
Перелік варіантів  

індивідуально-творчих завдань, одне з яких має виконати слухач курсів 

підвищення кваліфікації у межах опанування дисципліни  

«Сучасна методика викладання трудового навчання та технологій» 

Викладач – доц. Букатова Оксана Михайлівна 

 

Практичні завдання з дисципліни «Сучасна методика викладання 

трудового навчання та технологій» присвячені темі: «Використання 

інноваційних педагогічних технологій  на уроках трудового навчання та 

технологій», які виконуються за одним із запропонованих варіантів. 

1. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології  

2. Проектні технології.   

3. Інтерактивні технології  

4. Технології  розвитку творчих здібностей  

5. Технології особистісно-орієнтованого підходу. 

6. Ігрові технології. 

Практична робота має складатися з двох частин: у першій частині слід 

подати теоретичний матеріал, щодо опису обраної інноваційної технології 

навчання на уроках трудового навчання та технологій, друга частина повинна 

містити розробку уроку з трудового навчання та технологій з використанням 

однієї з інноваційних педагогічних технологій. Обов’язково слід подати 

список використаних джерел.  

 

Виконані завдання просимо надіслати на електронну адресу викладача 

Букатової О.М. bukatovaoksana@email.ua до 04 грудня 2020 року. 

 

Теоретичні відомості до виконання практичних робіт 

      Метою державної Національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ ст.") 

є виведення освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу, що можливо 

лише за умов відходу від авторитарної педагогіки і впровадження сучасних 

педагогічних технологій.    

     Серед головних недоліків традиційної системи навчання називають: 

авторитарний стиль керівництва; домінування пояснювально-ілюстративного 

типу навчання і репродуктивної діяльності учнів; перевагу фронтальної 

роботи, обмеженість діалогічного спілкування; породжені цими факторами 

невміння і небажання дітей учитися; відсутність у них поцінування освіти, 

самоосвіти (саморозвитку). 

      Освіта XXI століття, – це освіта для людини. ЇЇ стрижень – розвиваюча, 

культуротворча та домінанта складові, виховання відповідальної особистості 

яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, 

опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і 

вміння для творчого розв'язання проблем, прагне змінити на краще своє 

життя і життя своєї країни. 
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       Процес  формування  освіти  в  Україні  передбачає  застосування  

нових  форм  в  межах  традиційної  системи. Адже  сьогодні  учень  має  

навчатися  самостійно,  а  вчитель – надавати  йому  матеріали  для  навчання,  

керувати  навчальним  процесом. Головним  питанням  сьогодення  є  

опанування  учнями  вмінь  та  навичок  саморозвитку  особистості,  що  

значною  мірою  досягається  шляхом  впровадження  інноваційних   

технологій.  

       Слово «інновація» має латинське походження і в перекладі означає 

оновлення, зміну, введення нового. У педагогічній інтерпретації інновація 

означає нововведення, що поліпшує хід і результати навчально-виховного 

процесу. Інновацію можна розглядати як процес (масштабну або часткову 

зміну системи і відповідну діяльність) і продукт (результат) цієї діяльності.  

       Таким чином, інноваційні педагогічні технології як процес - це 

«цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику 

оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, 

що охоплюють цілісний навчальний процес від визначення його мети до 

очікуваних результатів». 

       Поняття "технологія" –  походить із двох грецьких слів - мистецтво, 

майстерність і слово, навчання. Таким чином, технологію можна визначити 

як усвідомлене практичне мистецтво, усвідомлена майстерність.  

Інноваційні технології – це цілеспрямований системний набір 

прийомів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес 

навчання від визначення мети до одержання результатів.  

       Головною метою трудового навчання є формування творчої 

особистості учня, розвитку його здібностей, обдарувань, наукового 

світогляду.  

Тому ідея "інноваційної технології" полягає у виробленні певної сукупності 

технологій навчання, що сприяють розвитку творчих здібностей, інтересів, 

умінь і навичок та інших інтелектуальних чинників у сучасних школярів. 

Інноваційними технологіями в трудовому навчанні є :   
1) Сучасні інформаційно-комунікаційні технології (комп’ютерні 

системи: інтелектуального навчання, мікросвіту, сократичного діалогу, 

адаптивні, експертні, гіпермедійні і гіпертекстові, індивідуалізовані, 

діагностичні, мультимедійні тощо).        У трудовому навчанні комп’ютерні 

системи використовуються як інформаційні, демонстраційні, тренувальні, 

контрольні засоби, а також як електронні посібники. 

       Використання мультимедійних технологій у навчанні дає змогу 

здійснити справжній технологічний прорив в організації і практичній 

реалізації навчального процесу.   

       Значно полегшують  роботу  і, що досить суттєво, дозволяють виявити 

реальний рівень знань учнів тестові програми.  Кожен учень може самостійно 

перевірити свої знання та звернути увагу на недостатньо засвоєний матеріал.  

  2) Проектні технології.   

       Особливе місце серед інноваційних технологій  займає проектна 

технологія. Проектно-технологічна діяльність  інтегрує всі види сучасної 



діяльності людини: від появи творчого задуму до реалізації готового 

продукту. Її використання сприяє вирішенню проблеми диференціації, 

індивідуалізації навчання, роботи з обдарованими дітьми. 

Слово „проект” у перекладі з латинської мови означає «кинутий 

вперед – план, задум тощо». 

Творчий проект – це самостійна (під контролем і з допомогою 

вчителя) творча робота учня від задуму до практичного втілення в життя. 

Під час проектно-технологічної діяльності учні самостійно обирають  теми та 

здійснюють роботу з інформаційними джерелами, проектують  виріб, а у  

процесі  технологічного  етапу виготовляють  його, обґрунтовують практичне 

використання задуманого виробу, оформляють результати роботи у вигляді 

доповідей, макетів, мультимедійних презентацій. 

   3) Інтерактивні технології (превентивні: консультації, репетиції, 

розподіл ролей, тренінги, угрупування; імітаційні: дебати, диспути, ділові й 

операційні ігри, інсценування, мозковий штурм, колективне та групове 

проектування, психо- та соціодрами; неімітаційні: конференції, круглі столи, 

практикуми, проблемне навчання, семінари). 

   Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес 

відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це взаємне 

навчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де учень і вчитель – це 

рівноправні суб’єкти навчально-виховного процесу.  

     На  уроках широко використовуються такі інтерактивні методи 

навчання як: мозковий штурм, рішення ситуаційних задач, мікрофон, 

спільний проект та інші.  Інтерактивне навчання дозволяє вирішувати 

одночасно декілька завдань: 

 розвиває комунікативні уміння і навики, 

 допомагає встановленню емоційних контактів між учнями,  

 забезпечує виховне завдання, оскільки привчає працювати в команді та 

прислухатися до думки своїх товаришів, 

 знімає нервове навантаження школярів, 

 дає можливість міняти форми їх діяльності,  

 переключає  увагу на вузлові питання теми занять. 

4) Технології  розвитку творчих здібностей (проблемно-розвивальне 

навчання: уроки розвитку пам’яті, мислення, уваги, уяви, емоцій, вольових і 

психомоторних якостей; технологія колективних творчих справ, навчання 

через дослідження тощо). Дуже цікаво проходять  фестивалі дитячої 

творчості з демонстрацією учнівських робіт, виставки-подіуми, уроки-

конкурси, конкурси «Міс господарочка», «Юний модельєр», виконання 

творчих завдань «Сендвіч як витвір мистецтва» (приготування сендвічів 

«Пес», «Кіт» «Пінгвіни») та інші. 

5) Технології особистісно-орієнтованого підходу. 

До даних технологій відносяться: 

 навчання в малих групах (кооперативне навчання),  



 створення ситуації успіху - це спосіб організації навчання, в процесі 

якого забезпечується всілякий облік можливостей і здібностей учнів і 

створюються необхідні умови для розвитку їх індивідуальних особливостей. 

      Мета такого навчання – створення умов для забезпечення власної 

навчальної діяльності учнів і розвиток індивідуальних особливостей 

кожного.  

  Спільні ознаки методик і технологій, які забезпечують реалізацію 

принципів особистісно-орієнтовіаної освіти: 

- своєю метою вони проголошують розвиток та саморозвиток учня з 

урахуванням його здібностей, нахилів, інтересів, ціннісних орієнтацій і 

суб'єктного досвіду; 

 - створюються умови для реалізації та самореалізації особистості; 

 - забезпечується суб'єктність учня за рахунок можливості впливу на 

хід діяльності (вибір змісту, засобів, методів, форм навчання); 

  - навчання будується на принципах варіативності; 

  - кінцевим продуктом є не лише здобуття знань, вироблення умінь і 

навичок, а й формування компетентностей. 

    Організація особистісно-орієнтованого навчання полягає не тільки в 

створенні вчителем творчої атмосфери, а й постійне залучення суб’єктивного 

досвіду учнів як досвіду їх особистої життєдіяльності. 

6) Ігрові технології. 

Ігрові технології є однією з унікальних форм навчання, яка дозволяє 

зробити цікавим і захоплюючим не лише роботу учнів на творчо-

пошуковому рівні, але і буденні кроки по вивченню різноманітних 

технологій. 

Ігровий підхід вносить в учбовий процес дух пошуку, творчості, 

змагань, стимулюючи пізнавальну активність учнів.  

   В процесі гри постійно створюються ситуації, що вимагають негайного 

вирішення, що веде до формування уміння робити вибір і нести за нього 

відповідальність. А це вимагає самостійного рішення, ініціативи, 

розвиненого мислення. Крім того, привабливість уроку-гри, полягає в тому, 

що учні після нього прагнуть самостійно, добровільно до розширення 

отриманих знань.   

  Можна  використовувати такі ігрові технології як: ребуси, кросворди, 

головоломки,  криптограми, гру «Цікаве лото» ,«Запитання з бочки», 

«Таємна скринька» та інші. 

      Підсумовуючи все сказане, можна зробити висновок, що застосування 

інноваційних педагогічних технологій у навчанні – одна з найбільш 

важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу.   Ці 

технології дозволяють зробити навчальний процес інтенсивнішим, 

підвищити якість сприйняття та розуміння навчального матеріалу.  

Інтерактивні технології сприяють підвищенню інтересу до уроків 

трудового навчання, розкривають широкі перспективи активізації і розвитку 

технічного мислення учнів, виховують в них потребу до самовдосконалення 

в науковому пошуку розв’язання поставлених перед ними завдань та 



забезпечують високий рівень знань, допомагають гармонійному розвитку 

особистості. 
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