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У статті обґрунтовуються механізми розвитку природних, діяльнісних і 
особистісних здібностей учнів основної школи в процесі трудового навчання, 
розглядаються можливості змісту сучасного підручника з трудового навчання 
щодо реалізації потенціалу творчої діяльності.



426

Ключові слова: творчий потенціал учнів, природні, діяльнісні і особис-
тісні здібності, зміст і структура особистісно орієнтованих підручників з 
трудового навчання.

Постановка проблеми. У новій редакції Державного стандарту метою 
освітньої галузі «Технології» визначено формування і розвиток проектно-тех-
нологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей для реалізації 
творчого потенціалу учнів і їхньої соціалізації у суспільстві [1]. Відповідно 
у навчальній програмі з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних 
закладів (5-9 класи) ця мета більш конкретизується: формування техноло-
гічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя і активної 
перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, ін-
формаційного суспільства для реалізації творчого потенціалу учнів [2].

У поставлених цілях окреслюється основна місія сучасного трудового на-
вчання – реалізація творчого потенціалу учнів у предметно-перетворювальній 
діяльності. Вона зумовлена кардинальними змінами у всіх сферах людської 
діяльності, у сучасних формах організації виробництва. 

Нині вирішальним для розвитку матеріального і духовного виробництва 
є своєчасне виявлення і чітке розуміння проблем, розробка нових ідей, по-
шук і використання різних можливостей, координація діяльності, ефективна 
взаємодія, стимулювання інновацій на стику різних галузей, забезпечення 
свободи дій і відповідальності за наслідки діяльності тощо.

Усі перелічені ознаки сучасного організаційного типу проектно-техноло-
гічної культури як способу реалізації творчої діяльності вказують на потребі 
суспільства не в технократичних працівниках-виконавцях, а в компетентних 
фахівцях, спроможних на професійну мобільність, інноваційну діяльність, 
ефективну взаємодію. 

У 2013-2014 навчальному році українські школи отримали нові підручни-
ки для учнів 5 класу, які розроблені відповідно до нових навчальних програм. 
До деяких підручників розроблено робочі зошити, посібники. Постає питання 
наскільки в їхньому змісті і структурі реалізовується потенціал творчої ді-
яльності, наскільки відображається те, що очікується від учнів – майбутніх 
випускників і фахівців у різних сферах діяльності? Адже випускники повинні 
бути готовими до розробки нових проектів і технологій, в якій би професій-
ній сфері вони не працювали. Більше того, вони повинні бути готовими до 
можливої заміни професії, або до постійних змін в межах обраної професії.

Аналіз останніх досліджень. Розв’язанню проблеми створення особис-
тісно орієнтованих підручників сприяють доробки психологів і педагогів, 
зокрема І. Беха, Н. Бібік, О. Ляшенка, В. Мадзігона, Н. Матяш, В. Рибалка, 
О. Савченко, О. Топузова, А. Фурмана, А. Хуторского, В. Шадрикова та ін.

Розробленню цілісної теорії та практики створення підручників з тру-
дового навчання науковцями лабораторії трудової підготовки і політехніч-
ної творчості Інституту педагогіки НАПН приділяється значна увага. Проте 
основні теоретичні засади потребують постійного уточнення й доповнення 
відповідно до вимог педагогічної практики. 
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Проведені дослідження виявляють все нові і нові проблеми, зокрема, ак-
туальною є проблема дослідження механізмів розвитку здібностей учнів для 
реалізації їхнього творчого потенціалу в процесі трудового навчання, відобра-
ження їх у змісті і структурі підручників з трудового навчання. Без розуміння 
основоположних речей годі й сподіватися на досягнення якісних результатів.

Формулювання мети статті. Обґрунтувати механізм реалізації творчого 
потенціалу учнів у проектно-технологічній діяльності, розглянути можли-
вості змісту сучасного підручника з трудового навчання для дівчаток 5 класу 
щодо реалізації потенціалу творчої діяльності.

Основна частина. Проблеми пов’язані з творчістю, завжди привертали 
до себе увагу. Педагогіка визначає творчість як діяльність, результатом якої 
є створені матеріальні і духовні цінності, що мають об’єктивну і суб’єктивну 
значущість. Усталеним також є твердження, що творчість – показник про-
дуктивної діяльності людини, яка породжує щось якісно нове, відрізняється 
неповторністю, оригінальністю та суспільно-історичною унікальністю [5].

Змістово-процесуальною основою трудового навчання в основній шко-
лі є реалізація потенціалу проектно-технологічної діяльності, яка за своєю 
сутністю є творчою діяльністю. Навчальний проект як завершальний цикл 
проектно-технологічної діяльності спрямованої на вмотивоване одержання 
очікуваного результату у визначеній часовій послідовності, продуктом якої 
є поетапно виготовлений художньо-матеріальний виріб та рівень сформова-
ності предметної проектно-технологічної компетентності учнів стає спосо-
бом розвитку їхніх творчих здібностей та реального впливу на соціальність. 

Саме тому, оволодіння проектно-технологічною діяльністю, її діями-опе-
раціями (проектуванням як засобом створення навчального проекту; техно-
логією як засобом практичної реалізації проекту; рефлексією як засобом ви-
роблення адекватної оцінки власної діяльності) стають об’єктом вивчення 
трудового навчання учнів основної школи. 

Важливо не лише оволодіти базовими знаннями трудового навчання, ви-
готовити вироби власними руками, оволодіти певними видами діяльності 
(аплікацією, вишивкою, в’язанням, шиттям тощо), але й оволодіти алгорит-
мом проектно-технологічної діяльності: від задуму до його повної реалізації. 

Розглянемо механізм розвитку творчих здібностей учнів у процесі трудо-
вого навчання, структурованого відповідно до структури проектно-техноло-
гічної діяльності як фундаментального об’єкта технологічної освіти.

Науковці Асоціації гуманістичної психології стверджують, що кожна лю-
дина, не залежно від віку, рівня освіти, стану здоров’я наділена здібністю до 
самоактуалізації (здійснення свого творчого потенціалу), кожна людина від 
природи має загальні здібності та є інтегрованим, самоцінним цілим. 

На моделі співвідношення структури розвитку здібностей учнів [4] і 
загальної структури проектно-технологічної діяльності природні здібності 
показані як здібності індивіда – конкретного учня, якого залучають до про-
ектно-технологічної діяльності (схема 1).
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Схема 1. Модель співвідношення структури розвитку здібностей учнів і 
загальної структури проектно-технологічної діяльності

Залучаючи учня до процесу трудового навчання в основній школі, важ-
ливо усвідомлювати, що він уже має відповідний рівень розвитку природних 
здібностей, а також індивідуальний досвід трудового навчання у початковій 
школі. Проектно-технологічна діяльність засвоюється на основі здібностей 
індивіда, які в свою чергу розвиваються відповідно до вимог цієї діяльності. 
Отже, здібності й індивідуальний досвід є однією з внутрішніх детермінант 
реалізації творчого потенціалу конкретного учня у проектно-технологічній 
діяльності.

Стає зрозумілим, що залучення учнів до проектно-технологічної діяль-
ності сприяє розвитку їхніх спеціальних діяльнісних здібностей – здібностей 
суб’єкта діяльності, які реалізовують означену діяльність.

На схемі 1 зазначено, що життєвий цикл проектно-технологічної діяльнос-
ті будується на триєдності його фаз: проектування, технології та рефлексії. 
У взаємозв’язку зі структурою означеної діяльності, спеціальні діяльнісні 
здібності – це природні здібності індивіда, які набули рис оперативності під 
впливом вимог названих фаз. Важливим у розвитку здібностей є їх оператив-
ність, що характеризується усвідомленим пристосуванням властивостей осо-
бистості до вимог діяльності та набуття індивідуального стилю діяльності. 

Успішність проектно-технологічної діяльності кожного учня залежить 
від рівня розвитку його спеціальних діяльнісних здібностей, здатності ви-
конувати дії-операції, відповідно до вимог означеної діяльності. Освітніми 
продуктами навчальної діяльності учнів у процесі трудового навчання є: про-
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дукти перетворення зовнішнього предметного світу – виготовлені соціально 
й особистісно значущі художньо-матеріальні вироби, проектно-технологіч-
на документація та рівень сформованості внутрішньої культури учнів як 
суб’єктів діяльності на основі партнерської взаємодії з іншими суб’єктами 
процесу навчання. Тому, здібності можуть належати до різних предметів і 
розділятися на здібності суб’єкта діяльності та здібності особистості, які тіс-
но взаємопов’язані між собою. Здібності особистості зумовлюють рівень її 
культурного розвитку.

Соціокультурні інтегровані здібності особистості, відповідно до осно-
вних структурних компонентів проектно-технологічної діяльності можна 
умовно поділити на такі три групи (схема 1):

– здібності, що визначають успішність проектування, визначаються як 
пізнавальні (інтелектуальні) здібності;

– здібності, що визначають успішність виготовлення виробу – психомо-
торні, практичні (вольові) здібності;

– здібності, що визначають успішність рефлексивної діяльності та парт-
нерської взаємодії з іншими – духовні (емоційні) здібності.

Модель співвідношення структури розвитку здібностей учнів і загальної 
структури проектно-технологічної діяльності дає змогу зрозуміти, у який 
спосіб через педагогічний феномен технологічної освіти – проектно-техно-
логічну діяльність, її основні структурні компоненти відбувається реалізація 
творчого потенціалу учнів. Творчі здібності учнів ми розглядаємо як макси-
мальний прояв їхніх природних, діяльнісних та особистісних здібностей, які 
характеризують особистісні якості, креатині установки [7].

Отже, творчий потенціал учнів у процесі трудового навчання можна реалі-
зовувати, по-перше, лише на основі певних знань, умінь, способів проектно-
технологічної діяльності, певного досвіду, по-друге, на основі позитивної 
мотивації, варіативності змісту трудового навчання, врахуванні особистісних 
можливостей й інтересів, які можна і треба узгоджувати з соціальними.

У ході дослідження нами з’ясовано, що особистісно орієнтованому про-
цесу трудового навчання властива така схема навчальної діяльності: мотив → 
мета → зміст → засіб → результат. Ця схема чітко показує, що мета навчаль-
ної діяльності визначається за участю самих учнів. Така діяльність окреслює 
сутність сучасного проектно-технологічного типу культури й визначається як 
продуктивна, тобто творча, а значить і емоційно-ціннісна.

Обґрунтовані нами теоретичні положення щодо механізмів реалізації 
творчого потенціалу учнів основної школи у процесі трудового навчання 
автори навчально-методичного комплекту з трудового навчання для учнів 5 
класу [6; 3] прагнули відобразити у його змісті і структурі. У зв’язку з цим 
основною функцією підручника визначено організацію особистісно орієнто-
ваного процесу трудового навчання, який системно спонукає учнів до само-
навчання і самоактуалізації. Важливим є не надання вичерпної інформації 
через навчальний матеріал підручника, а вказування шляхів знаходження її 
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в різних джерелах, зокрема, і в тексті підручника, а також використання її у 
власній навчальній діяльності.

Зміст підручника з трудового навчання для дівчат 5 класу відповідно до 
інваріантної складової навчальної програми [2] складається зі вступу, чоти-
рьох розділів: «Основи матеріалознавства», «Оздоблення виробів аплікаці-
єю», «Основи техніки, технологій і проектування», «Технологія побутової 
діяльності», термінологічного словника і додатків.

Орієнтуватися у навчальному матеріалі кожного параграфа підручника 
допомагають піктограми – симпатичні і добродушні бджілки. Вони показують 
шлях до досягнення очікуваних результатів.

Бджілка з ручкою на початку кожного параграфа підказує, які основні 
поняття треба з’ясувати під час вивчення конкретного параграфа, чим допо-
магає актуалізувати ті знання, які вже учень має стосовно цих понять, а також 
усвідомити на якому етапі виконання навчального проекту, в яких практичних 
життєвих ситуаціях вони знадобляться. 

Зі знаком запитання бджілка, прямо посеред тексту навчального матері-
алу, радить перевірити себе, відтворити й осмислити опорні поняття теми. 
Наприкінці параграфа, перед практичною роботою пропонує поміркувати, 
розв’язати пізнавальні й творчі завдання різні за формою, рівнем самостій-
ності, наявності творчого компонента. Пропонує також виконати завдання 
для групової і колективної роботи з однокласниками.

Бджілка, що одягнена в академічну бонетку – зосереджує увагу на інфор-
мації, яка є важливою для розв’язання практичних проблем. Бджілка з розве-
деними руками розмежовує основний текст і ніби запитує: чи знаєш ти? У цій 
рубриці розміщені культурно-історичні відомості, інформація про розробки 
новітніх технологій в галузі виробництва та інші цікаві факти, пов’язані з 
темою параграфа.

Одягнена в хустинку і фартушок – запрошує виконати практичні роботи 
(репродуктивні за поданими алгоритмами і схемами та продуктивні) з вра-
хуванням можливостей учнів, опорою на їхній досвід. 

Шмуцтитули, які розміщені перед кожним розділом і, на яких розташовані 
назва розділу, інформація про що дізнаються учні і що вмітимуть у результаті 
його вивчення мотивують учнів на активну навчальну діяльність. Окрім цьо-
го, мотивація активної навчальної діяльності забезпечується:

• діалоговим характером підручника;
• ціннісно-смисловим змістом навчального матеріалу: текстовим й ілю-

стративним;
• можливістю розв’язання практичних, життєво значущих проблем;
• врахуванням індивідуального досвіду учня.
Звертаючись безпосередньо до конкретного учня через текст, завдання 

різного характеру, практичні роботи, автори організовують його самостійну 
навчальну діяльність – учіння.

Особливе місце у підручнику займає ілюстративний матеріал. Суттєва 
частина проектної, технологічної і технічної інформації передається різними 
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видами ілюстрацій – через малюнки, фотографії, кресленики, схеми тощо. 
Ілюстрації забезпечують не лише інформаційну функцію підручника, а й мо-
тиваційну і розвивальну.

У змісті першого розділу «Основи матеріалознавства» і третього – «Осно-
ви техніки, технологій і проектування» відображено загальнотехнічні ком-
петенції, які необхідні учням для розв’язання практичних завдань під час 
виготовлення особистісно і соціально значущих виробів з аплікацією та під 
час виконання навчальних проектів у межах вивчення варіативних модулів. 
Ці знання є базою для реалізації творчого потенціалу учнів.

Під час вивчення будови, ознак і властивостей різних конструкційних 
матеріалів, зокрема текстильних, перед учнями не ставиться питання «Що 
треба робити?», а ставиться питання «Для чого це треба робити?». Така по-
становка питання забезпечує усвідомлене оволодіння знаннями, без яких не 
можливо якісно виготовити будь-який виріб.

Зміст і структура параграфів другого розділу підручника «Оздоблення 
виробів аплікацією» послідовно і поетапно, за логікою структури проектно-
технологічної діяльності, залучає учнів до створення виробу з аплікацією. 
Для цього вони досліджують історичні відомості про аплікацію, її види, 
джерела інформації про неї, вибирають об’єкт праці, розробляють або ви-
бирають готовий малюнок для аплікації, добирають матеріали, інструменти 
і пристосування для виконання ручних робіт. 

Учням надається орієнтовний перелік об’єктів праці різної складності. 
Вибір об’єкта праці відбувається під керівництвом вчителя. Один учень може 
оздобити аплікацією простенький виріб з однієї деталі, наприклад, заклад-
ку для книги, інший – більш складний виріб, наприклад, серветку, гольник, 
чохол тощо.

Далі учні приступають до безпосереднього виготовлення виробу з аплі-
кацією, оволодіваючи базовими поняттями трудового навчання. Практичні 
роботи забезпечують поетапне виконання кожним учнем особистісно і соці-
ально значущого виробу з аплікацією з врахуванням індивідуального досвіду, 
інтересів і можливостей. 

Оскільки одним із важливих завдань трудового навчання є оволодіння 
учнями алгоритмом проектно-технологічної діяльності, її діями-операція-
ми, у змісті підручника розміщена поетапна її послідовність щодо створення 
виробу з аплікацією. Адже практика свідчить, що значна кількість вчителів 
не знає структури цієї діяльності – де закінчується проектування, а де по-
чинається технологія виготовлення, яка послідовність етапів проектування 
і технології виготовлення. Так зміст підручника підвищує методологічний 
рівень самого вчителя.

За допомогою рубрики підручника «Поради для проектної діяльності», 
учні поступово формують уявлення про етапи і поняття проектної діяльності, 
якою в цілісному вигляді оволодівають під час вивчення різних варіативних 
модулів у другому семестрі навчального року. Низка питань у цій рубриці спо-
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нукають до осмисленої діяльності, до самостійної її організації, планування, 
прогнозування результатів і наслідків.

У розділі підручника «Технологія побутової діяльності» відображено 
загальнокультурні компетенції, необхідні для організації життєвого серед-
овища, повсякденного побуту.

Підручник у доступній формі розкриває сутність базових понять трудово-
го навчання, їх зв’язки з іншими предметами, соціокультурним середовищем 
рідної місцевості, суспільства, практичним застосуванням у сфері матеріаль-
ного і духовного виробництва.

Оволодіння учнями сукупністю відображених у підручнику компетенцій, 
які представлені у вигляді способів діяльності, забезпечують формування 
індивідуального рівня ключових і предметної проектно-технологічної ком-
петентності.

Підручник має українознавче спрямування, містить достатньо відомостей 
про історію, культуру, звичаї українського народу. Учням перед виконанням 
кожної практичної роботи пропонується поміркувати над невичерпною скарб-
ницею народної мудрості – українськими прислів’ями. Поступово формуєть-
ся розуміння причетності до рідної культури, приходить усвідомлення, що 
кожен учень як суб’єкт діяльності, створюючи художньо-матеріальні вироби, 
є носієм і в певній мірі творцем культури свого народу.

Важливим кроком у реалізації особистісно орієнтованого трудового на-
вчання є перевірка його результативної складової. Самостійне розв’язання 
тестових завдань, що розроблені до кожного розділу, дають можливість кож-
ному учневі (під керівництвом вчителя) узагальнити, систематизувати й адек-
ватно оцінити результати власної навчальної діяльності. 

Тестові завдання розроблені у закритому і відкритому форматах за чотирма 
рівнями складності. Перший рівень передбачає вибір однієї правильної відпо-
віді серед чотирьох запропонованих, другий – вибір двох правильних відповідей 
серед чотирьох запропонованих, третій рівень складності передбачає установ-
лення відповідності і послідовності виконання відповідних технологічних опе-
рацій тощо. Тестові завдання четвертого рівня складності розроблені у відкритій 
формі, вони мають творчий характер. Учням пропонується дати обґрунтовану, 
розгорнуту відповідь, опираючись на власні думки, своє бачення розв’язання 
проектно-технологічних завдань у нестандартних ситуаціях.

Рубрика «Світ професій», яка розміщена наприкінці розділів підручника 
формує уявлення учнів про професії, що стосуються тих видів діяльності, 
які вивчаються у 5 класі, що в подальшому сприятиме їх адекватному само-
визначенню щодо вибору профільного й професійного навчання. 

У додатках підручника розміщені цікаві малюнки і шаблони для аплікацій, 
а також малюнки виробів з аплікацією, що надихатимуть учнів на творчість.

Будь-який підручник не може забезпечити всі аспекти процесу трудового 
навчання. Тому до підручника розроблено робочий зошит, усі завдання якого 
спрямовані на активізацію творчої розумової діяльності учнів. Він містить 
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завдання різного рівня і формату. Самостійне виконання учнями цих завдань 
сприяє більш ефективному засвоєнню, повторенню, узагальненню, система-
тизації знань з трудового навчання для реалізації творчого потенціалу учнів. 

Успішне використання навчально-методичного комплекту в процесі тру-
дового навчання значною мірою залежить від методологічного рівня вчителя, 
який має гнучко й творчо вибудовувати процес трудового навчання, керувати 
ним, враховуючи особливості учнівського колективу, індивідуальний досвід 
учнів, соціокультурні й матеріально-технічні умови своєї школи тощо. На-
вчальна програма з трудового навчання, як і підручник дає змогу групувати 
теми, доцільно переставляти їх у межах навчального року, застосовувати ви-
переджувальне навчання.

Висновки. Реалізація творчого потенціалу учнів основної школи у процесі 
трудового навчання, досвід оволодіння діями-операціями для успішної проектно-
технологічної діяльності набуває метапредметної, соціокультурної значущос-
ті, тому що має здатність переноситись у будь-які сфери діяльності стосовно 
розв’язання проблем перетворення різних матеріалів та інформації у форму.
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Мачача Т. С. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧЕНИКОВ 
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ

В статье обоснованы механизмы развития природных, деятельностных и 
личностных способностей учеников основной школы в процессе трудового 
обучения, рассмотрены возможности содержания современного учебника 
по трудовому обучению относительно реализации потенциала творческой 
деятельности.

Ключевые слова: творческий потенциал учеников, предметная проек-
тно-технологическая компетентность, содержание и структура личностно 
ориентированных учебников по трудовому обучению

Machacha T. S. 

REALIZATION OF THE SECONDARY SCHOOLCHILDREN 
CREATIVE POTENTIAL IN THE PROCESS OF LABOUR TRAINING

The way in which the phenomenon of teaching through technology education – 
design and technological activities, its main structural components (design, 
manufacturing techniques, refl ection) is the development of natural, active and 
personal abilities of pupils, realization of their creative potential. It is shown that 
the potential of creative activity is possible only on the basis of positive motivation, 
certain knowledge and skills, taking into account individual experience, capabilities 
and interests of pupils which can and should be coordinated with social ones.

The possibilities of the content and structure of modern textbook on labour 
studies as to realization of potential of creative activity are considered. The main 
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function of textbook is individual orienteering process of labour studies that 
systematically encourages pupils to self-learning and self-actualization. Attention 
is drawn to the importance of refl ection and adequate evaluation by pupils the 
results of their own design and technology activity.

Keywords: creative potential of pupils; natural, active and personal abilities; 
content and structure of personality oriented textbooks in labour studies.

УДК. 37. 013 

РІВНЕВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ 

ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ПІДРУЧНИКА В СІЛЬСЬКІЙ 

МАЛОЧИСЕЛЬНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

В. В. Мелешко, 
канидат педагогічних наук,

 завідувач лабораторії сільської школи, 
старший науковий співробітник, 

Інститут педагогіки НАПН України, 

У статті розкривається проблема реалізації змісту шкільної освіти в 
сільській малочисельній початковій школі засобами підручника. Розкрито 
сутність рівневої диференціації та її вплив на результати навчально-вихов-
ного процесу. Автор на основі існуючих теоретичних висновків доводить 
значущість шкільної книги в реалізації диференційованого підходу, що роз-
ширює і поглиблює знання дітей з врахуванням їхніх особистісних якостей 
та характеристик.

Ключові слова: підручник, сільська малочисельна школа, форми навчання, 
рівнева диференціація, варіативні завдання. 

Постановка проблеми. Одним із основних напрямів оновлення освіт-
нього процесу у сільській малочисельній школі є перехід на парадигму рів-
невої диференціації, що підтвердила свою продуктивність в реалізації змісту 
шкільної освіти засобами підручника. На цій основі створюються сучасні 
підручники, що враховують особистісні якості дитини, її можливості та різ-
нобічні психологічні характеристики та якості. 

Аналіз останніх досліджень. Інтерес до проблеми рівневого підходу в 
навчанні посилився в період переходу на гуманізовану систему оцінюван-
ня навчальних досягнень учнів та новий зміст освіти. З огляду приверта-
ють увагу дослідники., які здійснили значний внесок у розвиток теорії 
диференційованого навчання як певного напряму у педагогічній науці. Зо-
крема М. Н. Гладкова обґрунтувала переваги диференційованого підходу в 
процесі підготовки майбутніх педагогів у вузі. Дослідники Т. О. Коробкова, 


