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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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практиці реалізувати заплановане.  

Таким чином, основою проєктно-технологічної 

компетентності є предметно-перетворювальна діяльність, яку 

можна виділити як окрему компетентність, суттєвою рисою якої 

є цілепокладання. Тому предметно-перетворювальна 

компетентність – це притаманна тільки особі здатність творити 

нові цінності, котрі є способом її самовираження і можлива 

лише за умови цілепокладальної активності свідомості та питань 

суспільно-історичної діяльності. Розпочинається формування 

елементів предметно-перетворювальної компетентності ще з 

дитячого садочка і продовжується в початковій та основній 

школі. В старшій школі розвиток цієї компетентності в учнів 

відбувається в процесі профільного навчання та вивчення 

предмету «Технології». При цьому учні створюють і реалізують 

власний проєкт в різноманітних формах. На основі цього і 

побудована програма предмету «Технологія», основною метою 

якого має стати не сума знань про певну технологію чи наперед 

визначені способи діяльності для їх вивчення і відтворення, а 

формування в них здатності до самостійного конструювання цих 

знань і способів діяльності через призму їх особистісних якостей, 

життєвих та професійно зорієнтованих намірів, самостійного 

набуття ними досвіду у вирішенні практичних завдань [3].  

З’ясовано, що в сучасній педагогічній науці приділено 

значну увагу теоретичним аспектам предметно-

перетворювальної компетентності, їх складовим компонентам та 

особливостям. Ряд педагогів пропонують на уроках технологій 

формувати предметно-перетворювальну компетентність в 

процесі використання різноманітних освітніх технологій, 

особливо інтерактивних, які, на їх думку, передбачають цікавий 

для учнів процес виготовлення виробів. Також, пропонуються 

використовувати завдання, які спонукають до пошуку 

особистісно-значущих для учнів результатів. [2].  

До основних завдань організації предметно-

перетворювальної діяльності учнів, в процесі якої формується 

відповідна компетентність, за О.М. Коберником, належать:  
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1) оволодіння школярами основними сферами життєдіяльності 

сучасної людини;  

2) турбота про здоров’я і домашній побут;  

3) виховання бережливого ставлення до результатів праці людей;  

4) вміння переборювати труднощі, завершувати розпочату 

справу;  

5) формування звички щоденно виконувати певні трудові 

доручення;  

6) охорона природи і навколишнього середовища;  

7) збереження і примноження художніх, наукових, технічних 

цінностей;  

8) ознайомлення з масовими професіями [2]. 

В старшій школі центральною ланкою розвитку 

предметно-перетворювальної компетентності виступає предмет 

«Технології», який вивчається за спеціальною програмою, котра 

включає десять навчальних модулів. І кожен з них має своє 

змістовне наповнення. Розглянемо зміст предметно-

перетворювальної компетентності учнів старших класів на 

прикладі навчального модуля «Техніки декоративно-ужиткового 

мистецтва», виділивши в ній наступні компоненти: 

знання: технологій і технік створення виробів та їх історію; 

значення символів притаманних видам декоративно-

ужиткового мистецтва; традицій використання кольорової 

гами під час виготовлення виробів; творчості народних 

майстрів України та майстрів інших народів, що проживають 

в Україні; структурних елементів власного проєкту; чинників, 

які впливають на якість виконаної роботи за технологією; 

переліку інструментів та пристосувань необхідних для 

виготовлення виробів відповідною технологією; іноземної 

термінології в декоративно-ужитковому мистецтві; 

вміння: застосовувати методи проєктування для створення 

виробів; добирати матеріали, інструменти та пристосування 

необхідні для виготовлення виробу; визначати необхідну 

кількість матеріалів; виготовляти виріб з дотриманням 

народних традицій (форма, кольорове рішення, символи); 
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дотримуватись послідовності виготовлення виробу та 

безпечної праці при виконанні технологічних операцій; 

розраховувати вартість виробу; 

цінності: шанування традицій свого народу; шанобливе 

ставлення до творчості народних майстрів; усвідомлення 

необхідності збереження народних традицій, як 

автентичності народу та зв'язку поколінь; обґрунтування 

обраних технологій, які забезпечують якісне виконання 

проєкту. [3] 

Розробляючи і впроваджуючи нові технології в процес 

розвитку предметно-перетворювальної компетентності учнів 

старших класів, слід подбати про те, щоб змінити їх ставлення до 

праці, стимулювати позитивну мотивацію й прагнення займатися 

предметно-перетворювальною діяльністю з повною віддачею сил 

і творчості, забезпечити ситуацію успіху для кожного 

старшокласника. Одним із ефективних засобів розвитку 

предметно-перетворювальної компетентності школярів можуть 

бути інформаційно-комунікаційні технології. Тому в подальшому 

планується розробити методику розвитку предметно-

перетворювальної компетентності в учнів старшої школи при 

вивченні предмету «Технології» з використанням ІКТ та 

перевірити її ефективність в закладах загальної середньої освіти. 
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