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Д.В. КОЗЮБЧИК, Н.В. СИМОНОВИЧ 
 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНІЦІАТИВНОСТІ 

ТА ПІДПРИЄМЛИВОСТІ В УЧНІВ 10-11-Х КЛАСІВ НА 

ЗАНЯТТЯХ З ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ» З 

ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ 
 

Зорієнтованість системи освіти на накопичення системи 

знань та їх засвоєння, яку використовували протягом останніх 

десятиліть, в умовах реформування освітнього процесу 

сьогодення перестає бути актуальною. Це відбувається у зв’язку 
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з соціальним замовленням, що вимагає формування особистості, 

здатної до взаємодії з оточуючими з метою виконання 

соціальних, виробничих та економічних завдань. Виконання цих 

завдань потребує істотного посилення самостійної та 

продуктивної діяльності учнів, розвитку особистісних якостей і 

творчих здібностей, умінь самостійно здобувати нові знання та 

розв’язувати проблеми, орієнтуватись у житті суспільства. [5] 

Пріоритетним напрямом в освітньому процесі для 

визначення якостей, необхідних сучасному випускнику, було 

обрано компетентнісний підхід. Його, відповідно до Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти, 

визначають як спрямованість навчально-виховного процесу на 

досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані 

ключова, загальнопредметна та предметна (галузева) 

компетентності.  

Компетентнісний підхід сприяє успішній адаптації учнів у 

соціумі, вирішенню ключових проблем сучасного життя, їх 

професійному самовизначенню. Отже, ключові компетентності є 

необхідними для життєдіяльності людини та пов’язані з її 

успіхом у суспільстві в умовах реформування. [1] 

За визначенням, поданим у Програмі розвитку ООН у 

межах проєкту «Освітня політика та освіта “рівний-рівному”», 

ключова компетентність – це об’єктивна категорія, що фіксує 

суспільно визначений комплекс певного рівня знань, умінь, 

навичок, ставлень, які можна застосувати у сфері діяльності 

людини [3].  

Особливу роль у підготовці майбутнього покоління до 

подальшого життя відіграє формування у випускника готовності 

до інноваційної діяльності. Це означає, що разом з атестатом 

про середню освіту учні будуть отримувати розвинене критичне 

мислення, комунікативні навички та навички діяльності в 

команді. Це допоможе їм вдало побудувати власну кар’єру.  

У проєкті концепції «Нової української школи» також 

виділяється десять ключових компетентностей, серед яких 

восьмою є підприємливість: уміння генерувати нові ідеї, 

ініціативи та втілювати їх у життя задля підвищення як власного 
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соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і 

держави [2].  

Компетентність «Ініціативність і підприємливість» означає 

здатність особи втілювати задуми в життя. Вона охоплює такі 

аспекти, як креативність, потяг до інновацій і вміння ризикувати, а 

також здатність планувати заходи і реалізувати їх [5]. 

Не всі теми, які розглядають на навчальних заняттях, 

можна подати крізь призму змісту, що формує ініціативність і 

підприємливість. Цю компетентність можна розвивати через 

провідні форми навчальної діяльності, тобто через ті методи, що 

спонукатимуть учня бути ініціативним, активним, 

комунікабельним, відповідальним, передбачливим, відважним. 

Ці форми відображають новий діяльнісний підхід до навчально-

виховного процесу, що має замінити трансляторне навчання.  

На нашу думку формуванню таких компетентностей як 

ініціативність та підприємливість найкращим чином сприяють 

інтерактивні технології навчання. 

Інтерактивне навчання − співнавчання, взаємонавчання 

(парне, групове, колективне, навчання у співпраці), де вчитель і 

учень є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання. Учні 

вчаться бути демократичними, спілкуватися з товаришами, 

критично мислити, поважати думку інших, приймати рішення. [4] 

Дослідники поділяють усі інтерактивні технології на 

чотири групи залежно від мети уроку та форм організації 

навчальної діяльності учнів: 

Інтерактивні технології кооперативного навчання. 

Інтерактивні технології колективно-групового навчання. 

Технології ситуативного моделювання. 

Технології опрацювання дискусійних питань [4]. 

Кооперативне навчання – це форма організації навчання в 

малих групах учнів, об’єднаних спільною навчальною метою. 

Основні ознаки кооперативної групової роботи: 

1. Поділ класу на групи для досягнення конкретного 

навчального результату. 

2. Склад груп змінюється залежно від змісту і характеру 

навчальних завдань. 
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3. Завдання, які виконує група, можуть бути: 

- за складністю однаковими або різними; 

- за метою і змістом однаковими; 

- за змістом взаємодоповнюючими або послідовно 

пов’язаними із завданнями інших груп за логікою матеріалу, що 

дозволяє вивчити проблему з різних боків; 

- за способом виконання різними або однаковими. 

4. Завдання мають виконуватися так, щоб можна було 

врахувати й оцінити індивідуальний внесок кожного члена 

групи й групи в цілому. 

Кількість членів групи (оптимальна) – 3-5 осіб. Якщо в 

групі 2 учні, робота називається парна [4]. 

У процесі вивчення технологій, групова і парна робота 

організовується, як на уроках засвоєння, так і на уроках 

застосування знань, умінь та навичок. Це може бути як частина 

уроку, так і спеціальний урок, і відбуватися відразу після 

викладу вчителем нового матеріалу, на початку нового уроку 

замість опитування, на спеціальному уроці присвяченому 

застосуванню знань, умінь та навичок, або бути частиною 

узагальнюючого уроку. 

Отже, використання технології кооперативного навчання 

на заняттях «Технології» допомагає якнайповніше 

зреалізовувати принципи компетентнісної освіти, оскільки 

програмує набуття кожним суб’єктом діяльнісних умінь у 

взаємозв’язку із загально-пізнавальними, креативними й 

естетико-етичними, сприяє розвитку узагальнених способів 

пізнавальної й творчої діяльності, визначенню учнем своєї 

перспективи та реалізації індивідуальної траєкторії 

особистісного зростання.  
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О.П. МОРОЗ, М.С. ЯНЦУР 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРЕДМЕТНО-

ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ 

СТАРШИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ 

«ТЕХНОЛОГІЇ»  
 

У сучасних умовах особливу роль у формуванні 

особистості майбутнього громадянина країни відіграє 

компетентнісний підхід у системі освіти, що передбачено 

Державним стандартом базової і повної середньої освіти [1]. 

Використання компетентнісного підходу в системі освіти 

залежить не від економічного зростання в державі, а, передусім, 

від рівня всебічної розвиненості та освіченості особистості. 

Тому важливим постає завдання формування проєктно-

технологічної компетентності, як здатності учнів застосовувати 

знання, уміння та особистий досвід у предметно-

перетворювальній діяльності, що буде сприяти їх гармонійному 

розвитку [1]. І центральним тут виступає технологічна освіта 

школярів. Зазначена мета досягається шляхом залучення учнів 

на уроках технологій до проєктної діяльності як провідного 

засобу розвитку і навчання учнів, формування у них здатності 

до самостійного навчання, оволодіння засобами сучасних 

технологій, умінь конструювати власний процес пізнання і на 
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