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Abstract 
The article highlights the main scientific and methodological approaches to the development and implemen-

tation of the content of the educational field «Technology”, which is presented in the Standard educational program 

of primary education of children with intellectual and complex developmental disabilities. The program is devel-

oped in accordance with the Concept of the New Ukrainian School. The main purpose of technological education 

in primary school for children with complex developmental disorders, methodological approaches and principles 

of program construction are presented. The program defines the relevant content of labor training, specifies the 

requirements for specific expected learning outcomes (subject-oriented competencies). The pedagogical technol-

ogy of realization of the new content of education in special educational institutions is presented. 

Анотація 

У статті висвітлено основні науково-методичні підходи щодо розроблення та реалізації змісту освіт-

ньої галузі «Технології», яка представлена у Типовій освітній програмі початкової освіти дітей з інтелек-

туальними та комплексними порушеннями розвитку. Програму розроблено відповідно Концепції Нової 

української школи. Обґрунтовано та представлено основну мету технологічної освіти у початковій школі 

для дітей комплексними порушеннями розвитку, методичні підходи та принципи побудови програми. У 

програмі визначено відповідний зміст трудового навчання, вказано вимоги до конкретних очікуваних ре-

зультатів навчання (предметно-орієнтовані компетентності). Також представлено педагогічну технологію 

реалізації нового змісту навчання у спеціальних закладах освіти.  
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Реформування змісту освіти в Україні зумо-

вило зміну пріоритетів щодо інтеграції дітей з осо-

бливими освітніми потребами у сучасне суспільс-

тво, відображених в Національній доктрині розви-

тку освіти України у ХXI столітті, які спрямовані 

на вдосконалення змісту, методів, форм навчання, 

активізацію самостійної трудової діяльності учнів 

на основі здійснення раціональних змін у структурі 

освітнього процесу дітей з особливими освітніми 

потребами.  

Одним із стратегічних напрямів сучасної 

освіти є удосконалення системи навчання дітей з 

комплексними порушеннями розвитку в умовах 

освітніх трансформацій [1]. Ще більшої актуально-

сті набуває проблема трудового навчання таких ді-

тей, оскільки саме підготовленість до трудової дія-

льності набуває особливого значення з метою їх-

ньої соціалізації, адаптації та інтеграції у 

суспільство. Дослідження окресленої проблема-

тики привертає все більше уваги вітчизняних та за-

рубіжних дослідників. 

Питанням навчання дітей означеної категорії 

присвячено сучасні вітчизняні дослідження (Н. Ба-

бич, К. Глушенко, Н. Гладких, Л. Вавіна, Н. Малю-

хова, А. Лапін, О. Чеботарьова) та дослідження за-

рубіжних авторів (F. Hill, D. Fischer, Н. Barth, G. 

Sondersorge та ін). 

Діти із комплексними порушеннями – особ-

лива категорія, серед яких виділяють такі групи ді-

тей: з порушеннями двох сенсорних систем – зору 

та слуху; з порушеннями слуху та інтелекту; з по-

рушеннями зору та інтелекту; з порушеннями опо-

рно-рухового апарату та інтелекту; з множинними 

порушеннями, які поєднують сенсорні, опорно-ру-

хові, інтелектуальні і мовленнєві порушення та ін. 

Поєднання декількох порушень значно більшою мі-

рою негативно впливає на розвиток цих дітей, ніж 

дітей з одинарним порушеннями психофізичного 

розвитку. Їхнє навчання здійснюється здебільшого 

у спеціальних навчальних закладах з урахуванням 

ступеня ураження інтелектуальної, мовленнєвої, 

аналізаторної, опорно-рухової сфер розвитку, про-

явів того чи іншого порушення (М. Жигорєва, І. Ле-

вченко, В. Лубовский, І. Марковська, О. Мастю-

кова, А. Мещеряков, М. Певзнер, Т. Розанова та 

ін.).  

Особливу увагу науковців та практиків приве-

ртає проблема трудового навчання школярів із ком-

плексними порушеннями розвитку, у яких поєдну-

ються порушення опорно-рухового апарату (ДЦП) 

та порушення інтелектуального розвитку. Складне 

неврологічне захворювання внаслідок раннього 

ураження центральної нервової системи у поєд-

нанні з порушеннями інтелектуального розвитку 

спричиняє складну структуру порушення – поєд-

нання порушень рухових, інтелектуальних, мовлен-

нєвих функцій (Л. Данилова, М. Іпполітова, І. Лев-

ченко, І. Мамайчук, О. Мастюкова, О. Приходько, 

О. Романенко, К. Семенова, Н. Симонова, Л. Хан-

зерук, А. Шевцов та ін.).  

В умовах запровадження концепції Нової укра-

їнської школи виникає потреба в зміні старої пара-

дигми трудового навчання учнів з порушеннями 

опорно-рухового апарату та інтелекту на компетен-

тнісно орієнтоване навчання. Провідним у реаліза-

ції технологічного навчання школярів є компетент-

нісний підхід, спрямований на формування необ-

хідних практичних знань, життєвих 

компетентностей (Н. Бібік, Л. Ващенко, І. Єрмаков, 

І. Зимня, О. Овчарук, Л. Парамонова, О. Пометун, 

О. Савченко, А. Хуторський та інші). Компетентні-

сний підхід визначає спрямованість освітнього про-

цесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно 

підпорядковані компетентності учнів: ключові, 

предметні та життєва [4].  

Трудове навчання в початкових класах спеціа-

льної школи – це складова загальної системи підго-

товки учнів до самостійної трудової та побутової 

діяльності. Поряд з іншими навчальними предме-

тами, трудове навчання є важливим засобом розу-

мового, фізичного, морального, естетичного вихо-

вання та корекції недоліків психофізичного розви-

тку розумово відсталих дітей . 

Оновлення змісту освітньої галузі «Техноло-

гії» відображено в новій Типовій освітній програмі 

навчання учнів з інтелектуальними та комплекс-

ними порушеннями розвитку [2].  

Метою освітньої галузі «Технології» є форму-

вання і розвиток в учнів технологічної, інформа-

ційно-комунікаційної та основних компетентнос-

тей. Для досягнення зазначеної мети передбача-

ється здійснення таких завдань:  

- формування уявлень про предметно-перетво-

рювальну діяльність людини, про світ професій, 

шляхи отримання, зберігання інформації та спо-

соби її обробки; формування здатності до усвідом-

леного дотримання безпечних прийомів роботи з 

інструментами і матеріалами; 

- розвиток пізнавальної, навчальної діяльності, 

ручних технік обробки матеріалів; формування 

уміння користуватися технічною термінологією, 

графічною інформацією та працювати з комп’юте-

ром;  

- виховання готовності до вирішення побуто-

вих завдань шляхом застосування алгоритмів вико-

нання технологічних операцій у предметно-практи-

чній діяльності.  

Реалізація визначеного Державним стандар-

том змістового компоненту освітньої галузі «Тех-

нології» для дітей з комплексними порушеннями 

забезпечується на основі спеціального змісту нав-

чання, який передбачає формування знань та прак-

тичних умінь з виконання ручних технік обробки 

матеріалів, опанування доступними техніко-техно-

логічними операціями, самообслуговування, озна-
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йомлення з інформаційно-комунікаційними техно-

логіями. Опанування учнями визначених у Держа-

вних вимогах трудових знань та вмінь досягається 

на основі сформованості життєвої компетентності 

через здатність використовувати знання, уміння, 

техніко-технологічні операції у процесі власної 

предметно-практичної діяльності та повсякденного 

життя.  

Отже, трудова підготовка учнів спрямована на 

досягнення таких показників її ефективності, які ві-

дповідали б вимогам повноцінної праці у сферах ді-

яльності, пов’язаних з найбільш поширеними галу-

зями народного господарства та доступних для опа-

нування школярами з комплексними порушеннями 

розвитку. Загальноосвітні завдання для досягнення 

зазначеної мети передбачають ознайомлення шко-

лярів з основами трудового процесу; формування 

техніко-технологічних знань, умінь та навичок; ро-

звиток пізнавальних здібностей, формування еле-

ментів графічної грамоти; набуття досвіду предме-

тно-практичної діяльності, алгоритмів і способів 

предметно-практичних дій ручними техніками; ви-

ховання в учнів ціннісного ставлення до себе як 

суб’єкта предметно-перетворювальної діяльності, 

шанобливого ставлення до людей праці та їх про-

фесії, трудових традицій українського народу та ін-

ших народів світу. 

Корекційно-розвивальні завдання спрямову-

ються на забезпечення: 

 пізнавального розвитку (формування яв-

лень про послідовність та поетапне виготовлення 

виробу з опорою на зразок та предметно-інструк-

ційну карту; розв’язування в процесі трудової дія-

льності пізнавальних задач в наочно-дійовому та 

наочно-образному плані; формування умінь вико-

нувати завдання на основі словесної інструкції з 

опорою на наочність, дотримання етапів діяльності 

(аналіз, планування та організація виготовлення ви-

робу, самоконтроль); 

 мовленнєвого розвитку (на основі викори-

стання техніко-технологічної термінології у про-

цесі розвитку зв’язного мовлення, формування 

умінь давати вербальний звіт про власну діяльність 

у вигляді фіксуючого, супроводжуючого та плану-

ючого мовлення); 

 сенсомоторного розвитку (формування 

умінь визначати форму, розмір, колір, розташу-

вання деталей предметів та їх властивостей, пред-

метів на основі зорової, тактильної, слухової чутли-

вості; розвиток дрібної моторики; навичок вправно 

володіти інструментами під час виконання практи-

чних завдань); 

 особистісного розвитку (формування пози-

тивного ставлення до праці, готовності доводити 

виконання трудового завдання до завершення; усві-

домленої навчально-практичної діяльності, цілесп-

рямованості, організованості, охайності та інших 

важливих для праці якостей особистості). 

Зміст технологічної освітньої галузі структу-

рується за такими змістовими лініями: «Світ те-

хнологій», «Світ ремесел та декоративно-ужит-

кового мистецтва», «Основи конструювання», 

«Основи побуту».  

Змістова лінія «Світ технологій» спрямована 

на формування в учнів здатності планувати власну 

діяльність у процесі вивчення різних видів матеріа-

лів та опанування техніко-технологічними операці-

ями у процесі виконання робіт з пластичними, при-

родними, текстильними, матеріалами, папером, 

конструктором, рослинами. В учнів удосконалю-

ють вміння розпізнавати конструкційні матеріали, 

добирати їх для створення виробу, виконувати най-

простіші способи їх обробки. Важливою умовою 

засвоєння цієї лінії є формування в учнів здатності 

розуміти і дотримуватися послідовності у виготов-

ленні виробів.  

Змістова лінія «Світ ремесел та декоративно-

ужиткового мистецтва» має на меті формування в 

учнів ставлення до творів декоративно-ужиткового 

мистецтва та ремесел як культурної спадщини 

українського народу, а також вміння створювати та 

оздоблювати прості вироби за зразком та допомо-

гою педагога чи власним задумом, із застосуванням 

традиційних ремесел або технік декоративно-ужит-

кового мистецтва.  

Змістова лінія «Основи конструювання» 

спрямована на подальший розвиток творчої діяль-

ності у процесі конструювання та моделювання під 

час самостійної або колективної роботи з констру-

ктором. Процес конструювання з готових деталей 

(моделей) конструктора сприятиме розвитку прос-

торової уяви, мислення учнів, через зіставлення ма-

люнків, наочних зразків, за якими діти складати-

муть конструкції. Учні вчаться конструювати з різ-

них видів конструкторів за зразком та інструкцією, 

з використанням дидактичних ігор та вправ.  

Змістова лінія «Основи побуту» має на меті 

формувати практичні навички організації власної 

життєдіяльності, розв’язувати практичні завдання у 

власному побуті, планувати та реалізовувати най-

простіші трудові дії (організація робочого місця, 

догляд за рослинами, домашніми тваринами; при-

готування елементарних страв та сервірування 

столу; догляд за одягом та взуттям). 

Основоположна роль у трудовому навчанні 

відводиться формуванню загальнотрудової компе-

тентності учнів, яка розглядається як здатність за-

стосовувати на практиці предметно-практичні 

знання, досвід, суспільні цінності, базові навички 

комунікації і соціально-побутової адаптації, набуті 

у процесі трудового навчання. 

Добір змісту трудового навчання дітей з ком-

плексними порушеннями розвитку здійснюється з 

урахуванням компетентнісного підходу, на основі 

принципів достатності (необхідності) для навчання 

дітей означеної категорії з метою їх підготовки для 

самостійного життя та доступності для сприймання 

і засвоєння навчального матеріалу. 

Реалізація змісту розробленої програми з тру-

дового навчання учнів відбувається на основі педа-

гогічної технології, яка передбачає формування 

компонентів трудової діяльності особистості та ус-

пішне засвоєння техніко-технологічних знань, 

умінь, навичок, здатності використовувати знання 

у повсякденній життєдіяльності. 
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Педагогічна технологія трудового навчання 

передбачає певну структуру та складається з таких 

компонентів: інтегративної моделі трудового нав-

чання школярів з комплексними порушеннями роз-

витку, алгоритму формування трудових навичок та 

вмінь у школярів з порушеннями опорно-рухового 

апарату та інтелекту; програмно-методичного за-

безпечення трудового навчання, методичних реко-

мендацій для педагогів та батьків щодо підвищення 

ефективності формування трудової діяльності уч-

нів. 

Розроблена педагогічна технологія передбачає 

забезпечення ефективного формування трудової 

компетентності школярів з порушеннями опорно-

рухового апарату та інтелекту на основі урахування 

індивідуальних психофізичних можливостей учнів 

та забезпечує динаміку розвитку трудової діяльно-

сті.  

У процесі реалізації змісту навчання передба-

чається варіативність його використання на основі 

можливості перерозподілу навчального матеріалу 

відповідно потреб, нахилів та психофізичних мож-

ливостей молодших школярів та впровадження ін-

тегрованих варіативних модулів, що забезпечує ро-

звиток творчості, самостійності, стимулює мотива-

цію до трудової діяльності. Дотримання алгоритму 

поетапного формування трудових дій та операцій 

як основи розвитку техніко-операційних умінь та 

навичок розглядається з точки зору урахування 

психофізичних функціональних можливостей дітей 

з порушеннями опорно-рухового апарату та інтеле-

кту. Виконання алгоритму формування трудових 

умінь є важливою умовою досягнення кінцевих ре-

зультатів праці, вдосконалення процесів життєзабе-

зпечення школярів. 

 Педагогічна технологія трудового навчання 

розроблена на основі важливих принципів нав-

чання учнів з комплексними порушеннями розви-

тку:  

- пріоритетного розвитку особистості, спро-

можної до соціально-побутової та трудової діяль-

ності, підготовленої до самостійного життєзабезпе-

чення та інтеграції у суспільство; 

- комплексного впливу, що передбачає залу-

чення фахівців закладу та родини учня до освітньо-

виховного процесу, що в значній мірі стимулюва-

тиме пізнавально-трудову діяльність школяра, під-

тримуватиме його художньо-творчу активність в 

умовах шкільного навчання та в родині, сприятиме 

подоланню труднощів, які виникають в процесі со-

ціально-трудової діяльності дитини; 

-індивідуального та диференційованого під-

ходу вказують на необхідність підбору методів, 

прийомів, форм і засобів організації трудового нав-

чання відповідно рівня сформованості трудових 

знань, умінь та навичок в учнів з порушеннями опо-

рно- рухового апарату та інтелекту;  

- принцип діяльного підходу передбачає отри-

мання трудових знань та вмінь у процесі організо-

ваної трудової діяльності, під час якої створюються 

умови, які мотивують до пошуку вирішення трудо-

вих завдань, спонукають до використання учнем рі-

зних способів та засобів трудової діяльності, фор-

мують навички трудової взаємодії в колективі;  

- принципи систематичності, послідовності 

та наступності передбачають неперервність, регу-

лярність, планомірність процесу трудового нав-

чання в початковій та старшій ланках школи, в 

якому реалізуються освітні, виховні та корекційно-

розвивальні завдання щодо формування трудової 

діяльності школяра, професійно-трудової спрямо-

ваності, самовизначення та самоорганізації; 

- принцип доступності та наочності передба-

чає урахування особливостей психофізичного роз-

витку дитини, стану сенсомоторної, мовленнєвої, 

когнітивної, особистісної сфер. Він забезпечується 

на основі використання широкого спектру наочної 

підтримки, інструктивних карток, мультимедійних 

та технічних засобів; 

- принцип варіативності забезпечує доцільний 

та гнучкий вибір змісту, форм та методів навчання, 

ступінь їх адаптації у освітньо-трудовому процесі. 

Це розширює можливості педагогічної творчості, 

сприяє можливості диференціації та корекційно-ро-

звивальній спрямованості змісту; посиленню моти-

вації; змінюючи роль педагога з інформаційно-кон-

тролюючої на консультативно-координаційну; 

- принцип корекційно-реабілітаційної спрямо-

ваності забезпечує оптимізацію рухової активності 

дітей, зміцнення психічного здоров’я, відновлення 

рухових, психічних, сенсомоторних, мовленнєвих 

функцій організму. Корекційно-реабілітаційна ро-

бота спрямовується на створення сприятливих умов 

для найбільш повної реалізації трудової діяльності 

на основі психофізичних можливостей розвитку уч-

нів.  

Розроблена педагогічна технологія містить пе-

вну етапність формування трудової діяльності 

(пропедевтичний, основний), де учні опановують 

усіма необхідними теоретичними знаннями, прак-

тичними уміннями та навичками щодо обробки рі-

зних видів матеріалів, сучасних технік декорати-

вно-ужиткового мистецтва та ін. При вивченні на-

вчально-практичного матеріалу учні засвоюють 

послідовність виконання трудових дій та операцій, 

виготовляють вироби, дотримуючись певних тех-

нологічних інструкцій. 

Особлива увага звертається на формування у 

молодших школярів з комплексними порушеннями 

розвитку ціннісно-мотиваційного компоненту тру-

дової діяльності, зокрема ціннісних позицій, погля-

дів, переконань, мотивів, опанування способів дія-

льності, вироблення адекватної моделі поведінки, 

що забезпечується у процесі трудового навчання. 

Трудова діяльність повинна сприяти розвитку мо-

тиваційної сфери та самосвідомості, на основі яких 

у школярів посилюється ціннісне ставлення до 

праці, формуються уявлення про різноманітні про-

фесії, роль праці у житті людей, відбувається усві-

домлення свого соціального Я і формування внут-

рішньої позиції [3].  

Отже, науково-методичні засади реалізації змі-

сту технологічної освіти молодших школярів з по-

рушеннями опорно-рухового апарату та інтелекту 



16 German International Journal of Modern Science №6, 2021 

передбачають врахування компетентнісного під-

ходу до трудового навчання, посилення уваги коре-

кційно- розвивальному впливу на особистість, на 

основі чого забезпечується формування трудової 

компетентності школярів, підвищується мотивація 

до трудового процесу завдяки ціннісному став-

ленню до праці; розширюється інформаційний об-

сяг техніко-технологічних знань, які є підґрунтям 

для опанування різними способами трудової діяль-

ності, розкриття можливостей кожного учня, як 

суб’єкта практичної і пізнавальної діяльності, що 

сприятиме збагаченню соціального досвіду, забез-

печенню максимальної адаптації та інтеграції дітей 

у суспільство. Трудова компетентність, як здатність 

учнів з комплексними порушеннями розвитку за-

стосовувати на практиці знання, досвід і цінності, 

набуті у процесі корекційно-розвивального нав-

чання, набуває інтегративного значення в реалізації 

оновленого освітнього змісту.  
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Abstract 

The technology and methods of creative thinking is described in the article, as well as what tasks are used for 

the development of thinking. The works of Russian, foreign and Kazakh scientists were studied. D. Halpern iden-

tifies a number of qualities for the development of creative thinking. Several tasks are given in the article that we 

used in the classroom for the development of imaginative imagination, creative thinking. 
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Creative thinking has been manifested in human 

activity since ancient times. The most important setting 

of developmental learning is considered to be the prin-

ciple of the creative nature of development. The child 

should not learn from someone else's experience, but 

create their own, using their creative abilities. Creative 

activity, capable of generating unique experiences and 

unique knowledge, gives the child the opportunity to 

fully and in due time realize their potential, revealing 

all their abilities. 

According to Sukhomlinsky, creative thinking is 

found where there is inspiration, born of success. To 

arouse this inspiration in students, to awaken the crav-

ing for knowledge, you can use bright and unusual di-

dactic material, as well as through the use of non-stand-

ard tasks that arouse interest in the very form of work. 

The goal of the creative educational environment 

is to teach the child to think beyond the stereotypes, to 

instill the desire and ability not only to adapt to the ex-

isting conditions, but also to find solutions to existing 

situations, both in the educational process and in eve-

ryday life. Education is not just a set of learning and 

education processes, but a special environment of life 

activity, where the student acts as an equal subject of 

learning with the teacher. The concept of the "ideal 

teacher", who knows exactly the answers to all ques-

tions, being the "truth in the first instance", is a thing of 

the past, and the creative personality, flexible for self-

development, having the right to make mistakes, but 

living in an eternal creative search and seeking co-cre-

ation with students, comes to the fore. Such a teacher 

can create a creative educational environment in which 

children will strive to overcome the forces of the tem-

plate and to develop their creative potential. 

What is "critical thinking"? Today, in various sci-

entific studies, you can find a definition of the term 

"critical thinking". D. Halpern defines critical thinking 

in his work "Psychology of critical thinking" as di-

rected thinking, it is characterized by balance, logic, 

and purposefulness, it is distinguished by the use of 

such cognitive skills and strategies that increase the 

likelihood of obtaining the desired result 

In order for the student to use his critical thinking, 

it is important to develop a number of qualities in him, 

among which D. Halpern highlights: 


