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НМЛ інформатичної, технологічної та STEM-освіти 

 кафедри методики викладання і змісту освіти 

Готуємося до 2022-2023 навчального року. Технологічна освітня галузь  

 Збройна агресія російської федерації 24 лютого 2022 року змінила усіх нас, ми 

подивилися  на себе та на життя з іншого боку, навчилися цінувати речі, яких раніше 

навіть не помічали. З огляду на існуючу загрозу життю і здоров’ю всіх учасників 

освітнього процесу, міграцію учнів до більш безпечних регіонів, ви навчилися викладати 

трудове навчання та технології в умовах війни. Вам прийшлося здійснювати 

психологічний супровід наших учнів, уроки  розпочинати з мотиваційних, психологічних 

хвилинок, а в  вільний час плести маскувальні сітки, виконувати волонтерські обов’язки, 

чи чергувати в загонах терабороні. Ми вам за це дуже вдячні. Все буде Україна!         

Але життя триває і  відповідно до постанови КМУ від 24.06.2022 р. № 711 «Про 

початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», з 1  

вересня ми розпочинаємо новий навчальний рік https://document.vobu.ua/doc/13475 

Враховуючи те, що у 2021-2022 навчальному році ми проводили навчання за 

дистанційними технологіями, на початку 2022/2023 навчального року бажано виділити 

більшу кількість годин на повторення навчального матеріалу. Це необхідно відобразити у 

календарно-тематичному плануванні і на повторення винести найбільш складні теми, а 

також відпрацювання практичних навичок роботи на обладнанні шкільних майстерень, 

шляхом виготовлення виробів, розробки пропущених проєктів, згідно навчальної 

програми за попередній клас.  

У 2022/2023н.р. необхідно врахувати можливість змішаного, дистанційного та 

гібридного навчання, приділити увагу інформальній освіті із дистанційними технологіями 

навчання, залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-

територіальній одиниці. Під час навчання є ймовірність ситуацій, коли вмикається сигнал 

«Увага всім! Повітряна тривога». У таких випадках рекомендуємо під час онлайн уроку 

спокійно повідомити учням, що оголошено сигнал «Увага всім! Повітряна тривога», 

закцентувати увагу учнів фразою «Ви йдете в безпечне місце, яке встановлено вашою 

родиною», пропонуєте учням натиснули кнопку «вийти з конференції» та кнопку 

«вимкнення комп’ютера»; дочекатись, щоб усі учні вийшли з онлайн конференції. Під час 

проведення уроку в майстерні, коли вмикається сигнал оголошення повітряної тривоги, 

слід закцентувати увагу учнів фразою «Ми йдемо в бомбосховище» та не забуваєм 

виключити все працююче обладнання.   При організації навчання пропонуємо 

використовувати методичні рекомендаціями щодо організації дистанційного навчання за 

посиланням: https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-organizaciyi-distancijnogo-

navchannya-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-94735224-vid-28-veresnya-2020-

roku Дистанційне навчання вчитель трудового навчання (технологій) може здійснювати з 

використанням електронних освітніх платформ: Google Classroom, Google Workspace  і 

комунікаційних онлайн сервісів та інструментів: Zoom, Skype,  базових сервісів Google: 

Gmail, Meet, Jamboard, Chat, YouTube та інш. в синхронному й асинхронному режимах.  

Для організації навчання використовувати: - навчальну та методичну літературу з 

трудового навчання (технологій), рекомендовану МОН, зазначену в «Переліку навчальних 

програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих 

Міністерством освіти і науки України», що розміщений на офіційних сайтах Міністерства, 

Інституту модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/ 
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     Практика організації проектно-технологічного навчання учнів під час дистанційного 

навчання довела, що в умовах воєнного   стану виникла потреба у виконанні практичних 

завдань, виконання яких сприятиме не тільки виконанню навчальних програм, а й 

дозволяє забезпечити життєдіяльність родини в обмеженому просторі.  Наприклад, у 5-9 

класах це проекти з розділу «Основи побутової діяльності», вироби до календарних свят,  

уроки кулінарії та вироби які можна використати під час повітряної тривоги тощо. Тому 

доцільно давати учням невеликі за змістом, цікаві й посильні у виконанні домашні 

завдання практичного характеру. У 10–11 класах можна пропонувати для виконання будь-

який із запропонованих 10 модулів, однак доцільно змістити акцент з практичного 

(технологічного) на інформаційно-пошуковий, дослідницький характер проектів. У той же 

час, учителям слід обов’язково інформувати батьків, що виконання усіх учнівських 

проектів повинно проводитися лише під наглядом дорослих з дотримання основних 

правил техніки безпеки і охорони праці щодо виконання визначених видів робіт 

(технологій). Учителю необхідно з’ясувати перелік матеріалів та інструментів, які можуть 

бути доступними для учнів вдома. У разі потреби доцільно замінити конструкційні 

матеріали на доступні у побуті матеріали. Рекомендувати учням спростити конструкцію та 

технологію виготовлення об’єктів проєктно-технологічної діяльності та зменшити 

кількість технологій на їх виготовлення (основну та додаткові). Не забувати проводити 

консультації стосовно процесу роботи над всіма проєктами у кожному класі 

(мінімаркетингові дослідження, зображення виробів: малюнок, ескіз, кресленик, схема, 

технологічні особливості їх виготовлення тощо). 

У класах, де навчаються тимчасово переміщені учні, рекомендуємо дотримуватись 

гнучкості в доборі навчально-методичного забезпечення. 

      З 1 вересня 2022 року, всі п’яті класи почнуть навчатися за новим стандартом та 

за новою освітньою програмою, почнуть освоювати навчальний предмет 

«Технології». До цих дітей потрібен зовсім інших підхід. І тому вам, у першу чергу, 

потрібно вивчити  особливості емоційного стану та поведінки дітей, зрозуміти 

індивідуальні особливості, виявити що їх цікавить, тому що ті діти ще й пройшли школу 

воєнного стану. Дуже важливим є організація освітнього середовища, яке в першу має 

бути безпечним, відповідати віковим особливостям та санітарним вимогам. 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/77778/ 

       На перших уроках технологій ознайомите дітей  з обладнанням, основним видами 

технологічної діяльності в побуті, з роботами учнів та ознайомите з технологіями, якими 

вони виготовлені, з правилами внутрішнього розпорядку в навчальній майстерні, 

загальними правилами безпечної праці та елементами технологічної діяльності. Разом з 

дітьми  -  сформуйте спільні цінності, на розробить з дітьми обов’язкові правила 

поведінки в майстерні, чи в приміщенні, де ви будете проводити уроки, починайте 

формувати у учнів відповідальність за своє життя, обладнання, інструменти, приміщення, 

дуже важливо залучати учнів до оформлення майстерні, середовища в якому вони 

навчаються ( посадіть квіти в кабінеті обслуговуючої праці, намалюйте плакати з 

правилами поведінки).    Під час ознайомлення з  проєктами, які учні будуть виконувати, 

надайте право вибору ( створить умови, де п’ятикласники можуть обирати), матеріали 

мають бути у доступній близькості, нехай кожен має свою шафу, чи коробку з 

матеріалами та швейними інструментами, підписану з аватариком.  

Головним в викладанні технологій є діяльнісний підхід. Враховуйте запити учнів на 

вибір проєктів, технологій інструментів, матеріалів тощо, бажано перед вивченням нового 

модуля проводити анкетування. Використовуючи сучасні  технології, розвивайте 

критичне мислення та вміння розв’язувати проблеми. І обов’язково поєднуйте теорію  з 

практикою, під час проєктної діяльності вчить шукати  та використовувати інформацію в 

онлайн просторі та забезпечуйте міжпредметні зв’язки.  До освітнього процесу (спільні 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/77778/


заходи, майстерки, спільні проєкти, проведення уроків батьками) залучайте учнів, батьків, 

колег, громаду. 

Для викладання предмету «Технології», розроблено та затверджено 4 модельні 

програми для 5-6 класів з «Технологічної освітньої галузі» , де запрапоновано зміст 

навчального предмету та види навчальної діяльності учнів спрямовані на реалізацію 

досягнення очікуваних результатів https://imzo.gov.ua/tekhnolohichna-osvitniahaluz/ . 

Закладам освіти під час формування переліку програм, за якими ви будете працювати в 5 

класах, слід враховувати низку чинників, а саме:  особливості та потреби учнів в досягнені 

обов’язкових результатів навчання, потенціал педагогічного колективу, ресурсне 

забезпечення закладу освіти, навчально-методичний супровід конкретних модельних 

програм,  наявність внутрішньогалузевих та міжгалузевих зв’язків між програмами різних 

предметів та курсів для реалізації ключових компетентностей, раціональне використання 

навчального часу.  

При плануванні навчального процесу учитель самостійно, на основі вибраної модельної 

програми, формує навчальну програму, календарне планування, обирає для виготовлення 

об'єкти проектування, визначає і планує необхідну кількість навчальних годин. Така 

академічна автономія учителя «обмежена» лише обов’язковими результатами навчання, 

адже вони закріплені стандартом та очікуваними наскрізними вміннями, що притаманні 

ключовим компетентностям. 

Методичний супровід модельних навчальних програм 

Автори «Модельної навчальної програми «Технології» для 5-6 класів» Кільдеров Д.Е., 

Мачача Т.С., Юрженко В. В., Луп’як Д. М., підготували для вчителів технологій 

«Дидактичний конструктор навчального предмета »Технології. 5-6 класи» за модельною 

програмою». Конструктор містить тематичний та календарно- тематичний план 

навчального предмета «Технології. 5-6 клас» і тезовий план кожного заняття за 

структурою компетентнісно орієнтованого навчання.    http://surl.li/bkmqm 

Автори «Модельної навчальної програми «Технології» для 5-6 класів»  Ходзицька І.Ю., 

Горобець О.В., Медвідь О.Ю.,  Пасічна .С, Приходько Ю.М., для полегшення роботи 

вчителів пропонують: методичні рекомендації щодо викладання предмету «Технології», 

розроблені теми проєктів із календарно-тематичним плануванням, для зручності 

планування пропонують зразок  матриці, зразки розширених календарно-тематичних 

планів, по одному проєкту з кожного модуля, у якому, крім теми уроку, представлений їх 

зміст – теоретичний та практичний матеріал (5-6 класи), перелік напрямів та основних 

технологій проєктно-технологічної діяльності учнів. http://surl.li/cbejc  Написано 

підручник «Технології. 5 клас.», який отримав гриф «Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України» (наказ МОН України від 08.02.2022 № 140), повна версія 

підручника  http://surl.li/celld  Крім того, до всіх проєктних робіт, авторами розроблена 

інтернет-підтримка, яка уцікавить та осучаснить навчання. Тут і завдання у вигляді ігор, і 

відеоролики з алгоритмом виконання проєктів, і застосування STEM-технологій (Проєкт 

№ 1. Виготовлення дощечки з фанери. Проєкт № 2. Виготовлення м’якої пласкої іграшки 

«Весняний котик». Проєкт № 3. Брелок. Проєкт № 4. Лялька-мотанка. Проєкт № 5 Рамка 

для фотографії. Проєкт № 6. Виготовлення торбинки для дрібничок машинним способом. 

Проєкт № 7. Виготовлення тюльпанів ручним способом) http://surl.li/anexc. 

Автори «Модельної навчальної програми «Технології» для 5-6 класів»  Терещук А.І., 

Абрамова О.В., Гащак В.М.,  Павич Н.М., розробили  практичний посібник для вчителів зі 

створення навчальної програми «Технології» 5-6 класи за модельною програмою авторів: 

https://imzo.gov.ua/tekhnolohichna-osvitniahaluz/
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А. Терещук, О. Абрамова, В. Гащак, Н. Павич (затверджено наказом Міністерства освіти і 

науки України від  12.07.2021 р. №795). Крім методичного супровіду учнівського 

навчального проєкту,  у третьому розділі автори дають орієнтовний зразок навчальної 

програми де розписують кожну тему та зміст навчального матеріалу, очікувані результати 

та навчальну діяльність за модулями. У п’ятому розділі   автори дають рекомендації з 

розроблення календарно-тематичного планування та орієнтовний зразок  титульного листа 

навчальної програми предмета «Технології». 

http://bukrek.net/shop/products/technology?fbclid=IwAR2fH_h6z2v7nDwOj5C7scP4PYc9m_ks

1bPmydqOwo3Ig7iLJq_HotuL_fQ 

http://bukrek.net/shop/products/technology?fbclid=IwAR2fH_h6z2v7nDwOj5C7scP4PYc9m

_ks1bPmydqOwo3Ig7iLJq_HotuL_fQ  

Модельна навчальна програма «Технології» для 5-6 класів Автор Туташинський В.І. 

http://surl.li/cazxy 

У 6 класах закладів загальної середньої освіти, які пілотують реформу «Нова 

українська школа» кількість годин навчального предмету «Технології» відповідають 

базовому навчальному плану Державного стандарту, що містить рекомендовану, 

мінімальну та максимальну кількість навчальних годин. Заклад освіти, будуючи свою 

освітню програму, самостійно обирає кількість навчальних годин з «Технологічної 

освітньої галузі». 

       Модельні навчальні програми для 5-6 класів Нової української школи, затверджені 

наказом МОН від 12.07.2021 № 795, розміщені на сайті МОН за 

покликанням https://imzo.gov.ua/tekhnolohichna-osvitniahaluz/ . 

Учитель самостійно обирає Модельну навчальну програму та створює власну навчальну 

програму для учнів 6 класу, або користується вже розробленою для  5-6 класів. 

Організовуючи освітню діяльність учитель визначає кількість годин та послідовність 

засвоєння навчального матеріалу, що має відповідати очікуваним результатам та 

природним / індивідуальним здібностям учнів. 

 

У всіх інших закладах загальної середньої освіти, що не пілотують реформу 

«Нова українська школа» вивчення трудового навчання у 6-9 класах продовжуємо за 

навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 07.06.2017 № 804. Програму 

розміщено на офіційному вебсайті Міністерства за посиланням: 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html Завданням 

учителя трудового навчання є реалізація очікуваних результатів навчально-пізнавальної 

діяльності учнів, відповідно до матеріально-технічних можливостей шкільної майстерні, 

інтересів і здібностей учнів, фахової підготовки вчителя. Очікувані результати 

навчально-пізнавальної діяльності учнів згруповано за трьома компонентами: знаннєвим, 

діяльнісним, ціннісним що мають бути досягнуті на кінець навчального року. Об’єкти 

проектно-технологічної діяльності (навчальні та творчі проекти учнів), можна 

виконувати за допомогою будь-якої технології з представлених у змісті програми, з 

відповідним добором конструкційних матеріалів, плануванням робіт, необхідних для 

створення виробу від творчого задуму до його практичної реалізації з використанням. Це 

дає змогу одночасно проектувати та виготовляти один і той самий виріб за допомогою 

різних основних та додаткових технологій, але одна й та ж технологія виготовлення 

проекту може використовуватись як основна не більше 2-х разів в одному класі. 

Кількість годин на опанування проекту вчитель визначає самостійно залежно від 

складності виробу та технологій обробки, що застосовуються.  

http://bukrek.net/shop/products/technology?fbclid=IwAR2fH_h6z2v7nDwOj5C7scP4PYc9m_ks1bPmydqOwo3Ig7iLJq_HotuL_fQ
http://bukrek.net/shop/products/technology?fbclid=IwAR2fH_h6z2v7nDwOj5C7scP4PYc9m_ks1bPmydqOwo3Ig7iLJq_HotuL_fQ
http://surl.li/cazxy
https://imzo.gov.ua/tekhnolohichna-osvitniahaluz/
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html


 Поділ класів на групи технічних і обслуговуючих видів праці відбувається за 

бажанням учнів та здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом МОН 

від 20.02.2002 № 128: за наявності в класі більше ніж 27 учнів для міських шкіл та більше 

ніж 25 – для сільських. Якщо кількість учнів у класі не дає змоги здійснити поділ на 

групи, можна скористатись іншими варіантами формування груп: з паралельних чи 

наступних класів; поділ на групи за рахунок варіативної складової навчального плану. 

Також згідно з рішеннями місцевих громад, класи можуть ділитися на групи і при 

наповнюваності, меншій від нормативної, за рахунок зекономлених бюджетних 

асигнувань та залучення додаткових коштів. Під час роботи в навчальній майстерні на 

кожному занятті слід звертати увагу на дотримання учнями правил безпечної роботи, 

виробничої санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, 

ознайомлювати із заходами попередження травматизму. 

У 2022/2023 навчальному році продовжуємо вивчення технологій та креслення за 

навчальними програмами: 10 - 11 класи  

– навчальна програма «Технології 10-11 класи (рівень стандарту)» затверджена наказом 

Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407; 

 - навчальна програма «Технології 10–11 класи (профільний рівень)» затверджена 

наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407; 

- у 8-11 класах креслення може вивчатися як курс за вибором за навчальною програмою 

«Креслення» для закладів загальної середньої освіти (лист ІМЗО від 08.11. 2019 р. № 

22.1/12-Г-10550), або, за наявної технічної можливості, за програмою курсу за вибором 

«Професійні проби» для учнів 8-11класів «Технічне креслення на базі комп’ютерних 

програм» (лист ІМЗО від 09.06.2020 № 22.1/12- Г-346);  

- «Креслення. 11 клас» для закладів загальної середньої освіти (лист ІМЗО від 

25.09.2018 № 22.1/12-Г-906);  

- навчальна програма «Креслення. 7-8 класи» (лист ІМЗО від 25.09.2018 № 22.1/12-Г-

904). Зазначені навчальні програми та програми з креслення розміщено на офіційному 

веб-сайті МОН України http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-

programy.html. 

 Зміст навчальних програм зорієнтовано на формування в учнів ключових і предметних 

компетентностей, які покликані наблизити процес трудового навчання до життєвих потреб 

учня, його інтересів та природних здібностей. Для формування ключових і предметних 

компетентностей, уміння застосовувати знання й уміння з різних предметів у реальних 

життєвих ситуаціях або виконання практичних завдань та проєктів, наближених до життя. 
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