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У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
1.2.Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх фахівців до
формування предметно-перетворювальної діяльності молодших школярів
на уроці «Дизайн і технології» (Колесник Н. Є.)
Одним із пріоритетів реформування системи вищої освіти є забезпечення її
якості – ключової умови соціально-економічного поступу, зростання людського
капіталу. Якісна вища освіта забезпечує психологічний і соціальний розвиток
підготовки майбутніх фахівців, відповідність потребам і очікуванням особистості,
запитам суспільства в цілому. Досягнення цієї мети спонукає науковців і
практиків країни до активної участі в реформуванні вітчизняної системи освіти, її
суттєвого оновлення. Процес сучасних освітніх перетворень потребує критичного
переосмислення цілей, змісту, організаційних форм, методів і засобів навчання,
оновлення системи контролю навчальних досягнень учнів початкової школи.
Удосконалення й модернізація змісту вищої освіти є традиційно
актуальною і багатоплановою проблемою. Її розв’язання об’єктивно не може
бути завершеним на довготривалий період, оскільки держава і суспільство
постійно змінюють вимоги до якості освіти, у педагогічній науці виникають
нові ідеї, осмислюються результати апробації змісту у масовій педагогічній
практиці. Не менш важливою обставиною є відкритість сучасної освіти,
взаємовплив освітніх систем різних країн світу [2].
Пріоритетним напрямом державної освітньої практики України є
створення умов для творчого розвитку та вільної самореалізації кожного
громадянина нашої держави. У зв’язку з цим перед сучасними
загальноосвітніми навчальними закладами постає важливе завдання підготовки
учнів до життя в динамічному постіндустріальному суспільстві, яке формує
соціальне замовлення на них не лише як носіїв певного обсягу визначених
освітньою програмою знань, а й як компетентних, конкурентноспроможних
фахівців, здатних творчо проектувати свою діяльність та її результати в будьякій професійній сфері.
Досліджуючи проблему підготовки майбутнього вчителя початкових
класів до предметно-перетворювальної компетентності учнів виникає
необхідність виявлення сутнісних характеристик зазначеного виду
компетентності. Міжнародна комісія Ради Європи в своїх документах розглядає
поняття «компетентність» як загальне, або ключове, вміння, базові вміння,
фундаментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації, навчальні вміння та
навички, ключові уявлення, опори, або опорні знання.
Науковці європейських країн вважають, що набуття молоддю знань, умінь
і навичок спрямоване на вдосконалення їхньої компетентності, сприяє
інтелектуальному й культурному розвиткові особистості, формуванню в неї
здатності швидко реагувати на запити часу. Саме тому важливим є
усвідомлення самого поняття компетентності, розуміння, які саме
компетентності і як необхідно формувати, що має бути результатом навчання.
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Відомі міжнародні організації, що нині працюють у сфері освіти,
останніми десятиліттями вивчають проблеми, пов'язані з появою
компетентнісно орієнтованої освіти; серед них – ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН,
Рада Європи, Організація європейського співробітництва та розвитку,
Міжнародний департамент стандартів тощо.
Метою впровадження Державного стандарту до змісту освітньої
технологічної галузі є забезпечення ефективності творчого розвитку
особистості
молодшого
школяра
у
предметно-перетворювальній
компетентності шляхом широкого залучення їх до цілісного процесу
проектування виробів та послуг, від їх творчого задуму – до втілення у
високохудожній формі [1].
Вагому роль та значення щодо реалізації цього завдання покладено у
предметно-перетворювальній компетентності молодших школярів, яка інтегрує
власне художню й технічну складові і сприяє освоєнню реальності на основі
взаємодії доцільності, гармонії та краси. Залучення до неї молодших школярів
відкриває вагомі перспективи для вдосконалення їхніх творчих здібностей,
техніко-технологічних і художньо-естетичних знань, умінь, навичок, завдяки
яким реалізується державна політика України щодо зміцнення творчого й
технологічного потенціалу нації, розвитку вітчизняної науки і техніки,
збереження і примноження культурного спадку держави.
Зміст технологічної освітньої галузі реалізовується через навчальний
предмет «Дизайн і технології».
Варто зазначити, що майбутні фахівці ознайомлюються з метою навчання
дизайну і технологій, що втілюється через розвиток особистості дитини засобами
предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та предметної
проектно-технологічної компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих
проблем у взаємодії з іншими, культурного й національного самовираження.
Вивчення методики навчання освітньої галузі «Технології» передбачає
формування предметно-перетворювальної діяльності учнів у підготовці
майбутніх учителів початкової школи, що реалізується через виконання таких
завдань:

формування допитливості, цілісного уявлення про матеріальне і
нематеріальне виробництво;

виховання естетично-ціннісного ставлення до традицій українського
народу в праці, декоративно-прикладному мистецтві;

набуття досвіду поетапного створення корисних і естетичних виробів
у партнерській взаємодії: від задуму до його втілення в матеріалах;

вироблення навичок застосовувати традиційні та сучасні технології,
раціонально використовувати матеріали;

формування культури праці, прагнення удосконалювати процес і
результати проектно-технологічної діяльності, свій життєвий простір.
Реалізація мети і завдань навчального предмета «Дизайн і технології»
здійснюється за такими змістовими лініями: «Інформаційно-комунікаційне
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середовище», «Середовище проектування», «Середовище техніки і технологій»,
«Середовище соціалізації» [5, с. 3].
Змістова лінія «інформаційно-комунікаційне середовище» охоплює
вивчення питань гармонійного поєднання функціональності та естетичності у
виробах; пошук та опрацювання тематичної інформації у взаємодії з іншими;
дослідження природних, штучних і синтетичних матеріалів; розрізнення та
читання графічних зображень; конструювання виробів із готових деталей.
Змістова лінія «середовище проектування» спрямована на реалізацію
творчого потенціалу учнів, створення умов для продукування ідей, вибору
особисто привабливих об’єктів праці; дизайнерське проектування —моделювання
і конструювання; виконання елементарних графічних зображень; добір матеріалів
за їх властивостями; читання інструкційних карток із зображеннями для
поетапного виготовлення виробу.
Змістова лінія «середовище техніки і технологій» передбачає формування
навичок організації робочого місця, безпечної праці з ручними інструментами та
пристосуваннями; поетапне виготовлення виробів з використанням традиційних
та сучасних технологій; раціональне використання матеріалів.
Змістова лінія «середовище соціалізації» спрямована на формування
здатності оцінювати та презентувати результати проектно-технологічної
діяльності, обговорювати їх з іншими; ефективно використовувати створені
вироби; долучатися до благочинної діяльності; виконувати трудові дії в побуті для
самообслуговування та якісного облаштування життєвого простору.
Важливе значення має інтегрований підхід у освітньому процесі початкової
школи. Зокрема, особливості інтегрованого навчання полягають у можливості
формування системного знання, формування ключових та предметних
компетентностей, критичного мислення, оскільки задіяними виявляються
елементи знань із різних галузей. За рахунок поєднання різних видів діяльності та
розширення інформаційного поля інтегроване навчання відрізняється
збільшенням часових та просторових меж порівняно з традиційним предметним.
Урізноманітнення способів навчання, регулярна зміна видів діяльності, його
емоційна наповнюваність, — дають змогу зберегти високий рівень працездатності
першокласників. Інтегроване навчання передбачає об’єднання знань різних
галузей та видів навчальної діяльності, що є більш вдалим для синкретичної
природи молодших школярів, проте в кожному виді об’єднання відбувається порізному. Такий підхід спрямований на розкриття цілісної сутності окремої теми
засобами різних видів діяльності, що об’єднуються у широкому інформаційному
полі через взаємне проникання та збагачення. В інтегрованому навчанні
об’єднання відбувається з проникненням елементів однієї діяльності в іншу, тобто
межі такого об’єднання невиразні. Ця діяльність характеризується єдністю та
цілісністю навчального процесу [7, с. 102].
У ході неперервної педагогічної практики студенти спеціальності 013
Початкова освіта Житомирського державного університету імені Івана Франка
ознайомлюються з системою вправ і завдань, які базуються на практико23
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орієнтованій основі, характеризуються багатофункціональністю, гнучкістю,
різноманітністю, містять завдання різного рівня – від репродуктивного до
творчого; завданнями пошукового характеру, що сприяють активізації
пізнавальної активності молодших школярів. Крім того, передбачено вправи й
завдання проблемного, ситуаційного характеру, такі, що потребують організації
парної та групової роботи.
Важливою складовою у підготовці майбутніх учителів початкової школи є
високий рівень технічної майстерності, свідоме творче ставлення до своєї
діяльності, глибоке проникнення в художню культуру, мистецтво; загальний
рівень культури і освіченість; здатність орієнтуватися в питаннях сучасного
українського і світового мистецтва.
У підготовці майбутніх фахівців передбачено презентація вимог
Державного стандарту початкової освіти [1], а саме, діяльнісного підходу, що
забезпечує формування в учнів сприйняття цілісної картини світу, здатності
сприймати предмети і явища різнобічно, системно, емоційно. Такий підхід сприяє
поглибленню та розширенню знань учнів, їх практичному застосуванню. Для
успішної реалізації технології діяльнісного підходу, авторським колективом було
визначено оптимальний вибір методів навчання: емпіричні, проблемні, частковопошукові. Проблемні ситуації створювалися завдяки формулювання проблемних
запитань, проблемних ситуацій, завдань пошукового та творчого характеру.
У ході практичних заняттях майбутні вчителі початкових класів
здійснюють аналіз підручників з технологічної галузі, в яких чітко
простежується послідовність викладу навчального матеріалу, відповідно до
запропонованого змісту забезпечується взаємозв’язок понять, формування
єдиної понятійної системи підручника, лаконічність, точність формулювань
визначень, пояснення їх сутності та відношень між ними. Наявність елементів
змісту структурних компонентів підручників містять систему різних видів
музичної, образотворчої, трудової діяльності, інструкцій щодо поетапного
виконання виробів. Зокрема орієнтовними об’єктами галузі технології під час
вивчення розділу підручника «Школярики-школярі» є: «Закладка в книжку»,
«Світлофор», «Соловейко», «Казковий птах», «Осіннє дерево», «Вірні друзі»,
«Сонечко». У процесі вивчення розділу «Осінь така мила» орієнтовними
об’єктами галузі технології є: підготовка до роботи та зберігання природного
матеріалу, аплікація «Грибна родина», аплікація «Золота рибка».
У ході роботи над розділом «Де ти, зимонько, живеш?» орієнтовними
об’єктами галузі технології є: оздоблення виробів; листівка до Дня Святого
Миколая; ялинкові прикраси; ажурне вирізування з паперу, новорічна гірлянда.
У другій частині підручника запропоновано такі орієнтовні об’єкти
галузі технології: «Вітальна листівка до 8 Березня», «Оздоблення горщика або
банки пластиліном та мозаїкою з круп», «Черепашка», «Пасхальний сувенір»,
«Весняні пташки», «Котик-муркотик», «Зайчик», «Літачок», «Бабка»,
«Яблуневий цвіт», «Човник».

24

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
У процесі формування у молодших школярів предметноперетворювальної компетентності застосовують сучасну методику сторітелінгу
(storytelling) — спосіб передачі інформації через розповідь, яка може бути
вигаданою від початку до кінця, або бути реальною подією. Такі історії
сприяють систематизації знань, спонукають до аналізу, творчого підходу та
мотивують через ігрову діяльності.
Реалізація технологічної галузі полягає у формуванні в учнів стійких
переконань, що праця є життєвою необхідністю і передбачає
самообслуговування, елементарні трудові дії, ручну і господарську працю.
Навіть найпростіший результат трудових зусиль (вимити посуд, прибрати
кімнату) сприяє усвідомленню важливості праці, вселяє першокласникам
впевненість у собі, прагнення випробувати себе у нових видах діяльності,
водночас формує життєві компетентності.
Початкова школа закладає основи технологічної освіти, які дають змогу
дітям здобути початковий досвід перетворювальної художньо-творчої й
техніко-технологічної діяльності, що ґрунтується на зразках духовнокультурного змісту й сучасних досягненнях науки й техніки; створити умови
для самовираження кожної дитини в її практичній творчій діяльності під час
активного вивчення найпростіших законів створення предметного середовища з
опануванням технології перетворення звичайних матеріалів й використання
сучасних інформаційних технологій [3, с. 153].
У процесі підготовки майбутніх фахівців до формування предметноперетворювальної компетентності учнів враховується зміст технологічної
освіти, який передбачає розкриття культуротворчих, мотиваційних, виховних та
розвивальних резервів кожного елемента пізнавального процесу, створення
умов для надання учневі можливостей творчої самореалізації.
Предметно-практичне середовище є основою формування пізнавальних
здібностей молодших школярів, прагнення активно вивчати історію духовноматеріальної культури, родинних традицій свого та інших народів, а також
сприяє формуванню всіх елементів навчальної діяльності (планування,
орієнтування в завданні, перетворення, оцінювання продукту, уміння
розпізнавати та формулювати завдання, пропонувати практичні способи
розв’язання, домагатися досягнення результатів тощо).
Залучення учнів до участі у виготовленні різних виробів є ефективним
засобом розвитку їхнього організму, удосконалення координації рухів та інших
сенсомоторних якостей особистості.
Для дитини праця є могутнім джерелом пізнання й розвитку. У цьому
виді діяльності вона пізнає предмети і явища, що стають підґрунтям для
формування уявлень про зовнішній світ. Запропоновані навчально-методичні
матеріали майбутнім учителям початкової школи сприяють тому, щоб вони поновому побачили і сприйняли відомі для них речі, осмислили будь-які засоби
або об’єкти трудової діяльності, через властивості, закономірності, що дозволяє
досягти поставленої пізнавальної мети. Вплив праці на розвиток мислення
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полягає також у формуванні здатності до узагальнення. Знання, здобуті в
процесі праці, учень неминуче переносить на інші — недосліджені об’єкти.
Для залучення учнів до предметно-перетворювальної діяльності
передбачено якнайширше використання простих матеріалів — паперу,
пластиліну, природних та викидних матеріалів. Робота з найбільш доступними
в конкретних умовах природними матеріалами сприяє розвитку рухливості
вмілих дитячих рук, залученню учнів до фантазування, що поведе їх у дивну
країну, у якій можна пізнати й пережити одне з найбільш чудових почуттів —
радість творіння.
Окремі елементи загальних тем навчальної програми (організація
робочого місця на уроці, безпека життя в процесі користування інструментами
та матеріалами, бережливе та економне ставлення до використання матеріалів,
самообслуговування та ін.) є наскрізними.
У підручнику передбачено спостереження з дослідами (спостереження за
виробами, дослідження властивостей різних матеріалів, розгляд фотозразків
виробів та визначення матеріалів, з яких вони виготовлені тощо), а також
розв’язання техніко-технологічних, раціонально-логічних і творчих завдань.
Навчальні завдання підручника окреслюють логіку розгортання теми,
розкривають зміст навчального матеріалу та пропонують конкретні методи й
прийоми його опрацювання, що дозволяє реалізувати навчальні, розвивальні і
виховні цілі уроку.
Формування прийомів практичних дій є основним завданням уроку, а
провідним методом — копіювання зразка за інструкцією і прямий показ
прийому. Для таких уроків у підручнику крім зразка, подано схеми роботи,
короткі інструкції, що є орієнтиром для вчителя. Наприклад: аплікація
світлофор, соловейко з геометричних фігур, казковий птах тощо.
На сторінках підручника є теми, за якими на елементарному рівні учні
створюють художній образ. Цей образ передає особисте враження чи ставлення
дитини, тому його не можна скопіювати. З огляду на це до таких занять подано
особливі зразки — зразки-аналоги. Вони демонструють, як хтось раніше
виконав таке завдання, що дає уявлення про можливі шляхи і способи роботи і
допомагає дитині знайти власне рішення. Зразків-аналогів до одного завдання
подано кілька; їх не призначено для прямого копіювання, а тільки для
роз’яснення завдання. Наприклад, перетвори свою закладку-кишеньку у
тваринку. Виріж з кольорового паперу та приклей додаткові деталі: очі, ніс,
вушка, дзьоб.
Для здійснення диференційованого підходу в навчанні та роботи у
вільний час до кожного уроку розміщено рубрику «Пофантазуй». У ній
запропоновано в різних організаційних формах і без додаткових інструкцій
виконати завдання, аналогічне до того, яке виконано в класі. Наприклад, у темі
«Зимовий пейзаж» учні виконують аплікацію зимового дерева і снігової баби, а
у вільний час їм пропонується зробити аплікацію зимового пейзажу з
будиночками. Після завершення роботи з певним матеріалом в підручнику
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викладено виставку кращих робіт, на якій представлено дитячі вироби в
техніках обробки цього матеріалу.
Зміст підручника спрямовано на формування й розвиток у межах вікових
можливостей предметно-перетворювальної компетентності учнів, яка дає змогу
самостійно розв’язувати предметно-практичні та побутові завдання. Для
досягнення окресленої мети передбачено виконання таких завдань:
1) формування в межах вікових можливостей узагальнених способів
(алгоритмів) предметно-перетворювальної діяльності з дотримання безпечних
прийомів ручної праці та економного використання матеріалів;
2) розвиток творчих здібностей, елементів графічної грамоти, умінь
працювати в команді та навичок виконання операцій з ручних технік обробки
матеріалів;
3) набуття досвіду предметно-перетворювальної та побутової практичної
діяльності, алгоритмів і способів предметно-практичних дій ручними техніками
для оволодіння в основній школі основами технологій;
4) виховання в учнів ціннісного ставлення до себе як суб’єкта предметноперетворювальної діяльності, шанобливого ставлення до людей праці та їхньої
професії, трудових традицій українського народу.
На сторінках підручника всю важливу теоретичну інформацію та
практичні завдання представлено у вигляді запитань, таблиць, фотографій,
малюнків, схем, які вчитель і учні використовують у процесі вивчення нового
матеріалу та виконання практичних робіт.
Зміст кожної теми розкрито завдяки використанню системи словесних,
наочних і практичних; вербальних і візуальних компонентів. Їхнє змістове та
процесуальне наповнення розроблено з урахуванням того, що в організації
навчання молодших школярів значна роль належить постійній підтримці
дитячої уваги, оптимальному режиму зміни видів роботи на уроці.
Серед предметних компетентностей, які формуються у процесі вивчення
курсу «Я досліджую світ», основоположними є природнича, технологічна,
соціальна, історична, громадянська, здоров’язбережувальна освітні галузі
Державного стандарту початкової загальної середньої освіти, що виявляються у
здатності учнів розв’язувати доступні особистісно і соціально значущі
практичні проблеми, пов’язані з життєвими потребами першокласника та його
суспільного життя [8, с. 57].
Змістові лінії «Дизайну і технологій» передбачають логічне встановлення
взаємозв’язків та інтеграцію практично з усіма освітніми галузями, системне
відтворення шкільного, природного, народного і державного календарів,
місцевих традицій і звичаїв, максимальне наближення змісту до кожного учня.
Навчальний матеріал кожного заняття вибудовується навколо актуальних
тем. Обов’язковою умовою проведення занять є виготовлення корисного й
естетичного виробу — індивідуально, в парі або в групі, оцінювання і
презентація освітніх результатів. Динаміка поступу в освітній діяльності
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відстежується й корегується вчителем на кожному етапі навчання, таким чином
контрольно-оцінювальна діяльність набуває формувального характеру.
Учитель має свободу вибору тем, форм і методів навчання та учіння для
досягнення очікуваних результатів, зазначених у лівій колонці освітньої
типової програми технологічної освітньої галузі. Перелік об’єктів проектнотехнологічної діяльності для можливого вибору учнями вчитель визначає
самостійно, враховуючи умови навчання та педагогічну доцільність.
Наприкінці кожного заняття доцільно обговорювати, що діти будуть
робити на наступному занятті і що для цього їм потрібно підготувати.
Доброю традицією може стати участь батьків, представників
громадськості в процесі навчання, спеціалістів, які працюють у сфері дизайну і
технологій. Це зміцнюватиме соціокультурні і родинні цінності,
розширюватиме інформаційний простір для успішного навчання і спілкування.
Навчання дизайну і технологій акцентується на розвитку активної позиції
учнів через систему запитань і завдань, вислуховування їхніх відповідей,
самостійній діяльності з дотриманням алгоритмічності, взаємодопомозі та
співпраці для досягнення очікуваних результатів.
Для формування культури праці, збереження здоров’я дітей, системно
звертається увага на організацію робочого місця, дотримання правил безпечної
праці і санітарно-гігієнічних вимог.
Формами організації освітнього процесу можуть бути різними: екскурсії
на природу, в музеї, віртуальні подорожі, зустрічі з народними майстрами,
спарені заняття, майстер-класи, практичні і лабораторні роботи та ін.
Вчитель може фотографувати або робити відеозапис фрагментів процесу
проектування, виготовлення і презентації виробів учнями. Учні охоче
дивитимуться і коментуватимуть свої дії з користю для подальшої освітньої
діяльності. Також вчитель пропонує учням фотографувати власноруч створені
вироби, роздруковувати світлини і накопичувати їх в особистому портфоліо.
Вони знадобляться для об’єктивованого оцінювання своїх можливостей і
презентації отриманих результатів.
Оскільки проектно-технологічна діяльність потребує певних затрат часу,
то його розподіл потребує чіткого визначення та контролю. Ступінь свободи,
яку вчитель надає учням, залежить від їхньої загальної кількості, потенційних
можливостей кожного учня та від наявного ресурсного забезпечення. Учитель
також передбачає залучення творчих учнів до додаткових видів діяльності,
якщо вони будуть виконувати роботу швидше визначеного часу. Прагнення
учнів самостійно розв’язувати творчі проблеми переносить їхню діяльність за
межі навчального часу — в позакласні, позашкільні та домашні умови.
Формування
ключових
та
предметної
проектно-технологічної
компетентностей відбувається на основі:
- позитивної мотивації навчання, розвитку ціннісних орієнтирів,
особистісних інтересів, потреб і можливостей учнів, які можна і потрібно
узгоджувати з соціальними;
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- системи базових знань і вмінь про природу, культуру, техніку,
технології, що є підґрунтям для реалізації творчої проектно-технологічної
діяльності учнів і вчителя;
- послідовного набуття досвіду проектно-технологічної діяльності —
поетапного створення корисних і естетичних виробів у партнерській взаємодії:
від задуму до його втілення в матеріалах, оцінювання і презентації отриманих
результатів.
Якість процесу навчання інтегрованого курсу «Дизайну і технології»
залежить від якості навчально-методичного і матеріально-технічного
забезпечення, методологічної культури вчителя.
І. Починається навчання дизайну і технологій з реалізації змістової лінії
«Інформаційно-комунікаційне середовище», яка забезпечує:

розвиток асоціативно-образного та критичного мислення,
формування цілісного уявлення про себе, свій клас, свою державу, природний і
рукотворний світ, матеріальне і нематеріальне виробництво;

розвиток естетично-ціннісного ставлення до традицій українського
народу в праці, декоративно-прикладному мистецтві;

дослідження освітніх об’єктів через їх макетування.
Учитель формує у дітей цілісне уявлення про дизайнерську і
технологічну діяльність, долучаючи їх до пошуку і опрацювання інформації
про матеріальний і нематеріальний світ з різних джерел (спостереження за
природою, рукотворним світом, підручник, світлини, каталоги, посібники,
музеї, фільми, Інтернет-ресурси та ін.), дослідження і порівнювання форм,
кольорів, ознак предметів природного та рукотворного середовищ у 1 і 2 класі,
предметів побуту і видів техніки у 2 і 3 класах.
Під час екскурсії на природу учні пильно спостерігають за
різноманітністю природних форм і багатством кольорів. Можна запропонувати
роздивитися об’єкти природи через візирну рамку — пристрій «фотоапарату»,
фокусуючи її на будь-який фрагмент — дерево, траву, небо, камінь та ін.
Потім за художньо-образною пам’яттю вони відображатимуть
зафіксовані ознаки цілісних образів у деталях своїх робіт, подальшій
дизайнерській діяльності, збагачуючи і розширюючи досвід проектування.
Учитель на конкретних природних об’єктах показує звідки професійні
дизайнери знаходять ідеї для формотворення. Спрямовує увагу учнів на пошук
подібності природних форм із формами рукотворних об’єктів. Спостерігаючи
за довкіллям, вони попутно збирають природні матеріали, розглядаючи їх
форму та інші ознаки, відчуваючи їх на дотик. Обдумують, як їх можна
використати для творчості — виготовлення виробів власноруч.
На природі вчитель зосереджує увагу учнів на важливості бережного
ставлення до неї, пропонує дітям об’єднатися в групи і створити композицію з
природних матеріалів на вибір — «Коло друзів», «Осіннє дерево», «Міський
транспорт», «Сільська хата» та ін. Діти разом з учителем розподіляють
обов’язки між собою, підготовляють потрібний природний матеріал. Кожен
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виконує свою частину роботи і оцінює спільно виконаний проект. До
оцінювання запрошують перехожих.
Системний принцип пізнання основ декоративно-прикладного мистецтва
протягом усіх класів початкової освіти, а саме: аналіз функціональної і
естетичної цінності його взірців, кольорової гами, видів орнаментів, матеріалів,
технік виготовлення, їх копіювання учнями в предметно-перетворювальній
діяльності сприяє формуванню самоідентифікації, відчуття належності до
високорозвиненої національної культури українців, розвитку естетичноціннісного ставлення до навколишнього середовища.
Особливо важливими в дизайнерській діяльності, тобто в процесі
дитячого проектування, стануть набутий досвід під час дослідження
властивостей різних матеріалів, оволодіння елементами графічної грамотності,
конструювання з готових або власноруч виготовлених деталей.
В інформаційно-комунікаційному середовищі учні передовсім відчувають
себе дослідниками — разом з друзями спостерігають і вивчають навколишній
світ, здійснюють пошук, аналіз і синтез потрібної інформації, розпізнають
предмети, природні, штучні і синтетичні матеріали візуально та на дотик,
розділяють і об’єднують їх за ознаками і властивостями, а вже потім створюють
з них вироби за графічними зображеннями або власним задумом [4].
Власноруч виготовлені вироби для класу, його різних зон, зокрема
спільно виготовлений класний куточок, створюють сприятливу, невимушену
атмосферу навчання, в деякій мірі — неповторний домашній затишок, «свій»
рідний простір. І то нічого, якщо ці вироби ще недосконалі і якість їхня не
висока. Діти лише вчаться, а тому розуміють, що для них робити щось
недосконало — це нормально, адже з часом вони обов’язково зможуть зробити
краще. Таке усвідомлення формує впевненість у своїх силах, адекватне
ставлення до помилок, прагнення удосконалювати свою проектно-технологічну
діяльність.
Застосування методу макетування на заняттях дизайну і технологій
допомагає не лише розвивати просторову уяву, відчуття пропорцій, масштабу,
але й успішно вивчати об’єкти, що макетуються. Учні навчаються, як реальні
об’єкти можна зменшити, зробити їх копії.
Під час бесіди з народними майстрами, учні у невимушеній обстановці
дізнаються, що є різні види орнаментів і композицій взірців декоративноприкладного мистецтва, способи розташування композиції оздоблення на них,
що візерунки й орнаменти є симетричні й асиметричні, кольори є хроматичні й
ахроматичні, монохромні й поліхромні та ін.
Важливими засобами мотивування учнів до навчання є постановка
проблемних запитань, візуалізація проблеми, художнє слово, участь у
визначенні цілей навчання, вирішенні реальних проблем [6, с. 50]. І все це — з
опорою на життєвий досвід учнів.
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Змістова лінія «Інформаційно-комунікаційне середовище» може
реалізовуватися через такі актуальні теми І розділу «Я — дослідник»
інтегрованого курсу «Дизайн і технології»:
«Україна — це ми!»
«Секрети майстерності»
«Я у природі»
«Дарунки природи»
«Мистецтво ліній»
«Подорож у часі»
«Світ конструкторів» та ін.
Базові знання, якими оволодівають діти під час вивчення цієї змістової
лінії є підґрунтям для реалізації їхнього творчого потенціалу під час засвоєння
навчального матеріалу наступних змістових ліній, які структуровані за
способами проектно-технологічної діяльності.
ІІ. Реалізація змістової лінії «Середовище проектування» забезпечує
розвиток творчого мислення, уміння працювати в команді.
Учні мають можливість поступово і поетапно оволодівати процесом
проектування:
- виявлення проблем і потреб, продукування ідей, вибір особистісно і
соціально значущих об’єктів проектування, планування дій, вивчення і
визначення критеріїв, яким повинен відповідати майбутній виріб;
- моделювання вибраного об’єкта проектування — створення образу
майбутнього виробу (виконання зображень, копіювання, удосконалення,
фантазування, експериментування, зокрема з використанням комп’ютерних
програм);
- конструювання об’єкта проектування: виконання графічних зображень,
добір матеріалів за їх властивостями, орієнтовні розрахунки витрат:
матеріальних і часових;
- визначення технологічної послідовності виготовлення виробу.
Розвиток сенсорних здібностей — відчуття і сприйняття предметів
навколишнього світу і себе через форми, кольори, пропорції, співмірність
(симетричність) і величини (більше-менше) предметів, можливість
продукування ідей, вибору об’єкта проектування, матеріалів і способів
виготовлення дають змогу реалізувати інтегративні можливості дитячого
дизайну, розвивати нові форми спілкування [9, с. 42].
Проектно-технологічна діяльність, виконання будь-якого проекту завжди
починається з виявлення проблеми, яку можна вирішити за допомогою
виготовленого виробу або виробів. Учитель пропонує на розгляд реальну або
змодельовану проблемну ситуацію, ставить запитання, які спрямовують думку
на варіанти її вирішення, прогнозування і усвідомлення значення власноруч
виготовленого виробу для учня, соціального середовища. Поступово
формується досвід бачення проблем навколишнього середовища та здатність і
готовність їх посильного вирішення.
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Для вибору об’єкта проектування і виготовлення учитель демонструє
кілька ідей (зразки виробів, малюнки, слайди, макети). Учні аналізують
інформацію, конструкцію виробів, звертають увагу на те, що однакові за
призначенням, але виготовлені з різних за властивостями і кольорами
матеріалів вироби мають неоднаковий естетичний вигляд, механічні,
технологічні й гігієнічні властивості. Ці знання їм потрібні у своїй
дизайнерській діяльності —значенні критеріїв, яким має відповідати майбутній
виріб, моделюванні об’єкта проектування, доборі матеріалів, визначенні етапів
його виготовлення тощо. У них розвиваються емоційні враження, художньообразна пам’ять, логічні судження.
Учень повинен чітко знати і пояснити для чого він проектує і виготовляє
виріб — це є основою позитивної мотивації навчання, реалізації його інтересів і
можливостей. З набуттям досвіду для правильного вибору можна провести
міні-маркетингові дослідження — дослідити потреби в тому чи іншому виробі,
визначити яка буде від нього користь, вивчити реальні можливості, наявність
відповідних ресурсів для його виготовлення. Можна провести опитування
потенційних «споживачів».
В учнів активізується сприйняття, вони не просто порівнюють і
вибирають привабливий зразок, але й вчаться аналізувати свої можливості і
ресурси для його виготовлення. Створюється ситуація вибору — відмовитися
від задуму, на реалізацію якого бракує матеріалу або якихось інструментів і
пристосувань, шукати можливості забезпечення його реалізації або шукати інші
варіанти, виходячи з того, що є в наявності. Таким чином знаходяться
нові способи вирішення завдань.
Вибираючи об’єкти праці, учні непомітно занурюються в цікавий світ
природи, техніки, культури, мистецтва, стосунків. Кожне заняття — це
маленьке відкриття, яке є цеглинкою для цілісного сприймання світу, зокрема і
матеріального виробництва.
Моделювання дає змогу учням виражати й відображати свої враження,
образи, часом фантастичні ідеї на площині або в об’ємній формі (папері або в
макеті), у зменшеному або збільшеному вигляді, віддалено або наближено.
Описувати свої дії. Розвивати відчуття пропорцій, гармонійності композицій.
Розрізняти спектри кольорів, їх властивості — насиченість (яскравішийтьмяніший), ясність (світліший-темніший), відтінок кольору. Сприймати їх
образно, асоціативно — як теплі і холодні, веселі і сумні, жваві і спокійні, чисті
і замурзані. Відчуття масштабу учні розвивають, порівнюючи величини
предметів реального життя з величинами аналогічних іграшкових предметів.
Така діяльність розвиває творчі здібності, естетичні смаки, відчуття
гармонії поєднання кольорів, настрою, який вони викликають, пластичність
форм у природі і витворах митців. Почуття гармонії проявляється у передачі
форми, пропорцій, ритму, кольорової виразності у проектуванні виробів.
Треба звернути увагу учнів, що композиції в цілому нагадують, якусь
геометричну фігуру — квадрат, прямокутник, трикутник, круг, овал та ін., вони
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бувають витягнуті вертикально чи горизонтально, можуть розміщатися на
виробі в центрі, або зміщені до краю. Учням цікаво вивчати візуальні ілюзії,
наприклад, що білий квадрат на чорному фоні здається більшим, ніж чорний
квадрат такої ж величини на білому фоні або, — щоб сприймати фігуру, як
розташовану в центрі, треба її розміщувати ледь вище центру аркуша паперу та
ін.
Під час моделювання учні наслідують, імітують, копіюють, виконують
ролі людей творчих професій — дизайнерів, модельєрів, конструкторів,
перукарів та ін. Вчитель роз’яснює творчі методи моделювання об’єктів
проектування
(фантазування,
експериментування,
комбінування,
компонування, доповнення та ін.), тим самим допомагає учням реалізовувати
їхній творчий потенціал через застосування цих методів у власній
дизайнерській діяльності.
Конструювання з готових або власноруч виготовлених деталей на рівні
початкової освіти відбувається за зображеннями, схемами, інструкціями,
зразками та ін. Учням пропонується закінчити, добудувати об’єкт
конструювання, переставляти, замінювати, дооформлювати деталі виробу, що
створює проблемні ситуації, прагнення долати певні труднощі для досягнення
бажаних результатів [3, с. 154].
Досвід грамотного добору матеріалів для виготовлення виробів формує
розуміння залежності функціональності й естетичності виробу від якості
матеріалу, його фактурності.
Корисними для розвитку здібностей моделювання і конструювання є
вправи на добудовування композиції, орнаменту, добір кольору тла до
відповідного зображення, вирішення завдання проектування на різних
матеріалах, різними способами, розрахунки витрат матеріалів і часу тощо.
Визначення технологічної послідовності виготовлення виробу та
необхідних інструментів і пристосувань разом з вчителем, а потім і самостійно,
дає учням усвідомлення важливості цього етапу проектування для отримання
бажаного результату — якісного виготовлення виробу. Вчитель розкриває
таємниці технологій обробки різних матеріалів. Учні аналізують запропоновану
або самостійно розроблену технологічну послідовність виготовлення,
відкривають для себе різноманітний і дивовижний світ технологій.
Змістова лінія «Середовище проектування» може реалізовуватися через
такі актуальні теми ІІ розділу «Я — дизайнер» інтегрованого курсу «Дизайн і
технології»:
«Я — стиліст»
«Я — винахідник»
«Мій розклад занять»
«Я планую свій час»
«Дива із вторинних матеріалів»
«Весела фольга» та ін.
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Творче рішення власного задуму під час проектування активізує
ініціативу, спонукає до експериментування, а потім і до можливого
винахідництва.
ІІІ. Змістова лінія «Середовище техніки і технологій» передбачає
розвиток логічного та алгоритмічного мислення, концентрації уваги, точності
рухів, здатності до подолання труднощів, координування дій і взаємодопомоги
у процесі безпосереднього виготовлення виробу.
Учні оволодівають технологіями обробки різних матеріалів, певними
технологічними операціями; розмічають деталі на матеріалі за допомогою
шаблонів, трафаретів або креслярських інструментів та вирізують їх;
застосовують рухомі і нерухомі, роз’ємні і нероз’ємні з’єднання;
удосконалюють технологію виготовлення виробу за потреби; використовують
традиційні та сучасні технології; набувають досвіду раціонального
використання матеріалів, зокрема і вторинних; розвивають відчуття потрібного
часу на виконання технологічних операцій; формують навички організації
робочого місця, безпечної праці з ручними та механізованими інструментами й
пристосуваннями.
Змістова лінія «Середовище техніки і технологій» диференціює
навчальний матеріал за технологічними операціями обробки матеріалів —
згинання, складання, скручування, рвання, згинання, різання, склеювання,
зв’язування, ліплення, намотування, зшивання, пришивання тощо, а також за
видами технології обробки матеріалів — аплікація, квілінг, оригамі, витинанка,
вишивка, шиття, плетіння, мозаїка, ниткографіка, скрапбукінг та ін.
З кожним наступним навчальним роком початкової освіти зміст
технологічної освіти поступово збагачується спектром матеріалів — папір,
картон, глина, полімерна глина, пластилін, солоне тісто, нитки, тканина,
фольга, дріт, тонка жерсть, деревинні матеріали, вторинні матеріали та ін.,
урізноманітненням способів і засобів їх обробки під час виготовлення виробів
— побутових, іграшок, сувенірів, аксесуарів, реквізиту для лялькового театру,
різних свят і заходів, розваг, ігор та ін.
Вироби для виготовлення мають бути посильними, викликати інтерес,
спонукати до відповідального виконання технологічних операцій. Учні
спочатку засвоюють способи виготовлення виробу за поетапними
зображеннями, описом, інструкційними картками або за наслідуванням
вчителя, який показує і роз’яснює, як краще це зробити. В подальшому, з
наростанням досвіду, вони самостійно приймають відповідні рішення для
вирішення нових завдань, пропонують варіанти удосконалення технологічної
послідовності, за якою виготовляють виріб.
Оскільки учні початкової освіти здатні самостійно шукати і вибирати
шляхи розв’язання поставлених завдань, потрібно надавати їм можливість
експериментувати, знаходитися в пошуку рішень, заохочувати активність,
прагнення до самовираження, зокрема стимулюючими запитаннями: «А якщо
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тут зробити ось так?..», «А як ще можна це зробити?..». Також важливо
надавати можливості аналізувати і виправляти зроблені помилки.
Тактильний контакт з матеріалами, деталями виробу, а також можливість
працювати з різними інструментами і пристосуваннями розвивають
психомоторні здібності дитини, так званий «пальчиковий зір», що
безпосередньо впливає на розвиток мозку, функції мови.
Можливість виготовлення, експериментування, контролю, виявлення і
виправлення своїх помилок, дають змогу відчути себе суб’єктами власної
діяльності, здатними самостійно щось майструвати, вирішувати проблеми.
Змістова лінія «Середовище техніки і технологій» може реалізовуватися
через такі актуальні теми ІІІ розділу «Я — майстер» інтегрованого курсу
«Дизайн і технології»:
«Паперові дива»
«Новорічний календар»
«Закладка для улюбленої книжки»
«Картонні дива»
«Пластилінові дива»
«Ліплення з пластиліну і глини»
«Чарівна ниточка» та ін.
Процес перетворення ескізу виробу в реальний художньо-матеріальний
виріб створює ситуацію успіху, творчого піднесення, емоційно-вольовий
стимул до подальшої проектно-технологічної діяльності. А головне — формує
здатність до довгострокової зосередженості, подолання труднощів,
виправлення помилок, доведення справи до завершення, дотримання
технологій в технологічному світі.
Змістова лінія «середовище соціалізації» спрямована на оцінювання і
самооцінювання процесу і результатів власної та спільної проектнотехнологічної діяльності; формування здатності презентувати освітні
результати, обговорювати їх з іншими, ефективно використовувати створені
вироби; реалізацію доброчинної діяльності, гостинності; виконання трудових
дій у побуті, розвиток прагнення якісно облаштовувати свій життєвий простір.
Важливим етапом навчання є формування об’єктивованого оцінювання і
самооцінювання отриманих результатів — художньо-матеріальних виробів,
рівнів сформованості предметної проектно-технологічної компетентності,
міжособистісних взаємин, ставлень. До оцінювання дитячих робіт доцільно
долучати однолітків-експертів, спеціалістів з проектно-технологічної
діяльності. Через спілкування з іншими діти пізнають і оцінюють себе та один
одного, розвивають віру в себе. Оцінюються функціональні, технологічні,
естетичні, економічні показники якості створеного виробу.
Важливим є повага до індивідуального, можливо наївного, бачення
естетичних ознак виробу, суджень. Варто підкреслити, що між здібностями
дитини та продуктами її діяльності існує тісний взаємозв’язок і взаємодія.
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Кожному учневі потрібно дати можливість презентувати результати своєї
проектно-технологічної діяльності, вибрати форму презентації. Це може бути:
виставка індивідуальних та колективних робіт, репортаж, театралізована
вистава, імпровізаційна подорож, гра-естафета, «конвеєр» проектів,
мультимедійна презентація, відеозвіт та ін.
Презентуючи свої вироби, в учнів формується об’єктивована оцінка, вони
розуміють, що створені ними вироби ще не надто високої якості, як у справжніх
майстрів — є над чим працювати.
Водночас вони вже відчувають свій авторський почерк, здатність
створювати не лише копії виробів, але і вносити новизну.
Учитель координує діяльність учнів, може залучати до виконання
колективних проектів старших учнів, батьків, фахівців. Саме у взаємодії з
навколишнім середовищем, оточуючими доброзичливцями учні максимально
проявляють особистісні здібності. Разом з іншими вони виконують доброчинні
проекти, допомагають дітям з особливими потребами, сиротам, хворим,
одиноким людям, українським військовим тощо. Участь у виконанні таких
проектів розвиває здатність бачити довколишні проблеми, проявляти
милосердя, дисциплінованість, самоорганізованість, відповідальність та ін.
Можливість участі у спільній доброчинній та побутовій діяльності під
керівництвом вчителя допомагають учням адаптуватися в реальному мінливому
житті, набувати соціального досвіду, що зумовлює їхню поведінку.
У дружній, партнерській взаємодії активно продукуються ідеї,
вибираються найкращі, приймаються відповідальні рішення, практично
втілюються у виготовлених виробах індивідуально або спільно з по-окремим
розподілом ділянок роботи. Тут розвивається почуття потрібності, корисності,
здатності успішно діяти, приносити радість іншим.
Змістова лінія «Середовище техніки і технологій» може реалізовуватися
через такі актуальні теми IV розділу «Ми — дружні» інтегрованого курсу
«Дизайн і технології»:
«Ми різні, але дружні»
«Ми вдячні»
«Ми підприємливі»
«Ми допитливі»
«Ми дбайливі»
«Я гостинний»
«Я самостійний» та ін.
Проектно-технологічна діяльність як основа реалізації змісту
інтегрованого курсу «Дизайн і технології» має метапредметну, соціокультурну
значущість, тому що здатна переноситись у будь-які інші сфери діяльності
стосовно розв’язання проблем перетворення різних матеріалів та інформації у
форму.
Очікується, що оволодіння змістом інтегрованого курсу «Дизайн і
технології»,
ключовими
і
предметною
проектно-технологічною
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СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
компетентностями дасть можливість учням початкової освіти успішно
адаптуватися і продовжити навчання дизайну і технологій на рівні базової
середньої освіти, а далі, у майбутньому житті, — долучатися до соціальноекономічного життя країни, ініціювати розвиток сфер виробничої діяльності, в
яких вони працюватимуть. Сформовані компетентності забезпечать готовність і
здатність якісно облаштовувати свій життєвий простір, застосовувати набутий
освітній досвід в нових ситуаціях, мобільність і конкурентоздатність на ринку
праці.
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