðîáëåìà âçàєìîäії ñóñïіëüñòâà ç ïðèðîäîþ – îäíà ç íàéãî-
ñòðіøèõ ïðîáëåì ñó÷àñíîñòі, âіä ïðàâèëüíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ÿêîї
çàëåæèòü äîëÿ íàøîї ïëàíåòè, ìàéáóòíє ëþäñòâà [3].

Îòæå, ó÷íÿì ïî÷àòêîâîї øêîëè íåîáõіäíî îâîëîäіòè íàóêîâèìè
çíàííÿìè, çàñâîїòè ìîðàëüíі öіííіñíі îðієíòàöії ó ñòàâëåííі äî
ïðèðîäè, à òàêîæ âèðîáèòè ïðàêòè÷íі âìіííÿ òà íàâè÷êè çі çáåðå-
æåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Áóòè çäàòíèìè çàñòîñîâóâàòè
îäåðæàíі åêîëîãі÷íі çíàííÿ і äîñâіä ó ïîâñÿêäåííèõ æèòòєâèõ ñè-
òóàöіÿõ, êåðóâàòèñÿ ïðіîðèòåòíіñòþ åêîëîãі÷íèõ öіííîñòåé.

Ïåðåâіðÿєìî ñåáå

1. ×îìó âàæëèâî ôîðìóâàòè åêîëîãі÷íó êóëüòóðó â ìîëîäøèõ
øêîëÿðіâ?
2. Ç ÿêîãî êëàñó âàðòî ðîçïî÷èíàòè ôîðìóâàííÿ åêîëîãі÷íîї
êóëüòóðè â ó÷íіâ?
3. Íàçâіòü ïðîєêòè, ÿêі ñïðèÿþòü åêîëîãі÷íîìó âèõîâàííþ íà 
çàíÿòòÿõ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò».
4. ßêå çàâäàííÿ åêîëîãі÷íîãî âèõîâàííÿ?
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2.4. STEM-òåõíîëîãії ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñі
Мистецтво навчання є мистецтво пробуджувати 

в юних душах допитливість і потім задовольняти її.
Àíàòîëü Ôðàíñ

Çìіíè, ùî âіäáóâàþòüñÿ â ñóñïіëüñòâі, ñïðè÷èíþþòü âèêëè-
êè íà ðèíêó ïðàöі, ÿê ùîäî ïåðåëіêó ïðîôåñіé, ùî іñòîòíî
çìіíþєòüñÿ (âèíèêàþòü íîâі ïðîôåñії), òàê і ùîäî êîìïåòåíò-
íîñòåé ïðàöіâíèêіâ. Îäíієþ ç íàéâïëèâîâіøèõ òåíäåíöіé, ùî
ñïðè÷èíÿþòü öі çìіíè, є ãëîáàëіçàöіÿ, àâòîìàòèçàöіÿ òà ðîáî-
òèçàöіÿ âñіõ ñôåð æèòòÿ ñóñïіëüñòâà. Ðîçâèòîê íàöіîíàëüíîї
åêîíîìіêè, çîêðåìà âèðîáíèöòâî «öèôðîâèõ» ïðîäóêòіâ, ñòà-
âèòü ïåðåä ñôåðîþ îñâіòè çàâäàííÿ ùîäî ãåíåðóâàííÿ íîâèõ
іäåé і çíàíü, ñòâîðåííÿ íîâèõ òåõíîëîãіé, ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîá-
ëåì, ùî ìîæëèâî äîñÿãíóòè ÷åðåç âïðîâàäæåííÿ ïðîáëåìíîãî
íàâ÷àííÿ, ñòâîðåííÿ íà çàíÿòòÿõ ïðîáëåìíèõ ñèòóàöіé äëÿ ñà-
ìîñòіéíîãî çäîáóòòÿ ïîòðіáíèõ çíàíü ó ïðîöåñі їõ âèðі øåííÿ. 

Ñèñòåìà îñâіòè, âіäïîâіäíî äî âèìîã ñóñïіëüñòâà, ïîâèííà ñòâî-
ðèòè óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ïåâíèõ êîìïåòåíòíîñòåé øêîëÿðіâ, íå-
îáõіäíèõ äëÿ óñïіøíîї ñàìîðåàëіçàöії, çîêðåìà ïðîôåñіéíîї, ó ïî-
äàëüøîìó æèòòі â ñó÷àñíîìó ñóñïіëüñòâі. Îäíèì çі øëÿõіâ
çàöіêàâëåííÿ ó÷íіâ ó âèâ÷åííі ïðåäìåòіâ ïðèðîäíè÷î- ìàòå ìàòè÷-
íîãî öèêëó, òåõíіêè, ôîðìóâàííÿ äîñëіäíèöüêèõ óìіíü, íàâè÷îê
ñïіâïðàöі â êîìàíäі òîùî є STEM-îñâіòà.
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Ó Êîíöåïöії ðîçâèòêó ïðèðîäíè÷î- ìàòåìàòè÷íîї îñâіòè 
(STEM-освіти) çàçíà÷åíî, ùî ïðèðîäíè÷î- ìàòåìàòè÷íà îñâіòà 
(STEM-îñâіòà) ïîâèííà ñòàòè îñíîâîþ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñòі
òà åêîíîìі÷íîãî çðîñòàííÿ íàøîї äåðæàâè, ôîðìóâàííÿ íîâіòíіõ 
êîìïåòåíòíîñòåé ãðîìàäÿí, ïіäãîòîâêè ôàõіâöіâ íîâîї ãåíåðàöії,
çäàòíèõ äî çàñâîєííÿ çíàíü і ðîçðîáëåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ íî-
âіòíіõ òåõíîëîãіé. Ìåòîþ ðîçâèòêó ïðèðîäíè÷î- ìàòåìàòè÷íîї
îñâіòè (STEM-îñâіòè) є êîìïëåêñíå ïîøèðåííÿ іííîâàöіéíèõ ìå-
òîäèê âèêëàäàííÿ òà îá’єäíàííÿ çóñèëü ó÷àñíèêіâ îñâіòíüîãî
ïðîöåñó і ñîöіàëüíèõ ïàðòíåðіâ ó ôîðìóâàííі íåîáõіäíèõ êîìïå-
òåíòíîñòåé çäîáóâà÷іâ îñâіòè, ÿêі äàäóòü ìîæëèâіñòü çàïðîïîíó-
âàòè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì ñóñïіëüñòâà, ïîєäíàâøè ïðèðîäíè÷і 
íàóêè, òåõíîëîãії, іíæåíåðіþ òà ìàòåìàòèêó.

Íîðìàòèâíî- ïðàâîâèì çàáåçïå÷åííÿì äëÿ âïðîâàäæåííÿ і ðîç-
âèòêó ïðèðîäíè÷î- ìàòåìàòè÷íîї îñâіòè (STEM-îñâіòè) â Óêðàїíі є:

Çàêîíè Óêðàїíè «Ïðî îñâіòó», «Ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ 
îñâіòó», «Ïðî ïîçàøêіëüíó îñâіòó», «Ïðî íàóêîâó òà íàóêîâî- 
òåõíі÷íó äіÿëüíіñòü», «Ïðî іííîâàöіéíó äіÿëüíіñòü», «Ïðî
êóëüòóðó»;

Основними завданнями природничо- математичної 
освіти (STEM-освіти) є:
 формування навичок розв’язання складних (комп-

лексних) практичних проблем, критичного мислен-
ня, креативних якостей та когнітивної гнучкості, 
організаційних і комунікаційних здібностей, вміння 
оцінювати проблеми та приймати рішення, готовнос-
ті до свідомого вибору та оволодіння майбутньою 
професією, фінансової грамотності, цілісного науко-
вого світогляду, ціннісних орієнтирів, загальнокуль-
турної, технологічної, комунікативної і соціальної 
компетентностей і математичної та природничої гра-
мотності;

 всебічний розвиток особистості шляхом виявлення 
її нахилів і здібностей;

 оволодіння засобами пізнавальної та практичної 
діяльності;

 виховання особистості, яка прагне до здобуття осві-
ти впродовж життя, формування вмінь практичного 
і творчого застосування здобутих знань [3].
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Êîíöåïöіÿ ðåàëіçàöії äåðæàâíîї ïîëіòèêè ó ñôåðі ðåôîðìó-
âàííÿ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè «Íîâà óêðàїíñüêà øêîëà»
íà ïåðіîä äî 2029 ðîêó, çàòâåðäæåíà ðîçïîðÿäæåííÿì Êàáі-
íåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä 14 ãðóäíÿ 2016 ðîêó № 988-ð;

Êîíöåïöіÿ ðîçâèòêó ïðèðîäíè÷î- ìàòåìàòè÷íîї îñâіòè
(STEM-îñâіòè), çàòâåðäæåíà ðîçïîðÿäæåííÿì Êàáіíåòó Ìіíі-
ñòðіâ Óêðàїíè âіä 05 ñåðïíÿ 2020 ðîêó № 960-ð;

Ïëàí çàõîäіâ ùîäî ðåàëіçàöії Êîíöåïöії ðîçâèòêó ïðèðîäíè÷î-
ìàòåìàòè÷íîї îñâіòè (STEM-îñâіòè) äî 2027 ðîêó, çàòâåðäæå-
íèé ðîçïîðÿäæåííÿì Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä 13 ñі÷-
íÿ 2021 ðîêó № 131-ð;

Ïëàí çàõîäіâ ùîäî ïîïóëÿðèçàöії ïðèðîäíè÷èõ íàóê òà ìà-
òåìàòèêè äî 2025 ðîêó, çàòâåðäæåíèé ðîçïîðÿäæåííÿì Êà-
áіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä 14 êâіòíÿ 2021 ðîêó № 320-ð;

Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê çäіéñíåííÿ іííîâàöіéíîї îñâіòíüîї
äіÿëüíîñòі, çàòâåðäæåíå íàêàçîì Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàó-
êè Óêðàїíè âіä 07 ëèñòîïàäà 2000 ðîêó № 522, çàðåєñòðîâà-
íèì ó Ìіíіñòåðñòâі þñòèöії Óêðàїíè 26 ãðóäíÿ 2000 ðîêó çà
№ 946/5167 (ó ðåäàêöії íàêàçó Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè,
ìîëîäі òà ñïîðòó Óêðàїíè âіä 30 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó № 1352);

Íàêàçè Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè âіä 17.05.2017 ðîêó 
№ 708 «Ïðî ïðîâåäåííÿ äîñëіäíî- åêñïåðèìåíòàëüíîї ðîáîòè
âñåóêðàїíñüêîãî ðіâíÿ çà òåìîþ: «Íàóêîâî- ìåòîäè÷íі çàñà-
äè ñòâîðåííÿ òà ôóíêöіîíóâàííÿ Âñåóêðàїíñüêîãî íàóêîâî-
ìåòîäè÷íîãî âіðòóàëüíîãî STEM-öåíòðó (ÂÍÌÂSTEM-öåíòð)
íà 2017–2021 ðîêè»; âіä 13 êâіòíÿ 2018 ðîêó № 366 «Ïðî 
ðåàëіçàöіþ іííîâàöіéíî- îñâіòíüîãî ïðîåêòó âñåóêðàїíñüêîãî
ðіâíÿ çà òåìîþ «ß – äîñëіäíèê» íà 2018–2021 ðîêè»; âіä
12 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó № 830 «Ïðî ðîçøèðåííÿ áàçè ðåàëіçà-
öії іííîâàöіéíîãî îñâіòíüîãî ïðîñòîðó íà 2018–2021 ðîêè»;
âіä 07 ëþòîãî 2020 ðîêó № 143 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïîâî-
ãî ïåðåëіêó çàñîáіâ íàâ÷àííÿ òà îáëàäíàííÿ äëÿ íàâ÷àëüíèõ
êàáіíåòіâ ïî÷àòêîâîї øêîëè»; âіä 29 êâіòíÿ 2020 ðîêó № 574
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïîâîãî ïåðåëіêó çàñîáіâ íàâ÷àííÿ òà
îáëàäíàííÿ äëÿ íàâ÷àëüíèõ êàáіíåòіâ і STEM-ëàáîðàòîðіé» 
òà іíøèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêòіâ;

 Òèïîâèé ïåðåëіê çàñîáіâ íàâ÷àííÿ òà îáëàäíàííÿ äëÿ íà-
â÷àëüíèõ êàáіíåòіâ ïî÷àòêîâîї øêîëè»; âіä 29 êâіòíÿ
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2020 ðîêó № 574 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïîâîãî ïåðåëіêó 
çàñîáіâ íàâ÷àííÿ òà îáëàäíàííÿ äëÿ íàâ÷àëüíèõ êàáіíåòіâ
і STEM-ëàáîðàòîðіé» òà іíøèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêòіâ [2].

Ïðèðîäíè÷î- ìàòåìàòè÷íà îñâіòà (STEM-îñâіòà) – öіëіñíà ñèñ-
òåìà ïðèðîäíè÷îї і ìàòåìàòè÷íîї îñâіòíіõ ãàëóçåé, ìåòîþ ÿêîї є 
ðîçâèòîê îñîáèñòîñòі ÷åðåç ôîðìóâàííÿ êîìïåòåíòíîñòåé,
ïðèðîäíè÷î- íàóêîâîї êàðòèíè ñâіòó, ñâіòîãëÿäíèõ ïîçèöіé і æèò-
òєâèõ öіííîñòåé ç âèêîðèñòàííÿì òðàíñäèñöèïëіíàðíîãî ïіäõîäó 
äî íàâ÷àííÿ, ùî áàçóєòüñÿ íà ïðàêòè÷íîìó çàñòîñóâàííі íàóêî-
âèõ, ìàòåìàòè÷íèõ, òåõíі÷íèõ òà іíæåíåðíèõ çíàíü äëÿ 
ðîçâ’ÿçàííÿ ïðàêòè÷íèõ ïðîáëåì äëÿ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ
öèõ çíàíü і âìіíü ó ïðîôåñіéíіé äіÿëüíîñòі.

STEM-íàâ÷àííÿ – öå çîñåðåäæåííÿ íà ðåàëüíèõ çàâäàííÿõ
і ïðîáëåìàõ, îäèí іç íàïðÿìіâ ðåàëіçàöії ïðîєêòíîї òà íàâ÷àëüíî- 
äîñëіäíèöüêîї äіÿëüíîñòі â øêîëі і ïîçà íåþ. Àêðîíіì STEM óòâî-
ðåíèé âіä ñëіâ ïðèðîäíè÷і íàóêè (Science), òåõíîëîãіÿ (Technology), ÿ
іíæåíåðіÿ (Engineering) òà ÿ ìàòåìàòèêà (Mathematics). 
STEM-îñâіòà çîñåðåäæóєòüñÿ ïåðåäóñіì ñàìå íà öèõ äèñöèïëіíàõ, 
àëå ïðîïîíóє âèâ÷àòè їõ íå îêðåìî îäíó âіä îäíîї, à іíòåãðîâàíî òà 
ìàêñèìàëüíî ïðàêòè÷íî. Äåäàëі ÷àñòіøå ïåäàãîãè çàñòîñîâóþòü 
â îñâіòíüîìó ïðîöåñі íîâі íàïðÿìè STEM-îñâіòè – STÅÀÌ(A – art, 
òâîð÷іñòü (ïðîìèñëîâèé äèçàéí, àðõіòåêòóðà, іíäóñòðіàëüíà åñòå-
òèêà)) òà STRÅÀÌ(R – Readingandw Riting, ÷èòàííÿ і ïèñüìî), öå 
íèçêà êóðñіâ àáî ïðîãðàì íàâ÷àííÿ, ÿêі ãîòóþòü ó÷íіâ äî óñïіø-
íîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ, äî îñâіòè ïіñëÿ øêîëè, ùî âèìàãàє ðіç-
íèõ і áіëüø òåõíі÷íî ñêëàäíèõ íàâè÷îê, çîêðåìà іç çàñòîñóâàííÿì 
ìàòåìàòè÷íèõ çíàíü і íàóêîâèõ ïîíÿòü.

Íà âіäìіíó âіä êëàñè÷íîї îñâіòè, ó íàøîìó ðîçóìіííі, ïіä ÷àñ 
STEM-íàâ÷àííÿ äіòè îòðèìóþòü íàáàãàòî áіëüøå àâòîíîìії. Íà 
ïðîöåñ íàâ÷àííÿ íàáàãàòî ìåíøå âïëèâàþòü ñòîñóíêè, ùî ñêëà-
ëèñÿ ìіæ ó÷íåì òà â÷èòåëåì, ùî äàє ìîæëèâіñòü áіëüø îá’єêòèâíî
îöіíþâàòè ïðîãðåñ. Çà ðàõóíîê òàêîї àâòîíîìії äіòè â÷àòüñÿ áóòè 
ñàìîñòіéíèìè, ïðèéìàòè âëàñíі ðіøåííÿ òà áðàòè çà íèõ âіäïî-
âіäàëüíіñòü. Óðîêè çà STEM-òåõíîëîãієþ äîçâîëÿþòü íå òіëüêè 
âèâ÷àòè òåîðåòè÷íèé ìàòåðіàë, àëå é çàêðіïëþâàòè çíàííÿ çà äî-
ïîìîãîþ ìîæëèâîñòåé ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ
çàâäàíü, ÿêі ìîæóòü áóòè íàñòіëüêè öіêàâі, ùî їõ òðóäíіñòü íå 
âèêëèêàòèìå íåïðèéíÿòòÿ ó ó÷íіâ.
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ßêіñíî òà ïðîäóêòèâíî âèðіøóâàòè ïåäàãîãі÷íі çàäà÷і ïіä ÷àñ
STEM-íàâ÷àííÿ äîïîìàãàє іíòåãðàöіÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Àê-
òóàëüíіñòü öüîãî ïðîöåñó çóìîâëåíà ìîæëèâіñòþ ñôîðìóâàòè
óÿâëåííÿ öіëіñíîñòі îá’єêòèâíîãî ñâіòó, âèêîðèñòàííÿì ïðîáëåì-
íèõ ñèòóàöіé, ùî ñïîíóêàє ó÷íіâ äîñëіäæóâàòè íîâі ôàêòîðè òà
ÿâèùà øëÿõîì çáіëüøåííÿ іíôîðìàòèâíîñòі ìàòåðіàëó, éîãî
ïðèêëàäíîãî çíà÷åííÿ. Âіäïîâіäíî, іíòåãðîâàíèé óðîê/çàíÿòòÿ –
öå ñïåöіàëüíî îðãàíіçîâàíèé óðîê/çàíÿòòÿ, ìåòà ÿêîãî ìîæå áóòè 
äîñÿãíóòà ïðè îá’єäíàííі ґðóíòîâíèõ çíàíü ç ðіçíèõ ïðåäìåòіâ é 
ñïðÿìîâàíà íà âèðіøåííÿ ïðîáëåìè ñèíòåçó íàâêîëèøíüîãî ñå-
ðåäîâèùà ó ïðèêëàäíîìó àñïåêòі. Ñòðóêòóðà іíòåãðîâàíèõ óðî-

Упровадження STEM-освіти має здійснюватися
з урахуванням таких принципів:
 особистісний підхід, спрямований на врахування 

вікових, індивідуальних особливостей здобувачів 
освіти, їхніх інтересів та здібностей, особливих освіт-
ніх потреб;

 постійне оновлення змісту освіти з урахуванням 
досягнень науки, розвитку технологій та вимог ринку 
праці;

 наступність – формування необхідних компетент-
ностей на всіх складниках та рівнях освіти;

 патріотизм і громадянська спрямованість;
 продуктивна мотивація здобувачів освіти до прова-

дження науково- дослідницької та проєктної діяль-
ності, винахідництва;

 істотна роль математики в інтегративному підході 
реалізації природничо- математичної освіти 
(STEM-освіти), послідовне, ґрунтовне, якісне її 
викладання;

 спонукання до формування та розвитку «гнучких 
навичок» у здобувачів освіти (навичок презентації, 
роботи в групі, комунікації);

 використання технологій розвивального та проблем-
ного навчання;

 забезпечення наступності змісту освіти та запрова-
дження курсової (адаптаційної, ознайомчої) підго-
товки вчителів відповідних спеціальностей;

 розвиток закладів спеціалізованої освіти наукового 
спрямування.
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êіâ âіäðіçíÿєòüñÿ ÷іòêіñòþ, êîìïàêòíіñòþ, ñòèñëіñòþ, ëîãі÷íîþ 
âçàєìîîáóìîâëåíіñòþ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó íà êîæíîìó åòàïі 
óðîêó, çíà÷íîþ іíôîðìàòèâíîþ ìіñòêіñòþ ìàòåðіàëó. Іíòåãðîâàíі
óðîêè є íàéâàæëèâіøîþ ÷àñòèíîþ ñèñòåìè ìіæïðåäìåòíèõ 
çâ’ÿçêіâ. Îñíîâíèìè ñòðóêòóðíèìè êîìïîíåíòàìè òàêîãî óðîêó/
çàíÿòòÿ є âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìè; ñòâîðåííÿ ìîäåëі äîñëіäæåííÿ; 
ïðîâåäåííÿ äîñëіäæåííÿ; àíàëіç òà іíòåðïðåòàöіÿ äàíèõ; ìîäå-
ëþâàííÿ ðіçíèõ àëüòåðíàòèâ ðіøåííÿ, âèáіð îïòèìàëüíîãî ðі-
øåííÿ òà éîãî ðåàëіçàöіÿ [2].

Ó âïðîâàäæåííі STEM-íàâ÷àííÿ ùîäî ïðèíöèïó іíòåãðàöії 
àêòóàëüíîþ є ïðîєêòíà äіÿëüíіñòü. Âèêîíàííÿ STEM-ïðîєêòіâ 
ïåðåäáà÷àє іíòåãðîâàíó äîñëіäíèöüêó, òâîð÷ó äіÿëüíіñòü ó÷íіâ, 
ñïðÿìîâàíó íà îïàíóâàííÿ ìåòîäіâ íàóêîâîãî ïіçíàííÿ òà їõ 
ïðàêòè÷íó ðåàëіçàöіþ, çîêðåìà ó ïîâñÿêäåííіé äіÿëüíîñòі, ïî-
øóê ñïîñîáіâ âèðіøåííÿ ïðîáëåì, êðèòè÷íîãî îöіíþâàííÿ îòðè-
ìàíèõ ðåçóëüòàòіâ òà ôîðìóâàííÿ íàóêîâîãî ñâіòîãëÿäó [1].

Çíà÷íó ðîëü ó âïðîâàäæåííі STEM-òåõíîëîãіé ó ïî÷àòêîâіé 
øêîëі âіäіãðàє іíòåãðîâàíèé êóðñ «ß äîñëіäæóþ ñâіò», ÿêèé 
îá’єäíóє íàâ÷àëüíèé çìіñò êіëüêîõ îñâіòíіõ ãàëóçåé. Çàëåæíî âіä 
âàðіàíòà òèïîâîї îñâіòíüîї ïðîãðàìè òàêèõ ãàëóçåé ìîæå áóòè òðè: 
ïðèðîäíè÷à, ãðîìàäÿíñüêà òà іñòîðè÷íà, ñîöіàëüíà òà çäîðîâ’ÿ-
çáåðåæóâàëüíà. Àáî ñіì: ìîâíî- ëіòåðàòóðíà, ìàòåìàòè÷íà, ïðè-
ðîäíè÷à, òåõíîëîãі÷íà, ñîöіàëüíà òà çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíà, ãðî-
ìàäÿíñüêà òà іñòîðè÷íà, іíôîðìàòèâíà [4].

Àâòîðè ìîäåëüíèõ ïðîãðàì êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ïðîïî-
íóþòü ó÷èòåëþ ïëàíóâàòè â 1–4-õ êëàñàõ äîñòàòíþ êіëüêіñòü 
STEM-óðîêіâ, íà ÿêèõ ó÷íі ìàòèìóòü çìîãó òâîð÷î ïðàöþâàòè òà 
âèêîíóâàòè ïðîєêòè (Äîäàòêè 4–6(( ).

Íà STEM-óðîêàõ ó÷íі çîñåðåäæóþòüñÿ íà ðåàëüíèõ çàâäàí-
íÿõ і ïðîáëåìàõ, ðîçâ’ÿçóþòü ðåàëüíі ñîöіàëüíі, åêîíîìі÷íі òà 
åêîëîãі÷íі ïðîáëåìè і çäіéñíþþòü ïîøóê ðіøåíü, îðієíòóþòüñÿ 
íà ïðîöåñ іíæåíåðíîãî ïðîєêòóâàííÿ. Ó öüîìó ïðîöåñі ó÷íі âè-
çíà÷àþòü ïðîáëåìó, âåäóòü ïîïåðåäíі äîñëіäæåííÿ, âèñóâàþòü 
іäåї äëÿ їõ ðіøåíü, ðîçðîáëÿþòü і ñòâîðþþòü ïðîòîòèïè, à ïîòіì 
їõ òåñòóþòü, îöіíþþòü і ðåàëіçîâóþòü. Ó STEM-óðîêàõ ïåðåä-
áà÷åíî, ùî êîìàíäè ó÷íіâ ïðîâîäÿòü ñâîї äîñëіäæåííÿ íà îñíîâі 
âëàñíèõ іäåé, ðіçíèõ ïіäõîäіâ, ðîáëÿòü ïîìèëêè, îáãîâîðþþòü 
їõ і â÷àòüñÿ íà íèõ, ïðîáóþòü ïðîâîäèòè ïîäàëüøі äîñëіäæåí-
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íÿ. Їõíÿ óâàãà çîñåðåäæåíà íà çíàõîäæåííі ðіøåíü.
STEM-íàâ÷àííÿ çàíóðþє ó÷íіâ ó ïðàêòè÷íèé çàïèò, і âіäêðèòå
äîñëіäæåííÿ çàëó÷àє їõ äî ïðîäóêòèâíîї ñïіëüíîї ðîáîòè. Ðîáî-
òà ó÷íіâ є ïðàêòè÷íîþ і êîëåêòèâíîþ, ðіøåííÿ òåæ є ñïіëüíèì.
Øêîëÿðі ñïіëêóþòüñÿ, îáìіíþþòüñÿ іäåÿìè і çà ïîòðåáè ìîäåð-
íіçóþòü ñòâîðåíі ïðîòîòèïè. Âîíè êîíòðîëþþòü âëàñíі іäåї
і ïðîâîäÿòü âëàñíі äîñëіäæåííÿ [5].

Âèâ÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó ìàє âіäáóâàòèñÿ çà òåìàìè,
ÿêі ïîєäíóþòü êіëüêà ïðåäìåòіâ, ìàòåðіàë ÿêèõ òіñíî ïîâ’ÿçàíèé
ìіæ ñîáîþ òà ìàє ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ, àäæå ãîëîâíå, ùîá ó÷íі
íå òіëüêè ïðîäåìîíñòðóâàëè ðåçóëüòàòè ñâîєї ðîáîòè, à é óñâіäî-
ìèëè, äå íà ïðàêòèöі çìîæóòü їõ çàñòîñóâàòè. Öå äàє їì ìîæëè-
âіñòü íàáóòè äîñâіäó, áóòè áіëüø óïåâíåíèìè ó âëàñíèõ ñèëàõ,
ó÷èòü іòè äî âèçíà÷åíîї ìåòè, äîëàòè ïåðåøêîäè, ïåðåâіðÿòè ñâîþ
ðîáîòó áàãàòî ðàçіâ òà íå çóïèíÿòèñÿ ïåðåä òðóäíîùàìè.

Íàâ÷àííÿ çà îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè STEM-îñâіòè äîçâîëèòü
ñôîðìóâàòè â ó÷íіâ íàéâàæëèâіøі õàðàêòåðèñòèêè:

 óìіííÿ ïîáà÷èòè ïðîáëåìó;
 óìіííÿ ïîáà÷èòè â ïðîáëåìі ÿêîìîãà áіëüøå ìîæëèâèõ ñòî-
ðіí і çâ’ÿçêіâ;

 óìіííÿ ñôîðìóëþâàòè äîñëіäíèöüêå çàïèòàííÿ і øëÿõè éîãî
âèðіøåííÿ;

 óìіííÿ çàñòîñîâóâàòè çíàííÿ â ðіçíèõ ñèòóàöіÿõ, ðîçóìіòè 
ìîæëèâіñòü іíøèõ òî÷îê çîðó ùîäî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì
і ñòіéêіñòü ó âіäñòîþâàííі ñâîєї ïîçèöії;

 âіä÷óòòÿ ãàðìîíії â îðãàíіçàöії іäåї;
 îðèãіíàëüíіñòü, âіäõіä âіä øàáëîíà;
 çäàòíіñòü äî àáñòðàãóâàííÿ àáî àíàëіçó;
 çäàòíіñòü äî êîíêðåòèçàöії ÷è ñèíòåçó.
Âèêîðèñòàííÿ íà óðîêàõ çíàíü ç ðіçíèõ îñâіòíіõ ãàëóçåé íà-

â÷èòü øêîëÿðіâ ðîçóìіòè, ùî çà óìîâè îá’єäíàííÿ ìàòåìàòèêè
òà іíøèõ íàóê ìîæíà âèðіøóâàòè âàæëèâі æèòòєâі ïðîáëåìè. Öå 
ïðèâåäå äî çðîñòàííÿ іíòåðåñó äî ìàòåìàòèêè òà ïðèðîäíè÷èõ
íàóê. Çàëó÷åííÿ ìèñòåöüêîї ãàëóçі âіäіãðàє âàæëèâó ðîëü ó ðîç-
ðîáöі ïðàêòèêî- îðієíòîâàíèõ ïðîєêòіâ, ïîñèëþþ÷è їõ ïðèâàáëè-
âіñòü, äèçàéí òà çàòðåáóâàíіñòü.

Êðіì çâ’ÿçêó îñâіòíіõ ãàëóçåé ç ðåàëüíèì æèòòÿì, öåé ïіäõіä
âіäêðèâàє ìîæëèâіñòü ìîëîäøèì øêîëÿðàì äëÿ òâîð÷îñòі.
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Àäæå ïðè âèðіøåííі ïðîáëåì (âèêîíàííі ïðîєêòіâ) єäèíî ïðà-
âèëüíîãî ðіøåííÿ íåìàє, ó÷íÿì äàєòüñÿ ïîâíà ñâîáîäà òâîð÷îñ-
òі. Çà äîïîìîãîþ ïîäіáíèõ çàâäàíü ó÷íі íå ïðîñòî ãåíåðóþòü 
öіêàâі іäåї, àëå é âіäðàçó âòіëþþòü їõ ó æèòòÿ. Òàêèì ÷èíîì 
âîíè â÷àòüñÿ ïëàíóâàòè ñâîþ äіÿëüíіñòü ç îãëÿäó íà ïîñòàâëåíå 
çàâäàííÿ òà íàÿâíі ðåñóðñè, ùî îáîâ’ÿçêîâî ñòàíå їì ó ïðèãîäі 
â ðåàëüíîìó æèòòі.

Öåíòðàëüíå ìіñöå â STEM-îñâіòі ïîñіäàє äîáðå îñâі÷åíèé і äî-
ñâіä÷åíèé ó÷èòåëü іç ñèëüíèìè íàâè÷êàìè äî âçàєìîäії ç ó÷íÿìè 
òà áàòüêàìè. Ó öіé ñèñòåìі â÷èòåëü ìàє «çàáóòè» ïðî àâòîðèòàð-
íèé, ìîíîëîãі÷íèé ïіäõіä і âèêîíóâàòè ðîëü êîó÷à àáî ôàñèëіòà-
òîðà, äîïîìàãàþ÷è ó÷íÿì âçàєìîäіÿòè і ïðîâîäèòè ìîçêîâèé 
øòóðì, à òàêîæ ïіäêàçóþ÷è, äå âçÿòè ïîòðіáíó іíôîðìàöіþ. Ó÷è-
òåëü íå ìàє ïðàâà íàâ’ÿçóâàòè ó÷íÿì ñâîþ іäåþ àáî çðîáèòè ñâіé 
âèñíîâîê.

Îòæå, STEM-îñâіòà äîïîìàãàє ôîðìóâàòè ó äіòåé êðèòè÷íå 
ìèñëåííÿ, íàâè÷êè êîìàíäíîї ðîáîòè, áà÷åííÿ öіëіñíîї êàðòè-
íè ñâіòó òà âìіííÿ çàñòîñîâóâàòè çíàííÿ äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ çà-
âäàíü ç ðåàëüíîãî ñâіòó, «âèòÿãóâàòè» іíôîðìàöіþ ç óñіõ ãàëó-
çåé çíàíü, ç ÿêèìè ó÷åíü ñòèêàєòüñÿ, і òâîð÷î її çàñòîñîâóâàòè, 
ùîá çàïðîïîíóâàòè ùîñü óíіêàëüíå é íîâàòîðñüêå. Ó÷íÿì òà-
êèé ïіäõіä ïîäîáàєòüñÿ ñàìå òîìó, ùî äàє íåîáìåæåíèé ïðîñòіð 
äëÿ òâîð÷îñòі. Íà STEM-óðîêàõ ó÷íі â÷àòüñÿ çíàõîäèòè ðіøåí-
íÿ íå â òåîðії, à áåçïîñåðåäíüî íà ïðàêòèöі, øëÿõîì ñïðîá і ïî-
ìèëîê. STEM-íàâ÷àííÿ ñïîíóêàє øêîëÿðіâ äî іíòåãðîâàíîãî 
ìèñëåííÿ.

Âàæëèâîþ îñîáëèâіñòþ STEM-íàâ÷àííÿ є ðîáîòà â êîìàíäі. 
Âîíà ïåðåäáà÷àє âåëèêó êіëüêіñòü âçàєìîäії, êîëè òðåáà äîìîâ-
ëÿòèñÿ, ïåðåêîíóâàòè, îáèðàòè íàéêðàùèé âàðіàíò і çðîáèòè 
òàê, ùîá ðіøåííÿ ïіäіéøëî äëÿ âñіõ. Òîáòî öå ùå é âåëèêà êî-
ìóíіêàòèâíà, ñîöіàëüíà íàâè÷êà, ÿêà â÷èòü äіòåé âðàõîâóâàòè 
ïîòðåáè іíøèõ ëþäåé. Öå îñîáèñòіñíèé ðîçâèòîê і ñîöіàëіçàöіÿ, 
êîëè ïîòðіáíî ïî÷óòè іíøèõ і äîíåñòè ñâîþ äóìêó òàê, ùîá її 
ïî÷óëè.
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Ïåðåâіðÿєìî ñåáå

1. ßê ðîçøèôðîâóєòüñÿ àêðîíіì STEM?
2. Ó ÷îìó âіäìіííіñòü ìіæ STEM, STEAM òà STREM?
3.  ßêі íàâè÷êè ôîðìóþòüñÿ ó çäîáóâà÷іâ îñâіòè ïіä ÷àñ

STEM-íàâ÷àííÿ?
4. ×è çìіíþþòüñÿ ïіäõîäè äî ïðîâåäåííÿ STEM-óðîêó? Ñâîþ
äóìêó îáґðóíòóéòå.

Âèêîðèñòàíі äæåðåëà

1.  Êîíöåïöіÿ «Íîâà óêðàїíñüêà øêîëà». URL: https://osvita.ua/
doc/ files/news/520/52062/new-school.pdf.

2.  Ìåòîäè÷íі ðåêîìåíäàöії ùîäî ðîçâèòêó STEM-îñâіòè â çàêëà-
äàõ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї òà ïîçàøêіëüíîї îñâіòè ó 2021/2022
íàâ÷àëüíîìó ðîöі. Ëèñò ÌÎÍ âіä 11.08.2021 № 22.1/10–1775.

3.  Ðîçïîðÿäæåííÿ Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè «Ïðî ñõâàëåííÿ
Êîíöåïöії ðîçâèòêó ïðèðîäíè÷î- ìàòåìàòè÷íîї îñâіòè
(STEM-îñâіòè)».

4.  https://edera.gitbook.io/glossary/metodiki- vikladannya-u-1-
klasi/world.

5.  https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/
metodichni%20recomendazii/5 %201_9–565.pdf.
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2.5. Ñïіëüíà äіÿëüíіñòü ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ
Мої учні будуть дізнаватися нове не від мене;
Вони будуть відкривати це нове самі.
Моє головне завдання – допомогти їм розкри тися, 
розвинути власні ідеї.

Éîãàíí Ãåíðіõ Ïåñòàëîööі

Çìіíè, ÿêі âіäáóâàþòüñÿ â íàøîìó ñóñïіëüñòâі, ñïðè÷èíÿþòü 
çìіíó öіëåé ñó÷àñíîї îñâіòè, òðàíñôîðìàöіþ âñіõ ñêëàäîâèõ ìåòî-
äè÷íîї ñèñòåìè â÷èòåëÿ. Ñàìå òîìó â ïðîöåñ íàâ÷àííÿ äåäàëі 
âïåâíåíіøå âõîäÿòü іíòåðàêòèâíі ìåòîäè íàâ÷àííÿ. Â óìîâàõ 
òâîð÷îãî âïðîâàäæåííÿ іíòåðàêòèâíîãî íàâ÷àííÿ îñîáëèâå ìіñöå 
çàéìàþòü ãðóïîâі ôîðìè é ìåòîäè ðîáîòè. Àäæå ó÷íі ñòàþòü 
íåâіä’єìíîþ ÷àñòèíîþ çãóðòîâàíîãî äèòÿ÷îãî êîëåêòèâó é çàâäÿ-
êè ñâîїì іíäèâіäóàëüíèì ìîæëèâîñòÿì ïî÷èíàþòü âіä÷óâàòè єä-
íіñòü ç îäíîëіòêàìè і ñïіâïðàöþâàòè ç íèìè, âîíè çàöіêàâëåíі 
â ïіäòðèìàííі äðóæíіõ ñòîñóíêіâ іç ðîâåñíèêàìè.

Óòіëþþ÷è іäåї ïåäàãîãіêè ïàðòíåðñòâà, â÷èòåëþ âêðàé ïîòðіá-
íî íå òіëüêè âèêîðèñòîâóâàòè ó ñâîїé ðîáîòі ñòàíäàðòíі ìåòîäè 
îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíî- âèõîâíîãî ïðîöåñó, àëå áіëüøîþ ìіðîþ âè-
ÿâëÿòè іíіöіàòèâó é áóäóâàòè íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ òàêèì ÷è-
íîì, ùîá äèòèíà áóëà ïîñòіéíî çàëó÷åíà äî ñïіëüíîї äіÿëüíîñòі.
ßê іíñòðóìåíòè ïåäàãîãіêè ïàðòíåðñòâà ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè
öіêàâі é çàõîïëèâі ðîçïîâіäі, âіäâåðòó áåñіäó, ñïðàâåäëèâó òà íå-
çàëåæíó îöіíêó, çàîõî÷åííÿ òâîð÷èõ óñïіõіâ, îñîáèñòèé ïðèêëàä,
çóñòðі÷і ç öіêàâèìè ëþäüìè, ñïіëüíèé ïîøóê ðіøåíü, ñïіëüíі 
ñóñïіëüíî êîðèñíі ñïðàâè, áëàãîäіéíі àêöії òîùî [2].

Ñïіëüíà ðîáîòà ìàє âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ôîðìóâàííÿ ñàìî-
ñòіéíîñòі ó÷íіâ. Ïðàöþþ÷è â êîìàíäі, ó÷åíü ìàє çìîãó ïðîÿâ-
ëÿòè іíіöіàòèâó, â÷èòèñÿ ïëàíóâàòè ñâîї äії, ïåðåêîíóâàòè, íå-
ñòè âіäïîâіäàëüíіñòü çà ñåáå é êîìàíäó. Çðîçóìіëî, ùî çà òàêîї 
óìîâè ðîëü ó÷èòåëÿ ïî-îñîáëèâîìó åôåêòèâíà â ïëàíі äієâîãî 
ñïіâðîáіòíèöòâà. Îòæå, ãðóïîâі ôîðìè ðîáîòè ñïðèÿþòü ïіäíå-
ñåííþ ðіâíÿ íàâ÷àëüíèõ ìîæëèâîñòåé ó÷íіâ, ñïðèÿþòü àêòèâі-
çàöії íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó íà óðîêàõ. Çàíÿòòÿ â ìàëèõ ãðóïàõ 
äàє çìîãó ó÷íÿì íàáóòè íàâè÷îê, íåîáõіäíèõ äëÿ ñïіëêóâàííÿ 
òà ñïіâïðàöі. Äèñêóñії ìàëèìè ãðóïàìè ñòèìóëþþòü ðîáîòó 
â êîìàíäі, ðîçâèâàþòü ïî÷óòòÿ òåðïèìîñòі òà ïîâàãè äî äóìêè 
іíøèõ. Öåé ìåòîä äàє ìîæëèâіñòü îäíî÷àñíî âèñëîâèòèñÿ áàãà-
òüîì äіòÿì і çàîùàäèòè ÷àñ.
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Íà äóìêó áàãàòüîõ íàóêîâöіâ, çîêðåìà ôàõіâöіâ іç ðîçâèâàëü-
íîãî íàâ÷àííÿ, ó ïî÷àòêîâіé øêîëі âàðòî ãîâîðèòè ïðî «âèðîùó-
âàííÿ» ãðóïîâîї ðîáîòè, òî÷íіøå, óìіíü äіòåé, ïîòðіáíèõ äëÿ
óñïіøíîãî ñïіëüíîãî ïîøóêó. Ðåçóëüòàòîì öüîãî ïðîöåñó ñòàє ÿê
ñôîðìîâàíà â ó÷íіâ çäàòíіñòü îðãàíіçîâóâàòè ðîáîòó ãðóïè (ïëà-
íóâàòè äії; ðîçïîäіëÿòè ðîëі; äîòðèìóþ÷èñü íîðì ñïіâïðàöі, ðåà-
ëіçîâóâàòè çàäóìàíå; ïðåäñòàâëÿòè ñâîї âèñíîâêè ó âèãëÿäі ìîäå-
ëі, ñõåìè òîùî), òàê і çäàòíіñòü ñâіäîìî îáèðàòè çðó÷íó é
åôåêòèâíó ôîðìó ðîáîòè іç çàâäàííÿì і â ðàçі ïîòðåáè іíіöіþâàòè
ãðóïîâó ðîáîòó. Îòæå, ïðîïîíóєìî ðåêîìåíäàöії ùîäî îðãàíіçà-
öії òàêîї ãðóïîâîї ðîáîòè, ÿêà äàñòü ìîæëèâіñòü äîñÿãòè îïèñóâà-
íîãî ðåçóëüòàòó.

Ó 1 êëàñі ïðàöþâàòè â ïàðі, ãðóïі ó÷íÿì ïðîïîíóє â÷èòåëü,
àëå âæå â 2–4 êëàñàõ іíіöіàòèâà ó âèáîðі ôîðìè âèêîíàííÿ çà-
âäàííÿ ïîñòóïîâî ïåðåäàєòüñÿ äіòÿì. Òîìó, ãîâîðÿ÷è ïðî ïëàíó-
âàííÿ â÷èòåëåì ãðóïîâîї ðîáîòè íà óðîöі, ìè ìàєìî íà óâàçі âè-
çíà÷åííÿ і ñòâîðåííÿ ñèòóàöіé, ó ÿêèõ ìîæëèâå її іíіöіþâàííÿ
äіòüìè, à òàêîæ äåòàëüíå ïðîäóìóâàííÿ îðãàíіçàöіéíèõ ìîìåí-
òіâ. Îòæå, ïëàíóþ÷è óðîê, âèáóäîâóþ÷è éîãî çìіñò, ó÷èòåëü ïðî-
äóìóє ïðîâåäåííÿ óðîêó â óñіõ éîãî äåòàëÿõ.

Áåçïåðå÷íî, åôåêòèâíіñòü ñïіëüíîї ðîáîòè ïîâ’ÿçàíà ç її âìî-
òèâîâàíіñòþ äëÿ ó÷íіâ. Âîíè ìàþòü âіä÷óòè ïîòðåáó ïðàöþâàòè
ðàçîì, ïîáà÷èòè ñåíñ â îá’єäíàííі çóñèëü. Îá’єêòèâíі ïåðåäóìî-
âè, ùî âèêëèêàþòü ó äіòåé ïîòðåáó îá’єäíàòèñÿ â ãðóïè äëÿ âè-
êîíàííÿ çàâäàííÿ, ñòâîðþþòü òàêі ñèòóàöії: çàäà÷à íå ìîæå áóòè 
ðîçâ’ÿçàíà іíäèâіäóàëüíî; ñïіëüíå îáãîâîðåííÿ çíà÷íî ïðèñêî-
ðþє ïðîöåñ ïîøóêó ðіøåííÿ; ñïåöèôіêà çàâäàííÿ òàêà, ùî âè-
ìàãàє ðîçïîäіëó ìіæ ÷ëåíàìè ãðóïè îïåðàöіé, ÿêі ïîòðіáíî âè-
êîíàòè äëÿ îòðèìàííÿ ðåçóëüòàòó.

Ôîðìóâàííÿ âìіííÿ ïðàöþâàòè â ãðóïі ôàêòè÷íî ïåðåäáà÷àє 
îäíî÷àñíå ôîðìóâàííÿ êіëüêîõ âèäіâ çäàòíîñòåé: çäàòíіñòü äî
«êîëåêòèâíîãî ìèñëåííÿ» äëÿ çíàõîäæåííÿ ñïîñîáó ðîçâ’ÿçàííÿ
ïåâíîãî êëàñó çàäà÷; çäàòíіñòü îðãàíіçîâóâàòè ñïіëüíó ðîáîòó;
çäàòíіñòü äî ðåôëåêñії. Ïðàöþþ÷è â êîìàíäі, äіòè ìàþòü çìîãó 
ïðîÿâëÿòè іíіöіàòèâó; â÷èòèñÿ ïëàíóâàòè ñâîї äії, äèñêóòóâàòè,
ïåðåêîíóâàòè; íåñòè âіäïîâіäàëüíіñòü çà ñåáå é êîìàíäó [3].

Öі çäàòíîñòі, áóäó÷è, ç îäíîãî áîêó, íåîáõіäíîþ óìîâîþ åôåê-
òèâíîãî ñïіëüíîãî ïîøóêó, ç іíøîãî, ìîæóòü áóòè ðîçâèíåíі
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òіëüêè â ïðîöåñі ïîñòóïîâîãî ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ óìіííÿ ïðàöþ-
âàòè â ãðóïі.

Íà ïåðøîìó åòàïі (1 êëàñ) îñíîâíèì çàâäàííÿì ãðóïîâîї ðîáî-
òè є îâîëîäіííÿ äіòüìè íîðìàìè ñïіâïðàöі, íàâ÷àííÿ ñïîñîáіâ îð-
ãàíіçàöії ñïіëüíîãî îáãîâîðåííÿ. Ïðàêòè÷íі çàäà÷і (ìàòåìàòè÷íі, 
ëіíãâіñòè÷íі àáî іíøі), ñïіëüíå âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ, ðîáîòà íàä 
ïðîєêòîì є çàñîáîì äëÿ ïðîâåäåííÿ òàêîї ðîáîòè, äàþòü çìîãó çðî-
áèòè ñïіëüíèé ïîøóê çìіñòîâíèì. Ïіñëÿ òîãî ÿê ïðàâèëà ðîáîòè 
ãðóïè îñâîєíі, àêöåíò ïåðåíîñèòüñÿ íà ïîøóê, êîíñòðóþâàííÿ 
ó÷íÿìè ñïîñîáó âèêîíàííÿ ïåâíèõ çàâäàíü.

Ãðóïîâà ðîáîòà – öå ïåðåäóñіì ãðà, ãðà â îðãàíіçàöіþ, ãðà â íà-
â÷àííÿ. Ãðà äîïîìàãàє ó÷íÿì çðîçóìіòè íàâ÷àëüíó òåìó, îêðåñ-
ëèòè íåçðîçóìіëі ïèòàííÿ. Ãîëîâíà ìåòà ãðóïîâîї і ïàðíîї ðîáî-
òè – ðîçâèòîê ìèñëåííÿ ó÷íіâ. ßê ó êîæíіé ãðі, òóò є ñâîї 
ïðàâèëà. Їõ äîöіëüíî îïðàöþâàòè çі øêîëÿðàìè çàçäàëåãіäü і êî-
ðèñòóâàòèñÿ íèìè â ïîäàëüøіé ðîáîòі. Òàêîæ ïðàâèëà ìîæóòü
îïðàöüîâóâàòèñÿ òóò і çàðàç, òîáòî òіëüêè äëÿ ðîáîòè íàä êîí-
êðåòíèì çàâäàííÿì. Ïðàâèëà ìîæíà äîïîâíþâàòè, çìіíþâàòè.
«Ïîëîæåííÿ ïðî ãðóïîâó é ïàðíó ðîáîòó» çàòâåðäæóþòüñÿ êî-
ëåêòèâíî (óñіì êëàñîì), óñÿ ïîäàëüøà ðîáîòà ïіäïîðÿäêîâóєòüñÿ
öèì ïðàâèëàì.

Äèòÿ÷ó ñïіâïðàöþ ïîòðіáíî êóëüòèâóâàòè ç òієþ ñàìîþ ðå-
òåëüíіñòþ, ùî é áóäü-ÿêó іíøó íàâè÷êó: íå іãíîðóþ÷è «äðіá-
íèöü», íå íàìàãàþ÷èñü ïåðåéòè äî ñêëàäíîãî, ïåðø íіæ îïðà-
öüîâàíî ïðîñòå. ßê ñіñòè çà ïàðòîþ, ùîá äèâèòèñÿ íå íà 

Приклади орієнтовних правил групової роботи:
 брати активну участь у роботі групи (пари);
 починати висловлювання спочатку за бажанням, 

а потім по черзі;
 дотримуватися правил активного слухання, не пере-

бивати одне одного;
 обговорювати ідеї, а не особистості, які висловили 

ці ідеї;
 утримуватися від оцінок та образ учасників групи;
 намагатися дійти спільної думки, хоча в деяких 

випадках у групі може бути особлива думка і вона 
має право на існування.Ï
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â÷èòåëÿ (ÿê çâè÷àéíî), à íà òîâàðèøà; ÿê ïîãîäæóâàòèñÿ, à ÿê
çàïåðå÷óâàòè (àëå ÿê і êîëè çàïåðå÷óâàòè íåïðèïóñòèìî); ÿê
äîïîìàãàòè, à ÿê ïðîñèòè ïðî äîïîìîãó – áåç îïðàöþâàííÿ âñіõ 
öèõ «ðèòóàëіâ» âçàєìîäії, äîâåäåííÿ їõ äî àâòîìàòèçìó íåìîæ-
ëèâî îðãàíіçóâàòè áіëüø ñêëàäíі – âіëüíі і òâîð÷і ôîðìè ñïіëü-
íîї ðîáîòè ó÷íіâ [3].

Ñïіëüíà äіÿëüíіñòü çàçâè÷àé ïîòðåáóє ïåðåñòàâëÿííÿ ñòîëіâ.
Äëÿ ðîáîòè â ïàðі çðó÷íі çâè÷íі ðÿäè. Äëÿ ðîáîòè òðіéêàìè, 
à òèì áіëüøå ÷åòâіðêàìè ñòîëè òðåáà ñòàâèòè òàê, ùîá äіòÿì, ÿêі
ïðàöþþòü ñïіëüíî, çðó÷íî áóëî äèâèòèñÿ îäíå íà îäíîãî.

Ñòâîðþâàòè ãðóïè íà çàíÿòòÿõ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëі-
äæóþ ñâіò», çîêðåìà ïіä ÷àñ ðåàëіçàöії îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíî-
ëîãії», äîöіëüíî íà ïî÷àòêó óðîêó, îñêіëüêè òàêі çàíÿòòÿ ïåðåä-
áà÷àþòü âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íîї ðîáîòè ç âèãîòîâëåííÿ
ðіçíîìàíіòíèõ âèðîáіâ. 

Êіëüêіñòü ó÷íіâ ó ãðóïі çàëåæèòü âіä îáðàíîãî äëÿ âèãîòîâ-
ëåííÿ îá’єêòà ïðàöі (ïðèêëàäè íàâåäåíî â äîäàòêó «Ñïіëüíà äі-
ÿëüíіñòü»). Êîæíà ãðóïà іñíóє ñòіëüêè ÷àñó, ñêіëüêè їé âіäâî-
äèòüñÿ íà âèêîíàííÿ çàïðîïîíîâàíîãî çàâäàííÿ; çàâäàííÿ ãðóïà
ïîâèííà îòðèìóâàòè íà îáìåæåíèé ÷àñ і ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ öüîãî
òåðìіíó ïðåçåíòóâàòè ðåçóëüòàòè ñïіëüíîї äіÿëüíîñòі (іíêîëè
âàæëèâіøå çíà÷åííÿ ìàє íå ðåçóëüòàò, à ñàì ïðîöåñ ðîáîòè). 

Äëÿ ñïіëüíîї äіÿëüíîñòі ìîëîäøèì øêîëÿðàì âàðòî ïðîïî-
íóâàòè âèãîòîâèòè ðîçäàòêîâèé ìàòåðіàë äëÿ çàíÿòü, ïðèêðàñè
äëÿ êëàñíîї êіìíàòè, âèðîáè äëÿ áëàãîäіéíèõ ÿðìàðêіâ, іãðî-
âèé іíâåíòàð, ñóâåíіðè äëÿ ãîñòåé îñâіòíüîãî çàêëàäó òîùî. Ïіä
÷àñ îöіíþâàííÿ ðîáîòè ãðóïè òðåáà ïіäêðåñëþâàòè íå òàê ó÷íіâ-
ñüêі, ÿê ëþäñüêі ÷åñíîòè: òåðïіííÿ, äîáðîçè÷ëèâіñòü, äðóæå-
ëþáíіñòü, ââі÷ëèâіñòü, ïðèâіòíіñòü òîùî. Îöіíþâàòè ìîæíà
ñïіëüíó äіÿëüíіñòü ãðóïè òà êîíêðåòíèé âíåñîê ó äîñÿãíåííÿ
ðåçóëüòàòó êîæíîãî її ó÷àñíèêà.

Íà ïî÷àòêîâèõ åòàïàõ íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ðîáîòè â ìàëèõ ãðóïàõ
îñîáëèâî åôåêòèâíà òåõíîëîãіÿ ðîáîòè â ïàðàõ. Çà óìîâ ïàðíîї
ðîáîòè äіòè ìàþòü çìîãó ñïіëüíî ïðèéíÿòè ðіøåííÿ ùîäî âè-
áîðó îá’єêòà ïðàöі äëÿ âèãîòîâëåííÿ òà âèãîòîâèòè âèðіá ðàçîì.
Âîäíî÷àñ ó÷íі çìîæóòü îáìіíÿòèñÿ іäåÿìè ç ïàðòíåðîì, ñïіëüíî
ïðåçåíòóâàòèìóòü âèãîòîâëåíèé âèðіá òà ïðèéìóòü ðіøåííÿ
ùîäî ïîäàëüøîї éîãî «äîëі». Öÿ ôîðìà ðîáîòè ñïðèÿє ðîçâèòêó
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íàâè÷îê ñïіëêóâàííÿ, óìіííÿ âèñëîâëþâàòèñÿ, ïåðåêîíóâàòè, 
âåñòè äіàëîã, äèñêóñіþ. Òàêà ñïіâïðàöÿ íå äàє ìîæëèâîñòі óõè-
ëèòèñÿ âіä âèêîíàííÿ çàâäàííÿ. Ïðèêëàäè îá’єêòіâ ïðàöі, ÿêі 
ìîæóòü äіòè âèãîòîâëÿòè â ïàðі, ïîäàíî â äîäàòêó «Ñïіëüíà äі-
ÿëüíіñòü».

АЛГОРИТМ РОБОТИ В ПАРАХ

об’єднуються в пари
(за жеребкуванням, пропозицією вчителя

або за власним бажанням тощо)

розподіляють ролі (за потреби)

розподіляють технологічні операції,
потрібні для виготовлення виробу

(хто що робить)

проводять монтаж виробу
(з’єднують усі частини (деталі) виробу)

презентують спільну діяльність

Ñïіâïðàöÿ â ïàðàõ ãîòóє äіòåé äëÿ ïîäàëüøîї ðîáîòè â ãðóïàõ. 
Ãðóïîâà ðîáîòà – öå óíіêàëüíà îðãàíіçàöіÿ óðîêó, ÿêà çàáåçïå÷óє
âçàєìîäіþ ìіæ ó÷íÿìè é ðîáèòü íåïðÿìèì êåðóâàííÿ â÷èòåëÿ. 
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Âіí є îðãàíіçàòîðîì, ôàñèëіòàòîðîì1 àáî êîó÷åì2 ïî÷àòêó é êіí-
öÿ ðîáîòè: ôîðìóëþє çàâäàííÿ, ñïіëüíó іíñòðóêöіþ ùîäî éîãî
âèêîíàííÿ, ðàçîì ç ó÷íÿìè áåðå ó÷àñòü â îöіíþâàííі ðåçóëüòà-
òіâ. Åòàï ñïіëüíîї îöіíêè äîïîìàãàє ôîðìóâàííþ ñàìîîöіíêè é 
ñàìîêîíòðîëþ øêîëÿðіâ. Âàæëèâî, ùî îöіíþєòüñÿ ðîáîòà âñієї
ãðóïè, à íå îêðåìèõ ó÷íіâ. Òàêà ôîðìà ðîáîòè ìàє âåëèêå çíà-
÷åííÿ äëÿ ôîðìóâàííÿ ñàìîñòіéíîñòі øêîëÿðіâ.

Âåëèêå çíà÷åííÿ ìàє ïðîöåñ îá’єäíàííÿ äіòåé êëàñó â ãðóïè.
Îá’єäíóþ÷è ó÷íіâ ó ãðóïè, ó÷èòåëü ìàє âðàõóâàòè їõíі îñîáèñòі
ìîæëèâîñòі. Âіäîìî, ùî ñëàáêîìó øêîëÿðåâі ïîòðіáíі íå òàê ñèëü-
íі, ÿê òåðïëÿ÷і é äîáðîçè÷ëèâі ïàðòíåðè. Øêîëÿðó ç âèñîêîþ àê-
òèâíіñòþ ïîòðіáåí ïàðòíåð, çäіáíèé ñòåæèòè çà õîäîì âèêîíàííÿ
ðîáîòè. Îá’єäíàííÿ äіòåé «çà áàæàííÿì» íå çàâæäè äàє ïðîäóêòèâ-
íèé ðåçóëüòàò, îñêіëüêè îñîáèñòі âçàєìèíè ñòàþòü ãîëîâíèìè
â ðîçïîäіëі äîðó÷åíü òà îðãàíіçàöії ðîáîòè. Îá’єäíóþ÷è øêîëÿðіâ
ó ãðóïè, âàðòî âèêîðèñòîâóâàòè ðіçíі ñïîñîáè – çà áàæàííÿì ó÷íіâ,
çà ïðîïîçèöієþ â÷èòåëÿ, æåðåáêóâàííÿì òîùî.

Ñïîñîáіâ îá’єäíàííÿ ó÷íіâ ó ãðóïè (ïàðè) є äóæå áàãàòî, íà-
âåäåìî ïðèêëàäè äåÿêèõ іç íèõ:

1. Çà áàæàííÿì
Îá’єäíàííÿ â ãðóïè âіäáóâàєòüñÿ çà âçàєìíèì âèáîðîì. Çà-

âäàííÿ íà ôîðìóâàííÿ ãðóï ìîæå ïîäàâàòèñÿ ó äâîõ îñíîâíèõ
âàðіàíòàõ: «Îá’єäíàéòåñÿ â ãðóïè (ïî ðîñòó, çà ñòàòòþ, çà êîëüî-
ðîì îäÿãó, ìіñÿöåì íàðîäæåííÿ òîùî», «Îá’єäíàéòåñÿ â (êіëü-
êіñòü ãðóï) ðіâíі ãðóïè».

Òàêèé ñïîñіá ìîæíà óñïіøíî âèêîðèñòîâóâàòè, ÿêùî â÷èòåëü
äîáðå çíàє êëàñ і ðîçóìіє, ùî â îñíîâі ðîáîòè äіòåé çà áàæàííÿì, 
àáî ó âèïàäêó, êîëè âîíè ëèøå íàâ÷àþòüñÿ ïðàöþâàòè â ãðóïі,
âàæëèâіøèì є ïðîöåñ, à íå ðåçóëüòàò.

2. Âèïàäêîâèì ÷èñëîì (æåðåáêóâàííÿì)
Ãðóïà, ñôîðìîâàíà â òàêèé ñïîñіá, õàðàêòåðèçóєòüñÿ òèì, ùî

â íіé îá’єäíóþòüñÿ äіòè, ÿêі çà іíøèõ îáñòàâèí íіÿê íå âçàєìîäі-
þòü. Ðîáîòà â òàêіé ãðóïі ðîçâèâàє â ó÷íіâ çäàòíіñòü ïðèëàøòó-
âàòèñÿ äî ðіçíèõ óìîâ äіÿëüíîñòі é äî ðіçíèõ ïàðòíåðіâ. Ïðîòå 

1 Фасилітатор (від англ. Facilitate – сприяти, допомагати, полегшувати). Це вчитель, основне завдання
якого полягає в стимулюванні та спрямуванні процесу самостійного пошуку інформації та спільної діяль-
ності учнів. Водночас учитель залишається «нейтральним», тобто він не займає певної позиції [4]. https://
uk.wikipedia.org/wiki/Фасилітатор
2 Коуч – це фахівець, який спеціалізується на розвитку вміння досягати поставленої мети [5]. https://www.
education.ua/professions/coach/
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ìîæëèâі é êîíôëіêòè. Іíîäі â ðàçі ñòіéêîãî ïðîòèñòîÿííÿ ó÷àñ-
íèêіâ âàðòî äåùî çìіíèòè ñêëàä ãðóïè. Çàãàëîì öåé ìåòîä ôîð-
ìóâàííÿ ãðóï äóæå êîðèñíèé äëÿ íàâ÷àííÿ äіòåé ñïіâïðàöþâà-
òè. Ñïîñîáè ôîðìóâàííÿ «âèïàäêîâîї» ãðóïè: æåðåáêóâàííÿ,
îá’єäíàííÿ äіòåé, ÿêі ñèäÿòü ïîðÿä (â îäíîìó ðÿäó, â îäíіé ÷àñ-
òèíі êëàñó); çà äîïîìîãîþ іìïðîâіçîâàíèõ «ôàíòіâ» òîùî.

3. Çà ïåâíîþ îçíàêîþ
Îçíàêó âèçíà÷àє â÷èòåëü àáî îáðàíèé ó÷àñíèê. Òàê, ìîæíà 

îá’єäíàòè çà ïåðøîþ áóêâîþ іìåíі (ãîëîñíèé- ïðèãîëîñíèé), âіä-
ïîâіäíî äî ïîðè ðîêó, êîëè íàðîäèâñÿ, çà êîëüîðîì î÷åé, êîëüî-
ðîì îäÿãó òîùî. Ó òàêèé ñïîñіá îá’єäíóþòüñÿ äіòè, ÿêі ðіäêî âçà-
єìîäіþòü îäíå ç îäíèì, àëå âіí îäðàçó âèçíà÷àє ñïіëüíó îçíàêó, 
ùî çáëèæóє ó÷íіâ.

4. Çà âèáîðîì ëіäåðà (êàïіòàíà)
Ëіäåðà îáèðàє â÷èòåëü (àáî êëàñ êîëåêòèâíî), à âіí çáèðàє 

ãðóïó. Òóò ìîæå áóòè êіëüêà ñïîñîáіâ: ëіäåðè âèõîäÿòü äî äîøêè 
é ïî÷åðãîâî íàçèâàþòü іìåíà îäíîêëàñíèêіâ, ÿêèõ õî÷óòü óçÿòè 
äî ñâîєї ãðóïè. Çàçâè÷àé ó÷íі íàñàìïåðåä îáèðàþòü òèõ îäíî-
êëàñíèêіâ, ÿêі ñïðàâäі çäàòíі ïðàöþâàòè é äîñÿãàòè ðåçóëüòàòó. 
Õî÷à é ñèìïàòії òóò òàêîæ âðàõîâóþòüñÿ.

5. Çà âèáîðîì ó÷èòåëÿ
Ó÷èòåëü ñàì ñòâîðþє ãðóïè, ðîç’ÿñíþþ÷è òèì ñàìèì ïåâíі 

ïåäàãîãі÷íі çàâäàííÿ. Âіí ìîæå îá’єäíàòè â ãðóïè äіòåé ç îäíà-
êîâèì òåìïîì ðîáîòè, іíòåëåêòóàëüíèìè çäіáíîñòÿìè àáî ñòâîðè-
òè ðіâíі çà ñèëàìè ãðóïè.

Ïіä ÷àñ îðãàíіçàöії ãðóïîâîї ðîáîòè â÷èòåëþ íåîáõіäíî îðãà-
íіçóâàòè ñàìîñòіéíó, ïіçíàâàëüíó, äîñëіäíèöüêó, òâîð÷ó äі-
ÿëüíіñòü ó÷íіâ, ïîÿñíèòè ìåòó ìàéáóòíüîї ðîáîòè; â÷èòè ñàìî-
ñòіéíî çäîáóâàòè ïîòðіáíі çíàííÿ; â÷èòè êðèòè÷íî îñìèñëþ âàòè 
îòðèìàíó іíôîðìàöіþ; â÷èòè ðîáèòè âèñíîâêè é àðãóìåíòóâà-
òè їõ; â÷èòè ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìè, âèêîðèñòîâóþ÷è çäîáóòі 
ôàêòè.

Ïіä ÷àñ îðãàíіçàöії ñïіëüíîї äіÿëüíîñòі ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ
íåîáõіäíî äîòðèìóâàòèñÿ âіäïîâіäíèõ óìîâ:

1.  Çàâäàííÿ ñôîðìóëþâàòè ÿñíî òà ÷іòêî. Íà ïî÷àòêó ðîáîòè 
òðåáà äàòè ó÷íÿì іíñòðóêöії ùîäî âèêîíàííÿ ðîáîòè.

2. Çàëó÷èòè äî ðîáîòè â ãðóïі âñіõ äіòåé êëàñó.
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3.  Ðîçïîäіëèòè ðîëі. Íà ïåðøèõ åòàïàõ ôîðìóâàííÿ ãðóï ðîç-
ïîäіëåííÿ â÷èòåëåì ðîëåé ó ãðóïі ìàє îñîáëèâå çíà÷åííÿ.
Ïіçíіøå öå ìîæóòü ðîáèòè ñàìі ó÷íі.

4.  Ó÷èòè øêîëÿðіâ íå òіëüêè íàäàâàòè, à é ïîÿñíþâàòè іíøèì
îäíîêëàñíèêàì ïåâíó іíôîðìàöіþ, îáñòîþâàòè âëàñíі äóìêè.

5. Ïðèäіëÿòè óâàãó âñіì ãðóïàì îäíàêîâî.
6. Âèïðàâëÿòè ïîìèëêè.
7.  Íàäàòè ìîæëèâіñòü ó÷íÿì âèêîíàòè çàâäàííÿ ñàìîñòіéíî
і äîáðîçè÷ëèâî.

Ó÷èòåëü, ÿêèé ïðàöþє íà çàíÿòòÿõ ç ìàëèìè ãðóïàìè, ìîæå 
ïîâîäèòè ñåáå ïî-ðіçíîìó: âіí ìîæå êîíòðîëþâàòè, îðãàíіçîâóâà-
òè, îöіíþâàòè ðîáîòó ó÷íіâ, áðàòè ó÷àñòü ó ðîáîòі ãðóïè àáî ïðî-
ïîíóâàòè ó÷àñíèêàì ðіçíі âàðіàíòè ðіøåíü; âèñòóïàòè â ðîëі íà-
ñòàâíèêà, äîñëіäíèêà àáî äæåðåëà іíôîðìàöії.

Ïåäàãîãó íåîáõіäíî ïàì’ÿòàòè, ùî ãðóïîâå çàíÿòòÿ ìàє ñâîþ
ñòðóêòóðó, ÿêîї áàæàíî äîòðèìóâàòèñÿ ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ óðîêó.

Структура
групових занять

Вступна частина:
постановка завдання (проблемної ситуації);
інструктаж щодо послідовності роботи;

роздавання дидактичного матеріалу групам

Групова робота:
знайомство з матеріалом, планування роботи в групі;

розподіл завдань у групі;
індивідуальне виконання завдання;

обговорення індивідуальних результатів роботи в групі;
обговорення спільного завдання групи

(зауваження, доповнення, уточнення, узагальнення);
монтаж виготовленого виробу

Прикінцева частина:
повідомлення про результати роботи в групах;

аналіз виготовлених виробів;
презентація спільної діяльності
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Âèêîðèñòàííÿ ìåòîäèê ãðóïîâîї ðîáîòè íàéêðàùå ñïðèÿє ôîð-
ìóâàííþ ãðîìàäÿíñüêèõ òà ñîöіàëüíèõ êîìïåòåíòíîñòåé,
ïîâ’ÿçàíèõ ç іäåÿìè äåìîêðàòії, ñïðàâåäëèâîñòі, ðіâíîñòі, ïðàâ 
ëþäèíè, äîáðîáóòó òà çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ç óñâіäîìëåííÿì 
ðіâíèõ ïðàâ і ìîæëèâîñòåé, ùî ïåðåäáà÷àþòü:

 ñïðîìîæíіñòü äіÿòè ÿê âіäïîâіäàëüíèé ãðîìàäÿíèí, áðàòè 
ó÷àñòü ó ãðîìàäñüêîìó òà ñóñïіëüíîìó æèòòі, çîêðåìà çà-
êëàäó îñâіòè і êëàñó, ñïèðàþ÷èñü íà ðîçóìіííÿ çàãàëüíî-
ëþäñüêèõ і ñóñïіëüíèõ öіííîñòåé, ñîöіàëüíèõ, ïðàâîâèõ, 
åêîíîìі÷íèõ і ïîëіòè÷íèõ ïðèíöèïіâ, іäåé ñòàëîãî ðîçâèòêó 
ñóñïіëüñòâà, ñïіâіñíóâàííÿ ëþäåé òà ñïіëüíîò ó ãëîáàëüíî-
ìó ñâіòі, êðèòè÷íå îñìèñëåííÿ îñíîâíèõ ïîäіé íàöіîíàëüíîї,
єâðîïåéñüêîї òà ñâіòîâîї іñòîðії, óñâіäîìëåííÿ їõ âïëèâó íà 
ñâіòîãëÿä ãðîìàäÿíèíà òà éîãî ñàìîіäåíòèôіêàöіþ;

âèÿâëåííÿ ïîâàãè äî іíøèõ, òîëåðàíòíіñòü, óìіííÿ êîíñòðóê-
òèâíî ñïіâïðàöþâàòè, ñïіâïåðåæèâàòè, äîëàòè ñòðåñ і äіÿòè 
â êîíôëіêòíèõ ñèòóàöіÿõ, çîêðåìà ïîâ’ÿçàíèõ ç ðіçíèìè ïðî-
ÿâàìè äèñêðèìіíàöії; äáàéëèâå ñòàâëåííÿ äî îñîáèñòîãî, ñîöі-
àëüíîãî çäîðîâ’ÿ, óñâіäîìëåííÿ îñîáèñòèõ âіä÷óòòіâ і ïî÷óòòіâ, 
çäàòíіñòü äîñëóõàòèñÿ äî âíóòðіøíіõ ïîòðåá; äîòðèìàííÿ çäî-
ðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ; ðîçóìіííÿ ïðàâèë ïîâåäіíêè òà ñïіëêó-
âàííÿ, ùî є óñòàëåíèìè â ðіçíèõ ñïіëüíîòàõ і ñåðåäîâèùàõ òà 
ґðóíòóþòüñÿ íà ñïіëüíèõ ìîðàëüíèõ öіííîñòÿõ; ñïðîìîæíіñòü 
äіÿòè â óìîâàõ íåâèçíà÷åíîñòі òà áàãàòîçàäà÷íîñòі [1].

Îäíàê ãðóïîâå íàâ÷àííÿ âіäðіçíÿєòüñÿ âіä òðàäèöіéíîãî íà-
â÷àííÿ íå òіëüêè òèì, ùî äàє áіëüøå ìîæëèâîñòåé øêîëÿðàì 
âèñëîâëþâàòèñÿ. Ðîáîòà â íåâåëèêèõ ãðóïàõ äàє çìîãó ó÷íÿì: 
ñòàòè іíіöіàòîðàìè ðîçìîâè; ñëóõàòè ñïіâðîçìîâíèêà òà âèñëîâ-
ëþâàòè âëàñíó äóìêó; âèñóâàòè íîâі іäåї; âèîêðåìëþâàòè âàæ-
ëèâó іäåþ; îáìіíþâàòèñÿ äóìêàìè.

Ãðóïîâà ðîáîòà ñòâîðþє óìîâè äëÿ ðîçâèòêó âіäïîâіäàëüíîñòі 
òà ñàìîñòіéíîñòі äіòåé; ðîçâèòêó їõíіõ êîìóíіêàòèâíèõ çäіáíîñ-
òåé, êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, àäåêâàòíîї ñàìîîöіíêè, çäàòíîñòі äî 
êîîïåðàöії òà ïðàöі; âèõîâóє âçàєìîïîâàãó, òîëåðàíòíіñòü. Âîíà 
ìàéæå ðіâíîìіðíî ðîçïîäіëÿє âіäïîâіäàëüíіñòü çà ñâîї äії òà ðå-
çóëüòàòè íà êîæíîãî ÷ëåíà ãðóïè. Ó íåâåëèêіé ãðóïі âàæêî «ñõî-
âàòèñÿ». Êîæåí øêîëÿð çíàє, ùî âіä âèêîíàíîї éîãî ÷àñòêè ðîáî-
òè çàëåæèòü ðåçóëüòàò ðîáîòè âñієї ãðóïè.
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Çâіòóâàòè ïðî âèêîíàíó ðîáîòó â ãðóïі (ïàðі) øêîëÿðі ìî-
æóòü ó òàêèé ñïîñіá: óñÿ ãðóïà çâіòóє ïðèçíà÷åíîìó â÷èòåëåì
ó÷íåâі; óñÿ ãðóïà çâіòóє â÷èòåëþ áåç çàëó÷åííÿ øêîëÿðіâ ç іí-
øèõ ãðóï. Öÿ ôîðìà âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ ãðóï âèðіâíþâàííÿ,
êîëè çàâäàííÿ, ÿêі âèêîíóþòüñÿ â ãðóïі, іñòîòíî âіäðіçíÿþòüñÿ
âіä òèõ, ÿêі ðîçâ’ÿçóє âåñü êëàñ; îäèí ïðåäñòàâíèê ãðóïè íà âè-
áіð ó÷èòåëÿ ïîÿñíþє õіä âèêîíàííÿ çàâäàííÿ âñüîìó êëàñó áіëÿ
äîøêè. Ïіä ÷àñ îáãîâîðåííÿ çàâäàííÿ ó÷åíü îáґðóíòîâóє îêðåìі
êðîêè âèêîíàííÿ, âіäïîâіäàє íà ïèòàííÿ âіäïîâіäíî äî çìіñòó
çàâäàííÿ, ðåàãóє íà ïðîïîçèöії òà çàóâàæåííÿ.

Ãðóïîâà ôîðìà îñâіòíüîї äіÿëüíîñòі ïîðіâíÿíî ç іíøèìè îðãà-
íіçàöіéíèìè ôîðìàìè ìàє íèçêó çíà÷íèõ ïåðåâàã: çà òîé ñàìèé
ïðîìіæîê ÷àñó îáñÿã âèêîíàíîї ðîáîòè íàáàãàòî áіëüøèé; âèñîêà
ðåçóëüòàòèâíіñòü ó çàñâîєííі çíàíü і ôîðìóâàííі âìіíü; ôîðìó-
єòüñÿ âìіííÿ ñïіâïðàöþâàòè; ôîðìóþòüñÿ ìîòèâè íàâ÷àííÿ, ðîç-
âèâàþòüñÿ ãóìàííі ñòîñóíêè ìіæ äіòüìè; ïîâíîþ ìіðîþ âіäáóâà-
єòüñÿ îñâіòíÿ äіÿëüíіñòü (ïëàíóâàííÿ, ðåôëåêñіÿ, ñàìîêîíòðîëü,
âçàєìîêîíòðîëü).

ОСНОВНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
МЕТОДИКИ ГРУПОВИХ ФОРМ НАВЧАННЯ

 íå ïðèìóøóâàòè âèêîíóâàòè ñïіëüíó ðîáîòó øêîëÿðіâ (çà-
âòðà âàðòî çàïðîïîíóâàòè їì çíîâó ñіñòè ðàçîì), ÿêі ç áóäü-
ÿêèõ ïðè÷èí âіäìîâëÿþòüñÿ ñüîãîäíі ïðàöþâàòè ðàçîì;

 íå âèÿâëÿþ÷è æîäíîãî ïðîÿâó íåâäîâîëåííÿ, äîçâîëèòè äè-
òèíі ïðàöþâàòè ñàìîñòіéíî, ÿêùî âîíà öüîãî çàáàæàëà;

 íå âèìàãàòè àáñîëþòíîї òèøі ïіä ÷àñ ñïіëüíîї ðîáîòè: äіòè
ìàþòü îáìіíþâàòèñÿ äóìêàìè, âèñëîâëþâàòè âëàñíå ñòàâ-
ëåííÿ äî ðîáîòè òîâàðèøà. «Áîðîòèñÿ» ïîòðіáíî ëèøå çі
çáóäæåíèìè âèêðèêàìè, ðîçìîâàìè âãîëîñ. Êîðèñíî ââåñòè
«øóìîìіð» – çâóêîâèé ñèãíàë, ùî ñïîâіùàє ïðî ïåðåâèùåí-
íÿ ïðèïóñòèìîãî ðіâíÿ øóìó;

 íå «êàðàòè» äіòåé ïîçáàâëåííÿì ïðàâà áðàòè ó÷àñòü ó ãðó-
ïîâіé ðîáîòі.

Ðîáîòà â ãðóïàõ ïîçèòèâíî âïëèâàє íà îñâіòíі äîñÿãíåííÿ
øêîëÿðіâ, êîëè â ãðóïàõ ïàíóє àòìîñôåðà äîáðîçè÷ëèâîñòі é ïіä-
òðèìêè. ßêùî ïіä ÷àñ ãðóïîâîї ðîáîòè äіòè íåãàòèâíî ñòàâëÿòüñÿ
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îäíå äî îäíîãî, âèÿâëÿþòü íåïîâàãó, òî òàêà ãðóïîâà äіÿëüíіñòü 
íå ñïðèÿє ôîðìóâàííþ їõíіõ äîñÿãíåíü.

Ïіä ÷àñ ðîáîòè â ìàëèõ ãðóïàõ ìîâ÷àçíі øêîëÿðі ñòàþòü àê-
òèâíèìè ó÷àñíèêàìè îñâіòíüîãî ïðîöåñó, õî÷à ðàíіøå ðіäêî áðà-
ëè ó÷àñòü ó ñïіëüíіé äіÿëüíîñòі âñüîãî êëàñó. Òàêà íåâåëèêà ãðó-
ïà ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ìàëó øêіëüíó (êëàñíó) ñïіëüíîòó, ó ÿêіé 
óñі ñïіâïðàöþþòü, ùîá äîñÿãòè ñïіëüíèõ öіëåé.

Ïіä ÷àñ ðîáîòè â ãðóïàõ ó äіòåé çðîñòàє ìîòèâàöіÿ. Çàâäÿêè 
äîñÿãíåííþ ïîòðåáè «áåçïåêè» ó÷íі çâіëüíåíі âіä ñòðàõó, ñïðî-
ìîæíі ïðàãíóòè óñïіõó òà ÿêіñíîãî âèêîíàííÿ ðîáîòè [3].

Îòæå, íàâ÷àëüíà ãðóïà – öå ñóñïіëüíà ãðóïà. Ëþäè, ÿêі íà-
ëåæàòü äî îäíієї ãðóïè, ñïіâïðàöþþòü òà âçàєìîçàëåæàòü ó äî-
ñÿãíåííі ñïіëüíîї ìåòè. Їõíþ ïîâåäіíêó âèçíà÷àþòü ãðóïîâі 
íîðìè. Ó êîæíіé íàâ÷àëüíіé ãðóïі âèíèêàþòü ñêëàäíі ñèòóàöії, 
ïðè÷èíîþ ÿêèõ íàé÷àñòіøå áóâàє âíóòðіøíіé îïіð ó÷àñíèêіâ, 
êîëè äіòè íàìàãàþòüñÿ îáåðіãàòè ñâîþ іíäèâіäóàëüíіñòü, íå áà-
æàþòü іíòåëåêòóàëüíî àáî åìîöіéíî ïðàöþâàòè, ïðàãíóòü ìàíі-
ïóëþâàòè іíøèìè òîùî.

Ó ãðóïі ìîæóòü âèíèêíóòè ìіæîñîáèñòіñíі іãðè ÿê ïðîÿâ 
«æèòòєâîãî ñöåíàðіþ» ó÷àñíèêіâ. Öå ïіäñâіäîìå ìàíіïóëþâàí-
íÿ ç ìåòîþ çâåðíåííÿ íà ñåáå óâàãè іíøèõ ó÷àñíèêіâ òà çìіö-
íåííÿ ïî÷óòòÿ âëàñíîї âàðòîñòі. Òіëüêè âìіëå áëîêóâàííÿ іãîð 
íàäàє ìîæëèâіñòü ïîðіâíþâàòè òå, ùî ïіäñâіäîìå, ç òèì, ùî ðå-
àëüíå òà î÷åâèäíå, à öå ñïðèÿє íàëàãîäæåííþ äîáðîçè÷ëèâèõ 
êîíòàêòіâ ìіæ ó÷íÿìè.

Ïåðåâіðÿєìî ñåáå

1. ×îìó ïîòðіáíî çàïðîâàäæóâàòè ãðóïîâі ôîðìè ðîáîòè 
â îñâіòíüîìó ïðîöåñі?
2. Ç ÿêîãî êëàñó ó÷íі ìîëîäøèõ êëàñіâ ìîæóòü âèêîíóâàòè 
ñïіëüíó ðîáîòó?
3. Âіä ÷îãî çàëåæèòü êіëüêіñòü ó÷íіâ ó ãðóïі?
4. ßê çìіíþþòüñÿ ðîëі â÷èòåëÿ ïіä ÷àñ ãðóïîâîї ðîáîòè ó÷íіâ?
5. Íàçâіòü ñïîñîáè îá’єäíàííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ ó ãðóïè.
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2.6. Ôîðìóâàííÿ çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíèõ êîìïåòåíòíîñòåé
â ó÷íіâ 1–4 êëàñіâ íà óðîêàõ іíòåãðîâàíîãî êóðñó
«ß äîñëіäæóþ ñâіò» (Òåõíîëîãі÷íà îñâіòíÿ ãàëóçü)

Турбота про здоров’я дитини – це перш за все тур-
бота про гармонійну повноту всіх фізичних і духов-
них сил, і вінцем цієї гармонії є радість творчості.

Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé

Çäîðîâ’ÿ ëþäèíè – òåìà äîñèòü àêòóàëüíà äëÿ âñіõ ÷àñіâ і íà-
ðîäіâ, à â XXI ñòîëіòòі âîíà ñòàє ïåðøî÷åðãîâîþ. Ñóòòєâèì ïîêàç-
íèêîì ñóñïіëüíîãî òà åêîíîìі÷íîãî ðîçâèòêó äåðæàâè є çäîðîâ’ÿ 
íàöії, à çäîðîâ’ÿ äіòåé – ìàéáóòíє äåðæàâè. Ó çàñàäàõ єâðîïåé-
ñüêîї ïîëіòèêè âіäîáðàæåíî, ùî çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ òà ïîâíîöіí-
íîãî æèòòÿ є îäíієþ ç íàéãîëîâíіøèõ öіëåé ñâіòîâîї ñïіëüíîòè [3].

Ó çàêîíі ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâіòó âèçíà÷åíî çàâäàí-
íÿ çáåðåæåííÿ і çìіöíåííÿ çäîðîâ’ÿ äіòåé ÿê îäíå ç ïðіîðèòåò-
íèõ. Öå òðàêòóє 21 ñòàòòÿ, ó ÿêіé çàçíà÷åíî, ùî:

çàêëàä îñâіòè ñòâîðþє áåçïå÷íå îñâіòíє ñåðåäîâèùå ç ìåòîþ 
çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíèõ і áåçïå÷íèõ óìîâ íàâ÷àííÿ, âèõî-
âàííÿ, ðîçâèòêó ó÷íіâ, à òàêîæ ôîðìóє ó íèõ ãіãієíі÷íі íà-
âè÷êè òà çàñàäè çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ;
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 ó÷íі çàêëàäіâ îñâіòè íåçàëåæíî âіä ïіäïîðÿäêóâàííÿ, òèïó
і ôîðìè âëàñíîñòі çàáåçïå÷óþòüñÿ ìåäè÷íèì îáñëóãîâóâàí-
íÿì, ùî çäіéñíþєòüñÿ ìåäè÷íèìè ïðàöіâíèêàìè, ÿêі âõî-
äÿòü äî øòàòó òàêèõ çàêëàäіâ îñâіòè àáî âіäïîâіäíèõ çàêëà-
äіâ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàáіíåòîì 
Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè;

 êîíòðîëü çà îõîðîíîþ çäîðîâ’ÿ òà ÿêіñòþ õàð÷óâàííÿ ó÷íіâ 
çäіéñíþєòüñÿ âіäïîâіäíî äî çàêîíîäàâñòâà.

Çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ñïіëüíî ç îðãàíàìè óïðàâëіííÿ
îñâіòîþ òà îðãàíàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ùîðîêó çàáåçïå÷óþòü áåç-
îïëàòíå ïðîâåäåííÿ ìåäè÷íîãî îãëÿäó ó÷íіâ, ìîíіòîðèíã ñòàíó
çäîðîâ’ÿ, çäіéñíåííÿ ëіêóâàëüíî- ïðîôіëàêòè÷íèõ çàõîäіâ ó çà-
êëàäàõ îñâіòè íåçàëåæíî âіä ïіäïîðÿäêóâàííÿ, òèïó і ôîðìè 
âëàñíîñòі [2].

Ðåçóëüòàòîì ðîçâ’ÿçàííÿ öèõ çàâäàíü ìàє ñòàòè ñòâîðåííÿ
êîìôîðòíîãî ðîçâèâàëüíîãî îñâіòíüîãî ñåðåäîâèùà. Çäîðîâ’ÿ, çà
êîíöåïöієþ ñòàíäàðòіâ, ðîçóìієòüñÿ ÿê ñóêóïíіñòü äåêіëüêîõ
ñêëàäîâèõ, ñåðåä ÿêèõ: ôіçè÷íå, ïñèõі÷íå, äóõîâíå, ñîöіàëüíå
çäîðîâ’ÿ. Íåìàє æîäíîї єäèíîї óíіêàëüíîї òåõíîëîãії çäîðîâ’ÿ.
Çäîðîâ’ÿçáåðåæåííÿ є îäíèì іç çàâäàíü îñâіòíüîãî ïðîöåñó.

Ïðîá ëåìà îõîðîíè і çìіöíåííÿ çäîðîâ’ÿ ó÷íіâ áàãàòîãðàííà
і ñêëàäíà. Òóðáîòà ïðî çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ ó÷íіâ – âàæëèâèé
îáîâ’ÿçîê øêîëè, îêðåìîãî â÷èòåëÿ і ñàìîї äèòèíè. Òіëüêè çà-
âäÿêè êîìïëåêñíîìó ïіäõîäó äî ñòâîðåííÿ çäîðîâ’ÿçáåðåæó-
âàëüíîãî ñåðåäîâèùà ìîæóòü áóòè óñïіøíî âèðіøåíі çàâäàííÿ
ôîðìóâàííÿ і çìіöíåííÿ çäîðîâ’ÿ çäîáóâà÷іâ îñâіòè. Øêîëÿðàì,   
ÿêі ìàþòü ïðîáëåìè çі çäîðîâ’ÿì, âàæêî â÷èòèñÿ. Òîæ ïåäàãîãè
ïîâèííі äîïîìîãòè їì óïîðàòèñÿ ç öèìè òðóäíîùàìè.

Äåðæàâíèé ñòàíäàðò áàçîâîї ñåðåäíüîї îñâіòè çàçíà÷àє êëþ÷î-
âі êîìïåòåíòíîñòі, ÿêі ìàþòü ôîðìóâàòèñÿ â ó÷íіâ ó ïðîöåñі íà-
â÷àííÿ. Òàêèìè êîìïåòåíòíîñòÿìè є ãðîìàäÿíñüêі òà ñîöіàëüíі
êîìïåòåíòíîñòі, ïîâ’ÿçàíі ç іäåÿìè äåìîêðàòії, ñïðàâåäëèâîñòі, 
ðіâíîñòі, ïðàâ ëþäèíè, äîáðîáóòó òà çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ,
ç óñâіäîìëåííÿì ðіâíèõ ïðàâ і ìîæëèâîñòåé, ùî ïåðåäáà÷àþòü:

 âèÿâëåííÿ ïîâàãè äî іíøèõ, òîëåðàíòíіñòü, óìіííÿ êîí-
ñòðóêòèâíî ñïіâïðàöþâàòè, ñïіâïåðåæèâàòè, äîëàòè ñòðåñ
і äіÿòè â êîíôëіêòíèõ ñèòóàöіÿõ, çîêðåìà ïîâ’ÿçàíèõ ç ðіç-
íèìè ïðîÿâàìè äèñêðèìіíàöії;
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 äáàéëèâå ñòàâëåííÿ äî îñîáèñòîãî, ñîöіàëüíîãî çäîðîâ’ÿ,
óñâіäîìëåííÿ îñîáèñòèõ âіä÷óòòіâ і ïî÷óòòіâ, çäàòíіñòü äî-
ñëóõàòèñÿ äî âíóòðіøíіõ ïîòðåá;

 äîòðèìàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ;
ðîçóìіííÿ ïðàâèë ïîâåäіíêè òà ñïіëêóâàííÿ, ùî є çàãàëüíî-
ïðèéíÿòèìè â ðіçíèõ ñïіëüíîòàõ і ñåðåäîâèùàõ òà ґðóíòó-
þòüñÿ íà ñïіëüíèõ ìîðàëüíèõ öіííîñòÿõ;

ñïðîìîæíіñòü äіÿòè â óìîâàõ íåâèçíà÷åíîñòі òà áàãàòîçàäà÷-
íîñòі [1].

Ïіäãîòîâêà äî çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ äèòèíè íà îñíîâі 
çäîðîâ’ÿ çáåðå æóâàëüíèõ òåõíîëîãіé ïîâèííà ñòàòè ãîëîâíèì íà-
ïðÿìêîì ó äіÿëüíîñòі â÷èòåëÿ, ÿêèé ïðàöþє ç äіòüìè ïî÷àòêîâîї 
øêîëè, àäæå ñàìå éîìó íåîáõіäíî îðãàíіçóâàòè îñâіòíіé ïðîöåñ 
ç âèêîðèñòàííÿì ñòâîðåííÿ åìîöіéíî ñïðèÿòëèâîї àòìîñôåðè ÿê 
äëÿ ó÷íÿ, òàê і äëÿ â÷èòåëÿ, ôîðìóâàííÿ â øêîëÿðіâ óñâіäîìëåí-
íÿ öіííîñòі çäîðîâ’ÿ òà æèòòÿ, íàâè÷îê áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè,
êóëüòèâóâàííÿ çäîðîâ’ÿ.

Çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíі îñâіòíі òåõíîëîãії ìîæíà ðîçãëÿäàòè
ÿê òåõíîëîãі÷íó îñíîâó çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîї ïåäàãîãіêè. Öå 
îäíà ç íàéáіëüø ïåðñïåêòèâíèõ ñèñòåì ÕÕI ñòîëіòòÿ, і ÿê ñóêóï-
íіñòü ïðèéîìіâ, ôîðì і ìåòîäіâ îðãàíіçàöії íàâ÷àííÿ øêîëÿðіâ, 
áåç øêîäè äëÿ їõíüîãî çäîðîâ’ÿ, і ÿê   ÿêіñíà õàðàêòåðèñòèêà áóäü-
ÿêîї ïåäàãîãі÷íîї òåõíîëîãії çà êðèòåðіÿìè її âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ
ó÷íіâ і ïåäàãîãіâ.

Çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíі òåõíîëîãії – öå òåõíîëîãії, ùî ñòâîðþ-
þòü áåçïå÷íі óìîâè äëÿ ïåðåáóâàííÿ, íàâ÷àííÿ òà ïðàöі â øêîëі 
òà âèðіøóþòü çàâäàííÿ ðàöіîíàëüíîї îðãàíіçàöії âèõîâíîãî ïðî-
öåñó (ç óðàõóâàííÿì âіêîâèõ, ñòàòåâèõ, іíäèâіäóàëüíèõ îñîáëè-
âîñòåé òà ãіãієíі÷íèõ íîðì), âіäïîâіäíîñòі íàâ÷àëüíîãî òà ôіçè÷-
íîãî íàâàíòàæåíü ìîæëèâîñòÿì äіòåé [4].

Óïðîâàäæóþ÷è çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíі òåõíîëîãії, â÷èòåëþ íå-
îáõіäíî íå äîïóñêàòè ïåðåíàâàíòàæåííÿ ó÷íіâ, âèçíà÷àþ÷è îïòè-
ìàëüíèé îáñÿã íàâ÷àëüíîї іíôîðìàöії é ñïîñîáè її ïîäàííÿ, âðàõî-
âóâàòè іíòåëåêòóàëüíі òà ôіçіîëîãі÷íі îñîáëèâîñòі ó÷íіâ, äëÿ 
âèêîíàííÿ ïðîєêòіâ òà ïðàêòè÷íèõ ðîáіò îáèðàòè òàêі îá’єêòè 
ïðàöі, ÿêі áóëè á äëÿ ó÷íіâ öіêàâèìè òà ñïðèÿëè çíèæåííþ âòî-
ìè. Çíàííÿ çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíèõ òåõíîëîãіé, âîëîäіííÿ íèìè 
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òà çàñòîñóâàííÿ їõ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñі є âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ
ïðîôåñіéíîї êîìïåòåíòíîñòі ñó÷àñíîãî ïåäàãîãà.

Ó ïðîöåñі ðåàëіçàöії îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíîëîãії», ÿêà âõî-
äèòü äî іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò», âàæëèâî ñòâî-
ðèòè óìîâè äëÿ ôîðìóâàííÿ âìіíü òà íàâè÷îê ìîëîäøèõ øêîëÿ-
ðіâ ùîäî íåîáõіäíîñòі äîòðèìàííÿ ïðàâèë áåçïå÷íîї ïðàöі
(Äîäàòîê 1. «Áåçïå÷íі ïðèéîìè ïðàöі») òà îðãàíіçàöії ðîáî÷îãî 
ìіñöÿ; áåçïå÷íîãî êîðèñòóâàííÿ іíñòðóìåíòàìè òà åëåêòðîïðèëà-
äàìè âäîìà òà ïіä ÷àñ çàíÿòü, êðèòè÷íîãî ñòàâëåííÿ äî іíôîðìà-
öії ïðî òîâàðè äëÿ çáåðåæåííÿ âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ.

Ó÷èòåëþ íåîáõіäíî äîòðèìóâàòèñü òàêèõ ïðàâèë:
 íàëàøòóâàòè ó÷íіâ íà ïîçèòèâíèé ïñèõîëîãі÷íèé ìіêðîêëі-
ìàò;

 ïіäòðèìóâàòè äîáðîçè÷ëèâó àòìîñôåðó ïіä ÷àñ çàíÿòü;
 çàîõî÷óâàòè äî ñàìîñòіéíîñòі;
 ñïîñòåðіãàòè çà äîòðèìàííÿì áåçïå÷íèõ ïðèéîìіâ ïðàöі ïіä 
÷àñ âèêîíàííÿ ó÷íÿìè ïðàêòè÷íèõ ðîáіò, ç ìåòîþ íåäîïó-
ùåííÿ ïåðåâòîìè ó÷íіâ âèêîðèñòîâóâàòè іíòåðàêòèâíі ìåòî-
äè íàâ÷àííÿ;

 îöіíþâàòè äіÿëüíіñòü ó÷íіâ, äîòðèìóþ÷èñü ïðàâèëà «óñïіõ
ïîðîäæóє óñïіõ»;

 òàêòîâíî âèïðàâëÿòè ïîìèëêè, ÿêèõ äіòè ïðèïóñòèëèñÿ;
 ñòåæèòè çà çìіíîþ âèäіâ äіÿëüíîñòі;
 ïðîâîäèòè áåñіäè, ñïðÿìîâàíі íà ôîðìóâàííÿ ïîòðåáè ó çäî-
ðîâîìó ñïîñîáі æèòòÿ.

Íå ëèøå çíàííÿ ïîòðіáíі ó÷íÿì, à é æèòòєâі íàâè÷êè, ùî äî-
ïîìàãàþòü ðîáèòè ïðàâèëüíèé âèáіð, äîñÿãàòè öіëі, êîðèãóâàòè
ïîâåäіíêó, îöіíþâàòè ðèçèêè, çáåðіãàòè і ïîêðàùóâàòè çäîðîâ’ÿ
òà ÿêіñòü æèòòÿ. Ïðîáëåìà ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ
îõîïëþє øèðîêèé ñïåêòð ïèòàíü. Íåîáõіäíіñòü çáåðåæåííÿ
çäîðîâ’ÿ òà çàïîáіãàííÿ éîãî ðóéíàöії ïîòðåáóє âñåáі÷íîãî é êîìï-
ëåêñíîãî âèâ÷åííÿ âñіõ ìîæëèâèõ ôîðì óïðîâàäæåííÿ â ñèñòåìó
îñâіòè ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ.

Ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ çáåðå-
æóâàëüíîї êîìïåòåíòíîñòі ó øêîëÿðіâ îáóìîâëåíà ðîçóìіííÿì,
ùî ëèøå ç ðàííüîãî äèòèíñòâà ìîæíà ïðèùåïèòè îñíîâíі çíàííÿ,
íàâè÷êè і çâè÷êè ç îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿêі çãîäîì ïåðåòâîðÿòüñÿ
ó âàæëèâèé êîìïîíåíò çàãàëüíîї êóëüòóðè ëþäèíè і âïëèíóòü íà
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ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ âñüîãî ñóñïіëüñòâà. Ñàìå 
â ìîëîäøîìó øêіëüíîìó âіöі çàêëàäàєòüñÿ ìàéáóòíіé ïîòåíöіàë 
çäîðîâ’ÿ, òîìó îñíîâíèì çàâäàííÿì ñó÷àñíîї øêîëè ñòàє ôîðìó-
âàííÿ êîìïåòåíòíîї îñîáèñòîñòі, ÿêà íå òіëüêè âîëîäіє çíàííÿìè, 
à é óìіє çàñòîñîâóâàòè їõ ó æèòòі, äіÿòè àäåêâàòíî ó âіäïîâіäíèõ 
ñèòóàöіÿõ, àäàïòóâàòèñÿ äî ñêëàäíèõ ñîöіàëüíèõ óìîâ, äîëàòè 
æèòòєâі òðóäíîùі, ïіäòðèìóâàòè ñâîє çäîðîâ’ÿ íà íàëåæíîìó ðіâ-
íі, íàäàâàòè îïіð íåãàòèâíèì âïëèâàì.

Ôîðìóâàííÿ ïåâíèõ óìіíü òà íàâè÷îê, ðîçâèòîê òâîð÷îãî ïî-
òåíöіàëó, ìàêñèìàëüíå çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ ó÷íіâ øëÿõîì ôîðìó-
âàííÿ êóëüòóðè çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ є îñíîâíèì çàâäàííÿì 
îñâіòíüîãî ïðîöåñó.

Âðàõîâóþ÷è âñå âèùåñêàçàíå, ìîæíà çðîáèòè ïåâíі âèñíîâêè, 
ùî ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ çà äîïîìîãîþ îñâіòè âè-
îêðåìëåíî ÿê îäèí ç ïðіîðèòåòíèõ íàïðÿìêіâ äåðæàâíîї ïîëіòèêè 
é ðîçâèòêó îñâіòè.

Çäîðîâ’ÿ ëåæèòü â îñíîâі áëàãîïîëó÷÷ÿ áóäü-ÿêîї ëþäèíè, 
àäæå òіëüêè çäîðîâà ëþäèíà ìîæå äîìîãòèñÿ óñïіõіâ ó æèòòі, 
áóòè àêòèâíèì òâîðöåì ó íàâêîëèøíüîìó ñâіòі. Ðіâåíü ñó÷àñíîãî 
æèòòÿ âèñóâàє âèñîêі âèìîãè äî ëþäèíè òà її çäîðîâ’ÿ. Ó çâ’ÿçêó 
іç öèì çðîñëà óâàãà і äî çäîðîâ’ÿ äіòåé.

Ïðîáëåìà çäîðîâ’ÿ äіòåé ïîñòàє îñîáëèâî ãîñòðî, òîìó ùî ñòàí 
çäîðîâ’ÿ ïіäðîñòàþ÷îãî ïîêîëіííÿ є ïîêàçíèêîì áëàãîïîëó÷÷ÿ 
ñóñïіëüñòâà, ùî âіäáèâàє íå òіëüêè ñïðàâæíþ ñèòóàöіþ, àëå é äàє 
ïðîãíîç íà ïåðñïåêòèâó.

Ïåðåâіðÿєìî ñåáå

1. Ôîðìóâàííÿ ÿêîї êîìïåòåíòíîñòі ïåðåäáà÷àє äîòðèìàííÿ
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ?
2. ßê ó÷èòåëþ ïîòðіáíî ñòâîðèòè óìîâè äëÿ ôîðìóâàííÿ 
çäîðîâ’ÿ çáåðåæóâàëüíèõ êîìïåòåíòíîñòåé â ó÷íіâ ïî÷àòêîâèõ 
êëàñіâ?
3. Ùî íàçèâàþòü çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíîþ òåõíîëîãієþ?
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2.7. Ïðîєêòíі òåõíîëîãії â ïî÷àòêîâіé øêîëі.
Âèìîãè äî îöіíþâàííÿ ïðîєêòіâ

Бачу і забуваю, читаю і пам’ятаю, дію і вмію.
Êîíôóöіé

Îíîâëåííÿ çìіñòó îñâіòè, ïîÿâà íîâèõ îñâіòíіõ ñòàíäàðòіâ çà-
ñíîâàíèõ íà êîìïåòåíòíіñíîìó ïіäõîäі, ââåäåííÿ â îñâіòíіé ïðî-
ñòіð òàêèõ êàòåãîðіé, ÿê ñèñòåìíèé àíàëіç, іíôîðìàöіéíі òåõíî-
ëîãії, ñïîíóêàþòü äî íåîáõіäíîñòі ïðîєêòóâàííÿ îñâіòíüîї 
òðàєêòîðії êîæíîї äèòèíè, âêëþ÷àþ÷è її â ãíó÷êå äèíàìі÷íå ñå-
ðåäîâèùå, âіäìіííå çà çìіñòîì і ôîðìîþ âіä òðàäèöіéíèõ óðîêіâ. 
Ó íüîìó ïðîÿâëÿєòüñÿ іíäèâіäóàëüíіñòü äèòèíè, âîíà ìîæå ñïіâ-
âіäíåñòè ñâіé âèáіð ç ðіçíîìàíіòòÿì ñïîñîáіâ äіÿëüíîñòі. Ó íîâèõ 
óìîâàõ íåîáõіäíі íîâі ìåòîäè, ùî äîçâîëÿþòü ïî-íîâîìó îðãàíі-
çóâàòè ïðîöåñ, âçàєìîâіäíîñèíè ìіæ ó÷èòåëåì і ó÷íåì. Ïðîâіäíå 
ìіñöå ñåðåä òàêèõ ìåòîäіâ, âèÿâëåíèõ â àðñåíàëі ñâіòîâîї òà âі-
ò÷èçíÿíîї ïåäàãîãі÷íîї ïðàêòèêè, íàëåæèòü ìåòîäó ïðîєêòіâ ÿê 
òåõíîëîãії ðîçâèòêó âìіíü ó÷èòèñÿ. Ïðîєêòíà äіÿëüíіñòü ó÷íіâ –
âèñîêî ìîòèâîâàíà ñàìîñòіéíà ïîøóêîâî- ïіçíàâàëüíà äіÿëüíіñòü,
îðієíòîâàíà íà ñòâîðåííÿ îñâіòíüîãî ïðîєêòó, ùî âèêîíóєòüñÿ
ïіä êåðіâíèöòâîì ó÷èòåëÿ.

Ó ïåäàãîãі÷íіé íàóöі ïîíÿòòÿ «ìåòîä ïðîєêòіâ» âèçíà÷àєòüñÿ 
ÿê ïåâíèé ñïîñіá öіëåñïðÿìîâàíîї ðåàëіçàöії ïðîöåñó íàâ÷àííÿ,
äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíîї ìåòè [8]. Ñëіä çàçíà÷èòè, ùî ïðîäóêòèâ-
íіñòü âçàєìîäії ó÷àñíèêіâ îñâіòíüîãî ïðîöåñó ïîâ’ÿçóєòüñÿ ç її 
òâîð÷èì õàðàêòåðîì, öåíòðàëüíèì ÷èííèêîì ÿêîї є ñèñòåìà 
ôîðì ñïіâïðàöі â÷èòåëÿ òà ó÷íÿ, ùî çàáåçïå÷óє ñòâîðåííÿ ñïіëü-
íîñòі çíà÷åíü, öіëåé, ñïîñîáіâ äîñÿãíåííÿ ðåçóëüòàòó і ôîðìó-
âàííÿ ñàìîðåãóëÿöії іíäèâіäóàëüíîї äіÿëüíîñòі [12].

Ó äîñëіäæåííÿõ Ò. Áàøèíñüêîї [1], Ò. Âîëêîâñüêîї [5], Î. Êî-
áåðíèêà [9], Ç. Òàðàí [14] òà іí. çàçíà÷àєòüñÿ, ùî ìåòîä ïðîєêòіâ 
є çàñîáîì ðåàëіçàöії îñîáèñòіñíî îðієíòîâàíîї âçàєìîäії, ñïðÿìî-
âàíîї íà îñîáèñòіñíå ñïіëêóâàííÿ; íà ðîçóìіííÿ ïåäàãîãîì âíó-
òðіøíüîãî ñâіòó ó÷íіâ; ñòâîðþє óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ìîòèâàöії
ó òâîð÷іé íàâ÷àëüíіé äіÿëüíîñòі; ñòèìóëþє ïðàãíåííÿ çðîçóìіòè 
óñòàíîâêè і ïîãëÿäè îäíå îäíîãî. Íàóêîâöі çàçíà÷àþòü, ùî îñíîâ-
íà ìåòà ïðîєêòіâ – ñïðèÿííÿ òâîð÷èì òà äîñëіäíèöüêèì çäіáíîñ-
òÿì ó ïðîöåñі ðåàëіçàöії îñîáèñòіñíî îðієíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ. 
Âіäïîâіäíî äî öüîãî, ñïіëüíà ïðîєêòíî- òâîð÷à äіÿëüíіñòü âèçíà-
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÷àєòüñÿ ÿê ñïîñіá ðåàëіçàöії îñîáèñòіñíî îðієíòîâàíîї âçàєìîäії,
äå ó÷åíü ðåàëіçóє ñâîї ìîæëèâîñòі â ñïіëüíî äîñÿãíóòîìó ïðîäóê-
òі [10]. Âèçíà÷àþ÷è ñóòíіñòü òà ñïåöèôіêó çàñòîñóâàííÿ ìåòîäó
ïðîєêòіâ â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñі, äîñëіäíèêè âіäìі÷àþòü éîãî
òâîð÷èé, ïåðåòâîðþâàëüíèé õàðàêòåð ðîáîòè â ïðîöåñі âèêîíàí-
íÿ і íàãîëîøóþòü, ùî ñàìå ó÷àñòü ó ïðîєêòàõ ñïðèÿє àêòèâíîñòі,
òâîð÷îñòі, âïåâíåíîñòі øêîëÿðіâ, ñïðèÿє ôîðìóâàííþ їõ äîñëіä-
íèöüêèõ íàâè÷îê òà іíòåãðàöії çíàíü [2; 3; 4; 6; 8].

Ðîçìàїòòÿ öіëåé і çàâäàíü ìåòîäó ïðîєêòіâ ñâіä÷èòü ïðî éîãî
ïîëіôóíêöіîíàëüíіñòü, ùî çàáåçïå÷óєòüñÿ äèäàêòè÷íîþ, ïіçíà-
âàëüíîþ, âèõîâíîþ, ñîöіàëіçóâàëüíîþ òà ðîçâèâàëüíîþ ôóíê-
öіÿìè.

Äèäàêòè÷íà ôóíêöіÿ ïðîєêòóâàííÿ ïåðåäáà÷àє ðîçâèòîê ó äі-
òåé óìіííÿ êîíñòðóþâàòè ñâîї çíàííÿ, ïðåçåíòóâàòè ðåçóëüòàòè
ñâîєї ðîáîòè, ôîðìóє íàâè÷êè ñàìîîðãàíіçàöії, çàáåçïå÷óє îçíà-
éîìëåííÿ їõ ç ðіçíèìè ñïîñîáàìè îïðàöþâàííÿ іíôîðìàöії.

Ïіçíàâàëüíà ôóíêöіÿ ñïðèÿє ïіäâèùåííþ ìîòèâàöії äî îòðè-
ìàííÿ íîâèõ çíàíü, ðîçâèòêó âìіíü ïðîäóêóâàòè, àðãóìåíòóâàòè
òà äîâîäèòè ñâîї іäåї [6].

Ðîçâèâàëüíà ôóíêöіÿ ïðîєêòóâàííÿ ïåðåäáà÷àє ðîçâèòîê òâîð-
÷èõ і äîñëіäíèöüêèõ çäіáíîñòåé, ôîðìóâàííÿ êîìóíіêàòèâíèõ
óìіíü òà íàâè÷îê, ðîçâèòîê êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, íàâè÷îê àíà-
ëіçó òà ðåôëåêñії.

Âèõîâíà ôóíêöіÿ çàáåçïå÷óє óñâіäîìëåííÿ âëàñíèõ äіé ùîäî
ñàìîäèñöèïëіíè òà âіäïîâіäàëüíîñòі, ñïðèÿє ôîðìóâàííþ çàãàëü-
íîëþäñüêèõ öіííîñòåé.

Ñîöіàëіçóâàëüíà ôóíêöіÿ ïåðåäáà÷àє ðîçâèòîê íàâè÷îê ñïіëêó-
âàííÿ â ñîöіóìі, ñàìîñòіéíîãî ïîãëÿäó íà ïîäії òà ÿâèùà, îñìèñ-
ëåííÿ ñâîїõ ìîæëèâîñòåé òà óñâіäîìëåííÿ âëàñíîї ðîëі ïіä ÷àñ
ðîáîòè â êîìàíäі [2].

Етапи проєктів

Організаційно- 
орієнтовний

Результативно- 
узагальнювальний

Технологічно- 
реалізаційний

Презентативно-
творчий
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Ïðåçåíòàöіÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîєêòó ìîæå áóòè ïðåäñòàâëåíà
ó ôîðìі ïîñòåðà, íà ÿêîìó àâòîðè â îðèãіíàëüíіé ôîðìі ïîäàþòü 
äîáіðêó ìàòåðіàëіâ (ìóëüòèìåäіéíà ïðåçåíòàöіÿ). Çàõèñò ïðîєê-
òіâ âàðòî ïðîâîäèòè ó ôîðìі ïðåçåíòàöії, ïіä ÷àñ ÿêîї ó÷íі ïðåä-
ñòàâëÿþòü ðåçóëüòàòè ñâîї ðîáîòè, îïèñóþòü ìåòîäè òà ïðèéîìè, 
çà äîïîìîãîþ ÿêèõ áóëî îòðèìàíî іíôîðìàöіþ, äîïîâіäàþòü ïðî 
ïðîáëåìè, ùî âèíèêëè ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ïðîєêòó, äåìîíñòðó-
þòü íàáóòі çíàííÿ, âìіííÿ ïðåäñòàâëÿòè ðåçóëüòàò ñâîєї ðîáîòè. 

При організації та виконанні навчальних
проєктів слід дотримуватися певних етапів:
 Організаційно- орієнтовний. Функції вчителя поляга-

ють у підвищенні мотивації учасників, формуванні 
мікрогруп, наданні допомоги у визначенні мети 
і завдань проєкту, розробці плану реалізації ідеї, 
визначенні критеріїв оцінки діяльності на всіх ета-
пах. Завдання учня полягають: у визначенні мети 
і завдань проєкту, розробці плану роботи, пошуку 
необхідної для початку роботи інформації.

 Технологічно- реалізаційний.  Учитель: консультує 
щодо змісту проєкту, допомагає в систематизації, 
узагальненні матеріалів, знайомить з правилами 
оформлення проєкту, стимулює розумову активність 
учнів, відстежує практичні дії виконавців і оцінює 
проміжні результати кожного учасника, проводить 
моніторинг спільної діяльності. Учень: збирає, аналі-
зує й систематизує інформацію, обговорює її в мікро-
групах, висуває і перевіряє гіпотези, виконує прак-
тичну частину проєкту, виготовляє виріб, оформляє 
макет або модель проєкту, проводить самоконтроль.

 Результативно- узагальнювальний. Учитель кон-
сультує з питань підготовки звіту про виконану робо-
ту, процедури захисту проєкту, виступає в ролі екс-
перта, аналізує виконану роботу, оцінює внесок кож-
ного з учасників. Учень, зі свого боку, оформляє 
необхідну документацію за результатами проєкту, 
готує презентацію результатів роботи.

 Презентативно- творчий. Учитель оцінює резуль-
тати роботи. Учень, готуючи презентацію, повинен 
доповісти з таких основних питань: вступ (тема, 
мета, завдання навчального проєкту), результати 
навчального проєкту, висновки.
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Íàéâàæëèâіøèì çäîáóòêîì, ÿêèé îòðèìóþòü ó÷íі ó ïðîöåñі çà-
õèñòó ïðîєêòіâ, є ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ïóáëі÷íîãî âèñòóïó òà
ïðåçåíòàöії ðåçóëüòàòó ñâîєї ðîáîòè (ïðîєêòíîãî ïðîäóêòó, âèðî-
áó òîùî), ïіäòâåðäæåííÿ âëàñíîї êîìïåòåíòíîñòі.

Êðèòåðії îöіíþâàííÿ âèñòóïàþòü ó ðîëі îñíîâè çàáåçïå÷åííÿ 
ÿêіñíîї ðåàëіçàöії öіëåé ïðîєêòó, âîíè ïîâèííі áóòè çàçäàëåãіäü
ïîâіäîìëåíі ó÷íÿì і âèñòàâëÿòèñü іíäèâіäóàëüíî çà ñàìîñòіéíî
âèêîíàíå çàâäàííÿ. Äëÿ ìàêñèìàëüíî ÿêіñíîãî ðåçóëüòàòó ïåäà-
ãîãó ñëіä çàâ÷àñíî ïîâіäîìèòè äàòó çàõèñòó òâîð÷îãî ïðîєêòó,
ïîðÿäîê (ïëàí) ïðîâåäåííÿ çàõèñòó òà âèìîãè äî âèñòóïó:

 ïîâіäîìëåííÿ òåìè òâîð÷îãî ïðîєêòó;
 ïîâіäîìëåííÿ ìåòè òâîð÷îãî ïðîєêòó;
 îáґðóíòóâàííÿ ïîòðåáè ó âèðîáі;
 ðîçêðèòè ïîñòàâëåíі ïåðåä ñîáîþ çàâäàííÿ: êîíñòðóêòîðñüêі,
òåõíîëîãі÷íі, åêîëîãі÷íі, åñòåòè÷íі, åêîíîìі÷íі і ìàðêåòèí-
ãîâі;

 äàòè êîðîòêó іñòîðè÷íó äîâіäêó ç òåìè ïðîєêòó (÷àñ âèíèê-
íåííÿ âèðîáó àáî òåõíîëîãії, êîíñòðóêöії âèðîáó â ìèíóëîìó 
і â äàíèé ÷àñ, âæèâàíі ìàòåðіàëè);

 ðîçïîâіñòè ïðî õіä âèêîíàííÿ ïðîєêòó:
– âèä і êіëüêіñòü ìàòåðіàëó, âèêîðèñòàíîãî ó âèðîáі;
– ÿêі òåõíîëîãі÷íі ïðèéîìè çàñòîñîâóâàëèñÿ ïіä ÷àñ âèãîòîâ-

ëåííÿ âèðîáó;
– ðîçêðèòè êîíñòðóêòîðñüêî- òåõíîëîãі÷íå ðіøåííÿ ïîñòàâëå-

íèõ çàâäàíü;
– âèðіøåííÿ ïðîáëåì, ùî âèíèêëè â ïðîöåñі âèêîíàííÿ ïðî-

єêòó;
 ðîçïîâіñòè ïðî åêîíîìі÷íó äîöіëüíіñòü âèãîòîâëåííÿ âèðîáó
(ç îãëÿäó íà àíàëіç ðèíêîâîї öіíè àíàëîãі÷íîãî âèðîáó, ãðî-
øîâèõ âèòðàò);

 ðîçïîâіñòè ïðî ðіøåííÿ åêîëîãі÷íèõ çàâäàíü;
 çðîáèòè âèñíîâêè ïî òåìі ïðîєêòó (äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíîї
ìåòè, ðåçóëüòàòè âèðіøåííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü, àíàëіç
âèïðîáóâàííÿ âèðîáó, ìîæëèâà ìîäåðíіçàöіÿ âèðîáó, ùî
ó÷åíü/ó÷åíèöÿ äіçíàëèñÿ íîâîãî, ÷îãî íàâ÷èëèñÿ);

 äåìîíñòðàöіÿ âèãîòîâëåíîãî âèðîáó;
 âіäïîâіäü íà çàïèòàííÿ;
 âèêîðèñòàíі іíôîðìàöіéíі äæåðåëà.
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Çàïðîïîíîâàíèé ïîðÿäîê (ïëàí) ïðîâåäåííÿ çàõèñòó òà âèìî-
ãè äî âèñòóïó є îðієíòîâíèìè, îñêіëüêè âîíè ìîæóòü áóòè çìіíå-
íі çàëåæíî âіä ïіäãîòîâêè â÷èòåëÿ і òâîð÷èõ ìîæëèâîñòåé ó÷íіâ 
òà їõíіõ ïîáàæàíü. Áàæàíî, ùîá çàõèñò ïðîєêòіâ îðãàíіçîâóâàâñÿ
ÿê ñïðàâæíє ñâÿòî, ùîá ó÷èòåëü òà ó÷íі îòðèìàëè çàäîâîëåííÿ
âіä éîãî ïðîâåäåííÿ, ùîá äіòè ïіñëÿ çàõèñòó âèéøëè ç íîâèìè 
іäåÿìè, òâîð÷èìè çàäóìàìè, ãîòîâèìè çðîáèòè íàñòóïíèé ïðîєêò
ùå áіëüø öіêàâèì і äîñêîíàëèì.

Ñòðàòåãіÿ ìîäåðíіçàöії çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè âèçíà÷èëà її 
îñíîâíі íàïðÿìêè: іíòåãðàöіÿ íàâ÷àëüíîãî çìіñòó, ôîðìóâàííÿ
êîìóíіêàòèâíèõ êîìïåòåíòíîñòåé і ðîçâèòîê â ó÷íіâ íàâè÷îê 
â іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіÿõ. Îðãàíіçóâàòè áóäü-ÿêó äіÿëüíіñòü, 
çîêðåìà îñâіòíüî- ïіçíàâàëüíó, áåç îöіíîê íåìîæëèâî, îñêіëüêè 
îöіíêà є îäíèì ç êîìïîíåíòіâ äіÿëüíîñòі, її ðåãóëÿòîðîì і ïîêàç-
íèêîì ðåçóëüòàòèâíîñòі.

Ïіäñóìêîâà îöіíêà ó÷íіâñüêîãî ïðîєêòó ñêëàäàєòüñÿ іç ÷îòè-
ðüîõ ÷àñòèí:

çà ïîòî÷íó ðîáîòó;
çà âèðіá;
çà ïîÿñíþâàëüíó çàïèñêó;
çà çàõèñò ðîáîòè.
Îöіíþþ÷è ïîòî÷íó ðîáîòó, íåîáõіäíî âðàõîâóâàòè ïðàâèëü-

íіñòü âèêîíàííÿ ïðèéîìіâ і ñïîñîáіâ ðîáîòè, ðàöіîíàëüíіñòü 
âèêîíàííÿ ïðàöі òà ðîáî÷îãî ìіñöÿ, åêîíîìíå âèòðà÷àííÿ ìà-
òåðіàëіâ, äîòðèìàííÿ áåçïå÷íèõ ïðèéîìіâ ïðàöі, ñóìëіííіñòü 
âèêîíàííÿ ðîáîòè, çäіéñíåííÿ ñàìîêîíòðîëþ.

Оцінюючи результати проєктної діяльності учнів,
слід сформулювати критерії оцінювання результа-
тів роботи над проєктом кожного учасника:
 глибину розуміння та усвідомлення цілей проєкту та 

етапів роботи над ним;
 повноту висвітлення;
 логічність викладу;
 нестандартні підходи до рішення;
 оформлення інформації;
 комунікативну культуру;
 культуру мови під час презентації.
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Îöіíþþ÷è âèðіá, âàðòî âðàõîâóâàòè ïðàêòè÷íó ñïðÿìîâà-
íіñòü ïðîєêòó, ÿêіñòü, îðèãіíàëüíіñòü і çàêіí÷åíіñòü âèðîáó, åñ-
òåòè÷íå îôîðìëåííÿ âèðîáó, âèêîíàííÿ çàâäàííÿ ç åëåìåíòàìè
íîâèçíè, åêîíîìі÷íó åôåêòèâíіñòü ïðîєêòó, ìîæëèâіñòü éîãî
áіëüø øèðîêîãî âèêîðèñòàííÿ, ðіâåíü òâîð÷îñòі і ñòóïіíü ñàìî-
ñòіéíîñòі ó÷íіâ.

Ïðè îöіíþâàííі ïîÿñíþâàëüíîї çàïèñêè ñëіä çâåðòàòè óâàãó
íà ãðàìîòíіñòü îôîðìëåííÿ, íà ïîâíîòó ðîçêðèòòÿ òåìè çàâäàí-
íÿ, ïðàâèëüíіñòü і ÿêіñòü âèêîíàííÿ ãðàôі÷íèõ çàâäàíü: åñêіçіâ,
ñõåì, êðåñëåíü òîùî.

Ïðè îöіíþâàííі çàõèñòó òâîð÷îãî ïðîєêòó äîöіëüíî âðàõîâó-
âàòè àðãóìåíòîâàíіñòü âèáîðó òåìè, ÿêіñòü äîïîâіäі (êîìïîçèöіÿ,
ïîâíîòà ïîäàííÿ ðîáîòè, àðãóìåíòîâàíіñòü âèñíîâêіâ), ÿêіñòü
âіäïîâіäåé íà ïèòàííÿ (ïîâíîòà, àðãóìåíòîâàíіñòü, ïåðåêîíëè-
âіñòü і ïåðåêîíàíіñòü), äіëîâі òà âîëüîâі ÿêîñòі âèñòóïàþ÷îãî
(âіäïîâіäàëüíå ñòàâëåííÿ, ïðàãíåííÿ äî äîñÿãíåííÿ âèñîêèõ ðå-
çóëüòàòіâ).

Îöіíþþ÷è ïðîєêò, ñëіä âðàõóâàòè і ôîðìóâàííÿ îñîáèñòіñíèõ
ÿêîñòåé äèòèíè: ðіâåíü ñàìîîöіíêè, çäàòíіñòü ðîáèòè óñâіäîìëå-
íèé âèáіð òà îñìèñëþâàòè éîãî íàñëіäêè; âìіííÿ âèçíà÷àòè çíà-
÷óùіñòü òà àêòóàëüíіñòü íàÿâíèõ ïðîáëåì; äîöіëüíіñòü âèêîðèñ-
òàíèõ ìåòîäіâ äîñëіäæåííÿ òà îáðîáêè ðåçóëüòàòіâ; àêòèâíіñòü
ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ïðîєêòó, âìіííÿ àðãóìåíòóâàòè ñâîї âèñíîâêè,
âіäïîâіäàòè íà çàïèòàííÿ îïîíåíòіâ; îôîðìëåííÿ ðåçóëüòàòіâ âè-
êîíàíîãî ïðîєêòó.

Çàõèñò òâîð÷èõ ïðîєêòіâ ó÷íіâ 5–9 òà 10–11 êëàñіâ ìîæíà
ïðîâîäèòè ïåðåä ñïåöіàëüíî çàïðîøåíèìè ãîñòÿìè. Öå ìîæóòü
áóòè â÷èòåëі іíøèõ ïðåäìåòіâ, êëàñíèé êåðіâíèê, ïðåäñòàâíèêè
àäìіíіñòðàöії çàêëàäó îñâіòè, ó÷íі ç ïàðàëåëüíèõ àáî ñòàðøèõ
(ìîëîäøèõ) êëàñіâ òà іíøі çàïðîøåíі îñîáè. Çàïðîøåíі íà çàõèñò
îñîáè íå äîëó÷àþòüñÿ äî îöіíþâàííÿ ó÷íіâñüêèõ ïðîєêòіâ, âîíè
ñòâîðþþòü àòìîñôåðó âіäêðèòîñòі çàõèñòó ïðîєêòó òà íàäàþòü
ìîæëèâіñòü ó÷íÿì ïóáëі÷íî ïðåçåíòóâàòè ðåçóëüòàòè âëàñíîї äі-
ÿëüíîñòі.

Îöіíþþ÷è ïðîєêò ó öіëîìó, ñëіä âðàõîâóâàòè: äîöіëüíіñòü,
îðèãіíàëüíіñòü êîíñòðóêöії, ÿêіñòü âèðîáó, âіäïîâіäíіñòü âèðîáó
ïðîєêòó, åñòåòè÷íіñòü, ïðàêòè÷íó çíà÷èìіñòü, ïðåçåíòàöіþ òà çà-
õèñò ïðîєêòó. Ñëіä çàçíà÷èòè, ùî ó ïðîöåñі ïðîєêòíîї äіÿëüíîñòі
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ïіäâèùóєòüñÿ ðіâåíü çàöіêàâëåíîñòі ó÷íіâ êîíêðåòíèì ïðåäìå-
òîì, ïîñèëþєòüñÿ їõíіé іíòåðåñ äî íàâ÷àííÿ. Ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ
ïðîєêòіâ äіòè çàëó÷àþòüñÿ äî ïîøóêó âèðіøåííÿ ïðîáëåìè òà 
ñïîñîáіâ її äîñëіäæåííÿ, їì íàäàєòüñÿ ìîæëèâіñòü äåìîíñòðàöії
ðåàëüíèõ ðåçóëüòàòіâ ó ïðîöåñі ðîáîòè íàä îñâіòíіì ïðîєêòîì. 
Ó÷íі íàâ÷àþòüñÿ íå òіëüêè ðîçðîáêè і âèêîíàííÿ ïðîєêòó çãіäíî 
ç ïîñòàâëåíèì çàâäàííÿì, à é ïðåçåíòàöії éîãî ðåçóëüòàòіâ äëÿ 
øèðîêîї àóäèòîðії; ïðèâ÷àþòüñÿ äî âèêîðèñòàííÿ ïіäõîäіâ ùîäî 
ðàöіîíàëüíîãî ðîçïîäіëó òà óïðàâëіííÿ ÷àñîì (Time Management);
ðîçêðèâàþòüñÿ òâîð÷і çäіáíîñòі òà êðåàòèâíå ìèñëåííÿ êîæíîãî 
ó÷àñíèêà îñâіòíüîãî ïðîєêòó [13].

Âèñòàâëÿþ÷è îöіíêè çà ó÷íіâñüêі ïðîєêòè, ïåäàãîãó âàðòî âðà-
õîâóâàòè, ùî ó÷íі íå ïîâèííі, ïîäіáíî äî ðåìіñíèêіâ, íàâ÷èòèñÿ 
ðîáèòè îáìåæåíå êîëî ðå÷åé àáî ðîáіò, ÿê öå òðàäèöіéíî áóëî íà 
óðîêàõ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ, їì ïîòðіáíî íàñàìïåðåä íà ïðèêëàäі 
äîñòóïíèõ äëÿ âèâ÷åííÿ òåõíîëîãіé îâîëîäіòè òàêèìè âìіííÿìè:

îáґðóíòîâóâàòè ìåòó äіÿëüíîñòі ç óðàõóâàííÿì ñóñïіëüíèõ 
ïîòðåá, ïðèéìàòè ðіøåííÿ і éòè íà ðèçèê, ñòâîðþþ÷è ïðî-
äóêò ïðàöі;

çíàõîäèòè òà îáðîáëÿòè íåîáõіäíó іíôîðìàöіþ ç âèêîðèñòàí-
íÿì ñó÷àñíîї òåõíіêè;

ïðîєêòóâàòè ïðåäìåò ïðàöі і òåõíîëîãіþ äіÿëüíîñòі ç óðàõó-
âàííÿì äîñòóïíèõ ó ïåâíèõ óìîâàõ ìàòåðіàëіâ і òåõíі÷íèõ 
çàñîáіâ;

îâîëîäіâàòè ïîëіòåõíі÷íèìè òðóäîâèìè çíàííÿìè, íàâè÷êà-
ìè і âìіííÿìè êîðèñòóâàííÿ çíàðÿääÿìè ïðàöі, âèêîíàííÿ 
òåõíîëîãі÷íèõ îïåðàöіé;

çäіéñíþâàòè òåõíîëîãі÷íі ïðîöåñè, ðåçóëüòàòè ÿêèõ áóäóòü 
ìàòè ñïîæèâ÷ó âàðòіñòü;

åêîíîìі÷íî і ôóíêöіîíàëüíî îáґðóíòîâóâàòè îïòèìàëüíіñòü 
ïðîöåñó і ðåçóëüòàòіâ äіÿëüíîñòі;

äàâàòè åêîëîãі÷íó і ñîöіàëüíó îöіíêó òåõíîëîãії òà ïðîäóêòó 
ïðàöі;

 âèñóâàòè ïіäïðèєìíèöüêі іäåї â ðàìêàõ âèâ÷åíèõ òåõíîëî-
ãіé;

 îöіíþâàòè ñâîї ïðîôåñіéíі іíòåðåñè і ñõèëüíîñòі, îáèðàòè 
ïðîôåñіþ;

ñïіâïðàöþâàòè â êîëåêòèâі і âèêîíóâàòè ôóíêöії ëіäåðà.
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Êіëüêіñòü ó÷àñíèêіâ ïðè âèêîíàííі ïðîєêòó çàëåæíî âіä éîãî
ñêëàäíîñòі ìîæå áóòè ðіçíèì, âіä îäíîãî (іíäèâіäóàëüíèé ïðî-
єêò) àáî äåêіëüêîõ ó÷íіâ îäíîãî êëàñó. Ïðè âèêîíàííі ïàðíèõ
і ãðóïîâèõ ïðîєêòіâ ó÷èòåëþ ðàçîì ç ó÷íÿìè íåîáõіäíî ðîçïîäі-
ëèòè îáîâ’ÿçêè ìіæ ó÷íÿìè òà âèçíà÷èòè âіäïîâіäàëüíіñòü êîæ-
íîãî çà âèêîíàííÿ ïðîєêòó â öіëîìó. Çàãàëüíà îöіíêà êîëåêòèâ-
íîãî ïðîєêòó çäіéñíþєòüñÿ íà îñíîâі âíåñêó êîæíîãî ç âèêîíàâöіâ.

Ïіäñóìêè çàõèñòó ïðîєêòó áàæàíî âіäîáðàçèòè â іíôîðìàöіé-
íèõ áþëåòåíÿõ îñâіòíüîãî çàêëàäó, ãðîìàäè, ñòіíãàçåòі àáî ôîòî-
ãàçåòі. Âèðîáè, ñòâîðåíі â ïðîöåñі âèêîíàííÿ ïðîєêòó, ìîæóòü 
áóòè âèêîðèñòàíі, çà áàæàííÿì äіòåé, äëÿ äåìîíñòðàöії íà óðî-
êàõ, ñïðÿìîâàíі íà âèñòàâêó òåõíі÷íîї òà äåêîðàòèâíî- ïðèêëàäíîї
òâîð÷îñòі àáî äëÿ îñîáèñòèõ öіëåé ó÷íÿ: ïðèêðàñè áóäèíêó, ïî-
äàðóíêà ðіäíèì òîùî.

Îòæå, ìåòîä ïðîєêòіâ ÿê ôîðìà ïðîäóêòèâíîãî íàâ÷àííÿ íà-
äàє ìîæëèâіñòü íà îñíîâі ïðàêòè÷íîãî æèòòєâîãî äîñâіäó, ïðî-
ôåñіéíîãî ïîøóêó ðîçâ’ÿçóâàòè ñîöіàëüíі, îñâіòíі ïñèõîëîãі÷íі
і êóëüòóðíі ïðîáëåìè. Çàñòîñóâàííÿ ìåòîäó ïðîєêòіâ ó îñâіòíüî-
ìó ïðîöåñі ïîêðàùóє åôåêòèâíіñòü çàñâîєííÿ òà óñâіäîìëåííÿ
çíàíü ñóá’єêòà íàâ÷àííÿ, ñïðèÿє ôîðìóâàííþ âìіíü ïðàöþâàòè
ç іíôîðìàöієþ, àíàëіçóâàòè, ñèñòåìàòèçóâàòè, óçàãàëüíþâàòè,
âñòàíîâëþâàòè àñîöіàöії ç ðàíіøå âèâ÷åíèì, ðîáèòè âèñíîâêè,
âèñóâàòè іäåї, çíàõîäèòè âàðіàíòè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè, ïå-
ðåäáà÷àòè ìîæëèâі íàñëіäêè ðіøåíü, îáґðóíòîâóâàòè âëàñíó
äóìêó, çíàõîäèòè êîìïðîìіñ, ïðîãíîçóâàòè ðåçóëüòàòè ñâîєї äі-
ÿëüíîñòі. Òâîð÷à ñïіâïðàöÿ â÷èòåëÿ òà ó÷íіâ ïіä ÷àñ ïðîєêòíîї
äіÿëüíîñòі çàáåçïå÷óє òâîð÷ó ñàìîðåàëіçàöіþ ÿê ïåäàãîãà, òàê
і ó÷íіâ, çàäîâîëüíÿє їõ ïîòðåáè â ñàìîâäîñêîíàëåííі òà ñàìî-
ðîçâèòêó; ñïðèÿє äîñÿãíåííþ âèñîêèõ òâîð÷èõ ðåçóëüòàòіâ
ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ.

Íå ñëіä ðîçóìіòè ïðîєêò ÿê êîíòðîëüíó ðîáîòó. Ïðîєêò – òâîð-
÷à ðîáîòà, ïіä ÷àñ ÿêîї øêîëÿðі ïðîäîâæóþòü ïîïîâíþâàòè çíà-
ííÿ і ôîðìóâàòè âìіííÿ, íåîáõіäíі äëÿ âèêîíàííÿ ðîáîòè íà áàçі
ïîïåðåäíіõ ðîçäіëіâ êóðñó, ïîðіâíÿëüíîãî äèçàéí-àíàëіçó âèðî-
áіâ іç ñó÷àñíèìè àíàëîãàìè. Ñàìå ïðè âèêîíàííі òâîð÷èõ ïðîєê-
òіâ ó÷íі âèÿâëÿþòü ñâîї ïðîôåñіéíі çäіáíîñòі, îòðèìóþòü ïåðâèí-
íó ñïåöіàëüíó ïіäãîòîâêó, â ðåçóëüòàòі ÷îãî ó íèõ ôîðìóєòüñÿ
óñâіäîìëåíèé ïðîôåñіéíèé íàìіð.
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Ó ðåçóëüòàòі ïðîєêòíîї äіÿëüíîñòі ïîâíіøå çàáåçïå÷óþòüñÿ ñó-
÷àñíі âèìîãè äî ðîçâèòêó ó÷íіâ. Âèêîíóþòüñÿ і îñâîþþòüñÿ íå 
òіëüêè êîíêðåòíі òðóäîâі äії, âèðіøóþòüñÿ ðіçíîìàíіòíі
êîíñòðóêòîðñüêî- òåõíîëîãі÷íі é òåõíі÷íі çàâäàííÿ, ùî âèíèêà-
þòü ó ïðîöåñі âèêîíàííÿ ïðîєêòіâ, àíàëіçóþòüñÿ ÷èííèêè, ùî 
âïëèâàþòü íà êîíñòðóêöіþ, ôîðìó, äèçàéí îá’єêòіâ ïðàöі (ìîäå-
ëåé, âèðîáіâ). Óñÿ äіÿëüíіñòü øêîëÿðіâ ñïðÿìîâàíà íà ïðåäìåòíî-
ïåðåòâîðþâàëüíó äіÿëüíіñòü, ùî ñïðèÿє ðîçâèòêó ó íèõ òâîð÷îãî 
ïîòåíöіàëó. Ñàìå òîìó îöіíþâàííþ ó÷íіâñüêèõ òâîð÷èõ ïðîєêòіâ 
íåîáõіäíî ïðèäіëÿòè áàãàòî óâàãè òà äåòàëüíî ðîçðîáëÿòè êðèòå-
ðії їõ îöіíþâàííÿ.

Çàãàëîì ó÷åíü, íàáóâàþ÷è äîñâіäó ïðîєêòíîї äіÿëüíîñòі, íà-
áóâàє і äîñâіäó ïîøóêîâîї òâîð÷îї äіÿëüíîñòі, ùî ñòàíîâèòü 
íåâіä’єìíèé åëåìåíò ó ñòðóêòóðі çìіñòó îñâіòè. À íàéãîëîâíіøå, 
íà íàø ïîãëÿä, íå òàê âàæëèâî, ùîá äèòèíà äîñÿãëà íàéâèùîãî
ðіâíÿ â ïðîєêòíіé äіÿëüíîñòі, à âàæëèâî, ùîá âîíà îòðèìàëà ðîç-
âèòîê ïіçíàâàëüíèõ іíòåðåñіâ, äîïèòëèâîñòі, åðóäèöії, êìіòëè-
âîñòі, ïðàöüîâèòîñòі. Íàâ÷èëàñÿ äîâîäèòè ïî÷àòó ñïðàâó äî ëî-
ãі÷íîãî çàâåðøåííÿ, і її äîïèòëèâі î÷і ñÿÿëè ðàäіñòþ âіä íàáóòîãî 
æèòòєâîãî äîñâіäó.
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2.8. Îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ
ç îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíîëîãії»

Оцінювання – це діалог і обов’язковий
зворотний зв’язок між учителем, учнем та

батьками, і він має бути спрямований на перспективу.
Àíÿ Õóðіíàéíåí- Êîñóíåí,

ìàãіñòð îñâіòè, âèêëàäà÷êà Ãåëüñіíñüêîãî óíіâåðñèòåòó,
ó÷èòåëüêà ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ

Ñó÷àñíå ñóñïіëüñòâî ïîòðåáóє ëþäåé ðîçóìíèõ, çäàòíèõ àíàëі-
çóâàòè é øâèäêî îñâîþâàòè íîâі òåõíîëîãії. Âіä öüîãî çàëåæèòü 
ïðîãðåñ. Ôîðìóâàííÿ öèõ ÿêîñòåé – ãîëîâíå çàâäàííÿ øêîëè. 
Ó çâ’ÿçêó іç öèì âèíèêëà àêòóàëüíà ïîòðåáà ðåôîðìóâàòè ñèñòå-
ìó îñâіòè. Ñòàëî ÿñíî, ùî ïîâåðõíåâі çìіíè (іíøі íàâ÷àëüíі ïëà-
íè, íîâі ïðåäìåòè) áóäóòü ìàëîåôåêòèâíі, ÿêùî íå çìіíèòè ñòàâ-
ëåííÿ äî ó÷íÿ, íàñàìïåðåä äî îöіíêè éîãî çíàíü, óìіíü і íàâè÷îê.

Êðіì òîãî, ó ñóñïіëüñòâі çìіíèëîñÿ ñòàâëåííÿ äî îöіíîê. Êîëè 
ëþäèíà âëàøòîâóєòüñÿ íà ðîáîòó, øêіëüíèé àòåñòàò òà é âèïèñêà 
äî äèïëîìà âіäіãðàє íåçíà÷íó ðîëü. Ñó÷àñíèõ ðîáîòîäàâöіâ íàñàì-
ïåðåä öіêàâèòü, ùî çíàє ñïіâðîáіòíèê, ùî âìіє, íàñêіëüêè âіí ñòà-
ðàííèé òà öіëåñïðÿìîâàíèé, ÷è ïіäõîäèòü êðåàòèâíî äî âèðіøåííÿ 
ðîáî÷èõ çàâäàíü, ÷è çàöіêàâëåíèé â ñàìîîñâіòі і ñàìîâäîñêîíàëåí-
íі. Îñü öі ïðè÷èíè é çóìîâèëè ñòâîðåííÿ íîâèõ ìåòîäèê, ùî äîïî-
ìàãàþòü âèçíà÷èòè ðіâåíü çíàíü ó÷íіâ.

Ìіíіñòåðñòâî îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè ðåêîìåíäóє îöіíþâàííÿ 
ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ ó÷íіâ 1–4 êëàñіâ çàêëàäіâ çàãàëüíîї ñåðåä-
íüîї îñâіòè ðîçãëÿäàòè ÿê ïðîöåñ îòðèìàííÿ äàíèõ ïðî ñòàí ñôîð-
ìîâàíîñòі ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ ó÷íіâ, àíàëіç îòðèìàíèõ äàíèõ òà 
ôîðìóëþâàííÿ íà éîãî îñíîâі ñóäæåíü ïðî îá’єêò, ÿêèé îöіíþ-
þòü. Îöіíþâàííÿ äîöіëüíî çäіéñíþâàòè ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ñïðè-
ÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó òàëàíòіâ і çäіáíîñòåé êîæíîãî ó÷íÿ/
ó÷åíèöі, ôîðìóâàííÿ ó íüîãî/íåї êîìïåòåíòíîñòåé òà íàñêðіçíèõ 
óìіíü âіäïîâіäíî äî âіêîâèõ òà іíäèâіäóàëüíèõ ïñèõîôіçіîëîãі÷-
íèõ îñîáëèâîñòåé òà ïîòðåá, à òàêîæ âèçíà÷åííÿ ñòóïåíÿ ÿêîñòі 
îñâіòíüîãî ïðîöåñó òà øëÿõіâ ïіäâèùåííÿ éîãî åôåêòèâíîñòі.

Õàðàêòåðíîþ îçíàêîþ îöіíþâàííÿ є ðіâíîïðàâíà âçàєìîäіÿ 
ó÷àñíèêіâ îñâіòíüîãî ïðîöåñó, ñïðÿìîâàíà íà ôîðìóâàííÿ
ñóá’єêòíîї ïîçèöії ó÷íÿ/ó÷åíèöі ÷åðåç àêòèâíå çàëó÷åííÿ éîãî/її 
äî ñàìîîöіíþâàííÿ/âçàєìîîöіíþâàííÿ і ïðèéíÿòòÿ ðіøåíü ùîäî 
ïîäàëüøîї íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі [7].
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Âіäïîâіäíî äî ñòàòòі 17 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî çàãàëüíó ñåðåäíþ
îñâіòó», îöіíþâàííÿ ґðóíòóєòüñÿ íà ïðèíöèïàõ äèòèíîöåíòðèçìó,
îá’єêòèâíîñòі, äîáðî÷åñíîñòі, ñïðàâåäëèâîñòі, íåóïåðåäæåíîñòі,
ñèñòåìàòè÷íîñòі, êðèòåðіàëüíîñòі, ãíó÷êîñòі, ïåðñïåêòèâíîñòі, äè-
ôåðåíöіéîâàíîñòі òà êîíôіäåíöіéíîñòі, à òàêîæ ïëàíîâîñòі, ÷іò-
êîñòі, ïðîçîðîñòі, âіäêðèòîñòі, äîáðîçè÷ëèâîñòі [2].

Ìåòîþ îöіíþâàííÿ є îá’єêòèâíå âèçíà÷åííÿ ïіçíàâàëüíèõ òà
íàâ÷àëüíèõ êîìïåòåíòíîñòåé äèòèíè.

Завдання оцінювання

визначення рівня підготовки учня на
кожному етапі освоєння матеріалу

відображення індивідуальної результатив-
ності учня

здійснення контролю за динамікою особис-
тих досягнень школяра, його прогресом

корекція розвитку дитини

стимулювання відповідальності дітей за
резуль тати навчання

мотивація здобувачів освіти до навчання

розподіл значимості оцінок за різні види
робіт

налагодження зв’язків між педагогами,
школя рами та їхніми батьками задля отри-
мання об’єктивної картини розвитку дити-
ни, її шкіль них досягнень

Îá’єêòàìè îöіíþâàííÿ є ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ ó÷íÿ/ó÷åíèöі,
çîêðåìà ïðîöåñ їõ äîñÿãíåííÿ íèì/íåþ. Âіäïîâіäíî äî ï. 22 ñò. 1
Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî îñâіòó» ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ – öå çíàííÿ,
óìіííÿ, íàâè÷êè, ñïîñîáè ìèñëåííÿ, ïîãëÿäè, öіííîñòі, іíøі îñî-
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áèñòі ÿêîñòі, íàáóòі ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ òà ðîçâèòêó, 
ÿêі ìîæíà іäåíòèôіêóâàòè, ñïëàíóâàòè, âèìіðÿòè і îöіíèòè òà ÿêі 
îñîáà çäàòíà ïðîäåìîíñòðóâàòè ïіñëÿ çàâåðøåííÿ îñâіòíüîї ïðî-
ãðàìè àáî îêðåìèõ îñâіòíіõ êîìïîíåíòіâ [2].

Ãîëîâíèìè îñîáëèâîñòÿìè îöіíþâàííÿ ìàþòü áóòè: 
îá’єêòèâíіñòü, ïðіîðèòåòíіñòü ñàìîîöіíêè, ñïðÿìîâàíіñòü íà ðîç-
âèòîê, äîñòîâіðíіñòü, ÿñíіñòü, îáґðóíòîâàíіñòü. Àäæå îñíîâíèìè 
ôóíêöіÿìè îöіíþâàííÿ є ôîðìóâàëüíà, äіàãíîñòóâàëüíà, ìîòè-
âàöіéíî- ñòèìó ëþâàëüíà, ðîçâèâàëüíà, îðієíòóâàëüíà, êîðèãó-
âàëüíà, ïðîãíîñòè÷íà, êîíñòàòóâàëüíà, âèõîâíà. Âіäïîâіäíî äî 
ìåòè îöіíþâàííÿ ïðіîðèòåòíèìè є ôîðìóâàëüíà òà äіàãíîñòó-
âàëüíà ôóíêöії îöіíþâàííÿ.

Ðåàëіçàöіþ ôîðìóâàëüíîї ôóíêöії îöіíþâàííÿ çàáåçïå÷óþòü
âіäñòåæåííÿì äèíàìіêè íàâ÷àëüíîãî ïîñòóïó ó÷íÿ/ó÷åíèöі, âè-
çíà÷åííÿì éîãî/її íàâ÷àëüíèõ ïîòðåá òà ïîäàëüøèì ñïðÿìóâàí-
íÿì îñâіòíüîãî ïðîöåñó íà ïіäâèùåííÿ åôåêòèâíîñòі íàâ÷àííÿ 
ç óðàõóâàííÿì âèÿâëåíèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ.

Äіàãíîñòóâàëüíà ôóíêöіÿ äàє çìîãó âèÿâèòè ñòàí íàáóòîãî 
ó÷íÿìè äîñâіäó íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі âіäïîâіäíî äî ïîñòàâëåíèõ
öіëåé, ç’ÿñóâàòè ïåðåäóìîâè ñòàíó ñôîðìîâàíîñòі îòðèìàíèõ ðå-
çóëüòàòіâ, ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ óòðóäíåíü, ñêîðèãóâàòè ïðîöåñ 
íàâ÷àííÿ, âіäñòåæèòè äèíàìіêó ôîðìóâàííÿ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àí-
íÿ òà ñïðîãíîçóâàòè їõ ðîçâèòîê. Îáèäâі ôóíêöії âçàєìîäîïîâíþ-
þòü îäíà îäíó і çóìîâëþþòü îñîáëèâîñòі îðãàíіçàöії îöіíþâàëü-
íîї äіÿëüíîñòі [7].

Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ ðîçïî÷èíàєòüñÿ ç ïåðøèõ äíіâ íà-
â÷àííÿ ó øêîëі і òðèâàє ïîñòіéíî.

Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ – öå îöіíþâàííÿ ïіä ÷àñ íàâ÷àííÿ 
і «äëÿ íàâ÷àííÿ» (àíãë.– assessment for learning). «Ôîðìóâàëü-
íå» (àíãë.– formative) – òîìó ùî, íà âіäìіíó âіä ïіäñóìêîâîãî, 
ìàє íà ìåòі ôîðìóâàííÿ (àáî ôîðìàòóâàííÿ) íàâ÷àëüíîãî ïðî-
öåñó ç óðàõóâàííÿì íàâ÷àëüíèõ ïîòðåá êîæíîãî ó÷íÿ çàäëÿ 
áіëüø åôåêòèâíîãî ôîðìóâàííÿ íåîáõіäíèõ çíàíü, óìіíü òà 
ñòàâëåíü. Âîäíî÷àñ çíà÷åííÿ ñëîâà «îöіíþâàííÿ» íå îáìåæó-
єòüñÿ âèñòàâëåííÿì îöіíêè. Öå ïîñëіäîâíà çìіñòîâíà âçàєìîäіÿ 
ìіæ ó÷íåì, ó÷èòåëåì і áàòüêàìè ùîäî íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü 
ó÷íÿ íà ïіäñòàâі âñіì çðîçóìіëèõ öіëåé і êðèòåðіїâ.
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Àáè îöіíþâàííÿ íà çàíÿòòÿõ ç ðåàëіçàöії çìіñòó îñâіòíüîї ãà-
ëóçі «Òåõíîëîãії» ñòàëî ôîðìóâàëüíèì, ñèñòåìà ïðèéîìіâ, ùî
â÷èòåëü çàñòîñîâóє ïіä ÷àñ íàâ÷àííÿ, ìàє ґðóíòóâàòèñÿ íà ïåâ-
íèõ öіííіñíèõ îðієíòèðàõ. Çîêðåìà, äëÿ óñïіøíîãî çàñòîñóâàííÿ
ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ìàє áóòè îðãàíі-
çîâàíèé ó òàêèé ñïîñіá, ùîáè ñïîíóêàòè êîæíîãî ó÷íÿ áóòè àê-
òèâíèì éîãî ó÷àñíèêîì, à íå ïàñèâíèì «îòðèìóâà÷åì» çíàíü 
і îöіíîê. Ìàє áóòè ñòâîðåíà òàêà àòìîñôåðà íàâ÷àííÿ, çà ÿêîї
ó÷íі íå áîÿòüñÿ «éòè íà ðèçèê» – ñòàâèòè çàïèòàííÿ, ðîáèòè ïî-
ìèëêè é ïîêàçóâàòè, ÷îãî âîíè ùå íå âìіþòü àáî íå çíàþòü. Âäà-
ëî îðãàíіçîâàíà êîëåêòèâíà ðîáîòà ñïðèÿòèìå ñòâîðåííþ âèùå-
çãàäàíîї àòìîñôåðè â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñі, â÷èòåëþ íåîáõіäíî
çàïðîïîíóâàòè ó÷íÿì äëÿ âèãîòîâëåííÿ êîëåêòèâíîї ðîáîòè öі-
êàâі ïðîєêòè àáî îá’єêòè ïðàöі äëÿ âèãîòîâëåííÿ. Íàïðèêëàä:

Ïðàêòè÷íà ðîáîòà. Âèãîòîâëåííÿ çà çðàçêîì ÷è âëàñíèì çà-
äóìîì êóòî÷êà іìåíèííèêà.

 [6].
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Ó ïðîöåñі âèêîíàííÿ ðîáîòè òà ïіñëÿ її çàâåðøåííÿ âàðòî ïî-
ñòàâèòè ó÷íÿì çàïèòàííÿ, íà ÿêі âîíè íå áóäóòü áîÿòèñÿ äàâàòè 
âіäïîâіäü:

Ó ÿêîìó ìіñÿöі іìåíèííèêіâ íàéáіëüøå, à â ÿêîìó – íàé-
ìåíøå?

ßê âè âіòàòèìåòå іìåíèííèêіâ?
×è ñïîäîáàëîñÿ ïðàöþâàòè êîëåêòèâíî?
Ùî áóëî âèêîíóâàòè íàéâàæ÷å, à ùî – íàéëåãøå?
ßêі ìàòåðіàëè ìîæíà âèêîðèñòàòè äëÿ îçäîáëåííÿ âèãî-

òîâëåíîãî êóòî÷êà іìåíèííèêà?
Ïðàöþþ÷è іíäèâіäóàëüíî íà çàíÿòòÿõ ç ðåàëіçàöії çìіñòó 

îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíîëîãії», ó÷íі òåæ ìàþòü çìîãó íå áîÿ÷èñü 
ñòàâèòè çàïèòàííÿ, òâîð÷î ïðàöþâàòè, ðîáèòè ïîìèëêè òà ïðå-
çåíòóâàòè âëàñíó äіÿëüíіñòü. Óñå çàëåæèòü âіä îðãàíіçàöії îñâіò-
íüîãî ïðîöåñó íà çàíÿòòі òà çàïðîïîíîâàíîãî äëÿ âèãîòîâëåííÿ
ó÷íÿìè îá’єêòà ïðàöі. Íàïðèêëàä:

Ïðàêòè÷íà ðîáîòà. Âèãîòîâëåííÿ êîâçàíіâ çà çðàçêîì ÷è 
âëàñíèì çàäóìîì.

 [5].

Ìîæíà çàïðîïîíóâàòè ó÷íÿì ïîìіðêóâàòè:
Äå ìîæíà ðîçìіñòèòè öþ ïðèêðàñó?
Êîëè ìîæíà êàòàòèñÿ íà êîâçàíàõ?
ßêі âèäè ñïîðòó ïîâ’ÿçàíі ç êîâçàíàìè?
ßêі ðèñè õàðàêòåðó ïðèòàìàííі êîâçàíÿðàì?
Ç ÿêèõ ùå ìàòåðіàëіâ ìîæíà âèãîòîâèòè òàêó ïðèêðàñó?
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Ðåçóëüòàòîì ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ äëÿ ó÷íіâ є âіäïîâіäі 
íà òðè âàæëèâі çàïèòàííÿ:

ßêà ìîÿ öіëü ó âèâ÷åííі іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ
ñâіò», çîêðåìà íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó îñâіòíüîї ãàëóçі
«Òåõíîëîãії», íà öüîìó åòàïі íàâ÷àííÿ – ÿêі ñàìå çíàííÿ
é óìіííÿ ÿ ìàþ îïàíóâàòè і äëÿ ÷îãî, ÿê ñàìå âîíè áóäóòü
îöіíþâàòèñÿ â ïіäñóìêó?

Äå ÿ çàðàç íà øëÿõó äîñÿãíåííÿ öієї ìåòè – ùî ñàìå ìåíі 
âäàєòüñÿ äîáðå, à íàä ÷èì ïîòðіáíî ïîïðàöþâàòè?

ßêå â ìåíå íàñòóïíå çàâäàííÿ íà öüîìó øëÿõó?
Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ íå ìîæå çäіéñíþâàòèñÿ âèáіðêîâî é

íå îáìåæóєòüñÿ çàïîâíåííÿì ó÷èòåëåì òèõ ÷è іíøèõ ôîðì. Ùîá
ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ íå ïåðåòâîðèëîñÿ íà ôîðìàëüíå, ïîòðіá-
íå ïîñòіéíå òà àêòèâíå çàëó÷åííÿ ó÷íіâ äî îöіíþâàííÿ, äîòðèìàí-
íÿ âèùåçàçíà÷åíèõ ðåêîìåíäàöіé. Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ âè-
ìàãàє ñèñòåìíîñòі, ìàє áóòè âáóäîâàíå â ïîâñÿêäåííå øêіëüíå
æèòòÿ. Öå ïîòðåáóє íîâіòíіõ ïіäõîäіâ äî îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó é ïîñëіäîâíîї ïîáóäîâè íîâîї êóëüòóðè îöіíþâàííÿ –
ó öåíòðі ÿêèõ ó÷åíü/ó÷åíèöÿ òà їõíі іíäèâіäóàëüíі ïîòðåáè ïі-
çíàííÿ [8].

Âàæëèâó ðîëü ó ôîðìóâàëüíîìó îöіíþâàííі âіäіãðàþòü êðèòå-
ðії, çà ÿêèìè âîíî çäіéñíþєòüñÿ. Êðèòåðії îöіíþâàííÿ âèçíà÷àє
â÷èòåëü (іç ïîñòóïîâèì çàëó÷åííÿì äî öüîãî ïðîöåñó ó÷íіâ) âіä-
ïîâіäíî äî êîæíîãî âèäó ðîáîòè òà âèäó äіÿëüíîñòі ó÷íіâ ç îðієí-
òóâàííÿì íà âèìîãè äî îáîâ’ÿçêîâèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ òà
êîìïåòåíòíîñòåé ó÷íіâ ïî÷àòêîâîї øêîëè, âèçíà÷åíèõ Äåðæàâ-
íèì ñòàíäàðòîì ïî÷àòêîâîї îñâіòè é î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ, çà-

Формувальне оцінювання як «оцінювання для
навчання» складається з певних елементів,
серед яких насамперед:
 вироблення зрозумілих учням цілей на певний пері-

од навчання;
 демонстрація учням зразків виробів, які вчитель їм 

пропонує виготовляти;
 надання й отримання учнями конструктивного зво-

ротного зв’язку щодо їхніх навчальних досягнень 
відповідно до визначених цілей;

 коригування вчителем навчального процесу відпо-
відно до результатів і навчального поступу учнів.
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çíà÷åíèõ â îñâіòíіé ïðîãðàìі çàêëàäó çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè 
(ìîäåëüíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàìàõ).

Îá’єêòàìè ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ є ÿê ïðîöåñ íàâ÷àííÿ 
ó÷íіâ, çîðієíòîâàíèé íà äîñÿãíåííÿ âèçíà÷åíîãî î÷іêóâàíîãî ðå-
çóëüòàòó, òàê і ðåçóëüòàò їõíüîї íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі íà ïåâíî-
ìó åòàïі íàâ÷àííÿ.

Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ çäіéñíþєòüñÿ øëÿõîì:
ïåäàãîãі÷íîãî ñïîñòåðåæåííÿ â÷èòåëÿ çà íàâ÷àëüíîþ òà іí-
øèìè âèäàìè äіÿëüíîñòі ó÷íіâ;

àíàëіçó ïîðòôîëіî ó÷íіâñüêèõ ðîáіò, ïîïåðåäíіõ íàâ÷àëüíèõ 
äîñÿãíåíü ó÷íіâ, ðåçóëüòàòіâ їõíіõ äіàãíîñòè÷íèõ ðîáіò;

ñàìîîöіíþâàííÿ òà âçàєìîîöіíþâàííÿ ðåçóëüòàòіâ äіÿëüíîñ-
òі ó÷íіâ;

 îöіíþâàííÿ îñîáèñòіñíîãî ðîçâèòêó òà ñîöіàëіçàöії ó÷íіâ їõ-
íіìè áàòüêàìè;

 çàñòîñóâàííÿ ïðèéîìіâ îòðèìàííÿ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ùîäî 
ñïðèéíÿòòÿ òà ðîçóìіííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

Çàëåæíî âіä äèäàêòè÷íîї ìåòè é ïðіîðèòåòíîї ôóíêöії îöіíþ-
âàííÿ, îñîáëèâîñòåé çìіñòó îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíîëîãії» òà 
ç óðàõóâàííÿì åòàïó îïàíóâàííÿ ïðîãðàìîâîãî ìàòåðіàëó â öіëî-
ìó òà åòàïó îïàíóâàííÿ î÷іêóâàíîãî ðåçóëüòàòó íàâ÷àííÿ çîêðå-
ìà îòðèìàííÿ äàíèõ ïðîïîíóєìî çäіéñíþâàòè ïіä ÷àñ ðіçíèõ âè-
äіâ íàâ÷àëüíî- ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ.

індивідуальна,
групова,

фронтальна

усна (бесіда, розповідь, діалог), практична 
(практична робота, навчальний проєкт,

 побудова схем, моделей), програмована
(з використанням електронних засобів 

 навчання, дозволених для використання
в закладах загальної середньої освіти)

Види 
навчально- пізнавальної

діяльності учнів

за формою за способом 
виконання
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Ç óðàõóâàííÿì îïðàöüîâàíîãî ïðîãðàìîâîãî ìàòåðіàëó âіäïî-
âіäíî äî êàëåíäàðíî- òåìàòè÷íîãî ïëàíó òà ãîòîâíîñòі ó÷íіâ âè-
êîíóâàòè çàâäàííÿ â÷èòåëü ñàìîñòіéíî ìîæå âèçíà÷àòè ôîðìó,
ñïîñіá, çìіñò, ÷àñ âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíî- ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі
і ôіêñóâàòè їõ ó ïëàíàõ- êîíñïåêòàõ óðîêіâ/çàíÿòü.

Ôîðìè і âèäè îöіíþâàííÿ, çìіñò çàâäàíü ó÷èòåëü îáèðàє ñàìî-
ñòіéíî ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé ó÷íіâ êëàñó.

Äëÿ îöіíþâàííÿ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ç іíòåãðîâàíîãî
êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò» ïðîâîäÿòüñÿ êîìïëåêñíі äіàãíîñòè÷íі
ðîáîòè íàïðèêіíöі êîæíîї òåìè, âðàõîâóєòüñÿ ñôîðìîâàíіñòü åëå-
ìåíòàðíèõ óìіíü òà íàâè÷îê äî ñïîñòåðåæåííÿ, îïèñó, äîñëіäæåí-
íÿ, åêñïåðèìåíòó.

Äіàãíîñòèêà íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ç îñâіòíіõ ãàëóçåé (òåõíîëî-
ãі÷íà, іíôîðìàòè÷íà, ñîöіàëüíà і çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíà, ãðîìà-
äÿíñüêà òà іñòîðè÷íà) ìîæå âіäáóâàòèñÿ ó ñêëàäі êîìïëåêñíèõ ðî-
áіò іç âèêîðèñòàííÿì êîìïåòåíòíіñíèõ çàâäàíü ó ìåæàõ
іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò». Ïðîâåäåííÿ îêðåìèõ äі-
àãíîñòè÷íèõ ðîáіò іç öèõ îñâіòíіõ ãàëóçåé íå ïåðåäáà÷åíî. Îöіíþ-
âàííÿ âіäáóâàєòüñÿ çà êîæíèì ç óìіíü, ÿêі ïåðåâіðÿþòüñÿ â äіà-
ãíîñòè÷íіé ðîáîòі. Îäèí ç ìîæëèâèõ ôîðìàòіâ áëàíêà îöіíþâàííÿ
òàêîї äіàãíîñòè÷íîї ðîáîòè íàâåäåíî â äîäàòêó [9].

Çà ðіøåííÿì ïåäàãîãі÷íîї ðàäè ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ, çàçíà-
÷åíі ó ñâіäîöòâі äîñÿãíåíü ó÷íÿ/ó÷åíèöі, ìîæóòü ðîçøèðþâàòè-
ñÿ âіäïîâіäíî äî çàãàëüíèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ çäîáóâà÷іâ îñâі-
òè ç îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíîëîãії», çàçíà÷åíèõ ó Äåðæàâíîìó
ñòàíäàðòі ïî÷àòêîâîї îñâіòè.

Ôîðìóëþâàííÿ îöіíþâàëüíèõ ñóäæåíü, âèçíà÷åííÿ ðіâíÿ ðå-
çóëüòàòó íàâ÷àííÿ ïðîïîíóєìî çäіéñíþâàòè íà îñíîâі Îðієíòîâíîї
ðàìêè îöіíþâàííÿ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ çäîáóâà÷іâ ïî÷àòêîâîї
îñâіòè (Äîäàòîê 1. «Áåçïå÷íі ïðèéîìè ïðàöі»(( ).

Âіäïîâіäíî äî Ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàöіé ç ïèòàíü ôîðìóâàí-
íÿ âíóòðіøíüîї ñèñòåìè çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñòі îñâіòè â çàêëàäàõ
çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè, ùî çàòâåðäæåíі íàêàçîì Ìіíіñòåð-
ñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè âіä 30.11.2020 № 1480, çàêëàä çà-
ãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè ðîçðîáëÿє і ôіêñóє çàãàëüíі ïîëîæåííÿ
ùîäî îöіíþâàííÿ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ ó÷íÿ â îñâіòíіé ïðîãðà-
ìі і êîíêðåòèçóє їõ ó ÷àñòèíі Ïîëîæåííÿ ïðî âíóòðіøíþ ñèñòå-
ìó çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñòі îñâіòè â çàêëàäі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї
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îñâіòè, ùî ñòîñóєòüñÿ ñèñòåìè îöіíþâàííÿ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àí-
íÿ ó÷íÿ/ó÷åíèöі.

Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âіëüíîãî âèáîðó ïåäàãîãі÷íèìè ïðàöіâ-
íèêàìè ìåòîäèê, òåõíîëîãіé íàâ÷àííÿ ïіäõîäè äî îöіíþâàííÿ
â ðіçíèõ êëàñàõ çàêëàäó çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè ìîæóòü ìàòè 
âіäìіííîñòі, ùî ñïðÿìîâàíі íà ðåàëіçàöіþ îáðàíèõ îñâіòíіõ ïðî-
ãðàì. Îñîáëèâîñòі îðãàíіçàöії îöіíþâàííÿ â ïåâíîìó êëàñі ìî-
æóòü іíіöіþâàòèñÿ â÷èòåëåì і áóòè çàòâåðäæåíèìè íà çàñіäàííі 
ïåäàãîãі÷íîї ðàäè çàêëàäó çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè.

Îöіíêà є êîíôіäåíöіéíîþ іíôîðìàöієþ, äîñòóïíîþ ëèøå äëÿ 
ó÷íÿ/ó÷åíèöі òà éîãî/її áàòüêіâ (àáî îñіá, ùî їõ çàìіíþþòü). Іí-
ôîðìóâàííÿ áàòüêіâ ïðî ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ ìîæå âіäáóâàòèñÿ
ïіä ÷àñ іíäèâіäóàëüíèõ çóñòðі÷åé, øëÿõîì çàïèñіâ îöіíþâàëüíèõ
ñóäæåíü ó ðîáî÷èõ çîøèòàõ ó÷íÿ/ó÷åíèöі, íà іíøèõ íîñіÿõ çâî-
ðîòíîãî çâ’ÿçêó ç áàòüêàìè (ïàïåðîâèõ/åëåêòðîííèõ ùîäåííè-
êàõ ó÷íіâ òîùî), ôіêñàöії ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ ó ñâіäîöòâàõ äî-
ñÿãíåíü ó÷íÿ/ó÷åíèöі (äîäàòêè 2, 3) [3].

Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ ґðóíòóєòüñÿ íå íà êіëüêіñíèõ (ñêіëü-
êè ïîìèëîê), à íà ÿêіñíèõ ïîêàçíèêàõ. Íàïðèêëàä: ÿê ïðàöþâà-
ëè ó÷íі, ÷è ñïіâïðàöþâàëè ç іíøèìè, ÷è äîêëàäàëè çóñèëü, ÷è 
âèãîòîâëÿëè âèðîáè ç öіêàâіñòþ òà âіäïîâіäàëüíіñòþ, çîêðåìà íà 
çàíÿòòÿõ ç ðåàëіçàöії çìіñòó òåõíîëîãі÷íîї îñâіòíüîї ãàëóçі, ÿê 
ïðåçåíòóâàëè ðåçóëüòàòè âëàñíîї (ïàðíîї, ãðóïîâîї, êîëåêòèâíîї)
ïðåäìåòíî- ïåðåòâîðþâàëüíîї äіÿëüíîñòі. Öå ìîæëèâî îöіíèòè 
ëèøå ÷åðåç ñïîñòåðåæåííÿ çà ðîáîòîþ ó÷íіâ, à íå ïåðåâіðêîþ ðå-
çóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ.

Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ ìàє ïîêàçàòè ó÷íÿì, íàñêіëüêè 
çðîñëè їõíі çíàííÿ òà âìіííÿ, ÿê öіêàâî ïіçíàâàòè íîâå, ÿê çíàí-
íÿ òà âìіííÿ ìîæóòü çíàäîáèòèñÿ â æèòòі.

Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ âèÿâëÿє ðіâåíü çàöіêàâëåíîñòі äіòåé
ïіçíàâàëüíîþ, íàâ÷àëüíîþ àáî іíøèìè âèäàìè äіÿëüíîñòі, äîïî-
ìàãàє âèçíà÷èòè, äî ÿêîї ìіðè äіòè ìîòèâîâàíі, çàöіêàâëåíі îêðå-
ìèìè ôîðìàìè ðîáîòè.

Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ äîïîìàãàє òàêîæ âèçíà÷èòè çäàò-
íіñòü äіòåé âèêîðèñòîâóâàòè íà ïðàêòèöі çäîáóòі çíàííÿ òà âìіí-
íÿ, ðіâåíü ðîçóìіííÿ çìіñòó ïîíÿòü і çàëó÷åííÿ їõ äî àêòèâíîãî
ñëîâíèêà äіòåé. Öå äàñòü çìîãó ïåäàãîãó â÷àñíî êîðèãóâàòè ñâîþ 
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äіÿëüíіñòü òàê, ùîá êîæíіé äèòèíі áóëî êîìôîðòíî é öіêàâî, 
à òàêîæ áà÷èòè òå, íàä ÷èì іùå òðåáà ïîïðàöþâàòè.

Îáãîâîðåííÿ ç ó÷íÿìè êðèòåðіїâ îöіíþâàííÿ ðîáèòü îöіíþ-
âàëüíó äіÿëüíіñòü ïðîçîðîþ і çðîçóìіëîþ òà ñïðèÿє ôîðìóâàííþ 
ïîçèòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî íåї. Ïіä ÷àñ äîáîðó êðèòåðіїâ îöіíþ-
âàííÿ äëÿ êîæíîãî êîíêðåòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàâäàííÿ/ñèñòåìè
íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü ñëіä âðàõîâóâàòè, ùî êðèòåðії – öå íàáіð
ÿêіñíèõ õàðàêòåðèñòèê ðåçóëüòàòó íàâ÷àííÿ, ÿêі âèêîðèñòîâó-
þòü äëÿ ôîðìóëþâàííÿ îöіíþâàëüíîãî ñóäæåííÿ ùîäî íüîãî.
Íàïðèêëàä:

Ïðàêòè÷íà ðîáîòà. Âèãîòîâëåííÿ ëÿëüêè

1

2

4

3

5 6

[4]

Ïðîïîíóþ÷è ó÷íÿì âèãîòîâèòè âіäïîâіäíèé âèðіá, íåîáõіäíî
ç íèìè îáãîâîðèòè, ùî áóäå îöіíþâàòèñÿ:

 îðãàíіçàöіÿ ðîáî÷îãî ìіñöÿ;
 îõàéíіñòü âèêîíàííÿ ðîáîòè;
 ïðîïîðöіéíіñòü íàíåñåííÿ ìàëþíêà íà ãîëîâі ëÿëüêè;
 óìіííÿ ïðàöþâàòè ç íîæèöÿìè;
 âèçíà÷åííÿ òà îáґðóíòóâàííÿ äîâæèíè âîëîññÿ òà éîãî
ç’єäíàííÿ ç îñíîâîþ;

 âèáіð ìàòåðіàëіâ;
ôîðìóâàííÿ ñóêíі òà її ç’єäíàííÿ ç îñíîâîþ;
 îçäîáëåííÿ âèðîáó;
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 âèãîòîâëåííÿ âèðîáó çà çðàçêîì ÷è âëàñíèì çàäóìîì (áіëü-
øîї óâàãè çàñëóãîâóє òâîð÷å ðіøåííÿ, âèãîòîâëåííÿ ó÷åíåì/
ó÷åíèöåþ âèðîáó çà âëàñíèì çàäóìîì) òîùî.

Ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ ó äіòåé ïîñòóïîâî ôîðìóєòüñÿ ñèñòåìà 
ñàìîêîíòðîëþ, ñàìîîöіíþâàííÿ òà âçàєìîîöіíþâàííÿ, âîíè 
â÷àòüñÿ îöіíþâàòè ñåáå òà іíøèõ.

Äëÿ îðãàíіçàöії ñàìîîöіíþâàííÿ і âçàєìîîöіíþâàííÿ ìîæíà 
âèêîðèñòîâóâàòè ðіçíîìàíіòíі іíñòðóìåíòè çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. 
Äîöіëüíî, ùîá çâîðîòíèé çâ’ÿçîê áóâ çðîçóìіëèì і ÷іòêèì, äîáðî-
çè÷ëèâèì òà ñâîє÷àñíèì. Âàæëèâî íå ïðîòèñòàâëÿòè äіòåé îäíå 
îäíîìó. Ñëіä àêöåíòóâàòè óâàãó ëèøå íà ïîçèòèâíіé äèíàìіöі äî-
ñÿãíåíü äèòèíè. Òðóäíîùі ó íàâ÷àííі âàðòî îáãîâîðþâàòè ç ó÷íåì/
ó÷åíèöåþ іíäèâіäóàëüíî, àáè íå ñòâîðþâàòè ñèòóàöіþ êîëåêòèâíîї 
çíåâàãè äî äèòèíè. Ïіä ÷àñ âçàєìîîöіíþâàííÿ äîöіëüíî ôîðìóâà-
òè âìіííÿ êîðåêòíî âèñëîâëþâàòè äóìêó ïðî ðåçóëüòàò ðîáîòè 
îäíîêëàñíèêà ÷è îäíîêëàñíèöі, äіëèòèñÿ äîñâіäîì ùîäî éîãî ïî-
êðàùåííÿ. Öå ñïðèÿє ðîçâèòêó êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, ôîðìóâàí-
íþ àäåêâàòíîãî ñòàâëåííÿ äî çàóâàæåíü, ðåêîìåíäàöіé, çìіöíþє 
òîâàðèñüêіñòü òà âіä÷óòòÿ çíà÷óùîñòі êîæíîãî â êîëåêòèâі.

Äëÿ ñïіââіäíåñåííÿ íàâ÷àëüíèõ äіé ó÷íÿ/ó÷åíèöі ç åòàïàìè 
äîñÿãíåííÿ ðåçóëüòàòó ðåêîìåíäóєìî âèêîðèñòîâóâàòè îðієíòîâ-
íі ðàìêè îöіíþâàííÿ, âіäïîâіäíî äî ÿêèõ ïðîöåñ äîñÿãíåííÿ ðå-
çóëüòàòó íàâ÷àííÿ ïðîõîäèòü ÷åðåç òàêі ðіâíі ðåàëіçàöії íàâ÷àëü-
íîї äіÿëüíîñòі: ðіâåíü ðîçïіçíàâàííÿ îá’єêòà âèâ÷åííÿ; 
ðåïðîäóêòèâíèé ðіâåíü íàâ÷àëüíèõ äіé ó òèïîâèõ íàâ÷àëüíèõ 
ñèòóàöіÿõ; ïðîäóêòèâíèé ðіâåíü íàâ÷àëüíèõ äіé â àíàëîãі÷íèõ 
òèïîâèõ íàâ÷àëüíèõ ñèòóàöіÿõ; ïðîäóêòèâíî- òâîð÷èé ðіâåíü íà-
â÷àëüíèõ äіé ó çìіíåíèõ ç ïåâíèì óñêëàäíåííÿì (ñòîñîâíî òèïî-
âîї) íàâ÷àëüíèõ ñèòóàöіÿõ. [3].

Ðåçóëüòàòè ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ ðåêîìåíäóєìî âèðà-
æàòè âåðáàëüíîþ îöіíêîþ â÷èòåëÿ/ó÷íіâ, ùî õàðàêòåðèçóþòü
ïðîöåñ íàâ÷àííÿ òà äîñÿãíåííÿ ó÷íіâ. Ó÷èòåëü îçâó÷óє îöіíþ-
âàëüíå ñóäæåííÿ ïіñëÿ òîãî, ÿê âèñëîâèâ/ëè äóìêó ó÷åíü/ó÷íі. 
Òàêîæ ïðîïîíóєìî âðàõóâàòè, ùî îöіíþâàëüíå ñóäæåííÿ â÷èòå-
ëÿ ñëóãóє çðàçêîì äëÿ íàñòóïíèõ îöіíþâàëüíèõ ñóäæåíü ó÷íіâ 
ïіä ÷àñ ñàìî- òà âçàєìîîöіíþâàííÿ.

Äî ïðèêëàäó, â îðієíòîâíèõ ðàìêàõ çàçíà÷åíî: âèçíà÷àє ñïîñіá 
ïîäîëàííÿ âèÿâëåíîãî óòðóäíåííÿ çà íàäàíèìè îðієíòèðàìè; íà 
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éîãî îñíîâі ó÷èòåëü ôîðìóëþє ñóäæåííÿ: «Òè äîáðå âèðіçàâ/ëà 
äåòàëü âèðîáó, âîäíî÷àñ íàìàãàéñÿ êðàùå âèðіçóâàòè íà çàîêðó-
ãëåíèõ âіäðіçêàõ».

Â îöіíþâàëüíîìó ñóäæåííі ðîçêðèâàþòü ïðîãðåñ ó÷íіâ òà ïî-
ðàäè ùîäî ïîäîëàííÿ óòðóäíåíü, çà їõ íàÿâíîñòі, ó äîñÿãíåííі î÷і-
êóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ âіäïîâіäíî äî ïðîãðàìîâèõ âèìîã.
Îöіíþâàëüíå ñóäæåííÿ çàçâè÷àé íå ëèøå âèðàæàє åìîöіéíå
ñïðèéíÿòòÿ ðåçóëüòàòó ðîáîòè ó÷íÿ, éîãî ïðîãðåñó (òèïó «Ìîëî-
äåöü!», «×óäîâî!»), à ðîçêðèâàє ñóòü äîñÿãíóòîãî ó÷íåì/ó÷åíèöåþ
ðåçóëüòàòó âіäïîâіäíî äî êîíêðåòíèõ î÷іêóâàíü (òèïó «Äåòàëі
äëÿ àïëіêàöії âèðіçàíî äîáðå, çâåðíè óâàãó íà íàíåñåííÿ êëåþ íà
îñíîâó…», «Äÿêóþ çà ñòàðàííіñòü, âèðіá âèãîòîâëåíî äîáðå, ïåðå-
âіð ç’єäíàííÿ äåòàëåé àïëіêàöії ç îñíîâîþ» òîùî).

Ç ìåòîþ ïîáóäîâè îñâіòíüîãî ïðîöåñó ç óðàõóâàííÿì äàíèõ
ïðî íàâ÷àëüíèé ïîñòóï ó÷íіâ âàðòî îöіíþâàòè êîæåí âèðіá/ïðî-
єêò, âèãîòîâëåíèé ó÷íÿìè. Òàêèì ÷èíîì ó÷íі áóäóòü ðîçóìіòè,
ùî їõíÿ ðîáîòà öіíóєòüñÿ і æîäíà äіÿëüíіñòü íå ïðîõîäèòü ïîâç 
óâàãó â÷èòåëÿ, ÿêèé ñïðÿìîâóє ðîáîòó äіòåé íà êîðèãóâàííÿ äî-
ñÿãíóòèõ ðåçóëüòàòіâ. Ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ ó÷íÿìè ïðàêòè÷-
íèõ çàâäàíü ó÷èòåëü ìîæå âðàõîâóâàòè ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè äî
íàñòóïíîãî óðîêó/çàíÿòòÿ, ïåðåäáà÷àòè äèôåðåíöіéîâàíó, іíäè-
âіäóàëüíó ðîáîòó ùîäî ïîäîëàííÿ âèÿâëåíèõ â ó÷íіâ óòðóäíåíü
òà ïîïåðåäæåííÿ ìîæëèâèõ óòðóäíåíü [3].

Ó ìåæàõ ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ çà ðåçóëüòàòàìè îïàíó-
âàííÿ ïåâíîї ïðîãðàìîâîї òåìè / ÷àñòèíè òåìè (ÿêùî òåìà âåëè-
êà çà îáñÿãîì) /êіëüêîõ òåì ÷è ðîçäіëó ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî
ðîêó ðåêîìåíäóєìî ïðîâîäèòè òåìàòè÷íі äіàãíîñòóâàëüíі ðîáîòè.

Ñèñòåìà òåìàòè÷íèõ äіàãíîñòóâàëüíèõ ðîáіò ó 3–4 êëàñàõ
ìîæå ìіñòèòè êîìïëåêñíі äіàãíîñòóâàëüíі ðîáîòè äëÿ êîæíîãî
êëàñó, çìіñò ÿêèõ îõîïëþє ìîâíî- ëіòåðàòóðíó, ìàòåìàòè÷íó,
ïðèðîäíè÷ó îñâіòíі ãàëóçі.

Òåìàòè÷íі äіàãíîñòóâàëüíі ðîáîòè ç ïðåäìåòіâ âèâ÷åííÿ òàêèõ 
îñâіòíіõ ãàëóçåé, ÿê «Òåõíîëîãі÷íà», «Іíôîðìàòè÷íà», «Ìèñ-
òåöüêà» і «Ôіçêóëüòóðíà», à òàêîæ ç êóðñіâ çà âèáîðîì çàçâè÷àé
íå ïðîâîäÿòü.

Îá’єêòîì ïіäñóìêîâîãî îöіíþâàííÿ є ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ 
ó÷íÿ/ó÷åíèöі çà ðіê.
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Ïіäñóìêîâå îöіíþâàííÿ çà ðіê ç ïðåäìåòіâ âèâ÷åííÿ òàêèõ 
îñâіòíіõ ãàëóçåé, ÿê «Òåõíîëîãі÷íà», «Іíôîðìàòè÷íà», «Ìèñ-
òåöüêà» і «Ôіçêóëüòóðíà», ïðîïîíóєìî çäіéñíþâàòè øëÿõîì óçà-
ãàëüíåííÿ äàíèõ, îòðèìàíèõ ïіä ÷àñ ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ,
ç óðàõóâàííÿì äèíàìіêè ôîðìóâàííÿ ðåçóëüòàòó íàâ÷àííÿ [3].

Ðåôëåêñèâíà îöіíêà (àáî ñàìîîöіíêà) âèçíà÷àєòüñÿ äèòèíîþ 
ñàìîñòіéíî і є âàæëèâîþ ïðè îïàíóâàííі ó÷íåì/ó÷åíèöåþ íà-
â÷àëüíîãî ìàòåðіàëó ç òåõíîëîãі÷íîї îñâіòíüîї ãàëóçі. Âіí/âîíà 
÷іòêî áà÷èòü, ùî âìіє (âіäïîâіäíî äî êðèòåðіїâ) і äî ÷îãî ïîòðіáíî 
ïðàãíóòè. Òàêèì ÷èíîì, äіòè ÷іòêіøå áà÷àòü íàâ÷àëüíі öіëі, 
â÷àòüñÿ îá’єêòèâíî îöіíþâàòè ñâîї ìîæëèâîñòі, îòðèìóþòü ìîòè-
âàöіþ äëÿ çðîñòàííÿ і ñàìîðîçâèòêó.

Âіäïîâіäíî äî ñòàòòі 54 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî îñâіòó» ùîäî 
àêàäåìі÷íîї ñâîáîäè ïåäàãîãі÷íèõ ïðàöіâíèêіâ çàêëàä çàãàëüíîї
ñåðåäíüîї îñâіòè ìîæå ðîçðîáèòè âëàñíó ñèñòåìó îöіíþâàííÿ ðå-
çóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ ó÷íіâ.

Ключові показники
системи оцінювання результатів

навчання учнів

система оцінювання дозволяє реалізувати принцип
дитиноцентризму в оцінювальній діяльності, що
передбачає відкриття учню/учениці перспектив

постійного розвитку відповідно до власних можливостей 
щодо опанування навчального досвіду

система оцінювання не повинна призводити
до розподілу учнів на групи за індивідуальними 

навчальними можливостями

система оцінювання має відповідати концептуальним
засадам Нової української школи та сприяти

досягненню обов’язкових результатів навчання учня,
визначених у Державному стандарті початкової освіти
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Îöіíþþ÷è çíàííÿ òà âìіííÿ ó÷íіâ, çà çâè÷êîþ, ïåäàãîãè íіáè
çàéâèé ðàç ïіäêðåñëþþòü, ùî äèòèíà – îá’єêò íàâ÷àííÿ. Ñó÷àñíі
ïåðåòâîðåííÿ â îñâіòі ñïðÿìîâàíі ïåðåäóñіì íà òå, ùîá çðîáèòè 
äèòèíó ñóá’єêòîì íàâ÷àííÿ òà äîïîìîãè їé çðîçóìіòè, ùî çíàííÿ
íå íàäàþòüñÿ, à çäîáóâàþòüñÿ. À äëÿ öüîãî äèòèíà ìàє áà÷èòè,
ùî çíàííÿ ïîòðіáíі òóò і çàðàç. Ó íåї ìàє âèíèêíóòè ùèðå áà-
æàííÿ äîñëіäæóâàòè ñâіò íàâêîëî, ïîãëèáëþâàòè é ðîçøèðþâàòè
ñâîї çíàííÿ.

Ïåðåä ïåäàãîãîì ïîñòàëî çàâäàííÿ íå ïðîñòî ÿêіñíîї ïåðåâіð-
êè íàáóòèõ çíàíü і âìіíü, à é êîðèãóâàííÿ òðàєêòîðії íàâ÷àííÿ,
âíåñåííÿ ïåâíèõ çìіí â îðãàíіçàöіþ óðîêіâ, îôîðìëåííÿ êëàñó
òîùî. Àëå òðàäèöіéíèìè ñïîñîáàìè âñå öå îöіíèòè íåìîæëèâî.

Ó÷èòåëü – íîñіé Ñâіòëà. Íàðîäíà ìóäðіñòü ãîâîðèòü, ùî
ó ñïðàâæíüîãî â÷èòåëÿ óðîêè íå äëÿ äіòåé, à ç äіòüìè. Öå âîíè,
ñïðàâæíі â÷èòåëі – äîòîðêàþ÷èñü äóøі ìàëåíüêîї ëþäèíè, íàìà-
ãàþòüñÿ íå ïîðàíèòè, íå îáðàçèòè, îáåðåæíî âèðîñòèòè, äîïîìîã-
òè ðåàëіçóâàòè ñåáå â æèòòі, óâіéòè â íüîãî ÿêîìîãà ÷åñíіøèìè,
äîáðіøèìè, âïåâíåíіøèìè.

Äіòè ìàþòü óìіòè íàâ÷àòèñÿ ñàìîñòіéíî, ðîçóìіòè, ùî ðîçïî-
âіäі äîðîñëèõ ÷è ïіäðó÷íèê – öå ëèøå îäíå іç äæåðåë іíôîðìàöії,
ùî äàє îðієíòèð, àëå íå є іñòèíîþ â îñòàííіé іíñòàíöії. Òîìó ìè
ìàєìî ïåðåâіðÿòè íå ëèøå çíàííÿ äіòåé, à é óìіííÿ їõ âèêîðèñòî-
âóâàòè, óìіííÿ і ïðàãíåííÿ ñïіâïðàöþâàòè, áàæàííÿ íàâ÷àòèñÿ,
çàöіêàâëåíіñòü òîùî. Òàêîæ ïåäàãîã ìàє îöіíþâàòè é ñâîþ ðîáîòó,
êîðèãóâàòè òðàєêòîðіþ íàâ÷àííÿ, âìіòè ãíó÷êî ðåàãóâàòè íà ðіçíі
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ñèòóàöії, ïî-ðіçíîìó îðãàíіçîâóâàòè çàíÿòòÿ òà óðîêè, âèáóäóâàòè 
іíäèâіäóàëüíó îñâіòíþ òðàєêòîðіþ êîæíîї äèòèíè òîùî.

Ïåðåâіðÿєìî ñåáå

1. ×è çìіíèëàñÿ ñèñòåìà îöіíþâàííÿ ó Íîâіé óêðàїíñüêіé 
øêîëі? ßê ñàìå?
2. Ùî òàêå ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ?
3. ßêі ïåðåâàãè ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ?
4. Íàâåäіòü ïðèêëàäè çàïèòàíü äëÿ ó÷íіâ ïðè ôîðìóâàëüíîìó 
îöіíþâàííі.
5. Äëÿ ÿêèõ îñâіòíіõ ãàëóçåé ïðîâîäèòüñÿ ïіäñóìêîâå îöіíþ-
âàííÿ?
6. Íàâåäіòü ïðèêëàäè îöіíþâàëüíîãî ñóäæåííÿ.
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ñåðåäíüîї îñâіòè. Ó 2 ÷àñòèíàõ / Ò. Ãіëüáåðã, Ñ. Òàðíàâñüêà, 
Î. Ãíàòþê, Í. Ïàâè÷. – Ê.: Ãåíåçà, 2018.

5.  ß äîñëіäæóþ ñâіò: ïіäðó÷íèê äëÿ 2 êëàñó çàêëàäіâ çàãàëüíîї 
ñåðåäíüîї îñâіòè. Ó 2 ÷àñòèíàõ/ Ò. Ãіëüáåðã, Ñ. Òàðíàâñüêà, 
Í. Ïàâè÷. – Ê.: Ãåíåçà, 2019.

6.  ß äîñëіäæóþ ñâіò: ïіäðó÷íèê äëÿ 3 êëàñó çàêëàäіâ çàãàëüíîї 
ñåðåäíüîї îñâіòè. Ó 2 ÷àñòèíàõ/ Ò. Ãіëüáåðã, Ñ. Òàðíàâñüêà, 
Ë. Ãðóáіÿí, Í. Ïàâè÷. – Ê.: Ãåíåçà, 2020.

7.  https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno- metodichni-
rekomendaciyi- shodo-ocinyuvannya- rezultativ-navchannya- 
uchniv-1–4-klasiv.

8.  https://nus.org.ua/view/shho-take-formuvalne- otsinyuvannya-
chomu-vono-potribne- uchnyam-i-yaki-osnovni- vyklyky/.

9. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1146729–20#Text.
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ÄÎÄÀÒÊÈ

Ä î ä à ò î ê  1. Áåçïå÷íі ïðèéîìè ïðàöі

Áåçïå÷íі ïðèéîìè ïðàöі ïіä ÷àñ ðîáîòè ç íîæèöÿìè:
Íà ðîáî÷îìó ìіñöі ïîêëàäіòü íîæèöі òàê, ùîá âîíè íå âèõîäè-

ëè çà êðàé ñòîëà.
Íå òðèìàéòå íîæèöі âіñòðÿìè äîãîðè.
Íå ïðàöþéòå òóïèìè íîæèöÿìè.
Íå ðіæòå íà õîäó. Ïіä ÷àñ ðіçàííÿ íå âñòàâàéòå ç ìіñöÿ.
Ïåðåäàâàéòå íîæèöі çàêðèòèìè і êіëüöÿìè âïåðåä.
Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç íîæèöÿìè ïðèòðèìóéòå ìàòåðіàë ëіâîþ ðó-

êîþ òàê, ùîá âіí íå ïîòðàïëÿâ íà ëіíіþ ðіçàííÿ.

Так передають 
ножиці

Так правильно
різати папір

Так правильно
різати по колу

Ïðàâèëà êîðèñòóâàííÿ êëåєì:
Êëåé íàíîñüòå ïåíçëèêîì âіä ñåðåäèíè äåòàëі äî êðàїâ.
ßêùî êëåé ïîòðàïèâ íà îäÿã, çìèéòå éîãî íåãàéíî âîäîþ.
Äëÿ ïðèòèñêàííÿ åëåìåíòіâ àïëіêàöії і âèòèðàííÿ ðóê ñëіä

êîðèñòóâàòèñÿ ñåðâåòêîþ ç òêàíèíè.
Çàêіí÷èâøè ðîáîòó, êëåé ùіëüíî çàêðèéòå, ïåíçëèê і ïîñóä ïî-

ìèéòå.

1 2 3 4
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Áåçïå÷íі ïðèéîìè ïðàöі ç ãîëêàìè é øïèëüêàìè:
Øèéòå ç íàïåðñòêîì. Âóøêî ãîëêè ïîâèííî âïèðàòèñü ó 
íàïåðñòîê, à ãîñòðèé êіíåöü – âèñòóïàòè ç ïàëüöіâ ïðèáëèçíî íà 
÷âåðòü äîâæèíè ãîëêè.
Íå êèäàéòå ãîëêó. Íå âñòðîìëÿéòå її â òêàíèíó ÷è ñâіé îäÿã.
Çáåðіãàéòå ãîëêè і øïèëüêè â ïåâíîìó ìіñöі (ñïåöіàëüíà 
êîðîáî÷êà, ïîäóøå÷êà òîùî), íå çàëèøàéòå їõ íà ðîáî÷îìó ìіñöі 
(ñòîëі), â æîäíîìó ðàçі íå áåðіòü ãîëêè òà øïèëüêè äî ðîòà.
Íå âèêîðèñòîâóéòå ãîëêó çàìіñòü øïèëüêè.
Íå âèêîðèñòîâóéòå äëÿ øèòòÿ іðæàâі ãîëêè.
Âèêðіéêó і òêàíèíó ïðèêðіïëþéòå ãîñòðèìè êіíöÿìè øïèëüîê ó 
íàïðÿìêó âіä ñåáå.
Ïіä ÷àñ ðó÷íîãî øèòòÿ íå áåðіòü íèòêó äîâøå íіæ 80–90 ñì.
Ïîäàâàòè ãîëêó ñëіä âóøêîì óïåðåä, à øïèëüêó – êîëå÷êîì.
Íå ìîæíà âіäêóøóâàòè íèòêó çóáàìè.
Çàãóáëåíó ãîëêó ñëіä îáîâ’ÿçêîâî âіäøóêàòè çà äîïîìîãîþ
ìàãíіòà.

Áåçïå÷íі ïðèéîìè ïðàöі ïіä ÷àñ êîðèñòóâàííÿ øèëîì:
Ïðîêîëþéòå ïðåäìåò íà ñïåöіàëüíіé (äåðåâ’ÿíіé àáî ãóìîâіé) 
ïіäêëàäöі.
Íå ðîçìàõóéòå ðóêîþ, ó ÿêіé òðèìàєòå øèëî.
Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç øèëîì íå ðîçìîâëÿéòå.
Íå ïðîêîëþéòå øèëîì òâåðäі ïðåäìåòè îêðóãëîї ôîðìè (êàøòàíè,
æîëóäі, ãîðіõîâі øêàðàëóïè).
Ó ïðîöåñі ïðîêîëþâàííÿ îòâîðó áóäüòå óâàæíèìè.
Êîðèñòóéòåñÿ òіëüêè ñïðàâíèì іíñòðóìåíòîì — ðó÷êà ïîâèííà 
áóòè ùіëüíî ïðèïàñîâàíà іç çàõèñíèì êіëüöåì.
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Ä î ä à ò î ê  2. Ìàòåðіàëè òà ïðèñòîñóâàííÿ

Ìàòåðіàëè òà іíñòðóìåíòè

Ìіäíèé äðіò äëÿ
ïëåòіííÿ áіñåðîì

Áіñåð

Ãîëêè äëÿ
êâіëіíãó

Ôåòð Ñòåïëåð Êàíöåëÿðñüêèé 
ñêîò÷ ç äèñïåíñåðîì

ÃîôðîêàðòîíØàáëîí (òðàôàðåò) 
äëÿ êâіëіíãó

Ãîôðîâàíèé
ïàïіð

Êàëüêà

ÊðóãëîãóáöіÑìóæêè
äëÿ êâіëіíãó

ä ðÁіíäåð

ÏіíîïëàñòÏі

Ñêîò÷

Êðàâåöüêà êðåéäà
Ñàíòèìåòðîâà 

ñòðі÷êàі

Êàíöåëÿðñüêèé íіæÊàíöåëÿðñüêèé íіæ

ÑòåêèÑòåêè

Äіðêîïðîáèâà÷
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Ä î ä à ò î ê  3. Ëåïáóê «Ðîçïîðÿäîê äíÿ»

Ïðèêëàä ìіæãàëóçåâîї іíòåãðàöії.
Âèãîòîâëÿþ÷è ëåïáóê «Ðîçïîðÿäîê äíÿ», ó÷íі:
Ñêëàäàþòü ðåæèì äíÿ
Ãîòóþòü îñíîâó äëÿ ëåïáóêó (íàíîñÿòü ðîçìіùåííÿ êèøåíüîê 
òîùî)

Âèãîòîâëÿþòü êèøåíüêè äëÿ ëåïáóêó
Ç äîïîìîãîþ äîðîñëèõ ïіäïèñóþòü êèøåíüêè
Ïіäáèðàþòü іíôîðìàöіþ äëÿ êèøåíüîê
Ðîçìіùóþòü іíôîðìàöіþ â êèøåíüêè

Ïіäðó÷íèê «ß äîñëіäæóþ ñâіò» äëÿ 1 êëàñó.

https://www.pinterest.com/pin/563372234614875442/
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https://vseosvita.ua/library/konspekt- zanatta-z-logiko-
matematicnogo-rozvitku-dla-ditej- starsoi-grupi- kazkova-mandrivka-
u-casi-344179.html
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Ä î ä à ò î ê  4. Ïðîєêò «Áëàãîäіéíèé ÿðìàðîê»

Ïðèêëàä òðàíñïðåäìåòíîї іíòåãðàöії
Âèãîòîâëÿþ÷è âèðîáè äëÿ áëàãîäіéíîãî ÿðìàðêó, ó÷íі:
Îáãîâîðþþòü ïëàí ïðîâåäåííÿ çàõîäó «Áëàãîäіéíèé ÿðìà-
ðîê» (äå âіí áóäå ïðîâåäåíèé, ó ÿêіé ôîðìі, íà ùî áóäóòü 
âèðó÷åíі êîøòè òîùî)

Âèáèðàþòü âèðîáè, ÿêі áóäóòü âèãîòîâëÿòè
Âèáèðàþòü çíàéîìі їì òåõíîëîãії âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ, ÿêі 
âîíè îïàíóâàëè ïіä ÷àñ óðîêіâ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äî-
ñëіäæóþ ñâіò», òà òі, ÿêèõ âîíè íàâ÷èëèñü ïіä ÷àñ ãóðòêîâèõ 
çàíÿòü, óäîìà òîùî

Âèáèðàþòü ìàòåðіàëè, ç ÿêèõ áóäóòü âèãîòîâëÿòèñÿ âèðîáè
Âèãîòîâëÿþòü âèðîáè
Ç äîïîìîãîþ äîðîñëèõ ïëàíóþòü ïðîâåäåííÿ áëàãîäіéíîãî 
ÿðìàðêó (óòî÷íþþòü ìіñöå і ÷àñ ïðîâåäåííÿ, õòî çà ùî âіä-
ïîâіäàє òîùî)

Ðîçðîáëÿþòü ðåêëàìó çàõîäó (ìàëþþòü ïëàêàòè, ñêëàäàþòü 
âіðøі, ñòâîðþþòü âіäåîðîëèêè, ñòâîðþþòü ãîëîñîâі ïîâіäî-
ìëåííÿ äëÿ øêіëüíîãî ðàäіî òîùî)

Ðàõóþòü ôіíàíñîâі âèòðàòè íà âèãîòîâëåííÿ âèðîáіâ
Ç äîïîìîãîþ äîðîñëèõ ïðîâîäÿòü áëàãîäіéíèé ÿðìàðîê
Ç äîïîìîãî äîðîñëèõ ðàõóþòü âèðó÷åíі êîøòè
Ç äîïîìîãîþ äîðîñëèõ ðåàëіçóþòü ìåòó çàõîäó (âіääàþòü êî-
øòè âіäïîâіäíî äî ïðèçíà÷åííÿ)

Ðåôëåêñіÿ (ðàçîì ç äîðîñëèìè îáãîâîðþþòü ïіäãîòîâêó òà 
ïðîâåäåííÿ çàõîäó, ùî âäàëîñÿ, ùî íå âäàëîñÿ, ùî íåîáõіä-
íî çìіíèòè íàñòóïíîãî ðàçó òîùî)
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Ä î ä à ò î ê  5. Ïðîєêò «Ìіñòî/ñåëî ìàéáóòíüîãî»

Ðàçîì ç îäíîêëàñíèêàìè, çà çðàçêîì ÷è âëàñíèì çàäóìîì, âè-
ãîòóéòå ìàêåò «Ìіñòî/ñåëî ìàéáóòíüîãî». 

Вам знадобляться: шматок пінопласту або картону для основи, 
конструктор «Lego», різнокольоровий картон та папір (колір оберіть
за бажанням), картонні коробки з-під молока (соку) тощо, основи
від паперових рушників, пластилін, шпажки для барбекю, дерев’яні 
прищепки, різнокольорові та простий олівці, лінійка,  клей ПВА, ножиці 
та матеріали для оздоблення (за бажанням).
Виконуйте послідовно:

1.  Ïіäãîòóéòå ïіíîïëàñò àáî êàðòîí äëÿ îñíîâè. Íàìàëþéòå
åñêіç ìàéáóòíüîãî ìіñòà/ñåëà.

2. Íà îñíîâі íàìàëþéòå âóëèöі.
3.  Âèãîòóéòå ìàêåòè áóäèíêіâ. Äëÿ їõ âèãîòîâëåííÿ âèêîðèñ-

òàéòå êàðòîí, íåâåëèêі çà ðîçìіðîì êàðòîííі êîðîáêè, îñíî-
âè âіä ïàïåðîâèõ ðóøíèêіâ òà êîíñòðóêòîð «Lego».

4.  Âèðіæòå ç ïàïåðó ìàêåòè ñîíÿ÷íèõ áàòàðåé òà ðîçìіñòіòü їõ 
íà äàõè áóäèíêіâ.

5.  Âèãîòóéòå âіòðÿêè (ïðèãàäàéòå, ÿê їõ âèãîòîâëÿëè ó 1 êë.).
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6. Âèðіæòå ç êàðòîíó ôіãóðêè âåëîñèïåäèñòіâ.
7.  Âèãîòóéòå ìîäåëі òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ (ïðèãàäàéòå, ÿê âè 

âèãîòîâëÿëè їõ ó 2 êë.). Äëÿ їõ âèãîòîâëåííÿ âèêîðèñòàéòå
êàðòîí, íåâåëèêі çà ðîçìіðîì êàðòîííі êîðîáêè, îñíîâè âіä
ïàïåðîâèõ ðóøíèêіâ, äåðåâ’ÿíі ïðèùåïêè òà êîíñòðóêòîð
«Lego».

8. Âèãîòóéòå ìàêåòè äåðåâ (ÿê âèãîòîâëÿëè їõ ó 2 êë.).
9.  Ðîçìіñòіòü âèãîòîâëåíі øàáëîíè áóäèíêіâ, âіòðÿêіâ, äåðåâ,

âåëîñèïåäèñòіâ òà åëåêòðîìîáіëіâ íà îñíîâó.
10.  Âèêîíàéòå îçäîáëåííÿ ìàêåòó «Ìіñòî/ñåëî ìàéáóòíüîãî»

çà âëàñíèì áàæàííÿì.
11. Ïðåçåíòóéòå ÷àñòèíó âëàñíîї ðîáîòè. Ïîìіðêóéòå, ÿêå ìіñ-
òî/ñåëî ìîæíà íàçâàòè «Ìіñòî/ñåëî ìàéáóòíüîãî».
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Ä î ä à ò î ê  6 . Ïðîєêò «Êëàñíèé îðêåñòð»

Ïðèêëàä ìіæïðåäìåòíîї іíòåãðàöії.
Ïіä ÷àñ ðîáîòè íàä ïðîєêòîì ó÷íі:
Ñòâîðþþòü ìàêåòè ìóçè÷íèõ іíñòðóìåíòіâ
Ðàõóþòü ôіíàíñîâі âèòðàòè íà їõ âèãîòîâëåííÿ
Îáãîâîðþþòü, ó ÿêіé ôîðìі áóäóòü ïðåçåíòóâàòè âëàñíó äі-
ÿëüíіñòü

Ïðåçåíòóþòü âèêîíàíó ðîáîòó (ñïіâàþòü ïіñíі, òàíöþþòü)
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Ä î ä à ò î ê  7. Ñïіëüíà äіÿëüíіñòü

Об’єкти праці, які учні можуть виготовляти в парі

1 клас. Тема «Мої друзі»

1 клас. Тема «Зимові свята»

2 клас. Тема «Хто такий споживач»

Об’єкти праці, які учні можуть виготовляти в малих групах

1 клас. Тема «Техніка, яка допомагає»

1 клас. Тема «Світ захоплень»

1 клас. Тема «Світ рослин»
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1 клас. Тема «Світ тварин»

1 клас. Тема «Моя родина»

2 клас. Тема «Чому на землі бувають пори року»

2 клас. Тема «Святковий календар осені»

2 клас. Тема «Як птахи готуються до зими»

2 клас. Тема «Який у зими святковий календар»



Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íå âèäàííÿ

ÃІËÜÁÅÐÃ Òåòÿíà Ãåîðãіїâíà
ÏÀÂÈ× Íіíà Ìèêîëàїâíà

ÁÓ×ÊІÂÑÜÊÀ Ãàëèíà Âіêåíòіїâíà
ÃÐÅÑÜÊÎÂÀ Âàëåíòèíà Âіêåíòіїâíà

Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé ïîñіáíèê

«ÍÎÂÀ ÓÊÐÀЇÍÑÜÊÀ ØÊÎËÀ:
òåõíîëîãі÷íà îñâіòà ó ïî÷àòêîâіé øêîëі»

äëÿ ïåäàãîãі÷íèõ ïðàöіâíèêіâ

Ñõâàëåíî äëÿ âèêîðèñòàííÿ â îñâіòíüîìó ïðîöåñі

Âèäàíî çà ðàõóíîê äåðæàâíèõ êîøòіâ.
Ïðîäàæ çàáîðîíåíî

У посібнику використано ілюстративний матеріал з відкритих джерел інтер нету, зокрема
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Âіäïîâіäàëüíà çà âèïóñê Ì. Ìîñêàëåíêî
Ðåäàêòîð À. Êðàâ÷åíêî

Îáêëàäèíêà Ñ. Æåëåçíÿê
Ìàêåò і êîìï’þòåðíà îáðîáêà іëþñòðàöіé Â. Ìàðóùèíöÿ

Êîìï’þòåðíà âåðñòêà Ñ. Çàäâîðíîãî
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