
 

Методичні рекомендації  

щодо навчання змісту технологічної освітньої галузі (5 клас) 

у 2022-2023 навчальному році 

 

 З огляду на існуючу загрозу здоров’ю учасників освітнього процесу 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації та оголошення в Україні 

воєнного стану, згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 

«Про введення воєнного стану в Україні» та листа Міністерства освіти і науки 

України від 04.04.2022 № 1/3872-22 «Про методичні рекомендації «Перша 

психологічна допомога. Алгоритм дій», надзвичайно важливо гнучко підходити 

до організації освітнього процесу так, щоби він був комфортним для учнів. 

 На виконання Указу Президента  Володимира Зеленського від 16.03.2022  

№ 1432022 «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України» 

(http://surl.li/crgsu) [11],  щоранку о 9.00 варто долучатися до 

загальнонаціональної хвилини мовчання,  з метою вшанування пам'яті, 

громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного 

подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту 

державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних 

громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти 

України.   

 Організація освітнього процесу з технологічної освітньої галузі залежить 

від безпекової ситуації в кожному населеному пункті. У разі оповіщення 

сигналу «Повітряна тривога», учителю необхідно забезпечити безумовне 

переривання освітнього процесу, що здійснюється в майстерні. Учні, у 

супроводі вчителя мають організовано переходити  до споруд цивільного 

захисту та перебувати  в них до скасування «Тривоги». Після відбою сигналу 

«Тривога» усім учасникам освітнього процесу необхідно організовано 

повернутися до майстерні та вчителю –  скорегувати навчальну діяльність, із 

урахуванням психологічного стану дітей. 

 Відповідно до Постанови заступника Міністра охорони здоров’я – 

Головного державного санітарного лікаря України від 06.09.2021 № 9 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладів освіти на період карантину у 

зв´язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)», рекомендуємо 

забезпечити проведення уроків «Технології» з дотриманням законодавства 

України в частині запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби    COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та 

послідовності дій. 

 Зміст технологічної освітньої галузі у 5-х класах нової української  школи 

у 2022-2023 навчальному році реалізовуватиметься відповідно до вимог 

Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 898 [1].  

Метою технологічної освітньої галузі є реалізація творчого потенціалу 

учня, формування критичного та технічного мислення, готовності до зміни 

навколишнього природного середовища без заподіяння йому шкоди засобами 

https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/86227/
https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/86227/
https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/86227/
https://www.president.gov.ua/documents/1432022-41729
http://surl.li/crgsu


 

сучасних технологій і дизайну, здатності до підприємливості та інноваційної 

діяльності, партнерської взаємодії, використання техніки і технологій для 

задоволення власних потреб, культурного та національного самовираження [1]. 

Досягнення мети технологічної освітньої галузі забезпечується шляхом 

формування ключових компетентностей та наскрізних умінь, визначених 

Державним стандартом базової середньої освіти [1]. 

Компетентнісний потенціал технологічної освітньої галузі та її базові 

знання відображені в додатку 11 Державного стандарту, а також у додатку 12 

«Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів у технологічній освітній 

галузі» [1], відповідно до яких учень, за результатами навчання в межах 

технологічної освітньої галузі: 

– формулює ідею і втілює задум у готовий продукт за алгоритмом 

проєктно-технологічної діяльності; 

– творчо застосовує традиційні і сучасні технології декоративно-

ужиткового мистецтва; 

– ефективно використовує техніку, технології і матеріали без заподіяння 

шкоди навколишньому середовищу; 

– турбується про власний побут, задоволення власних потреб і потреб 

інших осіб. 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів технологічної 

освітньої галузі складаються з таких компонентів: 

–  групи результатів навчання учнів, що охоплюють споріднені загальні 

результати; 

–  спільні для всіх рівнів загальної середньої освіти загальні результати 

навчання учнів, через які реалізується компетентнісний потенціал галузі; 

–  конкретні результати навчання учнів, що визначають їх навчальний 

прогрес за освітніми циклами; 

–  орієнтири для оцінювання, на основі яких визначається рівень 

досягнення учнями результатів навчання на завершення відповідного циклу. 
 Під час дистанційного навчання вчителі мають вжити заходів щодо 

виконання календарно-тематичних планів із додержанням вимог Державних 

стандартів освіти засобами використання технологій дистанційного навчання 

та, за потреби, ущільнення відповідного матеріалу (на розсуд учителя) з 

організацією повторення окремих тем на початку очного навчання та 

завершення розпочатих проєктів [1]. Під час організації дистанційного 

навчання варто користуватися інструментами комунікації (платформи Skype, 

Zoom і електронна пошта) та зворотного зв’язку, які сприяють незалежному 

навчанню. Плануючи онлайн уроки, варто пам’ятати що кожна активність 

онлайн  потребує більше часу, ніж у майстерні. Розпочинати онлайн навчання, 

не варто з виконання складних проєктів. Наголошуємо на необхідності надання 

вчителями чітких покрокових інструкцій з візуальною підтримкою 

(ілюстративний матеріал) під час проведення навчальних занять. Під час 

онлайн-навчання вчителям варто проводити консультації з учнями, інтегровані 

уроки, навчальні заняття-бесіди, майстер-класи та творчі заняття.  

Дистанційне навчання в умовах воєнного стану потребує від учителів 



 

організації якісного освітнього процесу з використанням мультимедійних 

засобів, уміння мотивувати учнів, підтримувати психологічно (лист 

Міністерства освіти і науки України від 06.03.2022 № 1/3371-22 «Про 

організацію освітнього процесу») [6]. 

Звертаємо увагу, що методичні рекомендації щодо особливостей 

організації діяльності закладів загальної середньої освіти у форматі 

дистанційної взаємодії між учасниками освітнього процесу розміщено на сайті 

Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

(http://www.soippo.edu.ua/images/) [2]. Матеріали містять поради, посилання на 

інтернет ресурси, приклади змістового моделювання. 

Державним стандартом передбачено, що учні мають опанувати базові 

знання технологічної освітньої галузі за такими напрямами: проєктування, 

основи графічної грамотності, технології виготовлення виробу, оцінювання та 

презентація результатів, декоративно-ужиткове мистецтво, сучасна техніка та 

технології, самозарадність у побуті.  

Шляхи досягнення результатів учитель визначає відповідно до 

матеріально-технічних можливостей навчальної майстерні, інтересів і 

здібностей учнів, власної фахової підготовки. 

Учителі мають академічну свободу у виборі програми. Учитель здійснює 

вибір модельних навчальних програм для закладів загальної середньої освіти, 

яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2021 № 795). З текстами 

модельних навчальних програм технологічної освітньої галузі та їх 

авторськими презентаціями можна ознайомитися за покликанням: 

(http://surl.li/bqzuw) [10], з електронними версіями підручників 

(http://surl.li/jgdy) [5]. На основі обраної програми, учитель моделює навчальний 

процес (формує змістове наповнення відповідно до актуальних потреб і 

матеріально-технічних ресурсів закладу освіти, інтересів, можливостей і 

здібностей учнів). 

Для реалізації змісту технологічної освітньої галузі в Типовому 

навчальному плані для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти у  

5 класі визначено кількість годин на навчальний рік: мінімальна – 35, 

рекомендована – 70 та максимальна – 105. Заклад загальної середньої освіти 

самостійно визначає кількість навчальних годин на вивчення технологічної 

освітньої галузі у межах заданого діапазону. 

Модельні програми є універсальними і не мають чітко вираженої 

ґендерної спрямованості [7].   

Акцентуємо увагу, що відповідно до Порядку поділу класів на групи при 

вивченні окремих предметів у закладах загальної середньої освіти (наказ 

Міністерства освіти і науки від 08.04.2016 № 401 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128») клас 

може поділятися на групи технічних і обслуговуючих видів праці. Це 

відбувається за бажанням учнів. Рекомендуємо, для класів, які не поділяються 

на групи з технічних і обслуговуючих видів праці, реалізовувати проєктну 

діяльність за двома основними (зазначеними в програмі) технологіями. 

http://www.soippo.edu.ua/images/
http://surl.li/bqzuw
http://surl.li/jgdy


 

Календарно-тематичне та поурочне планування  здійснюється вчителем у 

довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних 

джерел інформації тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення 

календарно-тематичного плану та поурочних планів-конспектів є 

індивідуальною справою вчителя. 

Рекомендуємо вчителям «Технології» користуватися мультимедійною 

базою ресурсів (відео, дидактичні матеріали, інструменти тощо): 

– навчальне відео: від контент-плану до реалізації в технологічній освіті. 

(https://www.youtube.com/watch?v=xi3r_4ijFVo); 

– доповнена реальність на заняттях із кулінарії (https://bodia.online); 

– майстер-класи за напрямом декоративно-ужиткового мистецтва 

(http://surl.li/cmmes);  

–  рукоділля всього світу (http://surl.li/cpqce);  

–  світ творчості та ідей (лабораторія технологій) (http://surl.li/cpqch). 

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту», 

кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, 

не дискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його навчання, 

незалежно від виду та форми  здобуття ним освіти [3].  

Навчання відбувається за допомогою формувального оцінювання. 

Оцінюванню підлягають очікувані результати навчання у формі освітніх 

продуктів [8], які учні створюють у процесі навчальної діяльності: 

– зовнішні освітні продукти – самостійно створені та презентовані 

вироби, послуги, результати практичних робіт, проєктів тощо; 

– внутрішні освітні продукти – особистісні якості й здібності, знання, 

уміння, освоєні способи діяльності, індивідуальний рівень сформованості 

компетентностей тощо.  

Створені в навчальній діяльності особистісні зовнішні освітні продукти 

дають змогу здійснити підсумкове оцінювання, оцінити внутрішні особистісні 

зміни й здобутки учня, його рівень володіння способами проєктно-

технологічної діяльності.  

Формувальне та підсумкове оцінювання орієнтовані на виявлення 

поступу учнів у досягненні очікуваних результатів навчання [9]. 

Підсумкове оцінювання здійснюється наприкінці кожного семестру, 

навчального року та, за потреби, – наприкінці кожного розділу/модуля/проєкта 

програми. Воно є частиною формувального оцінювання та відображається у 

формі бальної оцінки.  

Важливим фактором в оцінюванні залишається не тільки якість, а й 

ступінь готовності спроєктованого виробу. Не менш важливі функціональність, 

естетичність, значущість виробу для учня. 

У реалізації навчальних проєктів, виготовленні виробів учнями важливу 

роль відіграє матеріально-технічне забезпечення. Для організації ефективного 

навчання, закладам освіти необхідно вибирати сучасне обладнання, 

пристосування та матеріали [3]. У разі відсутності таких умов, доцільно 

змістити акцент з практичного (технологічного) на інформаційно-пошукове, 

дослідницьке спрямування проєктів. 

https://www.youtube.com/watch?v=xi3r_4ijFVo
https://bodia.online/
http://surl.li/cmmes
http://surl.li/cpqce
http://surl.li/cpqch


 

Відповідно до Закону України «Про освіту» (https://zakon.rada.gov.ua), 

необхідно оновити не лише зміст освіти, а й матеріально-технічне оснащення 

майстерень, організувати сучасне безпечне освітнє середовище з урахуванням 

вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку 

дітей, їхніх особливих освітніх потреб [4]. Організація нового освітнього 

середовища передбачає оновлення матеріально-технічного оснащення, 

упровадження сучасних освітніх методик та технологій в освітній процес, 

широке використання ІК-технологій, мультимедійних засобів навчання. 
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