Організація освітнього процесу визначається освітньою програмою
закладу освіти (щодо змісту, тривалості і взаємозв’язку навчальних предметів
тощо, логічної послідовності їх вивчення, форм організації освітнього процесу),
вимогами санітарного законодавства, а також наказом МОН від 20.02.2002
№ 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних
навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних
груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів
на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних
закладах», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за №
229/6517, щодо наповнюваності груп.
Акцентуємо увагу, що використання неліцензійних примірників
програмного забезпечення заборонено.
Допускається використання програмного забезпечення лише на основі
ліцензій вільного поширення або пропрієтарного відповідно до законодавства у
сфері авторського права і суміжних прав, із дотриманням вимог Закону України
«Про забезпечення функціонування української мови як державної» до
користувацьких інтерфейсів комп’ютерних програм.
Мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров’я педагогічних працівників
під час здійснення роботи, пов’язаної з використанням екранних пристроїв
незалежно від їхнього типу та моделі, встановлюються «Вимогами щодо
безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними
пристроями», затвердженими наказом Міністерства соціальної політики
України від 14.02.2018 № 207, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
25.04.2018 за № 508/31960.
Навчальна та методична література з предметів освітньої галузі
«Технології» зазначена у Переліку навчальних програм, підручників та
навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і
науки України», що розміщені на офіційному вебсайті Інституту модернізації
змісту освіти.
Трудове навчання. 5 – 9 класи
У 2021/2022 навчальному році відповідно до типових освітніх програм для
закладів загальної середньої освіти на вивчення предмета у 5 – 6 класах
відводиться 2 година на тиждень, у 7 – 9 класах – 1 година на тиждень.
Кількість годин трудового навчання в усіх класах може збільшуватися за
рахунок годин варіативної складової навчальних планів, передбачених на
навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації. За
рахунок таких годин можливе й упровадження курсів за вибором
технологічного спрямування.
Вивчення предмета «Трудове навчання» здійснюється за навчальною
програмою, затвердженою наказом МОН від 07.06.2017 № 804. Програму
розміщено на офіційному вебсайті Міністерства за посиланням:
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
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Навчальна програма зорієнтована на формування в учнів ключових і
предметних компетентностей, які покликані наблизити процес трудового
навчання до життєвих потреб учня, його інтересів та природних здібностей.
Завданням учителя є реалізація очікуваних результатів навчальнопізнавальної діяльності учнів, які виписані таким чином, щоб були спільними
для учнів, які навчаються в класах із поділом на групи і без такого поділу. При
цьому шлях досягнення результатів визначає учитель відповідно до
матеріально-технічних можливостей закладу освіти, інтересів і здібностей
учнів, фахової підготовки самого учителя.
Очікувані результати мають бути досягнуті на кінець навчального року.
Учитель може планувати поетапне їх досягнення під час виконання окремих
проєктів. Орієнтовний перелік об’єктів проєктно-технологічної діяльності учнів
– це навчальні та творчі проєкти учнів, які можна виконувати за допомогою
будь-якої технології з представлених у змісті програми, із відповідним добором
конструкційних матеріалів, плануванням робіт, необхідних для створення
виробу від творчого задуму до його практичної реалізації.
Формування змісту технологічної діяльності учнів на уроках трудового
навчання здійснюється саме на основі об’єктів проєктної діяльності, що дає
змогу одночасно проєктувати та виготовляти один і той самий виріб за
допомогою різних основних та додаткових технологій, що є особливо зручним
у класах, які не поділяються на групи.
Перелік об’єктів проєктно-технологічної діяльності учнів є орієнтовним та
може бути доповнений виробами (проєктами) відповідно до матеріальнотехнічної бази та вподобань учнів.
Результатом проєктно-технологічної діяльності учнів має бути проєкт
(спроєктований і виготовлений виріб чи послуга). Орієнтовна кількість
проєктів, що освоюються в кожному класі визначена в пояснювальній записці
до навчальної програми.
Важливою складовою виконання учнівських проєктів є їх публічний
захист, на якому учні доносять інформацію про свою роботу (формування ідеї,
процес виготовлення, апробація, удосконалення, важливість роботи, подальше
застосування тощо) доступними для них засобами (презентація, графічні
зображення, усне пояснення тощо). Під час захисту проєктів важливо, щоб інші
учні та вчитель ставили запитання, які спонукатимуть до аргументації
прийняття тих чи інших рішень при виконанні роботи. Це важливо для
формування таких навичок, як висловлювати власну думку, відстоювати свою
позицію, вміння вести дискусію, критично мислити. Важливим критерієм
вибору проєкту є його значущість для учня (можливість використання виробу в
побуті, для хобі або реалізації виробів на шкільних ярмарках, аукціонах тощо).
Неприпустимим є проєктування та виготовлення виробу тільки для опанування
технології.
У класах, що не поділяються на групи, під час вибору об’єкта проєктнотехнологічної діяльності варто планувати не менш як дві основні технології
(крім об’єктів, виготовлення яких передбачає застосування однієї технології –
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писанка, гарячі напої тощо). Це потрібно для того, щоб учні мали рівні
можливості у виборі технологій із технічних та обслуговуючих видів праці.
Під час планування навчального процесу учитель самостійно формує теми,
які учням необхідно засвоїти, зважаючи на обрані для виготовлення об’єкти
проєктування, визначає і планує необхідну кількість навчальних годин,
необхідних учням для вивчення відповідних процесів з обробки матеріалу
тощо. Така академічна свобода учителя «обмежена» лише запланованими
очікуваними результатами навчально-пізнавальної діяльності учнів, які
визначають логіку його підготовки до навчального року, семестру, розділу чи
окремого уроку.
Для складання календарно-тематичного планування, визначення змісту
навчального матеріалу рекомендуємо такий алгоритм:
1. Обрати об’єкти проєктно-технологічної діяльності учнів (проєкти) та
визначити їх кількість.
2. Обрати основні та, за потреби, додаткові технології для проєктування й
виготовлення кожного обраного виробу.
3. Спланувати очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності
учнів.
4. Визначити орієнтовну кількість годин, необхідних для виконання
кожного проєкту.
5. Сформулювати теми та зміст уроків із проєктування та виготовлення
кожного об’єкта проєктно-технологічної діяльності учнів.
6. Спланувати теми та зміст уроків із технології побутової діяльності та
самообслуговування.
Поділ класів на групи технічних і обслуговуючих видів праці відбувається
за бажанням учнів та здійснюється відповідно до нормативів, затверджених
наказом МОН від 20.02.2002 № 128: за наявності в класі більше ніж 27 учнів
для міських шкіл та більше ніж 25 – для сільських. Якщо кількість учнів у класі
не дає змоги здійснити поділ на групи, можна скористатись іншими варіантами
формування груп: з паралельних чи наступних класів; поділ на групи за
рахунок варіативної складової навчального плану. Також згідно з рішеннями
місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи
можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, за
рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.
Під час роботи в навчальній майстерні на кожному уроці треба звертати
увагу на дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й
особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати
із заходами попередження травматизму.
Технології. 10 – 11 класи (рівень стандарту)
У 10 – 11 класах Типовими освітніми програмами навчальний предмет
«Технології» віднесено до вибірково-обов’язкових. Якщо школа обрала
технології, то на освоєння предмета заплановано 105 годин. Можливі також
варіанти, за якими ці 105 годин освоюються в 10 і 11 класах (70+35 чи 35+70
відповідно).
129

