
Сучасна парадигма 
технологічної освіти у 
загальноосвітній школі

Консультант 

Центру професійного 

розвитку

«Освітня траєкторія» 

Бойко І.М.



Освітня галузь 
«Технології»



Нормативні документи 
щодо організованого початку 

нового 2021/2022 навчального року

- Лист Міністерства освіти і наук України від 19 серпня 2022 р.

№1/9530-22 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо

організації освітнього процесу та викладання навчальних

предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023

навчальному році»;

- Лист ІМЗО від 15.08.2022 № 22.1/10-1080 “Методичні

рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної

середньої та позашкільної освіти у 2022/2023 навчальному

році”»

- Лист Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2022 р.

№ 1/9105-22 «Щодо організації виховного процесу в закладах

освіти у 2022/2023 н. р.»

- Державна служба України з надзвичайних ситуацій № 03-

1870/162-2 від 14.06.2022 року «Про організацію укриття

працівників та дітей у закладах освіти»

- Постанова МОЗ від 06.09.2021 р. №10 “Про затвердження

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період

карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби

(COVID-19)”



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ В ШКОЛАХ У 2022/2023 

НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

https://mon.gov.ua/ua/news/metodichni-

rekomendaciyi-shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-

shkolah-u-20222023-navchalnomu-roci

Інструктивно-методичні рекомендації

щодо організації освітнього процесу та викладання
навчальних предметів у закладах загальної середньої
освіти у 2022/2023 навчальному році:

технології, трудове навчання, креслення

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/
metodichni%20recomendazii/2022/08/20/01/Dodatok.11.tekh
nolohiyi.trudove.navchannya.kreslennya.20.08.2022.pdf

https://mon.gov.ua/ua/news/metodichni-rekomendaciyi-shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-shkolah-u-20222023-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/metodichni-rekomendaciyi
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2022/08/20/01/Dodatok.11.tekhnolohiyi.trudove.navchannya.kreslennya.20.08.2022.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2022/08/20/01/Dodatok.11.tekhnolohiyi.trudove.navchannya.kreslennya.20.08.2022.pdf


Типові освітні програми

• Типові освітні програми, навчальні програми,

модельні навчальні програми для закладів загальної

середньої освіти розміщені на офіційному веб-сайті

МОН на сторінці «Загальна середня освіта» в рубриці

«Освітні програми»

Модельні навчальні програми для 5-9 класів 

Нової української школи 

(запроваджуються поетапно з 2022 року)

Технологічна освітня галузь

• Технології 5-6 кл. Кільдеров та ін.

• Технології 5-6 кл. Терещук та ін.

• Технології 5-6 кл. Туташинський.

• Технології 5-6 кл. Ходзицька та ін.

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Tehnol.osv.gal/Tekhnol.5-6-kl.Kilderov.ta.in.14.07.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Tehnol.osv.gal/Tekhnol.5-6-kl.Tereshchuk.ta.in.14.07.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Tehnol.osv.gal/Tekhnol.5-6-kl.Tutashinskiy.14.07.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Tehnol.osv.gal/Tekhnol.5-6-klas.Khodzytska.ta.in.14.07.pdf


Типові освітні програми

• Типові освітні програми, навчальні програми,
модельні навчальні програми для закладів загальної
середньої освіти розміщені на офіційному веб-сайті
МОН на сторінці «Загальна середня освіта» в рубриці
«Освітні програми»

Навчальні програми для 6-9 класів

- Трудове навчання

Навчальні програми для 10-11 класів

• Технології (Профільний рівень)

• Креслення (Рівень стандарту)

Навчальні програми курсів за вибором факультативів

Типові освітні програми

Міжгалузеві інтегровані курси

• Робототехніка. 5–6 кл. Сокол, Ченцов.

• SТEM 5-6 кл. Бутурліна, Артєм’єва.

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/2-trudove-navchannya-5-9.doc
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/texnologiyi-profilni.zip
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/11/1.doc
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-kursiv-za-viborom-fakultativiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/tipovi-osvitni-programi-dlya-2-11-klasiv
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Mizhhal.intehr.kursy/Robototekhn.5-6.kl.Sokol.Chentsov.04.10.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Mizhhal.intehr.kursy/STEM.5-6.kl.Buturlina.Artyemyeva.04.10.pdf


З Переліком навчальної літератури та навчальних програм,

що мають грифи «Рекомендовано Міністерством освіти і

науки України», «Схвалено для використання в освітньому

процесі» або висновок «Схвалено для використання в

загальноосвітніх навчальних закладах» можна

ознайомитися на офіційному сайті Державної наукової

установи «Інститут модернізації змісту освіти»

Навчальні програми, основні підручники, 

методична література

Технології

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NyRYEKgeQ4T

5BE68La-s2gn0q2MPyIWSWx-Vdw-zmA/edit#gid=1364288724

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NyRYEKgeQ4T5BE68La-s2gn0q2MPyIWSWx-Vdw-zmA/edit#gid=1364288724


З переліком підручників та їх електронними версіями можна ознайомитися на сайті ДНУ

«Інститут модернізації змісту освіти» на сторінці електронної бібліотеки за покликанням

https://cutt.ly/DyAqLI9 та на Сайті «Освітньої траєкторії»

http://otd.dniprorada.gov.ua/category/profesiyni-spilnoty/mystetska/tekhnolohichna/tekhnolohii-

obsluhovuiucha-ta-tekhnichna-pratsi/korysni-osvitni-onlayn-resursy-tekhnolohii-

obsluhovuiucha-ta-tekhnichna-pratsi/ .

Кожен із підручників, відповідаючи типовим освітнім програмам, представляє авторську

модель інтегрованої мистецької освіти (тематизм, твори для сприймання і творення,

система завдань тощо). Для реалізації педагогічних завдань вчитель може

використовувати різний мистецький контент та методичний інструментарій, зокрема який

не охоплено змістом підручника. Тому наголосимо, основним нормативним документом,

що визначає зміст та вимоги освіти в закладі освіти є типова освітня програма, а

підручник – один з педагогічних засобів (з-поміж багатьох інших), що допомагає

розв’язувати освітні завдання, визначені програмою.

Підручники
«Трудове навчання», 

«Технології», 
«Обслуговуюча праця», 

«Технічна праця»

https://cutt.ly/DyAqLI9
http://otd.dniprorada.gov.ua/category/profesiyni-spilnoty/mystetska/tekhnolohichna/tekhnolohii-obsluhovuiucha-ta-tekhnichna-pratsi/korysni-osvitni-onlayn-resursy-tekhnolohii-obsluhovuiucha-ta-tekhnichna-pratsi/


• Сайт «Освітньої траєкторії»

• https://www.youtube.com/watch?v=_7N-VNWElt4

Освітянська АРТ-резиденція

«Мої думки про Україну»

• Сайт «Освітньої траєкторії»

• https://otd.dniprorada.gov.ua/estetychnyy-kouch/

Міський інноваційний методичний 
марафон «Шлях до педагогічної 
майстерності»

• Сайт «Освітньої траєкторії» http://otd.dniprorada.gov.ua/2881-2/

Міський педагогічний вернісаж 

«Я – вчитель! І цим пишаюся!»

Освітні проєкти

http://otd.dniprorada.gov.ua/dniprovskyy-miskyy-proiekt-tvorchiy-kvest-marafon/
https://otd.dniprorada.gov.ua/estetychnyy-kouch/
http://otd.dniprorada.gov.ua/vpershe-v-ukraini-festyval-art-stream-dnipro-vidbulas-persha-tvorcha-maysterka-z-pidhotovky-festyvaliu/


Освітні проєкти

• Сайт «Освітньої траєкторії»

• http://otd.dniprorada.gov.ua/pidvedennia-pidsumkiv-miskoi-aktsii-oberih-
shcho-zakhystyt-mene-ta-nashu-ukrainu/

Дніпровський міський проєкт

«Творчій квест-марафон»

• Сайт «Освітньої траєкторії»

• http://otd.dniprorada.gov.ua/marafon-shchodo-realizatsii-dniprovskoho-
proiektu-pochatkovoi-tekhnichnoi-tvorchosti-dnipro-misto-inzheneriv-2/

Дніпровський міський освітній конкурс з 
початкового технічного моделювання 
«Дніпро – місто моєї мрії»

• Сайт «Освітньої траєкторії»

• http://otd.dniprorada.gov.ua/prezentatsiia-dniprovskoho-proiektu-vidchuy-
dnipro-miniatiurnykh-skulptur/

Мистецький педагогічний челендж
«Пізнай Дніпро»

http://otd.dniprorada.gov.ua/pidvedennia-pidsumkiv-miskoi-aktsii-oberih-shcho-zakhystyt-mene-ta-nashu-ukrainu/
http://otd.dniprorada.gov.ua/marafon-shchodo-realizatsii-dniprovskoho-proiektu-pochatkovoi-tekhnichnoi-tvorchosti-dnipro-misto-inzheneriv-2/
http://otd.dniprorada.gov.ua/vpershe-v-ukraini-festyval-art-stream-dnipro-vidbulas-persha-tvorcha-maysterka-z-pidhotovky-festyvaliu/


Дніпровський міський проєкт

«Творчій квест-марафон»

Вересень 2022 р. 

«Осінні прикраси»,

«Нагодую всю країну!»

Жовтень 2022 р. 

«Для здоров’я та відпочинку» 

Листопад 2022 р. 

«Слава тобі, захиснику України!» (А-6)

Грудень 2022 р. 

«Вітання зі святом»



Дніпровський міський проєкт

«Декоративно-вжиткове 

мистецтво країн Світу»

Вимоги до практичних робіт:

- Презентація обсягом 10-15 слайдів;

- Розгорнута демонстрація культурних надбань однієї країни з 

одного виду або жанру мистецтва;

- Ілюстративний матеріал 2/3 слайда та текстовий супровід 1/3 

слайду;

- 1-2 слайди зразків дитячої творчості;

- Слайд-шоу виконується у музичному супроводі



Учнівські олімпіади

Теоретичне завдання

Розв'язання тестових завдань (онлайн)

Практичне завдання

Виконання практичної роботи відповідно отриманим 

тематики, схемам та кресленням

Домашнє завдання

Виконання мініатюри в обраній техніці 

«Слава тобі, захиснику України!» (А-6)



Бажаємо у 2022 – 2023 

навчальному році отримати 

задоволення від сумісної роботи


