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ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У 

ПРОЦЕСІ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Нові вимоги, що ставлять перед школою сучасні темпи розвитку 

науки, техніки, виробництва, змінюють саме поняття змісту освіти. Крім 
знань, умінь та навичок у зміст освіти пропонується ввести також завдання 
формування самостійності, розвитку пізнавальних здібностей учнів, рис 
творчої діяльності, організаторських вмінь. 

Питання щодо формування організаторських здібностей в учнів 5-9 
класів на уроках трудового навчання (технічні види праці) не раз 
піднімалось у роботах відомих педагогів та психологів. Так, проблемам 
формування організаційних вмінь та навичок присвячені роботи 
С.М.Архангельського, А.І.Воловиченка, С.В.Журавля, І.В.Зельдіса, 
Д.М.Зембицького, С.Є.Матушкіна, С.М.Солдатова, В.П.Струманського, 
М.Б.Ханіна, В.В.Чебишевої та ін. 

В даний час, коли в загальноосвітніх школах впроваджуються нові 
програми з трудового навчання, що побудовані на засадах проектно-
технологічної системи, перед вчителями виникають нові завдання, 
оскільки багато вчителів не знайомі із структурою та методами організації 
проектно-технологічної діяльності. Адже успішність проектної методики 
забезпечується лише за умови правильно спланованої, організованої та 
послідовної роботи вчителя та учня. 

Специфічними особливостями проектно-технологічної діяльності є:  
− свідомість, яка виявляється у постановці мети, у встановленні 
зв’язків між умовами діяльності і засобами досягнення цієї мети;  

− планомірність, передбачення перебігу подій та контроль за вико-
нанням трудових дій є обов’язковими рисами даного виду 
діяльності (кожна робота виконується за попередньо складеним 
планом).  

Особливі вимоги проектно-технологічна діяльність ставить до умінь 
та навичок учнів. Проектно-технологічні уміння та навички повинні бути 
комплексними, гнучкими і мобільними. Вони формуються і розвиваються 
шляхом спеціальних вправ, а також у процесі виконання творчих проектів. 

Вміння та навички з організації своєї діяльності, вміння планувати 



свою роботу (чітко уявляти мету діяльності, всебічне врахування умов 
оточуючого середовища тощо), самоконтроль, ініціатива та творче став-
лення до задач, які ставить перед школярами життя – це ті вміння та на-
вички, які необхідно формувати у підростаючого покоління.  

Оскільки в процесі проектно-технологічної діяльності школярі по 
можливості самі організовують свою діяльність, то велике значення тут 
мають організаторські вміння і навички. Адже організаторські вміння та 
навички є неодмінною умовою успішного виконання будь-якого завдання. 

Під організаторськими вміннями та навичками ми розуміємо 
здатність особистості порівняно легко і швидко знаходити раціональні 
прийоми вирішення будь-якого навчально-трудового завдання в процесі 
проектно-технологічної діяльності, що стоїть на шляху досягнення 
кінцевої мети, і, керуючись цими рішеннями, свідомо регулювати свої 
власні дії в різних ситуаціях.  

Організаторські уміння та навички повинні стати якостями 
особистості і сприяти створенню в школярів відповідального ставлення до 
своїх обов’язків, розпорядливості, оперативності, комунікабельності, 
товариськості і діловитості.  

Але, перш ніж розпочати будь-яку справу, необхідно ретельно про-
думати, що саме, до якого терміну, якими способами, за допомогою яких 
засобів і з якою ефективністю можна це зробити. У протилежному разі 
наміри можуть бути нереалізованими. Отже, першою і основоположною 
стадією організації будь-якого виду доцільної діяльності завжди є процес 
планування (поставлення мети і віднаходження способів її досягнення). 

Робота над проектом завжди вимагає складання обґрунтованого пла-
ну дій, що може формуватися і уточнюватися упродовж усього періоду ви-
конання проекту, а також під час діяльності по маркетингу (вивчення по-
питу та пропозиції), конструюванню, технологічному плануванню, вигото-
вленню виробу і його реалізації. Певні елементи планування розглядають-
ся також під час економічної та екологічної оцінки виконуваного проекту. 

Таким чином, формування організаторських здібностей на уроках 
трудового навчання в процесі проектно-технологічної діяльності має певні 
особливості: 

− зміна традиційної класно-урочної системи в сторону гнучкості і 
мобільності сприяє формуванню в учнів таких елементів організаторських 
вмінь, як комунікабельність та мобільність, що є важливим у сучасному 
суспільстві, що постійно змінюється; 

− при постановці проблемних навчально-трудових завдань, аналізі 
майбутньої проектно-технологічної діяльності, при повідомленні нових 
знань широко використовується наявний рівень знань і досвід учнів, що 
стимулює їх оперативно-пошукову діяльність, підвищує рівень 
самостійності; 

− при правильній організації сприяє засвоєнню в учнів інтегрованих 



теоретичних знань, оволодінню системою проектно-технологічних умінь і 
навичок, досвіду планування та організації трудової діяльності. 
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