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Від створення нового покоління підручників і навчальних посібників залежить по-

дальший розвиток освіти, адже саме навчальна книга транслює основний зміст навчання 

і є складовою педагогічної технології.  

Незважаючи на значний науковий доробок у вирішенні психолого-педагогічних 

проблем підручникотворення і великий досвід створення навчальних книг, в Україні до-

тепер немає навчальних посібників, які б відповідали викликам четвертої технологічної 

революції.  

Вирішити цю проблему покликаний розроблений нами новий навчальний посібник 

спецкурсу «Технології сучасного виробництва». 

 В основу розробленого нами проекту навчального посібника «Технології сучасного 

виробництва» покладено наступні концептуальні положення:  

- Зміст навчального посібника має розкривати технології пріоритетних для іннова-

ційного розвитку України галузей виробництва та знайомити учнів з технологіями 4.0 

(інтернет речей, штучний інтелект, застосування кіберфізичних систем та робототехніки 

у виробництві, 3-D друк, нанотехнології та ін.).  

- Навчально-методичний апарат посібника повинен стимулювати пізнавальну дія-

льність і розвивати інтереси й творчі здібності учнів, готувати їх до інноваційної діяль-

ності.  

- Навчальний посібник є інформаційно-діяльнісною моделлю навчального процесу 

й має сприяти формуванню предметних і ключових компетентностей, доповнювати й 

поглиблювати вивчення профільного предмета.  

Навчальний посібник «Технології сучасного виробництва» призначений для учнів 

професійних ліцеїв і може використовуватися в інших типах закладів системи загальної 

середньої освіти.  

У навчальному посібнику втілено результати фундаментальних і прикладних педа-

гогічних досліджень учених Інституту педагогіки НАПН України, авторську концепцію 

В.І.Туташинського, інноваційні підходи в проектуванні змісту технологічної освіти; за-

стосовується оригінальний навчально-методичний апарат; містяться дослідницькі, про-

блемні, проектні завдання, компетентнісні задачі.  

Окрім інформативної, навчальний посібник виконує мотиваційну, організаційну, 



 2 

комунікативну, творчу та формувально-оцінювальну функції.  

Посібник надає учням можливість побачити технічні об’єкти в збільшеному чи зме-

ншеному масштабі, у вигляді моделі, кресленика чи схеми, допомагає уявити технологі-

чні процеси в динаміці, а також сприяє створенню доповненої та віртуальної реальності.  

Навчальний посібник також містить такі вже усталені компоненти сучасного підру-

чника як: цілепокладання, запитання для актуалізації опорних знань, проблемний ви-

клад навчального матеріалу, лабораторні та практичні роботи, навчальні проекти, руб-

рики для найдопитливіших, завдання для пошуку інформації, самоконтролю та перевір-

ки рівня навчальних досягнень, ін.  

Новий посібник допоможе учням самостійно помічати проблему і послідовно вирі-

шувати її у процесі предметно-перетворювальної діяльності, сприятиме засвоєнню тех-

нологій сучасного виробництва та їх застосуванню в житті, розвиватиме підприємли-

вість та якості особистості з інноваційним типом мислення.  
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