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Технології пронизують усі сфери життєдіяльності сучасної людини і змі-

нюють світ. Ці зміни впливають на якість життя людини та породжують нові 

виклики (гуманітарні, екологічні, безпекові тощо). 

Протягом останніх років у дослідженнях з різних галузей наук усе більша 

увага привертається до викликів четвертої технологічної революції та форму-

вання компетентностей з технологій. 

Концепція Індустрії 4.0 вже не тільки активно обговорюється, але й 

упроваджується в розвинутих країнах світу [1].   Україна, маючи недостатньо 

реалізований високий науковий і освітній потенціал,  повинна долучитися до 

цього процесу  

Розпочинати підготовку до життєдіяльності в епоху четвертої технологі-

чної необхідно з освіти. Така підготовка має охоплювати як зміст, так і мето-

дику навчання, оскільки важливо навчити найсучаснішим .  

Нами розроблено зміст і науково-методичне забезпечення вивчення су-

часних технологій, які наразі експериментально перевіряються в навчальних 

закладах України [2-5]. 

Основу змісту нового спецкурсу «Технології сучасного виробництва» 

складають застосування технологій у різних галузях, інтернет речей, аналітика 

великих даних, кіберфізичні системи, біотехнології, нанотехнології, З-D друк, 

автоматика і робототехніка.  
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Методика вивчення спецкурсу компетентнісно зорієнтована. Вона за-

безпечує формування умінь розробляти і реалізовувати власні проекти, засто-

совувати цифрові технології, аналізувати їх соціальні наслідки й економічний 

ефект. Застосовуючи сучасні технології виробництва, учні вчаться вирішувати 

реальні проблеми, які турбують їх самих. 

Як показують зрізи навчальних досягнень учнів, результатом навчання 

стають позитивні зміни в мотивації навчання учнів, творче ставлення до праці, 

уміння розробляти і реалізовувати проекти із застосуванням сучасних техноло-

гій, інноваційність, повага до прав на інтелектуальну власність, готовність 

співпрацювати, підвищення рівня технологічної культури та безпеки праці, 

небайдужість до екологічних, соціальних, економічних і техноогенних про-

блем людства.    
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