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У статті проаналізовано процес підручникотворення з трудового
навчання і технологій для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
Розкриваються основні етапи створення підручників і навчальних посібників
з трудового навчання,

особливості проектування змісту, структури,

методичного апарату сучасного підручника для технологічної освіти учнів.
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Постановка проблеми. Проблема створення якісних підручників для
учнів загальноосвітніх шкіл – одна з найгостріших протягом багатьох років.
На її вирішення постійно звертають увагу науковці, педагоги, батьки учнів
та видавці навчальної літератури. Однак, в умовах розвитку педагогічних
технологій і змін у змісті навчання ця проблема потребує подальшого
дослідження з урахуванням набутого досвіду підручникотворення, який в
трудовому навчанні є особливим, оскільки перші навчальні посібники і
підручники з трудового навчання було створено українськими вченими.
Від того, яким буде нове покоління підручників залежить подальший
розвиток загальної середньої освіти, оскільки підручник є основним засобом
навчання учнів.
Аналіз актуальних досліджень. Теоретико-методологічні засади та
процес підручникотворення у різні часи досліджували В.П.Беспалько [2],
Д.Д.Зуєв [4], О.Я.Савченко [9] та багато інших відомих вчених.
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Питанням створення і експертного оцінювання підручників з
трудового навчання і технологій присвячено наукові праці Т.С. Мачачі [3, с.
117-121], М.І. Піддячого [7], А.І. Сушка, А.М. Тарари [10], Б.М. Терещука
[11], В.І.Туташинського [3, с.117-121].
У зазначених виданнях з-поміж основних функцій підручника
виокремлено його роль як засобу навчання, за допомогою якого здійснюється
конструювання і організація всього педагогічного процесу. Вченими
обґрунтовано, що функції підручника в навчанні учнів змінюються і значно
розширюються в залежності від методологічних підходів до змісту освіти та
методики навчання шкільних предметів.
В умовах, коли освіта України оновлюється, удосконалюються зміст та
методики

навчання

з

усіх

шкільних

предметів,

проблема

підручникотворення є особливо актуальною.
Формулювання цілей статті. Мета статті – визначити основні етапи
підручникотворення з трудового навчання і технологій та розкрити
особливості проектування змісту, структури та методичного апарату нових
підручників для технологічної освіти учнів.
Виклад основного матеріалу. Створенню підручників для трудового
навчання

в

незалежній

Україні

передувала

тривала

історія

підручникотворення, пов'язана з роботою Українського науково-дослідного
інституту педагогіки.
Перші навчальні посібники та підручники з окремих видів
виробничої праці (електромонтажні роботи; обробка дерева і металу) і
практикумів було видано в м. Києві ще у кінці 50-х та на початку 60-х
років минулого століття [1, 8]. Зазначені видання були підготовлені
авторськими колективами, до складу яких входили вчені УНДІП та
інженерно-технічні

працівники

(Андріевський

Пивоваров А.А., Чумак Н.Г.). Навчальні видання

С.К.,

Шапіро

М.Н.

були призначені для

підготовки учнів до праці в індустріальному суспільстві у тих галузях
виробництва, в яких були найбільші потреби у кваліфікованих робітниках.
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Проведений нами аналіз навчальних посібників і підручників з
окремих видів праці, які видавалися з 1958 по 70-ті роки минулого століття
показав, що їх зміст складався з інформації про технічне проектування і
технологію певної галузі виробництва. Методичний апарат цих посібників і
підручників

у

основному

відповідав

операційно-предметній

системі

навчання, запозиченій із професійно-технічної освіти.
Перше в Україні та колишньому Радянському Союзі покоління
підручників з трудового навчання

учнів

було створено у 80-ті роки

науковцями Українського науково-дослідного інституту педагогіки під
керівництвом В.М. Мадзігона

[5,6]. Зазначені видання готувалися за

державним замовленням на засадах політехнізму та призначалися для
трудового навчання хлопців і дівчат за єдиними шкільними навчальними
програмами. У навчальних виданнях розкривалися загальні правила
організації та безпеки праці в шкільних навчальних майстернях, основні
відомості

з

обробки

деревини

і

металів,

електротехнічних

робіт,

машинознавства, обслуговуючої та сільськогосподарської праці. Видавалися
також навчальні посібники з трудового навчання для учнів початкових
класів.
У перші роки незалежності України з метою розроблення нових
підручників, які б відповідали змісту національної освіти та створення
конкурентного середовища в підручникотворенні було започатковано
видання підручників на конкурсних засадах. Розпочалася також активна
робота зі створення навчально-методичних комплектів та інших сучасних
видань з трудового навчання учнів. Було видано підручники з технічних і
обслуговуючих видів праці, підготовлені окремо для хлопців і дівчат,
підручники для шкіл національних меншин з навчанням рідними мовами,
навчальні посібники для спеціальних шкіл. Вперше
видано підручники з технологій для учнів
навчальні

посібники

і

підручники

для

було розроблено і

початкових і старших класів,
профільного

навчання

за

спеціалізаціями технологічного профілю (технічне проектування, дизайн,
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деревообробка, металообробка, кулінарія та ін.), а

також робочі зошити,

навчально-методичні та наочні посібники, електронні педагогічні програмні
засоби з трудового навчання і технологій.
Перший педагогічний програмний засіб з трудового навчання було
створено у 1993 році авторським колективом у складі: В.В.Лапінський,
Б.М. Терещук, В.І. Туташинський. Спочатку це був програмний продукт,
призначений для тестового контролю рівня навчальних досягнень учнів з
трудового навчання. Пізніше було розширено функції зазначеного
педагогічного програмного засобу для вивчення та конструювання змісту
занять

з трудового навчання і

у 2003 – 2004 роках на замовлення

Міністерства освіти і науки України видавництвом «Карвалі» було видано
перші електронні підручники з трудового навчання учнів 5, 6, 7, 8, 9
класів. Це були не електронні копії підручників, а програмні продукти, які
надають можливість вчителеві та учням конструювати навчання за власним
сценарієм, використовуючи інформаційні ресурси підручника та засоби
мультимедійних технологій. Тепер цю роботу з видання електронних
підручників і посібників у співпраці з науковцями і вчителями успішно
продовжує видавництво «Розумники».
У сучасних підручниках з трудового навчання і технологій
впроваджуються результати фундаментальних і прикладних педагогічних
досліджень

вчених Інституту педагогіки НАПН України [3, 7, 10],

авторські концепції та інноваційні підходи щодо проектування навчальних
видань для основної і старшої школи [7,10, 11], застосовується
оригінальний

навчально-методичний апарат,

містяться

дослідницькі,

проблемні, проектні та тестові завдання, компетентнісні задачі, збагачено
ілюстративний матеріал, значно урізноманітнено об’єкти для виконання
практичних робіт. Підручники доповнюються відео та мультимедійними
матеріалами.
Сучасний підручник з трудового навчання є втіленням інформаційнодіяльнісної моделі процесу трудового навчання, що відображає мету, зміст,
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педагогічну технологію реалізації дидактичної системи.
Підручники з трудового навчання і технологій, розроблені науковцями
Інституту педагогіки НАПН України А.М. Тарарою, В.І. Туташинським,
В.П. Тименком [12], як було підтверджено в результаті експериментальних
досліджень відділу технологічної освіти Інституту педагогіки НАПН
України, висновками експертів та Інституту

інноваційних технологій і

змісту освіти МОН України [11], завдяки використанню інноваційних
технологій

сприяють

формуванню

проектно-технологічної

компетентністості, стимулюють пізнавальну діяльність, розвивають творчі
здібності учнів.
Зміст сучасних підручників з трудового навчання проектується на
основі особистісно зорієнтованого, проектно-технологічного, діяльнісного,
компетентнісного та культурологічного підходів.
Сучасні підручники з трудового навчання не тільки систематизовано
відтворюють вимоги Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти освітньої галузі «Технології», зміст навчальної програми
та визначають обсяг знань. Вони, як підтверджено дослідженнями [10,11],
сприяють реалізації творчого потенціалу учнів та формуванню предметної
проектно-технологічної і ключових (здоров’язбережувальної, естетичної,
загальнокультурної та ін.) компетентностей. Підручники відображають
мету трудового навчання, його зміст і педагогічну технологію. Окрім
інформативної, підручники виконують також мотиваційну, організаційну,
комунікативну,

творчу

та

контрольно-оцінювальну

функції.

Цьому

сприяють такі компоненти сучасного підручника як: цілепокладання,
запитання для актуалізації опорних знань, проблемний виклад навчального
матеріалу, лабораторні та практичні роботи, навчальні проекти, рубрики
для найдопитливіших, завдання для самоконтролю та перевірки рівня
навчальних досягнень та ін.
Нові видання з трудового навчання і технологій допомагають учням
помічати проблему і послідовно вирішувати її у процесі предметно-

6

перетворювальної діяльності, спонукають до творчої діяльності, сприяють
засвоєнню основ технології виробництва [11, с.22, 23]. Особлива увага в
підручниках із трудового навчання і технологій звертається на мотивацію
навчальної діяльності, розвиток технічного мислення, інтересів і нахилів
учнів. Сучасні підручники з трудового навчання і технологій сприяють
формуванню проектно-технологічної компетентності, підприємливості,
розвиткові творчих здібностей учнів, прищеплюють якості особистості з
інноваційним типом мислення.
Висновки. Таким чином, в підручникотворенні з трудового навчання і
технологій можна виокремити кілька етапів:
перший – видання навчальних посібників із окремих галузей
виробництва і видань для практикумів (з 1958 по 70-ті роки минулого
століття);
другий – створення навчальних посібників і підручників з трудового
навчаннях на засадах політехнічної освіти (1980-й - 1990 роки);
третій

–

розроблення

та

видання

особистісно

зорієнтованих

підручників і навчально-методичних комплектів (включаючи електронні
засоби навчання) з технічних та обслуговуючих видів праці та технологій для
учнів загальноосвітніх навчальних закладів України (з 1991 по теперішній
час).
Подальші перспективи підручникотворення з трудового навчання і
технологій нерозривно пов’язані зі змінами в змісті та структурі загальної
середньої освіти, а також створенням електронних підручників і навчальних
посібників, використанням освітніх платформ для розміщення контенту про
сучасні технології та розвитком хмарних сервісів, за допомогою яких учні
нової

української

школи

зможуть

користуватися

необхідними для навчання, інформаційними ресурсами.
Література

різноманітними,
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Туташинский В.И., Кулиш О.В.
ГЕНЕЗИС УЧЕБНИКОВ ПО ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ
И ТЕХНОЛОГИЯМ
В статье проанализировано процесс создания учебников по трудовому
обучению и технологиям для учеников общеобразовательных учебных
заведений. Раскрываются основные этапы создания учебников и учебных
пособий по трудовому обучению,
методического апарата

особенности содержания, структуры,

современного учебника для технологического

образования учеников.
Характеризуются следующие этапы создания учебников и учебных
пособий по трудовому обучению:
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первый – издание

учебных пособий по отдельным отраслям

производства и практикумов (с 1958 года по 70-е годы прошлого века);
второй – создание учебных пособий и учебников по трудовому
обучению на основах политехнического образования (с 1980 года по 1990
год);
третий – разработка личностно ориентированных учебников и учебнометодических комплексов (в том числе электронных средств обучения) по
техническим и обслуживающим видам труда (с 1991 года по нынешнее
время).
Ключевые слова: этапы создания учебников, трудовое обучение,
технологии, концепция учебника.
Tutashinski V.I., Kulish O.V. Genesis textbook on labor training and
technology in Ukraine
In the article the basic stages of labor studies textbook and technology, the
features of the content and analytical tools of modern textbook. Based
requirements to educational publication and shows promising detections of
textbook.
In the history of creation of textbooks of the labour education and
technologies we can face the only these stages:
the first – publish the educational issues from some branches of manufactory
and issues for practice;
the second - creation of textbooks and textbooks of labour education in the
context of polytechnic education;
the third – the development of personal oriented textbooks and educationalmethodical complects (including electronical means of education) of technical and
serving kinds od labour.
The nowadays stage and further perspectives of textbooks creation of labour
education and technologies is narrow connected with creation of electronic
textbooks and develelopment of cloud service.
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The main attention in modern textbooks of labour education and
technologies is payed on motivation of studial activity, the development of
technical thinking, interesting and incidencies of pupils. Modern textbooks are
serving for forming of project-technological competency, development of
creational capabilities of pupils, graft the propertie of humanity with innovative
type of thinking.
Keywords: stages of creating textbook, labor training, technology. textbook
concept.

