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А
ктуальність  теми.  Науково
технічний  прогрес  в  українському
промисловому виробництві в значній

мірі залежить від злагоджених спільних зусиль у
сфері  техніки багатьох  творчих  працівників  –
науковців, дизайнерів, конструкторів, проектувальників,
технологів, робітниківвиробничників. Для утримання
конкурентноздатності на світовому рівні необхідно
якомога раніше виявляти, відбирати і розвивати
учнівську  художньопроектну  та  проектно
конструкторську обдарованість, обдарованість у
організації  виробництва  (підприємництво,
виробничий  менеджмент,  технологія
виробництва)  і  тим  самим  готувати  майбутніх
творчих працівників в галузі техніки.

В зазначеному контексті профільна підготовка
старшокласників  за  інженернотехнічним
спрямуванням  є  перспективним  у  контексті
забезпечення інженернотехнічного майбутнього
України  і  одним  із  пріоритетних  завдань
національної ваги з точки зору підготовки нової
генерації науковотехнічних фахівців.

Складність  і  масштабність  психолого
педагогічних  завдань  з  профільної  підготовки
старшокласників, які стоять перед загальноосвітньою
школою, потребують докорінної зміни структури та
конкретного  наповнення  педагогічних  умов
(змісту,  методики,  організаційних  форм,
навчального розвивального середовища) не тільки
в профільній школі,  а  і в педагогічних  ВНЗ, на
підготовчих відділеннях і факультетах професійних
ВНЗ,  що  зумовлює  актуальність  наукового
підходу  до  розробки  навчальнометодичних
комплектів.

Виконання означених вище навчальновиховних
завдань для профільної підготовки старшокласників
потребує  докорінної  зміни  змісту  навчальних
програм профільних предметів в освітній галузі
“Технології” та відповідних підручників. Необхідні
сучасні і перспективні методи навчання проектно
технологічної діяльності, яких можна буде широко
використовувати  у  теоретичній  та  практичній
підготовці усіх  типів фахівців у різних галузях
промислового  виробництва,  починаючи  з
профільної підготовки старшокласників.

Мета статті – розкрити сутність і практичне
використання  сформульованих  в  процесі
дослідження  концептуальних  і  теоретико
методологічних засад, розроблених теоретичних
моделей  для  створення  науково  обґрунтованих
навчальних  програм  і  відповідних  сучасних
підручників  для  профільного  навчання
старшокласників  за  інженернотехнічним
спрямуванням.

Виклад основного  матеріалу.  Вирішенню
окреслених  вище  завдань, що  поставлені перед
сучасною профільною технологічною  освітою,
сприятимуть  результати  фундаментального  та
прикладного  дослідження  педагогічних  умов
реалізації  змісту  профільного  навчання
старшокласників, які проводяться у лабораторії
трудової підготовки  та  політехнічної  творчості
Інституту  педагогіки НАПН України.

Теоретикометодологічні  та  концептуальні
засади, розроблені у процесі  фундаментального
дослідження  за  темою  “Педагогічні  умови
реалізації змісту технологічного профілю навчання
у  старшій  школі”,  дали  можливість  розробити
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експериментальні моделі профільного навчання
старшокласників  за  низкою  спеціалізацій
технологічного  напряму.  Особливе  значення
мають результати фундаментальних і прикладних
досліджень  за  підтемою  “Педагогічні  умови
реалізації змісту технологічного профілю навчання
“Технічне проектування”.  Результати  виконаних
досліджень  мають  теоретикометодологічне
значення, оскільки можуть бути використані для
структурних  розробок  профільного  навчання
старшокласників  за  іншими  спеціалізаціями
технологічного напряму: “Технічне проектування”,
“Основи  дизайну”,  “Кулінарія”,  “Основи
сільськогосподарського виробництва” та інші.

На рис. 1 подана модель структури комплексного
дослідження  (фундаментального  і прикладного)
розробки профільного навчання старшокласників за
технологічним  напрямом,  в  якій  приведені
концептуальні,  теоретикометодологічні  та
практичні  результати  науковопедагогічних
досліджень. А на рис. 2 та рис. 3 – структурно
функціональна  модель  профільного  навчання
старшокласників  за  спеціалізацією  інженерно
технічного спрямування “Технічне проектування”
(технологічний профіль, технологічний напрям).

Розроблені  теоретикометодологічні  засади,
теоретичні моделі, сформульовані і обґрунтовані
концептуальні  засади  профільного  навчання
старшокласників (вони приводяться нижче) стали
основою розробки програми інженернотехнічного
спрямування  “Технічне  проектування”
(технологічний напрям, технологічний профіль).
Зазначимо,  що  навчальна  програма  “Технічне
проектування” (авт. В.М. Мадзігон, А.М. Тарара,
В.В.  Вдовченко)  11.03.2010  р.  отримала  гриф
Міністерства освіти  і науки  України. Програму
“Технічне проектування”  і  сучасні підручники
“Технічне проектування”, які розроблені авторами
навчальної програми відповідно до неї, з успіхом
можна використовувати для: профільного навчання
старшокласників; навчання учнів технічних ліцеїв
та  підготовчих  відділень  вузів  інженерно
технічного профілю; студентами відповідних вузів,
а  також  для  поглибленого  вивчення  основ
проектнотехнологічної діяльності учнів основної
школи.

Концептуальні  засади  профільного  навчання
старшокласників  за  спеціалізацією  “Технічне
проектування”.

1. Зміст профільного навчання старшокласників
має бути зорієнтованим на сучасний синтез проектно
конструкторського,  проектнотехнологічного,
особистісно зорієнтованого та  компетентісного
підходів.

2. На перший план у профільній підготовці за

програмою  “Технічне  проектування”  (як
найголовніше завдання) поставлено виявлення  і
подальше  формування  творчої  особистості
старшокласників  особистіснозорієнтованими
засобами  психології  технічної  творчості
(інженернопсихологічний аспект). Тільки творчий
фахівець  інженернотехнічної  сфери  зможе
продуктивно  працювати  в  будьякій  галузі
промисловості.

3. У профільному навчанні за спеціалізацією
“Технічне  проектування”  технічна  творчість
старшокласників  розглядається  і  подається  у
формі основних видів технічної творчості фахівців,
диференційованих до  учнівського  рівня,  а  не у
вигляді традиційної гуртової (позакласної) роботи.

Відомо,  що  основними  видами  технічної
творчості фахівців є раціоналізація, проектування,
конструювання і винахідництво. Структура змісту
технологічного  профілю  навчання  “Технічне
проектування” побудовано так, що він у доступній
для засвоєння старшокласниками формі включає
в себе всі ці різновиди творчості в галузі техніки.

4. У профільному навчанні старшокласників за
програмою “Технічне проектування” реалізовано
диференційований  підхід  до  подачі  навчальної
інформації у 10 та 11 класах.

5. Методика викладання профілю базується на
методі  проектів,  компетентнісному  підході  в
оволодінні  навчальним  матеріалом  з  метою
професійного  самовизначення,  особистісної
самореалізації учнів у навчальному проектуванні
в галузі техніки.

6. Організаційні форми в доцільній кількості
випадків матимуть ознаки ділових навчальних ігор
за  прикладом  конструкторського  бюро, відділу
технолога, експериментального  макетного  цеху,
експериментального  виробництва.  Окрім  того,
необхідно  забезпечити  умови  для  виконання
індивідуальних  і колективних творчих  проектів
(аспект  психології  успіху)  з  обов’язковою
презентацією учнями своєї діяльності.

7.  Предметнорозвивальне  середовище  має
бути  максимально  наближеним  до  реального
виробничого  середовища  і  бути  у  формі
навчальної  проектноконструкторської
майстерні  з  дільницями:  конструкторського
бюро,  відділу  технолога,  експериментального
макетного  цеху,  експериментального
виробництва,  виставкового  залу.  Незважаючи
на  професійну  зорієнтованість,  у  доцільній
кількості випадків воно має носити навчально
ігровий характер. Діяльнісний підхід у навчанні
учнів, характерний для проектнотехнологічної
діяльності,  має  бути  домінуючим  у  навчанні
старшокласників.
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Рис. 1. МОДЕЛЬ 
структури комплексного дослідження (фундаментального і прикладного)  

розробки профільного навчання старшокласників за технологічним напрямом.  
Автори: Тарара А.М., Вдовченко В.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дослідження навчальних умов 
Дидактика профільної школи (теорія техно

логічної підготовки у освітній галузі  
“Технології”) 

 

Дослідження виробних умов 
Основні види технічної творчості фахівців. 
Засоби активізації творчої діяльності, роз

витку технічного мислення. 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
загальної теми “Педагогічні умови реалізації змісту технологічного профілю навчання у 

старшій школі” 
Етап 1. Теоретичні дослідження. Основні результати: 

1. Концептуальні засади профільного навчання старшокласників. 
2. Теоретико-методологічні засади розробки структури технологічного профілю навчан-
ня. 
3. Теоретична модель для розробки технологічного профілю навчання старшокласників у 
10 – 11 класах. 
4. Рекомендації до стандарту освітньої галузі “Технології” (профільне навчання в техноло
гічній освіті). 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  
Етап 2. Практичне впровадження загальних теоретичних досліджень профільної підго-
товки старшокласників (етап 1) за підтемою “Педагогічні умови реалізації змісту техно-

логічного профілю навчання “Технічне проектування”: 
1. Концептуальні  засади  складових  педагогічних  умов  реалізації  профільного  навчання 
старшокласників  за  спеціалізацією  “Технічне  проектування”  (зміст,  методика,  організаційні 
форми, розвивальне навчальне середовище). 
2. Теоретична модель методичного апарату підручників технологічного профілю навчан
ня для 10 та 11 класів. 
3. Теоретична модель різнорівневої диференціації інформації від науковотехнічного рів
ня до науковометодичного та  навчального  (вища школа)  і до навчального рівня (профільна 
школа). 
4. Теоретична модель профільного навчання старшокласників за спеціалізацією “Техніч
не проектування” (див. рис. 2 та рис. 3). 
Теоретико-методологічні засади розбудови профільного навчання старшокласників за спе
ціалізаціями технологічного профілю: “Технічне проектування”, “Основи дизайну”, “Куліна
рія”, “Основи сільськогосподарського виробництва”. 

 

ПРИКЛАДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  
Етап 3. Розробка складових навчально-методичних комплектів з технічного  

проектування за: 
1. Метою  і  завданням  профільного  навчання  старшокласників  за  інженернотехнічним 

спрямуванням. 
2. Моделлю профільного навчання за спеціалізацією “Технічне проектування” (рис. 2 та 

рис. 3). 
Результати прикладного дослідження і очікувані результати навчання старшоклас-

ників за інженерно-технічним спрямуванням: 
1. Теорія і практика створення підручника (науковий рівень). 
2. Навчально-методичний і навчальний рівень (викладачі, студенти, вчителі):  

навчально-методичний комплект для студентів, вчителів, викладачів. 
3. Основні результати профільної підготовки старшокласників у 10 – 11 класах за 

спеціалізацією “Технічне проектування”. 
 Компетентність у технічній творчості. 
 Компетентність у навчальному технічному проектуванні. 
 Творча особистість старшокласників. 
 Свідомий вибір старшокласниками своєї майбутньої професії. 
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8. Відповідно до програми “Технічне проектування”
гармонійне  поєднання  художньої  та  технічної
творчості  є  особливо  важливим  для  старшої
школи.  У старшій  профільній школі у  процесі
реалізації  проектнотехнологічної  системи
навчання особливого значення необхідно надавати
актуальній  зараз  раціоналізаторській  і
винахідницькій  діяльності  старшокласників  у
новостворених учнівських бюро винахідників  і
раціоналізаторів.

9. Належне місце у профільній старшій школі
має зайняти профінформація, профконсультація і
профорієнтація за 5ма сферами життєдіяльності
людини: 1) людинаприрода; 2) людиналюдина;
3) людинатехніка; 4) людинахудожній образ;
5) людиназнакові системи.

10.  Компетентність  учнів  досягається  у
творчому навчальному процесі шляхом виконання
системи проблемних творчих завдань, навчально
тренувальних вправ,  участі у науководослідній,

винахідницькій  та  пошуковоконструкторській
діяльності,  а  перевіряються  набуті  основні
компетентності шляхом виконання підсумкового
творчого проекту.

Висновок. Отримані результати комплексного
(фундаментального  і прикладного) дослідження
теми:  “Педагогічні  умови  реалізації  змісту
технологічного  профілю  навчання  у  старшій
школі” та підтеми “Педагогічні умови реалізації
змісту технологічного профілю навчання “Технічне
проектування”  (концептуальні  і  теоретико
методологічні  засади,  теоретичні  моделі)  дали
можливість  розробити  науковообґрунтовану
інноваційну програму “Технічне проектування”, і
відповідні  сучасні  підручники  “Технічне
проектування”  для  профільного  навчання
старшокласників  за  спеціалізацією  інженерно
технічного спрямування “Технічне проектування”.
На нашу думку,  такий  інноваційний навчально
методичний комплект сприятиме підготовці учнів

Рис. 2. СТРУКТРУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ 
ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ старшокласників за спеціалізацією інженерно-технічного 

спрямування “Технічне проектування” (технологічний профіль, технологічний напрям) 
Автори: Тарара А.М., Вдовченко В.В. 

 
 
 

 

Дидактична мета і завдання профільної підготовки старшокласників за спе-
ціалізацією інженерно-технічного спрямування 

“Технічне проектування” 

Педагогічні умови реалізації профільного навчання за 
спеціалізацією “Технічне проектування”. 
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Профільне навчання старшокласників за спеціалізацією  
“Технічне проектування”. 

 

Результати профільного навчання старшокласників за спеціалізацією  
“Технічне проектування” 

1. Компетентність у технічній творчості. 
2. Компетентність у навчальному технічному проектуванні. 
3. Творча особистість старшокласників. 
4. Свідомий вибір старшокласниками своєї майбутньої професії. 
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до свідомого вибору своєї майбутньої професії у
процесі профільної підготовки старшокласників.
Він буде корисним для навчання учнів технічних
ліцеїв та підготовчих відділень вузів  інженерно
технічного профілю; студентами відповідних вузів,
а також для поглибленого вивчення основ проектно
технологічної діяльності учнів основної школи.

Концептуальні та теоретичні засади розбудови
профільного  навчання  старшокласників,  які
отримані у процесі комплексного дослідження  і
розробки програми за спеціалізацією “Технічне
проектування”,  можуть  бути  використані  для
розробки відповідних програм у всіх п’яти сферах
життєдіяльності людини (1) людинаприрода;
2) людиналюдина; 3) людинатехніка; 4) людина
художній  образ;  5)  людиназнакові  системи),

Рис. 3. Складова педагогічних умов “зміст” (додаток до моделі). 
Зміст профільного навчання старшокласників за спеціалізацією  

“Технічне проектування” 
(основна навчальна інформація, для оволодіння старшокласниками процесами проектування і 

конструювання технічних об’єктів, формування творчої особистості). 
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Психологія творчості. 
Активізація 

творчої діяльності. 
Розвиток технічного 
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Творчі проекти. 
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Основні етапи створення творчого проекту. Особливості розро-
бки творчих проектів. Технологія виготовлення виробів. Ви-

пробування і особиста оцінка виробу.  
Презентація проектів. 
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