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ПЛЕНАРНА ДОПОВІДЬ 

 
Стешенко В.В., Вовк Н.В.,Панюхно О.В. 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
 

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА МЕТОДИКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ І 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ – 25 РОКІВ У СФЕРІ ТРУДОВОЇ І 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ 
 

Покликання вчителя загальноосвітньої школи, як відомо, полягає у 
забезпеченні особистісного становлення підростаючого покоління. Однією 
зі спеціалізацій учителя є трудове навчання. Особливу увагу підготовці 
вчителя трудового навчання держава почала приділяти у другій половині 
ХХ ст. Так, з 1969 року, в країні було започатковано системну вищу освіту 
майбутнього вчителя у педагогічних вишах. 

Одним із перших ВНЗ, в якому було відкрито нову спеціальність 
«Вчитель загально технічних дисциплін, праці і фізики», став 
Слов’янський державний педагогічний інститут, на базі якого в 1972 р. 
було засновано відповідний факультет. Факультет швидко зростав і 3 
липня 1990 року на основі випускової кафедри трудового навчання і 
креслення було утворено кафедру методики трудової підготовки. У період 
заснування на кафедрі працювало 5 викладачів: кандидат педагогічних 
наук, доцент Малюта М.Т., кандидат педагогічних наук, доцент Стешенко 
В.В., кандидат технічних наук, старший викладач А.А. Карпенко, старші 
викладачі Кушнарьов В.Ф. та Цибулько Г.Я., а також навчальні майстри: 
Л.І. Гладиш, В.В. Сілівейстр, А.А. Тарасов і С.М. Тендітна. Очолив 
кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Стешенко Володимир 
Васильович. 

У зв’язку з розширенням спеціальності в 1995 році кафедру було 
перейменовано в кафедру педагогіки і методики технологічної підготовки, 
а в 2011 році – в кафедру педагогіки і методики технологічної та 
професійної освіти.  

У різні періоди кафедру очолювали: кандидат педагогічних наук, 
доцент Кисельов Сергій Миколайович (1997-1999), доктор педагогічних 
наук, професор Борисов Вячеслав Вікторович (2009-2010), кандидат 
педагогічних наук, доцент Цибулько Г.Я. (2014-2015). З 2015 року 
керівництво кафедрою знову здійснює доктор педагогічних наук, професор 
Стешенко В.В. 

У різні роки на кафедрі працювали: доктор технічних наук, професор 
Л.В. Пивоваров (200-2008), доктор педагогічних наук, професор Борисов 
Вячеслав Вікторович (1993-1998, 2008-2014), кандидати педагогічних 
наук, доценти Я.В. Бобилева (2008-2014), С.М. Кисельов, (1990-2004), 
Т.А. Сиротенко (1992-2013), кандидати технічних наук, старші викладачі 
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Д.А. Дмитренко (1991-1994) та А.А. Карпенко (1990-2005), старші 
викладачі В.Ф. Кушнарьов (1990-1997), В.В. Ніскородов (1991-2015), а 
також навчальні майстри та старші лаборанти: Л.І. Гладиш, 
А.А. Оніщенко, В.О. Радзецький, В.Г. Фільчак, Л.А. Черкашина. 

Новостворена кафедра мала потужний науковий і викладацький 
потенціал, який було успішно реалізовано у плідній науковій, методичній і 
організаційній роботі. Так, за ініціативи завідувача кафедри В.В. Стешенка 
у 1997 р. кафедра однією з перших в Україні започаткувала регулярне 
(один раз на 5 років) проведення Міжнародних і Всеукраїнських науково-
практичних конференцій, а також щорічне видання фахового науково-
методичного збірника «Проблеми трудової та професійної підготовки» 
(сьогодні «Вісник ДДПУ. Серія: «Технологічна та професійна освіта»). 
Починаючи з 2010 року на базі кафедри щорічно проводяться секційні 
засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні 
питання сучасної науки і освіти» та регіональні науково-практичні 
конференції. 

У результаті кропіткої наукової роботи, яку проводили члени кафедри, 
було захищено кандидатські дисертації С.М. Кисельовим (1997), 
Г.Я. Цибульком (1999), Т.А. Сиротенко (1992), Л.А. Черкашина (2015), а 
також докторська В.В. Стешенком (2010). 

У 2000 році при кафедрі відкрито магістратуру за спеціальністю 
«8.01010301 – Технологічна освіта». А з 2012 року – аспірантуру за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Першими 
аспірантами стали співробітники та випускники університету – 
О.Г. Федоренко та Б.В. Стешенко. 

Викладачі кафедри плідно співпрацювали й співпрацюють з різними 
установами та навчальними закладами. А саме: 

– закордонні виші – Варшавський університет, Технічна академія імені 
Яна Длугаша (м. Ченстохово, Польща); 

– провідні наукові установи НАПН України – Інститут педагогічної 
освіти і освіти дорослих, Інститут педагогіки, Інститут обдарованої 
дитини, Інститут вищої освіти, Інститут професійно-технічної освіти; 

– вищі навчальні заклади – Національний педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова, Полтавський національний університет імені 
В.Г. Короленка, Бердянський державний педагогічний університет, 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. 
Шевченка, Українська інженерно-педагогічна академія, Таганрогський 
державний педагогічний інститут і ін.; 

– Красноармійське педагогічне училище і Лисичанський педагогічний 
коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (з 
Красноармійським педагогічним училищем співпрацювали відповідно до 
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договорів з 2000 р. та наказу Міністерства освіти і науки України №756 від 
21 серпня 2007 р.); 

– Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
(викладачі кафедри читають лекції на курсах підвищення кваліфікації, 
входять до складу журі обласних і Всеукраїнських олімпіад з трудового 
навчання та обласних конкурсів «Учитель року»); 

– професійно-технічні навчальні заклади – професійні ліцеї №№ 76, 
115, 146 (м. Слов’янськ), №№ 14, 28 (м. Краматорськ); 

– середні навчальні заклади – Слов’янський педагогічний ліцей, 
загальноосвітні школи мм. Ізюм, Слов’янськ, Краматорськ, 
Красноармійськ, а також з загальноосвітніми школами регіону 
(Олександрівська, Приліснянська, Черкаська та ін.) 

У рамках комплексного дослідження за темою «Інноваційні технології 
в технологічній освіті» члени кафедри працюють за напрямами:  

– професор Стешенко В.В. – проектування змісту та методики 
трудового навчання (технології) і професійної підготовки майбутніх 
учителів трудового навчання; 

– доцент, кандидат педагогічних наук Цибулько Г.Я. – методична 
підготовка майбутнього вчителя трудового навчання, розвиток 
студентського та учнівського самоврядування; 

– старший викладач, кандидат педагогічних наук Курчій О.В. – 
інноваційні технології навчання на уроках трудового навчання; 

– старший викладач, кандидат педагогічних наук Пшеничний М.В. – 
формування творчої компетентності учнів загальноосвітньої школи у 
процесі технологічної освіти; 

– старший викладач Вовк Н.В. – підготовка майбутнього вчителя 
технології до формування культури споживання в учнів ЗОШ; 

– майстер виробничого навчання Панюхно О.В. – формування 
екологічної культури в системі технологічної підготовки учнів 8-9 класів; 

– старший лаборант Бистрицька Н.О. – використання методу проектів 
при формуванні споживацької культури в учнів 5-9 класів; 

– лаборант Савченко А.І. – історичні аспекти професійної підготовки 
майбутнього вчителя трудового навчання. 

Наукова робота кафедри представлена монографіями Стешенка В.В. 
Теоретические основы реализации межпредметных связей в учебном 
процессе / В.В. Стешенко. – Славянск : СГПИ, 1995. – 119 с. та Теоретико-
методичні засади фахової підготовки майбутнього вчителя трудового 
навчання в умовах ступеневої освіти / В.В. Стешенко. – Слов’янськ : 
СДПУ, 2004. – 188 с., Цибулько Г.Я. Формирование у будущих учителей 
готовности к развитию ученического самоуправления. – Славянск : 
«Печатный двор», 2004. – 164 с., а також статтями викладачів і майстрів у 
фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях. 

Наукова робота викладачів супроводжується науковою роботою 
студентів у проблемних групах: «Музейна педагогіка» (керівник: доктор 
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педагогічних наук, професор Стешенко В.В.), «Методика трудового 
навчання» (керівники: кандидати педагогічних наук, доцент Цибулько Г.Я. 
та старший викладач Пшеничний М.В), «Інноваційні технології в освіті» 
(керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач Курчій О.В.), 
«Методика проектної діяльності» (керівник: старший викладач Вовк Н.В.). 

Результати студентських наукових здобутків заслуховуються та 
обговорюються на звітно-наукових конференціях. Щорічно за матеріалами 
досліджень під керівництвом викладачів кафедри виконується та 
захищається більше 30 дипломних і 20 магістерських робіт. За 
результатами наукових робіт публікуються наукові статті студентів як у 
співавторстві з викладачами, так і одноосібні. 

Кафедра забезпечує методичну підготовку здобувачів вищої освіти за 
спеціальностями «технологічна освіта» та «професійна освіта», які 
навчаються за освітньо-професійними програмами рівня «бакалавр», 
«спеціаліст» і «магістр» та оволодівають додатковими спеціалізаціями з 
основ домашнього господарювання, технічної творчості та викладачів 
загальнотехнічних дисциплін і методики навчання технологій. 

Навчальні заняття проводяться у спеціалізованих майстернях і 
кабінетах кафедри: майстерня трудового навчання (обслуговуюча праця), 
майстерня трудового навчання (технічна праця), майстерня технічної 
творчості, кабінет методики трудового навчання. 

Навчально-методична робота викладачів кафедри представлена рядом 
навчальних і методичних посібників для студентів. Це, зокрема: 
навчальний посібник «Біохімія та фізіологія харчування / В.В. Попов, 
В.В. Стешенко. – Х. : УІПА, 2006. – 170 с.»; методичний посібник для 
студентів спеціальності 8.010103 – Технологічна освіта «Магістерські 
роботи у вищих педагогічних навчальних закладах / В.В. Стешенко. – 
Слов’янськ : СДПУ, 2009. – 28 с.»; навчальний посібник для студентів 
спеціальності 6.010103, 7.010103, 8.010103 – Технологічна освіта 
«Практичні роботи з курсу Основи науково-педагогічних досліджень / 
В.В. Стешенко. – Слов’янськ : СДПУ, 2009. – 68 с.»; учебное пособие для 
учащихся 10-11 (10-12) классов общеобразовательных учебных заведений 
«Технологии. Книга 2. Ч. 1 / С.М. Кисельов, В.В. Нискородов, Г.Я. 
Цибулько. – Славянск : Нечатный двор, 2003. – 304 с.»; учебноеи пособие 
«Диагностические методы в профориентации / С.М. Кисельов, 
В.В. Нискородов. – Славянск : СГПИ, 1999. – 175 с.»; посібник 
«Особливості змісту дистанційного навчання / Г.Я. Цибулько, 
М.В. Брайко. – Слов’янськ, 2008. – 82 с.»; посібник «Поурочні плани з 
розділу Проектування виробів. Трудове навчання. 5-9 класи. В 3-х ч. Ч. ІІ. / 
Г.Я. Цибулько, Т.П. Климова. – Красноармійськ : ТОВ «Красноармійська 
друкарня», 2008. – 184 с.»; навчально-методичний посібник «Педагогічна 
практика / М.Т. Малюта, В.В. Стешенко, Г.Я. Цибулько. – Слов’янськ : 
СДПУ, 2011. – 77 c.» та інші методичні розробки й матеріали. 
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Підготовку студентів з дисциплін кафедри викладачі забезпечують на 
високому рівні. Про це свідчать результати участі студентів у конкурсах 
наукових робіт і олімпіадах з трудового навчання. Так, зокрема, під 
керівництвом старшого викладача Вовк Н.В у 2013 р. студентка Бєлікова 
М.В. зайняла І місце (м. Полтава), а в 2014 і 2015 рр. студентка Келій М.В. 
– ІІІ місце у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Технологічна 
освіта» (м. Умань). 

За 25 років діяльності на кафедрі було підготовлено більше 2,5 тисячі 
кваліфікованих фахівців. На сьогодні серед них слід відзначити таких 
учителів трудового навчання, як Е.М. Даніліна, С.М. Дьоміна, І.В. Концур 
і ін. Вони мають вищу категорію та найвищий рівень кваліфікації – 
вчителя-методиста. Е.М. Даніліна у 2010 році зайняла ІІ місце на 
Всеукраїнському конкурсі «Учитель року 2010». 

Випускники кафедри працюють не тільки вчителями трудового 
навчання, майстрами виробничого навчання та викладачами вишів, а й 
підприємцями, працівниками органів внутрішніх справ, державних 
структур тощо. Серед них В.І. Бондаренко, який захистив під керівництвом 
професора Пивоварова Л.В. кандидатську дисертацію та став деканом 
технологічного факультету, В.В. Борисов, який захистив докторську 
дисертацію та працював першим проректором КЕГІ, Я.В. Бобилєва, 
М.В. Бутиріна, А.О. Ворох, О.В. Лихолат, О.А. Кітова, О.В. Курчій, 
В.В. Перейма, М.В. Пшеничний, І.В. Чепіга, які захистили кандидатські 
дисертації та працюють викладачами як у ДДПУ, так і в інших ВНЗ. 

На навчання до аспірантури поступили з числа випускників вчителі 
трудового навчання Бєлікова М.В. та Макадова А.М., майстер виробничого 
навчання Гриднєва О.С., лаборанти Ягупець С.Ю., Оніщенко А.А. 

Поряд зі значними досягненнями кафедри в підготовці майбутніх 
учителів трудового навчання перед викладачами кафедри у найближчій 
перспективі стоять такі завдання, як: забезпечення високої якості 
підготовки здобувачів вищої освіти до реалізації завдань технологічної 
підготовки молоді в умовах інноваційної школи; підготовка студентів до 
участі у конкурсах наукових робіт і олімпіадах, підготовка та проведення 
науково-методичної конференції, присвяченої 150-річчю запровадження в 
загальноосвітню школу трудового навчання як обов’язкового навчального 
предмета, створення музею історії трудового навчання на базі майстерні 
трудового навчання, підготовка справи щодо збільшення ліцензованого 
обсягу діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти з 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 014.11 Середня освіта (трудове навчання, технології), 
написання нових навчальних посібників для студентів, забезпечення 
студентів дистанційної форми навчання навчально-методичними 
матеріалами та електронними освітніми ресурсами за дисциплінами 
кафедри, участь у соціальних проектах і т. ін. 
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СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
 

Вовк Н.В., Андріанов О.М. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА 

УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 
 

Постановка проблеми. Актуальність нашого дослідження полягає в 
тому, що сьогодні в умовах величезних змін у соціальному, економічному 
та політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у 
сфері освіти та виховання, мета якої – формування конкурентоздатної, 
творчої особистості, спроможної до самовизначення, самореалізації та 
самовдосконалення. Тому навчання в сучасній школі має забезпечувати 
оптимальні передумови для самореалізації особистості школяра, розкриття 
природних здібностей учня, розвитку відповідальності й творчої 
активності. 

Важливим фактором, що визначає характер змін у системі освіти, є 
науково-технічний прогрес, неможливий без комп’ютерних технологій. На 
сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства мультимедійні 
технології є вже не просто потрібними, але й звичними засобами (рекламні 
монітори, автомобільні акустичні та навігаційні системи, домашні 
кінотеатри й кінопалаци тощо). 

Підґрунтям упровадження мультимедійних технологій до освітнього 
простору є така властивість мультимедіа, як гармонійне поєднання різних 
видів інформації. За рахунок інтенсифікації сприйняття школярами 
навчального матеріалу стає можливим залучення їх до процесу пізнання як 
суб’єктів навчальної та трудової діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних науково-
педагогічних джерелах акцентується увага на високому потенціалі 
мультимедійних ресурсів (Н. Савченко, О. Шликова та ін.). Зокрема, у 
роботах Ю. Казакова, Л. Шевченко розкрито педагогічні умови 
застосування медіаосвіти в процесі професійної підготовки майбутніх 
учителів. Окремі аспекти використання інформаційних технологій у 
практиці трудового навчання досліджувались у працях О. Суховірського, 
В. Шакотько, О. Шиман та ін. Крім того, на сьогодні набуто певний 
практичний досвід використання мультимедіа в початковій ланці навчання 
(Ю. Громова, І. Мураль, Л. Югова та ін.), який свідчить про невпинний 
інтерес педагогів-практиків до пошуку шляхів ефективного використання 
мультимедіа для розвитку здібностей та навичок дитини в процесі 
розумової та трудової діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Мультимедіа – це не лише 
презентації, а й комбінування різних форм подання інформації на одному 
носії (текстової, звукової, графічної), а останнім часом – анімації та відео. 
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Упровадження на уроках трудового навчання мультимедіа технологій 
виявило низку позитивних чинників, а також деякі суперечливі моменти й 
утруднення. Так, організація занять із використанням мультимедіа 
технологій і спеціального медіапроектору дає можливість наочно 
демонструвати можливості програмного забезпечення та економити час, 
інтенсифікуючи тим самим засвоєння навчального матеріалу та 
використання його в процесі практичної діяльності учнів. У той же час 
з’являються додаткові вимоги до підготовки мультимедійних матеріалів 
учителем і організації самого уроку трудового навчання. 

Вчителям-розробникам мультимедійних презентацій будуть корисні, 
наприклад, рекомендації, надані ще Ф. Дістервегом у його «Керівництві до 
освіти німецьких вчителів». Вони залишаються вкрай актуальними й у наш 
час за наявності вже найсучасніших педагогічних технологій. Ось деякі з 
них: розподіляй матеріал на певні ступені та невеличкі завершені частини; 
включай на кожному ступені окремі елементи з наступних порцій 
матеріалу та без тривалих перерв подавай із них окремі дані, щоб 
спонукати допитливість учня, не задовольняючи її, водночас, повною 
мірою; розподіляй і розташовуй матеріал так, щоб мати можливість на 
наступному рівні, під час вивчення вже нової інформації, повертатись до 
попередньої теми. 

Використання мультимедіа на уроці підсилює мотивацію учнів, 
активізуючи їхню пізнавальну діяльність як на рівні свідомості, так і 
підсвідомості, завдяки інтерактивності, що сприяє структуруванню та 
візуалізації інформації. 

Візуальний канал є найпотужнішим з усіх інформаційних каналів, тому 
його активізація засобами мультимедіа визначається як більш розроблена в 
галузі освіти. Проте це не відміняє важливості та значення інших медіа. 
Наприклад, ефективність засвоєння матеріалу значно підвищує створення 
для кожного мультимедійного продукту власної ритмічної домінанти за 
допомогою оптимального підбору музичного супроводу. Продумана 
взаємодія клавіатури та мишки в мультимедійних підручниках у поєднанні 
з відтворенням вивченого матеріалу на практиці додає ще одну перевагу 
вказаній освітній технології. Вона заснована на тому, що мануальні вправи 
істотно розвивають пам’ять та практичні навички. Не випадково в 
колишніх гімназіях контурні карти та креслення малювали щоб «набити» 
руку та в такий спосіб краще їх запам’ятати.  

Висновки та перспективи подальших пошуків. Отже, знання різних 
видів мультимедійних технологій дозволяє вчителю трудової підготовки 
педагогічно обґрунтовано використовувати потужні дидактичні 
можливості мультимедіа в трудовій ланці освіти, що сприяє глибшій 
активізації та розвитку резервів дитини, дає можливість вчителеві 
працювати творчо, ініціативно, із більшою професійною майстерністю. 

 
 



Секція 1. ПРОБЛЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

Проблеми трудової і професійної підготовки в контексті національної стратегії розвитку освітиУкраїни: матеріали конференції 

10 

Рудік К.А.  
ДВНЗ «Криворізький національний університет»  

Криворізький педагогічний інститут 
 

ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО 
НАВЧАННЯ В ТЕХНОЛОГІЇ ЕМПАУЕРМЕНТУ 

 
Постановка проблеми. Кожній людині, незалежно від його віку та 

вподобань, притаманна природна потреба – прояв свого творчого 
потенціалу, постійний пошук і вдосконалення себе як особистості. 
Ситуація соціальних змін породжує необхідність творчої поведінки 
людини. Саме тому, формування творчо розвиненої особистості – одне з 
найважливіших завдань сучасної школи. Розв’язання творчих завдань 
засобами технології емпауерменту на уроках трудового навчання є 
головним чинником творчого розвитку учнів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Термін «завдання» 
використовується в роботах науковців та пояснюється як вимога 
(О. Матюшкiн), що включає в себе питання й мету. Більшість дослідників 
під творчими завданнями розуміють такі, що передбачають наявність 
суперечностей та утруднень, що в свою чергу посилює пізнавальні 
інтереси, стимулюєь дослідницькі пізнавальні дії, самостійний варіативний 
пошук способів досягнення результату, стимулює відкриття нового, 
пожвавлює пізнавальні процеси та позитивно впливає на пізнавальну 
активність (З. Друзь, Ю. Кулінка, М. Поддьякова, Г. Терехова та ін.). 
Побудовою та методикою використання творчих завдань у 
загальноосвітній школі займалися О. Дем’яненко, О. Журба, Л. Масол, 
О. Полєвікова та ін. Класифікація творчих вправ проведена в роботах 
Л. Шелестова та В. Мельникова. 

Мета статті – проаналізувати можливості використання творчих 
завдань на уроках трудового навчання у технології емпауерменту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі своєї діяльності 
учень користується готовими правилами і законами або постійно їх 
складає. Провідною ідеєю підходу до праці є зацікавлення учнів 
навчальним матеріалом і оволодіння ним та раціоналізація навчальної 
діяльності учнів, а ці ідеї можна реалізувати саме за допомогою творчих 
завдань. 

Творче завдання (особливо практичне і наближене до життя) надає 
змісту навчанню, мотивує учнів. Вибір творчого завдання є в свою чергу 
творчим для вчителя, оскільки вимагає від нього знайти таке завдання, що 
буде задовольняти наступним критеріям: не має однозначної й простої 
відповіді чи розв’язку; є практичним і корисним для учнів; викликає 
інтерес в учнів; максимально сприяє меті навчання. За допомогою творчих 
завдань на уроках трудового навчання, учні повинні розвивати свої творчі 
здібності, креативність прагнути до пошуку нових знань.  
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При вирішенні творчих завдань, учитель на своїх уроках повинен 
розвивати пізнавальне творче, логічне мислення, просторову уяву учнів і 
«почуття нового». Також необхідним має бути використання проблемних 
питань, які містять видиме або пізнавальне протиріччя.  

Важливу роль у стимулюванні в учнів інтересу до праці відіграють 
завдання: що потребують творчої переробки, порівняння, узагальнення, 
систематизації; передбачають проведення експерименту; містять у собі 
проблему; передбачають проведення наукових та практичних досліджень. 

У педагогіці емпауерменту доцільним є використання таких творчих 
завдань, як малювання коміксу. Комікси спонукають читачів свідомо 
формувати власний спосіб життя й дотримуватися його. Вони можуть 
стати надихаючим педагогічним методом. Навчальна діяльність із 
застосуванням коміксу створює більш сприятливе середовище для 
оволодіння навчальним матеріалом, оскільки до активної роботи у класі 
заохочуються всі учні, у тому числі традиційно неактивні та невстигаючі, 
усуваються інтраіндивідуальні розбіжності та психологічні бар’єри. 

Основа цієї методики – перетворення запропонованих учителем понять 
на малюнкові образи та встановлення між ними комунікативних зв’язків 
шляхом поєднання їх певною логічною послідовністю у формі сюжету. 
Якщо ставили за мету прив’язати певну кольорову гаму до форми і змісту 
малюнка, то перед учнями постає перша спроба використати комікси в 
навчальному процесі. Правда, текст за цією методикою створюється не до 
окремого малюнка, а до сюжету в цілому. Методика сприяє розвитку 
творчої уяви, навичок малювання, комунікативних здібностей, логічного 
мислення.  

Використання коміксів значно активізує інтелектуальну активність 
школярів, не в останню чергу за рахунок збільшення ролі асоціацій у 
розумовій діяльності. При цьому акцент у пізнавальному процесі 
переноситься з пасивного на активне сприйняття навчального матеріалу. 
Результатом роботи учнів над коміксами стають створені та закріплені в 
свідомості учнів образи, які можна віднести до одного із видів творчості. 

Висновки та перспективи подальших пошуків. Отже, успішне 
вирішення проблеми використання творчих завдань на уроках трудового 
навчання засобами технології емпауермента, полягає у: незвичайній 
методиці викладання; наданні певної самостійності учням; конструюванні 
та виготовленні нового і незвичайного виду інформаційної наочності; 
стимулюванні і самостимулюванні до дій в інтересах сталого розвитку та 
сталого способу життя. Комплексний підхід до організації уроків 
трудового навчання призводить до якісних змін, створює умови для 
творчої діяльності учнів. Подальших пошуків потребує проблема 
підготовки уроків трудового навчання у середній школі за технологією 
емпауерменту, а саме розробка навчальних коміксів. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ 

СКЛАДОВОЇ НА УРОКАХ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ТЕХНОЛОГІЇ» З 
ПІДТРИМКОЮ ІКТ 

 
Постановка проблеми. Стрімкий потік інформації готує сучасну 

людину до мінливих умов розвиваючого суспільства, вимагаючи від неї 
швидкої генерації окремих рішень нагальних питань використовуючи 
пошукові методи у великій кількості інформаційних джерел. Беручі до 
уваги сучасну педагогічну практику все частіше серед традиційних форм 
та методів навчання використовуються інтерактивні технології. 
Інтерактивні технології у педагогічний практиці загальноосвітніх 
навальних закладів є не систематичними, використовуються фрагментарно 
та епізодично, що є наслідком недостатньої готовності вчителів 
застосовувати інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 

Аналіз останніх досліджень та публікацій дає змогу визначити, що 
рівень застосування інтерактивних методів у навчально-виховному процесі 
гостро вивчається наукою спільнотою. Серед них такі науковці, як: 
Т. Дуткевич дає визначення психологічної основи використання 
інтерактивних методів у процесі підготовки спеціалістів; С. Кашлєв 
обґрунтовує інтерактивне навчання у формі інноваційного педагогічного 
явища; М. Кларін дає визначення інтерактивного навчання через освоєння 
нового досвіду у вигляді педагогічного інструменту. 

Мета статті (постановка завдань) – теоретично охарактеризувати 
особливості використання інтерактивної складової з підтримкою ІКТ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Потреба сучасної якісної 
освіти відповідає міжнародному стандарту у розвитку суспільства. 
Окреслюючи освітню філософію, можна визначити головні стратегічні 
напрямки педагогічної діяльності через ціленаправлене формування 
духовного світу особистості учня, пошуку потенційних можливостей 
розвитку, підвищення якості освіти.  

Інтерактивне навчання – це форма організації пізнавальної діяльності 
яка передбачає мету – створення комфортних умов навчання з 
урахуванням особливостей кожного учня який повинен відчувати власну 
успішність та інтелектуальну спроможність [2; 3]. 

Використання спеціалізованих програмних продуктів при вивченні 
курсу освітньої галузі «Технології» направлена на формування високого 
рівня професіональних знань, які можуть розглядатися як ефективне 
використання прикладних програмних продуктів. Існування безлічі 
комп’ютерних програм спрямованих на окремі технологічні процеси 
тільки підкреслює потребу з ознайомленням в процесі вивчення окремих 
тем на уроках технічного профілю. Такі програми AutoCAD, Компас 3D, 
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SolidWorks, MathCAD мають широкий спектр використання в інженерних 
сферах застосування, підтверджуючи свою ефективність. Програмні 
продукти спеціалізованої направленості представляють собою окремий вид 
програмного забезпечення, який може бути використаний в освітніх цілях 
за для формування в учнів старшої школи спеціальних знань, тим самим 
збільшуючи їх творчій потенціал. 

Головною метою сьогоденної освіти є підготовка розвиненої людини, 
розвиток творчого потенціалу, особистих якостей та здібностей до 
самостійної діяльності. Для досягнення цієї мети необхідно спиратися на 
цілком нову систему сучасної освіти яка є мінливою у потребах 
сьогоденного розвитку. Кардинальні зміни педагогічної діяльності через 
впровадження новітніх інформаційно-комунікативних технологій та 
комп’ютерних систем, наштовхує нас на зміни у професійно-орієнтованих 
методах навчання. 

Головною вимого використання спеціалізованих програмних продуктів 
є цілісна направленість на практичну діяльність з дотримання правил 
роботи в окремих програмах та не допустимість навчання за принципом 
алгоритму. Для успішного навчання на основі спеціалізованих програмних 
продуктів необхідно створити як найбільше різноманітних спеціальних 
методик викладання, які будуть орієнтовані на отримання та використання 
практичних умінь та навичок. Учбові програми повинні передбачати 
взаємодію між циклами дисциплін всіх освітніх предметів.  

Висновки та перспективи подальших пошуків. Підбиваючи 
підсумки вищевикладеному, варто зазначити, що формування 
інтерактивної освіти на уроках освітньої галузі «Технології» у 
загальноосвітніх навчальних закладах підвищує формування предметних 
умінь та навичок, розвиток комунікативних якостей особистості. 
Інтерактивна складова навчання дає змогу учням демократично 
спілкуватися, критично вирішувати проблемні питання. У цьому розумінні 
використання спеціалізованого програмного забезпечення є сьогодні 
головним критерієм до успіху майбутнього фахівця.   
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ДОСЛІДНИЦЬКА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ 
ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ 
 
Постановка проблеми. Однією з технологій навчання є 

дослідницька технологія. Сьогодні її застосування в навчальному процесі 
загальноосвітньої школи здійснюється в рамках особистісно-орієнтованого 
підходу з метою формування активної, компетентної, творчої особистості. 
У процесі досягнення цієї мети формується стійкий інтерес учнів до 
пізнання світу й дослідницької діяльності, забезпечується розвиток їх 
інтелектуальних здібностей і творчий потенціал, набуття відповідних 
знань, умінь і навичок з дослідницьких процедур, розуміння ціннісної ролі 
досліджень в удосконаленні знань людства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність та зміст 
дослідницької технології навчання розкрито в роботах таких учених, як 
А. Алексюк, В. Андрєєв, В. Кальней, В. Капралова, А. Кіктенко, М. Кларін, 
Д. Левітес, В. Поляков і ін. Питання використання дослідницької 
технології під час викладання трудового навчання, зокрема профільного 
курсу «Автосправа», розкрито в попередніх наших роботах [5]. Але 
сутність використання дослідницької технології у процесі профільного 
трудового навчання у старших класах у наукових працях учених розкрито 
ще недостатньо. 

Формулювання мети статті (постановка завдань). Визначити 
можливості (особливості) використання дослідницької технології навчання 
у процесі профільної підготовки учнів старших класів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідницька 
технологія передбачає використання відповідних методів і дидактичних 
засобів організації навчально-пізнавальної діяльності. Домінуючим у 
цьому процесі є самостійне використання учнями наукових методів 
пізнання, які б могли забезпечити розвиток у них дослідницьких 
здібностей. 

При використанні дослідницької технології навчання при проведенні 
уроків трудового навчання вчитель має орієнтуватися на розвиток 
відповідної мотивації учнів і на зміст та рівень сформованості в них умінь і 
навичок з основ наук. Адже дослідження не буде можливим без реалізації 
принципу інтеграції знань. 

Основними здатностями, які передбачають дослідницьку діяльність 
учнів (за Д. Левітесом [2]) є: робота з літературою, виявлення (бачення) 
проблеми, постановка (формулювання) проблеми, формулювання гіпотези, 
планування навчальних дій, збір даних (накопичення фактів, спостережень, 
доказів), аналіз і синтез зібраних даних, зіставлення даних і умовиводів, 
перевірка гіпотез, побудова висновків і узагальнень, оформлення 
результатів дослідження, виступи з підготовленими повідомленнями тощо. 
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Дослідницька діяльність учнів старших класів може бути 
організована як з кількох навчальних предметів, так і з одного окремого. 
Методика застосування дослідницької технології навчання передбачає 
використання чітких завдань, які можуть забезпечити гарантоване 
досягнення учнями позитивних результатів. Для цього вчитель повинен 
здійснювати окрім вступного інструктажу й докладний етапний поточний 
інструктаж, у процесі якого вносяться корективи, що ведуть до більш 
упевненого досягнення поставленої мети. А у процесі заключного 
інструктажу слід не лише оцінювати здобуті результати, а й забезпечувати 
рефлексію учнів, яка сприяє самоусвідомленню ними вивченого матеріалу. 

Основними формами застосування дослідницької технології 
навчання є лабораторні роботи та виробничі досліди. У роботах В. Кальнєй 
[1] і інших учених визначено, що такі форми (методи) навчання 
забезпечують єдність пізнавальної й практичної діяльності школярів, 
дають їм можливість самостійно досліджувати об'єкти, явища та процеси 
оточуючої дійсності. Виконувані учнями досліди в кабінетах, 
лабораторіях, навчальних майстернях, міжшкільних учбово-виробничих 
комбінатах, на учбово-дослідних ділянках, полях допомагають їм 
ознайомитися з деякими методами дослідницьких робіт, проведених у 
лабораторних і виробничих умовах. 

Сучасне профільне навчання учнів старших класів передбачає 
використання проектної технології навчання, яка неможлива без 
дослідницької діяльності [6]. Для цього використовуються завдання на 
проектування , які й передбачають самостійну пошукову роботу учнів, що 
сприяє формуванню у них дослідницьких здатностей. Так, під час 
проектування після визначення цілей і завдань та складання попереднього 
плану дій учні переходять до пошуку, збору та аналізу потрібної 
інформації за літературними джерелами й Інтернет-ресурсами. У процесі 
пошукової роботи вони здійснюють теоретичне дослідження, результати 
якого представляються у формі рефератів, статей, Web-сторінок, що 
відображають інформацію, яка, на думку автора проекту, є цінною для 
його теми. При цьому, учні мають визначити актуальність проблеми та 
шляхи її вирішення. Основним умінням, які вони набувають під час 
розробки рефератів, є аналіз (класифікація) інформації, збирання й 
компонування інформації, створення банку ідей і пропозицій тощо. 
Опрацьовуючи інформацію з Інтернету чи з літературних джерел, учні 
використовують такі методи теоретичного дослідження, як аналіз, 
розподіл, класифікація, обґрунтування, узагальнення тощо. Разом з цим 
вони складають висновки та визначають подальші напрями роботи й за 
результатами пошуку оформляють реферат відповідно до прийнятих 
вимог, що також відноситься до дослідницьких процедур. 

Як відомо, учнівські проекти бувають практико-орієнтовані, 
інформаційні, дослідницькі й творчі. Окрім того, що дослідницька 
діяльність учнів можлива у процесі виконання будь-якого проекту, 
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дослідницькі проекти характеризуються логікою реального наукового 
дослідження. У процесі профільного навчання учні можуть виконувати як 
практико-орієнтовані та інформаційні, так і дослідницькі проекти. 
Наприклад, за спеціалізацією «Будівництво. Опоряджувальні роботи» [3] 
дослідницькими проектами можуть бути дослідницькі міні-проекти (малі 
проекти) з лабораторно-практичних робіт «Визначення термінів густіння 
гіпсових в’яжучих», «Визначення рухомості будівельного розчину») тощо. 
Дослідницька діяльність може бути реалізована й при виконанні учнями 
таких інформаційних міні-проектів, як «Інструменти для підготовки та 
штукатурення поверхонь», або практико- орієнтованих – «Приготування 
розчинів». Середні за масштабом проекти можуть виконуватися після 
вивчення окремого розділу (розділів), а великі – на при кінці навчання в 
кожному класі. При чому, на виконання останніх програмою відводиться 
час у обсязі 25 годин, адже вони підсумовують усю роботу учнів за 
навчальний рік і надають їм можливість продемонструвати свої навчальні 
досягнення в реальних умовах. 

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших 
пошуків. Таким чином, для активного використання дослідницької 
технології навчання у процесі профільної підготовки учнів старших класів 
є реальні можливості під час виконання учнями навчальних проектів: 
малих (міні при проведенні лабораторних робіт), середніх (як підсумкова 
робота з окремої теми) та великих (на які спеціально відведено навчальний 
час у кінці навчального року). 
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ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Криворізький педагогічний інститут 
 

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ  
ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (В УМОВАХ 

ПАРТИСИПАТИВНОГО ПІДХОДУ) 
 
Постановка проблеми. Сучасний стан підготовки студентів у вищих 

навчальних закладах висуває нові вимоги нашого суспільства до 
працездатності та працевідповідності майбутніх фахівців з боку 
європейського соціуму – це розвиток компетентної особистості, якій 
притаманні професійні здібності, активна праця, ініціативність, 
мобільність, відповідальність за дії, формування потреби в постійному 
самовдосконаленні тощо. Очевидно, що важливу роль у формування такої 
особистості відіграє позитивна мотивація студентів до навчально-
пізнавальної діяльності.  

Однією із технологій, що сприяє формуванню професіоналізму 
майбутніх учителів, є проектна технологія, в ході застосування якої 
реалізуються всі стадії творчого процесу людини: виникнення, 
обґрунтування, осмислення і прийняття ідеї, технологічна розробка ідеї, 
практична робота над втіленням ідеї, апробування об’єкту в роботі, 
доробка і самооцінка творчого вирішення ідеї.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема мотивації не є 
новою в науці. Проблема мотивації  – одна зі стрижневих у педагогіці та 
психології, якій присвячені роботи загальнотеоретичного плану 
К. Абульханової-Славської, Б. Ананьєва, Л. Божович, Я. Коломинського та 
ін. Великий внесок у розуміння психофізіологічної сутності трудової 
діяльності внесли роботи І. Павлова. Мотиваційну сторону навчальної 
діяльності студентів досліджували Г. Айзенк, Д. Браун, С. Занюк, 
В. Олішевич, Л. Орбан-Лембрик, А. Реан та ін. Навчальну мотивацію 
розглядали І. Вальчуковська, В. Климчук та ін. 

Мета статті (постановка завдань) – обґрунтувати можливості 
формування позитивної мотивації студентів до проектної діяльності в 
умовах партисипативного підходу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Педагогічна проектна 
діяльність – це діяльність майбутнього вчителя технологій, спрямована на 
обґрунтування ідеї, розробку, створення моделі та реалізацію проекту як 
інноваційної моделі освітньо-виховної системи, орієнтованої на масове 
використання. Основними функціями педагогічного проектування є 



СЕКЦІЯ 2. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ 

Проблеми трудової і професійної підготовки в контексті національної стратегії розвитку освітиУкраїни: матеріали конференції 

18 

мотиваційна, управлінська, контрольно-коригуюча, координуюча, 
оцінювальна, комунікативна, прогностична. Педагогічні вищі навчальні 
заклади широко впроваджують новітні педагогічні технології в їх 
доцільному поєднанні: проектний метод, метод портфоліо, кейс-метод, 
груповий метод. Важливість застосування проектної діяльності в 
підготовці учителів технологій ґрунтується на тому, що: сучасна шкільна 
програма з трудового навчання та технології побудована на основі 
проектного підходу; проектна діяльність сприяє розвитку творчості 
педагога та інтегрує і систематизує знання, отримані при вивченні різних 
предметів. проектна діяльність спрямована не тільки на засвоєння знань, а 
й на формування комплексу педагогічних умінь. 

Залучити студентів до використання проектної діяльності допоможуть 
їх мотиви і воля. Позитивна мотивація до проектної діяльності, на нашу 
думку, виступає як внутрішній рушійний чинник розвитку 
професіоналізму майбутнього вчителя технологій, оскільки лише на основі 
формування її високого рівня можлива продуктивна професійна діяльність. 

Тому підготовка такого фахівця повинна спрямовуватись на 
формування і збагачення мотивів професійної діяльності (в тому числі 
проектної) на основі новітніх підходів. Одним з таких підходів є 
партисипативний. У процесі аналізу наукової літератури стало ясним, що 
поняття «партисипативність» співвідноситься з такими категоріями, як 
«участь», «співучасть», «залученість». Термін «партисипативність», на 
думку О. Нікітіної, має деякі відмінності і є більш точним і повним в 
семантичному плані.  

На нашу думку, партисипативний підхід сприяє формуванню 
позитивної мотивації студентів до проектної діяльності, означає втягнення 
їх у процес проектування, його безпосередню участь і самоорганізацію; 
самоврядування в колективній діяльності та відповідальність за прийняття 
рішень, взаємодопомога (Е. Гріш, В. Касьянова, В. Кравченко, О. Нікітіна, 
О. Перова та ін.). Такий підхід покращує співпрацю між викладачем і 
студентом і здається нам найбільш повним, так як сприяє взаємодії в цьому 
виді діяльності, що здійснюється суб'єктом по відношенню до суб'єкту, де 
викладач сприяє виробленню у студентів вмінь аналізувати, міркувати, 
проектувати, моделювати тощо. 

Висновки та перспективи подальших пошуків. Отже, формування 
позитивної мотивації студентів до проектної діяльності стає стрижнем 
компетентної особистості майбутнього вчителя технологій в майбутній 
професійній діяльності. Можна впевнено зазначити, що позитивно 
мотивують студентів до вивчення проектних технологій партисипавтині 
методи – це робота в команді, співробітництво, самостійна робота кожного 
члена команди. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 

«ВКонтакте» У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Постановка проблеми. Швидкий розвиток інформаційно-
комунікаційних технологій та поширення їх у повсякденному житті, 
зумовлює переглянути підходи до навчання майбутніх вчителів 
технологій. Ефективне використання соціальних мереж для пошуку та 
відбору інформації студентом на практиці не викликає жодних сумнівів, 
хоча донедавна їх вважали шкідниками навчання, так як студенти 
витрачали свій час в Інтернеті для спілкування з друзями, іграми та 
переглядами відео. Сьогодні ж спостерігається розширення 
функціональних можливостей соціальних мереж, особливо в навчальній 
діяльності студентства.  

Підготовка майбутніх учителів технологій у вищому педагогічному 
навчальному закладі – складний процес, кінцевою метою якого є 
формування комплексу спеціальних знань, умінь і навичок, що 
забезпечують успішне виконання професійної діяльності. Саме цьому 
комплексу сприяють вдало вибрані викладачем форми та методи роботи. 
Також сучасний студент повинен вміти самостійно і активно працювати з 
інформацією, уміти відноситись до неї критично і використовувати в 
процесі навчання. Однією з найбільш ефективних в навчанні Інтернет-
технологій є технологія використання соціальних мереж. Легкість 
використання їх, а також доступність дозволяє працювати з інформацією 
та долучатись до обговорення за допомогою персонального комп’ютера та 
мобільних пристроїв: мобільного телефону, смартфону чи планшета. 
Однак у сучасній системі освіти соціальні сервіси ще не знайшли 
широкого застосування, оскільки вимагають переосмислення вимог як до 
методів і форм організації навчання, так і до ролі викладача, та його 
професійної підготовки.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі підготовки 
педагогічних працівників до використання інформаційно-комунікаційних 
технологій висвітлені у працях С.В. Івашньова, О.М. Науменко, 
Г.Г. Науменко, С.В. Шостя. У викладанні окремих предметів розглядали 
Л.А. Карташова, Т.І. Коваль, Н.П. Кочубей та ін.. Особливостям 
використання соціальних мереж в освіті приділяли увагу Є.М. Бондаренко, 
М.С. Григорян, Е.Р. Диких, Н.В. Дубова, О.А. Клименко, Г.В. Можаєва, 
Т.І. Носенко, Л.М. Рулієне, А.В. Фещенко, І.В. Чернов та ряд інших 
дослідників. Як свідчать публікації у фахових виданнях, виступи на 
науково-практичних семінарах і конференціях, такі дослідження 
продовжуються. Але проблему використання соціальної мережі 
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«ВКонтакте» в підготовці вчителя технологій не можна назвати повністю 
вирішеною. 

Мета статті (постановка завдань) – висвітлити методичні аспекти 
використання соціальної мережі «ВКонтакте» у процесі професійної 
підготовки учителя технологій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Соціальні мережі в 
Інтернеті народились в 90-х роках, а сам термін з’явився тільки в 2004. 
Соціальною мережею називають програмне забезпечення в Інтернеті, що 
дозволяє користувачам створювати свої профілі та зв'язуватися з іншими 
учасниками в віртуальному просторі. Завданням такого сервісу є 
забезпечення користувачів усіма можливими інструментами для 
спілкування одне з одним – відео, чати, зображення, музика, блоги, 
форуми тощо. Мережі поділяють на загальнотематичні, ділові та 
спеціалізовані [2]. 

Соціальні мережі на загальну тематику спрямовані на підтримку і 
налагодження вже існуючих контактів та пошук нових знайомих. Ці сайти 
вже накопичили величезну базу контактів і профілів, з яких можна багато 
дізнатись про людину та її уподобання (MySpace, Facebook, Vkontakte, 
Connect.Ua, Odnoklassniki , Susidy.Com, Twitter та ін.) [4]. 

Ділові соціальні мережі спрямовані на професійний розвиток та 
побудову кар’єри (Linked.In , Plaxo, МойКруг, Profeo.Ua та ін.). 

Спеціалізовані соціальні мережі займають певну нішу в своєму секторі, 
і збирають аудиторію за конкретними інтересами: музика, хобі, плітки 
тощо (Geni.com , Last.Fm, Politiko.com.ua, Plitkar.com.ua, MySpace.com та 
ін.) [3]. 

Найпопулярнішими соціальними мережами серед студентів ВНЗу 
є «ВКонтакте», Facebook, Twitter та ін. Ці дані підтверджуються аналізом 
результатів нашого дослідження в використанні соціальних мереж 
студентами напряму підготовки 6.010103, 7.010103 та 8.010103 
«Технологічна освіта (обслуговуюча праця)» Рівненського державного 
гуманітарного університету. З 138 студентів денного та заочного 
відділення, станом на березень 2015 року, зареєстровані «Вконтакте» - 104 
студента. 

Таким чином, аналізуючи результати дослідження, можна зробити 
висновок, що 75% студентів використовують мережу «ВКонтакте» для 
спілкування, з них 70% знаходяться постійно в мережі або частково кожен 
день і тільки 5% заходять на сайт один раз в три-сім днів. Постає питання, 
якщо студент перебуває більше часу в соціальній мережі «ВКонтакте» ніж 
в аудиторіях на навчанні, то чому ж не створити йому умови навчання та 
контролю використовуючи дану соціальну мережу? Привідкриємо завісу 
використання соціальної мережі в підготовці вчителя технологій. 

Покрокова діяльність викладача: 1) створення власної сторінки в 
мережі «ВКонтакте»; 2) додавання в друзі студентів; 3) наповнення 
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альбомів фотографіями, відеозаписами та аудіозаписами відповідно 
дисциплін, які читає викладач, а також згідно інтересів викладача; 4) 
створення бесід-груп відповідно курсу та навчальної групи.  

Сутність навчання за допомогою соціальної мережі «ВКонтакте» 
полягає в наступній навчальній діяльності «викладач-студент» та «студент-
викладач»: спілкування; коментування фото виставлених в світлинах 
виконаних творчих робіт студентами; сприяння зацікавленості студентів 
до засвоєння знань та умінь з розробки й технології виготовлення виробів 
у традиційних та сучасних техніках; передача файлів (лекції, лабораторні 
та практичні роботи, контрольні роботи, книги, підручники, методичні 
вказівки та ін.); групове та індивідуальне консультування студентів з 
написання курсових, дипломних, бакалаврських робіт; групове та 
індивідуальне консультування студентів з розробки і написання проектів, 
індивідуально дослідних робіт, рефератів та ін.; організація обговорень за 
певною тематикою; координація навчальної діяльності студентів, зокрема 
під час практики; інформування студентів з приводу самостійної 
підготовки, змін в розкладі та навчальній діяльності студентів; 
інформування студентів про навчальні здобутки їхніх сокурсників і 
випускників. 

 

 
Рис. 1. Вигляд сторінки викладача в соціальній мережі [1]. 
 
Спілкування (комунікація) в соціальній мережі збільшує участь 

майбутніх вчителів технологій у навчальному процесі до максимуму – до 
100% [2]. Студенти, котрі в силу психологічних причин неохоче беруть 
участь в особистій комунікації в аудиторії, найчастіше мотивованіше 
спілкуються з використанням електронних засобів комунікації, особливо в 
соцмережах. 
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Рис. 2. Використання соціальної мережі в навчально-педагогічній 

діяльності [1]. 
 
Коментування фото виставлених в світлинах виконаних робіт 

студентами, сприяють розвитку естетичного смаку, розвиток творчих 
здібностей, самовдосконалення, мотивації до виконання роботи та 
вивчення нових технік [2].  

Консультування студента в мережі це – надання допомоги студенту у 
вирішенні набутих питань з виконання навчальної роботи в будь який час 
дня. Онлайн-консультування дає можливість перевірки та коригування 
самостійної роботи студента з виконаних ним завдань [4].  

Організація обговорень за певною тематикою, дає студенту можливість 
висловлення власної думки, позиції, сприяє діалогу індивідуальному та 
колективному. 

Координація навчальної діяльності студентів в соціальній мережі, 
зокрема під час практики надає викладачу підтримувати постійний 
контроль, консультування та організацію навчальної діяльності [2]. 

Інформування студентів. Як переконує практика, майбутні вчителі 
технологій реагують на інформацію, якщо вона дублюється не менше 
трьох разів. Так, доволі ефективним виявляється розміщення текстового 
оголошення з інформацією на сторінці викладача, а Інтернет сервер його 
автоматично розсилає  в новини друзів та обговорення.  

Висновки та перспективи подальших пошуків. Отже, використання 
соціальної мережі «ВКонтакте» у навчально-виховному процесі сприяє 
обміну інформацією, підвищує мотивацію учнів у навчальній діяльності, 
стимулює розвиток творчих здібностей і пізнавальний інтерес. Всі ці 
чинники позитивно впливають на формування знань і умінь. Не варто 
забувати і про такий важливий момент освітнього процесу, як зв'язок 
викладача і батьків. В умовах сучасного життєвого ритму батьки не завжди 
мають можливість бути в курсі всіх подій студентського життя дитини. 
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Використання мережевого простору дозволить не втратити зв'язок 
викладача з батьками. Соціальні мережі дають можливість безпосередньої 
участі в освітньому процесі, в управлінні, в оцінці якості освіти, в 
обговоренні та створенні проектів, концепцій, які визначають стратегію 
розвитку освіти в державі. 

Цінність соціальних мереж для навчання та розвитку ще недостатньо 
оцінена: багато методистів скептично ставляться до можливості 
використання даного об'єкта Інтернет технологій, як педагогічного засобу 
навчання, традиційно соціальні мережі розглядаються як середовище для 
проведення вільного часу, розваг. Однак, як бачимо з дослідження, у 
педагогічній діяльності можливості соціальних мереж можна 
використовувати для вирішення найрізноманітніших завдань: в соціальних 
мережах можна ефективно організувати колективну та індивідуальну 
роботу, довгострокову проектну діяльність, спілкування, консультування, 
мобільну безперервну освіту та самоосвіту в підготовці вчителя технологій 
та ін. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНОГО ВЧИТЕЛЯ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Постановка проблеми. Важливим та головним критерієм розкриття 

самостійності, активації людського фактора у студентів є навчальна 
діяльність. Випускники вищих навчальних закладів освіти вступають в 
трудове життя і тому особливо необхідне створення умов для гарного 
самопочуття кожного студента. У цьому плані є важливою педагогічна 
допомога молоді. Однією з найважливіших умов формування 
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самостійності є включення до самостійної роботи. Це питання завжди є 
актуальним про організацію самостійної роботи, бо вона сприяє 
підвищенню якості знань. Формувань розумових здібностей, підвищенню 
якості знань, формуванню активності, самостійності, пізнавальному 
інтересу, волі характеру.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам вдосконалення 
навчального процесу вищої педагогічної школи присвячені роботи А. 
Алексюка, А. Богуш, С. Гончаренка, І. Зязюна, Л. Коваль, В. Козакова, Д. 
Ніколенка, М. Шкіля, М.  Ярмаченка та ін. Самостійність, самостійна 
робота, самостійна творча діяльність були об’єктом наукового 
дослідження багатьох вчених, серед яких: П. В. Копнін, О. М. Коршунова, 
Б. Г. Богоявленська, Я.О. Пономарьов, В. І. Андрєєв, Б. І. Коротяєв, І. Я. 
Лернер, І. С. Зоренко, В.О. Коринська, А. П. Ковальова та ін. Напрями 
самостійної навчально-дослідницької діяльності студентів вивчали Н. 
Амеліна, В. Борисова, М. Князян, В. Літовенко, В. Намазов, Є. Спіцин, П. 
Часакбай та ін. 

Мета статті (постановка завдань) – розкриття значення самостійної 
роботи в формуванні самостійності як важливої якості особистості 
майбутнього вчителя технологій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Здійснення професійної 
підготовки в процесі навчальних занять забезпечується комплексним 
використанням різних видів робіт студентів. Провідну роль серед них має 
самостійна робота, яка визначає ступінь дидактичної взаємодії викладача і 
студента і є засобом формування професійної компетентності і 
професіоналізму майбутнього вчителя. Самостійна робота студентів 
розглядається як цілеспрямована підготовка і перехід до поетапної 
науково-дослідної роботи, участь в якій є одним з повідних способів 
розвитку професійного мислення, інтересу до професійної діяльності, 
глибокого засвоєння і осмислення професійно-орієнтованих знань. На 
першому етапі студентів знайомлять з напрямками і тематикою наукових 
досліджень викладачів, методами наукових досліджень в галузі 
професійної діяльності; на другому етапі здійснюється організація 
дослідницької роботи в ході занять з професійно-орієнтованих дисциплін, 
в проблемних групах, які продовжують формування у студентів 
початкових дослідницьких умінь протягом всіх років навчання; на 
третьому етапі здійснюється колективна та індивідуальна дослідницька 
робота під час викання курсових і дипломних робіт з професійно-
орієнтованих дисциплін. Ефективність процесу професійної підготовки 
забезпечується використанням навчально-методичного оснащення 
навчального процесу. Це навчальні і робочі програми, навчальні і 
методичні посібники, завдання для самостійних робіт, навчально-дослідні 
завдання та методичні рекомендації до їх виконання, що разом складають 
педагогічну систему у вигляді навчально-методичного комплексу [2, 103]. 
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Висновки та перспективи подальших пошуків. Відображаючи 
різнобічність у визначенні самостійної роботи, С. У. Гончаренко зазначав, 
що, з одного боку, самостійна робота – це вид діяльності студента, який є 
необхідною умовою свідомого засвоєння знань на усіх стадіях навчання, з 
іншого боку, – це організаційна форма навчальних занять [3, с. 297]. 
Інакше кажучи, з погляду вченого, самостійна робота як вид діяльності 
студентів є водночас засобом, умовою і формою занять з метою засвоєння 
знань, що входять до групи фундаментальних елементів у процесі 
формування професійної готовності майбутніх вчителів технологій.  

Отже, самостійна робота сприяє поглибленню і розширенню знань 
студентів, формуванню інтересу до пізнавальної діяльності, оволодінню 
прийомами процесу оволодіння новими вміннями та навичками. Вона є 
основою самоосвіти майбутнього спеціаліста, формує відповідну 
мотивацію. Самостійна робота являється важливим способом розвитку 
вмінь студентів діяти без сторонньої допомоги, їх пізнавальних здібностей 
і навчальних інтересів. Вона важлива ланка у цілісній системі формування 
самостійності майбутнього вчителя технологій. 
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ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ, РІВНІ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ТЕХНОЛОГІЇ 
 

Постановка проблеми. Інтеграція освіти України у європейський 
освітній простір передбачає підготовку вчителя нової генерації; 
формування компетентного, висококваліфікованого 
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конкурентоспроможного спеціаліста, який буде відповідати міжнародним 
вимогам та стандартам якості. Важливу роль у цьому процесі відіграє вища 
школа, першочерговим завданням якої є створення умов для ефективного 
формування та розвитку професійної компетентності майбутніх вчителів. 
Ефективність професійної підготовки майбутнього фахівця та якість освіти 
загалом визначаються рівнем сформованості професійної компетентності 
сучасного вчителя.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження 
професійної компетентності фахівця набувають все більшої актуальності. 
Зокрема, О. Добудько, А. Карпова, Г. Ковальчук, А. Маркова, Є. 
Павлютенков, В. Сластьонін та інші науковці піднімають проблему 
підвищення професійної компетентності вчителя. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інноваційне суспільство 
вимагає постійного зростання професійної компетентності педагогів, що 
зумовило необхідність визначення рівнів, критеріїв та показників 
сформованості даного поняття. 

Сутність мотиваційно-ціннісного компонента професійної 
компетентності майбутнього вчителя технології полягає у визначенні 
цілей, соціальних установок, ціннісних орієнтацій, інтересів, потреб, 
нахилів, мотивів, які спонукають до професійної педагогічної діяльності та 
визначають професійну спрямованість особистості. Змістовий компонент 
містить такі елементи компетентності, як обізнаність, оволодіння 
загальнонауковими та професійними знаннями і досвідом, педагогічне 
мислення, норми педагогічної професії, соціальні функції сучасного 
педагога. Основу операційно-діяльнісного компонента мають складати 
професійно-педагогічні уміння вчителя, оволодіння педагогічними 
технологіями та педагогічним менеджментом. Особистісний компонент 
професійної компетентності майбутнього вчителя технології пов’язаний з 
особистісними та професійно-значущими якостями, здібностями 
особистості, що впливають на результат його діяльності та визначають 
індивідуальний стиль педагога. Рефлексивний компонент реалізується в 
умінні свідомо контролювати результати своєї діяльності і рівень власного 
розвитку, особистісних досягнень. 

Визначення сформованості професійної компетентності майбутнього 
вчителя технології здійснюється за критеріями, які відображають сутність 
її компонентів. З огляду на особливості кожного компонента, відповідні їм 
критерії розкривають: мотиваційно-ціннісний критерій – рівень 
сформованості професійної спрямованості особистості майбутнього 
вчителя технології; когнітивний критерій – рівень обізнаності майбутнього 
фахівця стосовно здобутих професійних знань; технологічний критерій – 
рівень володіння уміннями та навичками, необхідними в професійній 
діяльності вчителя технології; особистісний критерій – рівень 
сформованості професійно важливих якостей та здібностей особистості; 
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рефлексивний критерій – рівень здатності особистості до самоконтролю, 
самовдосконалення, самооцінки. 

Таким чином, означені критерії, рівні та показники сформованості 
професійної компетентності майбутнього вчителя технології забезпечать 
можливість проведення моніторингових досліджень з даної проблематики, 
що і є перспективою подальших пошуків у цьому напрямку з метою 
визначення шляхів для підвищення рівня професійної компетентності 
студента педагогічного вищого навчального закладу. 
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ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Постановка проблеми. Сьогодні суспільство, держава, вища та 
загальноосвітня школа ставлять перед собою завдання – сприяти 
становленню громадянина – людини з відповідними правами й 
обов’язками, яка поважає й дотримується норм і правил співжиття, 
прийнятих у суспільстві, вміє в правовий спосіб задовольнити свої 
інтереси, відчути себе соціально, морально, політично й юридично 
дієздатною. Провідна роль у правовій освіті молоді належить учителеві. 

З метою підвищення рівня правої освіти, створення належних умов для 
набуття правових знань, забезпечення конституційного права громадян 
(школярів) виданий Указ Президента від 18 жовтня 2001 року "Про 
Національну програму правової освіти населення". Одним з основних 
завдань Програми є здійснення в дошкільних та загальноосвітніх закладах 
широкої позакласної роботи з правового виховання і навчання на основі 
програм, рекомендацій і методичних вказівок, які затверджуються 
Міністерством освіти і науки України [1]. 

Реалізація Програми сприятиме: підвищенню рівня правової культури; 
формуванню поваги до права, гуманістичних правових ідей, 
загальнолюдських цінностей; подоланню правового нігілізму; підвищенню 
рівня правової поінформованості населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичний аналіз 
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психолого-педагогічної, соціологічної, культурологічної та юридичної 
літератури з питань правової освіти та правової культури свідчить про те, 
що переважна більшість їх належить фахівцям-юристам. А тому 
тлумачення сутності цього питання має правознавчий характер, де правова 
освіта і правова культура визначаються з погляду попередження злочинних 
дій шляхом роз’яснення і застосування різних форм примусу. У працях 
О.С.Саломаткіна, О.В.Татаринцевої і Н.М. Яковлевої викладено різні 
аспекти підготовки вчителів до попередження протиправної поведінки 
учнів загальноосвітніх шкіл. У монографії М.М.Фіцули "Правове 
виховання учнів" обґрунтовуються педагогічні основи правового 
виховання учнів. 

Правова освіта вчителя є невід’ємною складовою його 
професіоналізму, фундаментальної підготовки та педагогічної 
майстерності. Завдання процесу формування правової підготовки вчителів 
полягають у здійсненні комплексу заходів, серед яких основними є 
ознайомлення з правами людини, прийнятими міжнародним 
співтовариством у Гельсінкі, знання положень Конституції України та 
необхідних нормативно-правових документів; знання законів про 
державну мову, освіту, а також усіх офіційних матеріалів, пов’язаних зі 
змістом навчальних предметів, які вони будуть викладати в 
загальноосвітніх школах та інших закладах освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основою для відбору 
змісту освіти служать принципи, що визначають підхід до його 
конструювання, та критерії, які виступають у якості інструментарію 
визначення конкретного наповнення змісту навчальної інформації в 
навчальних дисциплінах: спрямовувати навчально-виховний процес на 
всебічний розвиток особистості, здатної жити та діяти у злагоді з собою і 
довкіллям; поєднувати високі моральні ідеї з вимогами повсякденного 
життя; опиратися на позитивні якості у вихованні; взаємопов’язувати 
колективні, групові та індивідуальні форми навчально-виховних занять; 
дотримуватися єдності виховних вимог; враховувати вікові та 
індивідуальні особливості вихованця; поєднувати вимогливість та повагу 
до особистості студента; постійно у своїй діяльності користуватися 
національною ідеєю Відродження. 

Правосвідомість майбутнього вчителя технологій формується 
ефективно за умови врахування його індивідуальних особливостей й 
характеру сімейних відносин, у яких він перебуває. У нашому суспільстві 
формування правосвідомості особистості відбувається як стихійно, так і в 
результаті діяльності органів (законодавчих, виконавчих) та навчальних 
закладів різних рівнів акредитації. 

Правосвідомість і моральне переконання формуються в системі 
громадських відносин і оцінок, що складаються під впливом низки 
факторів, зокрема поведінки найближчого оточення [2, 1-2]. 
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Якщо в минулі десятиліття правова культура особистості формувалась 
у діяльності широкої мережі різних соціальних інституцій політичного 
виховання й самоосвіти, що функціонували в кожному навчально-
виховному закладі і в кожній установі, то останніми роками майже 
припинилась їх діяльність і, відповідно, послабився спеціальний виховний 
вплив. Внаслідок цього має місце помітне зростання порушень закону. 
Переорієнтація соціально-економічного й політичного розвитку держави 
вимагає нового підходу до формування правової культури. 

Конституція України дає законні підстави для розробки нової 
парадигми розв’язання всього комплексу проблем правового виховання в 
нашій державі. Основний закон дає право на забезпечення знання прав, 
свобод і обов’язків кожної людини і громадянина. Такі права і обов’язки 
поширюються передусім на загальноосвітню школу, яка потребує нових 
підручників, а головне - вчителів, які б усвідомлювали глибинний зміст 
перетворень в нашій державі. 

Розв’язання правових завдань передбачає умовне включення студентів 
технологічного факультету у правові ситуації з усією їх складністю і 
суперечністю, що допоможе їм будувати в майбутньому правильну лінію 
поведінки. Пізнавальні завдання ознайомлюють студентів з правовими 
фактами, розширюють і конкретизують їх уявлення про право. Оскільки 
відповідь не завжди можна знайти в готовому вигляді, то студентам 
доводиться звертатися до додаткової літератури. Це сприяє розвиткові 
самостійного мислення, творчо- наукової діяльності студентів. 

Педагогічний ВНЗ готує своїх випускників до роботи в певному 
правовому полі та соціально- політичних умовах, а тому професіоналізм 
спеціаліста передбачає оволодіння правовими знаннями та уміннями з 
настановою на обов'язковість їх застосування у конкретній ситуації, 
формування його правової культури. 

Правова освіта вчителя технологій – інтегрований показник, у якому 
відбивається гармонійна упорядкованість і узгодженість усіх ідейно-
правових і практичних елементів, які проявляються в процесі педагогічної 
діяльності. 

Одним зі складників правової культури є зміст правової освіти. 
Проведене дослідження надало можливості зробити наступні висновки: 
1. Правова освіта учителя технологій має змістову і функціональну 

специфіку, її структура може бути подана у вигляді теоретичного, 
практичного і особистісного компонентів, які, в свою чергу, утворюються 
сукупністю правових знань, умінь, навичок, якостей і здібностей, що 
входять до змісту правової підготовки студентів і магістрантів. 

2. Цілеспрямоване формування правової культури майбутнього 
вчителя технологій в умовах вищого педагогічного навчального закладу 
можливе на основі комплексу педагогічних умов і методичних 
рекомендацій з їх реалізації. 
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ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ І НАВИЧОК З ПИТАНЬ 

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ У СТУДЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО 
ФАКУЛЬТЕТУ 

 
Постановка проблеми. В статті розглядаються питання формування 

знань і навичок студентів з питань електробезпеки. При вивченні 
дисциплін, які пов’язані з електротехнікою, студентам пропонується в 
якості мір підвищення електробезпеки споживачів розглянути основні 
види конструкцій самоутримних ізольованих проводів, їх переваги перед 
неізольованими проводами, експлуатаційні характеристики та перспективи 
розвитку виробництва таких проводів в Україні. 

До комплексу мір підвищення електробезпеки в розподільчих 
низьковольтних мережах відноситься застосування самоутримних 
ізольованих проводів – СІП. Повітряні лінії електропередач (ЛЕП) низької 
напруги в Україні мають недостатню пропускну здатність і погіршують 
якість електроенергії на голих (не ізольованих) проводах. Світовий досвід 
застосування СІП (Швеція, Бельгія, Канада, США і інші) показує, що вони 
можуть усунути недоліки традиційних повітряних ЛЕП і забезпечити 
безперервне енергопостачання споживачам.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теорію утворення СІП і 
напрям їх впровадження в Україні розкрито у працях В.М. Золотарьова, 
Ю.А. Антонця, І. Алексєєвої, Е. Лютика, Д. Шаманова, Г.І. Мещанова, 
А.А. Щерби, В.Г. Карпушенка, А.К. Шидловського і інших.  

Мета статті полягає у висвітленні мір і електрозахисних засобів, які 
впливають на формування знань та навичок студентів з питань 
електробезпеки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Студенти технологічного 
факультету вивчають заходи і засоби електробезпеки на лекціях з курсів 
«Електротехніка», «Технологія електропостачання», «Охорона праці», 
«Практикум електротехнічних робіт», а також при виконанні лабораторних 
і практичних робіт всіх технічних дисциплін, які пов’язані з 
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електротехнікою. Нами був виготовлений навчальний стенд для вивчення 
конструкцій різних марок СІП, їх складу, матеріалу струмопровідного 
дроту, ізоляції, арматури закріплення СІП. Спочатку студенти вивчають 
теоретичний матеріал. 

Експлуатаційні переваги СІП: висока надійність енергопостачання за 
рахунок практичного виключення к.з. на лінії тому що, фазні дроти 
ізольовані; зниження величини падіння напруги на лінії з причини малого 
реактивного опору (0.10 Ом/км для СІП замість 0,35 Ом/км для 
неізольованих проводів); підвищена електробезпека – відсутність ризику 
ураження електричним струмом при дотику до дротів СІП під напругою; 

- можливість прокладати СІП в зонах зелених насаджень без їхнього 
вирубання, по фасадах будівель, на існуючих опорах телефонних ліній; 
стійкість до атмосферного впливу (налипання снігу, утворення льодових 
наростів, вітрові навантаження); зниження ймовірності викрадення 
електроенергії; скорочення експлуатаційних витрат за рахунок вилучення 
систематичної розчистки шляхів, скорочення обсягу аварійно – 
відновлювальних робіт; підключення споживачів до магістральної лінії з 
СІП без відключення напруги за рахунок використання спеціальної 
конструкції проколюючих затискачів. 

Потім студенти знайомляться з матеріалами навчального стенду. 
Конструкція являє собою зв’язку ізольованих світлостабілізованим зшитим 
поліетиленом основних і ізольованих несучих дротів. Нульовий дріт 
виконує також функції несучого елемента, призначеного для закріплення 
або підвіски дроту, звідки виникає назва дроту – самоутримний. Нульовий 
несучий дріт виготовляється з алюмінієвого сплаву на базі Al – Mg – Si. 
Характерною особливістю проводів марки СІП є наявність ізолюючого 
покриття дротів. В якості матеріалів для ізоляції можуть 
використовуватись термопластичний або зшитий поліетилен. Дроти з 
ізоляцією із шитого поліетилену мають велику пропускну здатність за 
рахунок більш високої температури нагріву при експлуатації (90º С замість 
70º С для термопластичного поліетилену), в режимі перевантаження (130º 
С замість 80º С) і в режимі короткого замикання (250º С замість 130º С). Це 
зумовлює тенденцію повного переходу на випуск СІП з ізоляцією із 
зшитого поліетилену. Так як вказані дроти застосовуються для повітряних 
ЛЕП, з метою забезпечення світлостабілізуючих властивостей ізоляції вона 
фарбується в чорний колір. 

Після вивчення теоретичного матеріали і знайомства з навчальним 
стендом студентам пропонується виконати практичну частину – описати 
названу викладачем марку СІП і відповісти на контрольні запитання. 

1. Назвіть існуючі марки СІП. 
2. Охарактеризуйте види арматури для закріплення СІП. 
3. Обирить арматуру закріплення і марку СІП для підключення 

будівлі до магістральної лінії. 
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4. Охарактеризуйте конструкцію СІП і її складових. 
5. Назвіть основні компоненти, які використовуються при створенні 

магістральної лінії СІП (дроти, арматура). 
6. Охарактеризуйте ізоляцію СІП. 
Висновки та перспективи подальших пошуків. Таким чином, в 

процесі підготовки з питань підвищення електробезпеки студенти 
отримують знання про використання нових електрозахисних засобів. 
Студенти засвоюють, що застосування СІП в значній мірі дозволяє 
підвищити надійність електропостачання споживачів, знизити втрати в 
ЛЕП, зменшити витрати в процесі монтажу і експлуатації низьковольтних 
мереж. Отримані студентами початкові навички та знання з питань 
електробезпечної експлуатації ліній передачі СІП сприяють підвищенню 
рівня готовності викладання майбутніх вчителів дисциплін технічного 
напрямку. 
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СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Постановка проблеми. Модель розвитку методичної компетентності 
майбутніх учителів технологій у науково-педагогічній літературі 
представлена як інтегрована система цілісного процесу підвищення 
методичного рівня педагога під час його професійного становлення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізуючи теоретичні 
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джерела з проблеми формування та розвитку методичної компетентності 
педагога, ґрунтуючись на принципах компетентністного та суб’єктно-
діяльнісного підходів, структуру методичної компетентності майстрів 
виробничого навчання ми представляємо як сукупність наступних 
компонентів: ціннісно-мотиваційного, когнітивного, діяльнісного, 
технологічного, рефлексивного і професійно важливих якостей.  

Структура методичної компетентності майбутніх учителів технологій 
має такі складові: цільову (розкриває теоретичні цілі розвитку методичної 
компетентності), змістову (передбачає відбір змісту та розроблення 
структури методичної компетентності), технологічну (передбачає 
здійснення розвитку методичної компетентності) та результативну 
(передбачає проведення відповідних кореляційних заходів на рефлексивній 
основі та спрямування розвитку методичної компетентності на бажаний 
результат). 

Змістова складова моделі включає відбір змісту методичної підготовки 
майбутніх учителів технологій, який наповнює змістову структуру їх 
методичної компетентності. 

Технологічна складова передбачає забезпечення педагогічних умов 
розвитку методичної компетентності майбутніх учителів технологій в 
протягом постійного навчання і підвищення своєї кваліфікації. 

Результативна складова моделі містить сукупність методик, методів, 
способів діагностики рівня розвиненості методичної компетентності 
майбутніх учителів технологій і передбачає оцінювання, корекцію та 
аналіз результатів системи розвитку методичної компетентності в єдності 
структурних компонентів даного виду компетентності.  

Отже, структура методичної компетентності містить мотиваційно-
ціннісний, когнітивний, діяльнісний і рефлексивно-творчий компоненти. 
Деталізуючи когнітивний та діяльнісний компоненти, в структурі 
методичної компетентності виділяються нормативна, варіативна, частково-
методична, контрольно-оцінювальна, проектувально-моделювальна та 
технологічна складові.  

Висновки та перспективи подальших пошуків. Таким чином, як 
бачимо, методична компетентність займає одне з найважливіших місць в 
ієрархії якостей майбутнього педагога. Вона є однією з основ, на якій 
базуються всі інші професійні якості фахівця. Майбутній учитель 
технологій має відповідати певним вимогам щодо його особистості і 
діяльності. Саме методична компетентність  дозволить йому на високому рівні 
ефективно застосовувати найновіші прийоми і методи викладання дисциплін 
технологічного напряму.  
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ДО ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Постановка проблеми. Проблема підготовки майбутніх учителів до 

професійної діяльності була і є однією з перших і найважливіших у 
педагогічній науці і практиці. Професійна педагогічна діяльність є 
складною багатовекторною структурою, в основі якої лежать професійна 
готовність вчителя до здійснення професійної діяльності. 

Сучасний стан розвитку освіти вимагає нових професійних 
компетенцій, оволодіння ними і впровадження у практику. Ці чинники 
призводять до змін у технологіях професійної підготовки майбутніх 
учителів. Тому одним з основних чинників якісної освіти навчального 
закладу є компетентний кадровий склад його працівників, яким властивий 
високий рівень загальної культури та освіти, професійної мотивації, 
педагогічні здібності та самосвідомість, професійне мислення. 

Так, зокрема, вчитель трудового навчання повинен глибоко засвоїти не 
лише основні положення дидактики, мати високий рівень знань, умінь і 
навичок, а й мати широку ерудицію, ціннісні орієнтації, знати психолого-
педагогічні принципи та закономірності, на яких ґрунтується навчальний 
процес. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичний аналіз 
досліджень підготовки вчителя до професійної діяльності (О.Абдуліна, 
А.Алексюк, Г.Балл, В.Бондар, М.Євтух, І.Зязюн, В.Кан-Калик, В.Ковальов, 
Н.Кузьміна, В.Козаков, М.Нікадов, Н.Ничкало, В.Семиченко, 
В.Сластьонін, Б.Федоришин, О.Щербаков та ін.) засвідчує, що у сучасній 
науці не існує єдності підходів щодо розгляду процесу та організаційно-
методичних засад професійно-педагогічної підготовки студентів. Тому 
дослідження процесу підготовки майбутніх учителів до професійної 
діяльності залишається актуальним напрямком сучасних досліджень.  

Теоретико-методичні засади професійної підготовки вчителя трудового 
навчання (технологій) розглянуті в дослідженнях А.Вербицького, 
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А.Грінченка, О.Коберника, В.Мадзігона, В.Сидоренка, А.Терещука, 
Г.Терещука та ін. [3]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розглядаючи основні 
аспекти професійної підготовки майбутнього вчителя технологій, хочемо 
зазначити, що в навчальному процесі вчитель виступає не лише носієм 
певної системи знань, а й високоморальною особистістю, для якої 
притаманні справедливість, чесність, доброта та відповідальність. 
Сприятливі взаємовідносини вчителя з учнем – одна з умов успішності та 
результативності процесів навчання й виховання. 

Професійна підготовка майбутніх учителів, зокрема вчителів 
технологій, має здійснюватися на загальнонауковому, загальнотехнічному, 
загальнопедагогічному і фаховому рівнях. Цей процес повинен 
пронизувати ряд циклів навчальних дисциплін та видів навчально-
дослідницької діяльності студентів [3]. 

Однак, насамперед, учитель повинен володіти системою психолого-
педагогічних знань, знати особливості педагогічної діяльності, її 
структуру, вимоги, які вона висуває до особистості педагога. Крім того, він 
повинен володіти системою концептуальних знань, які допомагають йому 
усвідомлено будувати педагогічний процес, а саме: сутність освіти як 
соціального явища, місце й роль шкільного навчання в системі неперервної 
освіти, функції навчання, сучасні підходи до освіти тощо. Учителю також 
необхідні знання сутності процесу навчання, його закономірностей і 
принципів, особливостей і структури навчальної діяльності учнів, способів 
її організації, способів проектування навчального процесу та відбору 
змісту навчання, адекватних моделей, форм, методів і засобів навчання, 
основ процесу виховання учнів і способів організації виховного процесу в 
школі, способів діагностики й аналізу результатів своєї педагогічної 
діяльності  

Майбутній учитель трудового навчання ще в рамках навчання у 
вищому навчальному закладі повинен навчитися організовувати проектно-
технологічну діяльність учнів різних вікових категорій, створювати банки 
проектів з урахуванням різноманітних здібностей і інтересів школярів, 
технічної оснащеності шкільних майстерень [1]. 

Вчитель технологій покликаний реалізувати поставлені педагогічні 
задачі, інноваційні освітні технології, здатний ефективно реалізувати 
освітні завдання, сформувати всебічно і гармонійно розвинену особистість 
учня [2]. Тому у вищих педагогічних навчальних закладах домінантою 
навчально-виховного процесу стає підготовка вчителя-творця, вчителя-
вихователя, спроможного вийти за межі навчального предмету, стати для 
учнів своєрідним транслятором національної культури і духовних традицій 
українського народу. 

Висновки та перспективи подальших пошуків. Відтак, дослідження 
проблеми підготовки майбутніх учителів технологій до професійної 
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діяльності засвідчують про необхідність розвитку в них не лише 
професійно-педагогічних якостей, але й громадських, соціальних, 
толерантності, емпатії, вміння створити сприятливе психолого-педагогічне 
середовище для розвитку і виховання учнів.  
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КРИТЕРІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ 

ДО ФОРМУВАННЯ В СТАРШОКЛАСНИКІВ ОРІЄНТАЦІЇ НА 
ДОСЯГНЕННЯ ЖИТТЄВОГО УСПІХУ 

 
Постановка проблеми. Модернізація української економіки, 

характеризується потребою сучасного суспільства в гнучких, адаптивних 
системах освіти, що спрямовані на підготовку молоді до успішної 
професійної діяльності у будь-якій сфері матеріального виробництва. 
Виникає необхідність удосконалення процесів формування нових цілей 
змісту загальної та професійної освіти, перехід від парадигми навчання 
наслідування до парадигми самонавчання та самореалізації. 

У зв’язку з цим підготовка молоді до орієнтації на життєвий успіх є 
одним з пріоритетних напрямків оновлення сучасної загальної освіти. 
Вирішення цього кола питань вимагає удосконалення професійної 
підготовки майбутнього вчителя технологій для роботи у старших класах 
загальноосвітнього навчального закладу. Таким чином, стає актуальною 
проблема пошуку умов формування та методики оцінювання підготовки 
майбутнього вчителя технологій до формування у старшокласників 
орієнтації на досягнення життєвого успіху. 

Проблема підготовки фахівця до якісної професійної діяльності є 
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багатоаспектною, що пов’язано з необхідністю врахування як об’єктивних, 
так й суб’єктивних основ діяльності людини. 

Таким чином, можна констатувати, що цей вид професійної діяльності 
майбутніх учителів технологій є складним, оскільки, він є достатньо новим 
і відсутня читка розробленість критеріїв, на основі яких можна визначити 
рівень підготовки студентів до формування у старшокласників орієнтації 
на досягнення життєвого успіху 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз досліджень 
Асмолова А.Г., Борисова В.В., Осипова Т.Ю., Серикова В.В., 
Сидоренка В.К., Стешенка В.В., дозволив визначити, що підготовка до 
педагогічної діяльності розглядається як формування знаннями, вміннями 
та навичками, як бажання індивіда та його можливість реалізувати наявну 
програму дій в соціумі [1,с.124]; історично-традиційний підхід до 
розуміння підготовки через змістовий аспект (знання, уміння, навички); як 
внутрішня властивість (якість особистості); структурними компонентами 
підготовки визначені потреби, здібності та рішучість; також підготовка 
включає в себе мотиваційний, змістовий та діяльнісний компоненти; зміст 
підготовки, що включає психологічну, теоретичну та практичну 
підготовку; компонентів підготовки: мотиваційний, когнітивний, 
операційний, емоційно-вольовий, інформаційний, або когнітивний, 
діяльнісно-технологічний, емоційно-ціннісний, інтеграційний компоненти 
[ 2,с.192]. 

Метою статті (постановка завдань) – визначення та обґрунтування 
критеріїв підготовки майбутніх учителів технологій до формування в 
старшокласників орієнтації на досягнення життєвого успіху. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Виклад основного 
матеріалу дослідження. Аналіз підходів визначення компонентів 
підготовки до професійної діяльності майбутніх учителів дозволяє 
окреслити чітку структуру, що складається з умовних двох сфер: 
особистісні характеристики фахівця, що впливають на рівень підготовки; 
стан теоретично-практичної підготовки фахівця до професійної діяльності. 
Таким чином, підготовка майбутніх учителів технологій до формування у 
старшокласників орієнтації на досягнення життєвого успіху буде 
розглядатися з урахуванням наступних структурних компонентів. 

Особистісний компонент – врахування особистісних якостей, що 
впливають на особливості професійної діяльності вчителя технологій, 
потреба у непереривному саморозвитку та самоосвіті для успішної 
педагогічної діяльності. 

Діяльнісний компонент – знання та уявлення про особливості та умови 
діяльності вчителя технологій з формування в учнів орієнтації на 
досягнення життєвого успіху. 

Для якісно-кількісної оцінки підготовки учителів технологій до 
створення ситуації успіху для старшокласників, в першу чергу необхідно 
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окреслити коло найбільш важливих питань: зміна яких показників 
особистісного розвитку студентів вивчається в ході педагогічного 
моніторингу; яким чином реалізовувалися педагогічні умови створення 
результативних ситуацій успіху в процесі навчально-виховної роботи зі 
студентами; які зміни, що відбулися з рівнем мотивації до успіху з обох 
сторін системи ,,учитель-учень” в результаті формування ситуацій успіху; 
які чинники, що впливають на швидкість і ступінь досягнення 
потребностно-мотиваційної конгруентності в системі ,,учитель-учень”; які 
взаємини між окремими елементами в системі педагогічних умов 
створення ситуацій успіху; які форми, методи та прийоми педагогічних 
впливів є найбільш адекватними для студентів з різними типами 
акцентуації характеру. 

У якості критеріїв активізації особистісного розвитку студентів були 
вибрані критерії, що в комплексі описують підготовку до діяльності із 
створення ситуацій успіху так і особистісні зміни спрямовані на 
досягнення успіху. 

Особистісний компонент: ступінь мотивації до позитивного успіху в 
навчально-пізнавальній діяльності та спілкуванні; ступінь самореалізації та 
самоствердження при вирішенні соціально-педагогічних завдань; ступінь 
потребностно-мотиваційної конгруентності обох сторін в системі 
,,учитель-учень”. 

Діяльністний компонент: ступінь сформованості знань і умінь з 
практичних дій по формуванню ситуації успіху. 

Критерієм підготовки вчителя технологій до формування у 
старшокласників орієнтації на досягнення життєвого успіху є ступінь 
сформованості знань і умінь щодо створення ситуацій успіху в навчально-
виховному процесі. 

Показником даного критерію є уміння планувати та проводити уроки 
технологій з орієнтацією учнів на досягнення життєвого успіху. 
Відповідно до встановлених вимог, нами було відокремлено наступні 
рівні: 

Низький рівень – студент має епізодичні знання та окремі уміння з 
планування та проведення уроків у контексті орієнтації старшокласників 
на досягнення життєвого успіху. 

Достатній рівень – майбутній учитель технологій володіє 
стандартними прийомами планування та проведення уроків у контексті 
орієнтації старшокласників на досягнення життєвого успіху. 

Середній рівень – планування та проведення стандартних занять, що у 
наслідок врахування індивідуальних особливостей учнів містять мету і 
неповну ситуацію, яку майбутньому учителю необхідно доповнити новими 
знаннями та уміннями, щоб використати відому методику орієнтації 
старшокласників на досягнення життєвого успіху. 
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Високий рівень – студент здійснює планування та проведення уроків 
на основі пошуку об’єктивно нових для нього методичних прийомів із 
застосуванням нових знань і умінь у нестандартних навчальних ситуаціях. 

Висновки та перспективи подальших пошуків. Підготовка 
майбутніх учителів технологій до формування у старшокласників 
орієнтації на досягнення життєвого успіху повинна здійснюватись з 
урахуванням особистісних характеристик фахівця, що впливають на рівень 
його підготовки та стану теоретично-практичної підготовки фахівця до 
професійної діяльності. 

Для оцінювання ефективності підготовки майбутніх учителів до 
створення ситуацій успіху в умовах навчального процесу використовуютья 
критерії: ступінь мотивації до позитивного успіху в навчально-
пізнавальній діяльності та спілкуванні; ступінь самореалізації та 
самоствердження при вирішенні соціально-педагогічних завдань; ступінь 
потребностно-мотиваційної конгруентності обох сторін в системі 
,,учитель-учень”; ступінь сформованості знань і умінь щодо створення 
ситуацій успіху в навчально-виховному процесі. 
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НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЇ ПОБУТОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ» 
 
Постановка проблеми. Однією з найбільш актуальних проблем теорії 

і практики сучасної професійної освіти є розроблення науково-практичних 
основ змісту навчання. Оновлення змісту фахової підготовки майбутнього 
вчителя технологій пов’язане зі змінами у науково-технічному, 
економічному та соціальному житті сучасної людини, що і зумовлює 
необхідність виділення комплексу наукових і практичних вимог до 
формування змісту навчального курсу «Технології побутової діяльності».  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти проблеми 
виявлення факторів формування змісту освіти досліджували такі 
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вітчизняні та зарубіжні вчені, як І. Лернер, М. Скаткін, В. Ледньов, Б. Бім-
Бад, А. Петровський та багато інших. 

Мета статті полягає у вивченні науково-практичних підходів до 
процесу формування змісту освіти і навчальних дисциплін, а також у 
визначенні джерел формування змісту та структурні компоненти 
навчальної дисципліни «Технології побутової діяльності». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування змісту 
навчальної дисципліни – є складною науково-практичною проблемою 
сучасної освіти [2]. Н. Мойсеюк, наприклад, визначає такі основні наукові 
вимоги до формування змісту освіти: відповідність вимогам розвитку 
суспільства, науки, культури і особистості; гуманістична спрямованість; 
науковість змісту; політ культурність; світський характер; інтегративність; 
єдність змістової і процесуальної сторін; відповідність структурі базової 
культури; послідовність; підтримка світового стандарту та інші [4, 196-
198]. 

Відомо, що на процес формування змісту освіти і окремих начальних 
дисциплін впливають такі чинники: прийняття цілей; соціальні і наукові 
досягнення; соціальні потреби; педагогічні можливості [5]. 

При визначенні структурних компонентів навчальної дисципліни варто 
тримати на увазі поняття «освіта» як триєдиний процес (за Л. Занковим), 
що об’єднує навчання, виховання і розвиток особистості того, хто 
навчається. 

Науково-педагогічні пошуки вирішення означеної проблеми призвели 
окремих авторів до розуміння змісту освіти як моделі соціального досвіду, 
що має трьох-рівняву будову: рівень загального теоретичного уявлення; 
рівень навчального предмету; рівень навчального матеріалу [1, 166-168]. 

Якщо ж розглядати навчальну дисципліну з позиції практико-
орієнтованого підходу, в основі якого лежить попередній досвід, то ми 
маємо спиратись на [1; 3]: систему наукових знань про побут, побутову 
техніку, види побутової діяльності, способи діяльності; систему 
практичних умінь, навичок і способів діяльності, тобто ті види вмінь і 
навичок (практичні і інтелектуальні), які виробило людство в побутовій 
діяльності; досвід творчої діяльності (самостійне перенесення знань і умінь 
у певну побутову ситуацію, бачення структури виду діяльності, самостійне 
комбінування відомих способів діяльності в нові, тощо); досвід людських 
відносин, оволодіння системою мотиваційно-ціннісних та емоційно-
вольових відносин, оцінне ставлення до довкілля, людей, культура 
почуттів сфери сучасного побуту. 

Висновки та перспективи подальших пошуків. Отже, розглядаючи 
зміст навчальної дисципліни «Технології побутової діяльності» ми маємо 
усвідомлювати, що, по-перше, побут – це сфера повсякденної 
життєдіяльності людей, яка орієнтована на задоволення матеріальних 
потреб і освоєння духовних благ, на спілкування, відпочинок й розваги, 
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тощо; по-друге, діяльність у сфері побуту невіддільна від діяльності 
виробничої або духовної; по-третє, побут взаємопов’язаний із багатьма 
суспільними явищами; по-четверте, діяльність, як процес активної 
взаємодії суб'єкта з об'єктом у побуті можна поділити на етапи (від 
постановки мети і визначення завдань до аналізу результату); по-п’яте, 
діяльність у побуті є суспільно-корисною і має творчий та інноваційний 
характер; по-шосте, різновидами технологій побутової діяльності є енерго-
, ресурсо-, здоров’я- зберігаючі, сервісні, переробні, соціально спрямовані, 
практичні. Саме такий багатосторонній науково-практичний погляд на 
визначений нами навчальний предмет дає змогу сформувати його зміст. 
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ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОБРОБКИ НОВИХ ТЕКСТИЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ У КУРСІ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 
 
Постановка проблеми. Науково-технічний прогрес сьогодні охоплює 

всі галузі суспільно-виробничої діяльності людини та суттєво впливає на 
збільшення вимог до підготовки майбутніх фахівців. 

Важливим напрямком у системі професійної освіти є вивчення 
технології виготовлення виробів, початковим етапом якої є виробниче  
навчання. У курсі виробничого навчання здобувачі вищої освіти 
отримують теоретичні знання та практичні вміння з процесу виготовлення 
швейних виробів, які необхідні для втілення у майбутній професійній 
діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема формування 
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професійних умінь є однією з актуальних у сучасній педагогічній практиці. 
У працях О.Абдуліної, Н. Кузьміної, І. Огородникова, П. Підкасистого, 

К. Платонова, З. Рубінштейна, Л. Спірина та ін. знайшли відображення 
методичні та методологічні основи формування професійних умінь і 
навичок. 

Принципи організації навчального процесу відображено в працях О. 
Христіанова, А. Вихруща, С. Дем’янчука, Н. Слюсаренко та ін. 

Розвиток асортименту текстильних та нетекстильних матеріалів, його 
розширення та оновлення відповідно до зміни одягу, кон'юнктури ринку 
потребують їх постійного дослідження та вивчення. З огляду на вище 
викладене метою статті є обґрунтування актуальності проблеми обробки 
нових текстильних матеріалів у курсі виробничого навчання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування змісту 
навчальної дисципліни – є складною науково-практичною Особливості 
обробки швейних виробів визначаються особливостями матеріалів з яких 
вони виготовляються. 

Тканини з ефектом металік, блискучим лаковим покриттям чи гумовані 
обробляються в основному однаково. 

При розкроюванні для фіксування деталей викрійки на тканині з 
покриттям користуються клейовими смужками тому що, на лицьовому 
боці тканини з покриттям від голки залишаються проколи. Навкруги 
деталей паперової викрійки викреслюють на тканині припуски крейдою, 
олівцем чи ручкою. Припуски повинні бути однакової ширини. Для 
розкрою використовують дисковий ніж та спеціальну підложку. 

Для переведення контурів викрійки та розмітки користуються 
копіювальним папером та ручкою чи тупою стороною ножа. Від 
копіювального колеса з зубчиками на тканині можуть залишитись сліди.  

Мітки суміщення чи розрізів розмічують короткими надсічками у 
області припусків. Вздовж ліній, які повинно бути видно з лицьового боку 
прокладають тонкою голкою великі стібки. 

При роботі з тканинами, які мають покриття, необхідні клейові олівці з 
допомогою яких виконують “зметування”. Можна приклеїти, наприклад, 
застібку-блискавку перед її пришиванням чи припуск на підгин низу, 
відгорнувши його на зворотній бік. А перед тим як користуватись олівцем, 
слід зробити пробу на клаптику тканини. Деякі клейові олівці вміщують 
розчинники, що можуть пошкодити покриття [2]. 

Сколюють деталі крою, які треба зшити, лицьовими сторонами тільки 
у зоні припусків на шви чи зкріплюють деталі крою канцелярськими 
скріпками. Якщо неможливо відмовитись від зметування, то прокладають 
зметувальні стібки по припусках на шви впритул до ліній швів. 

У машину встановлюють тонку голку № 70. Довжина стібка — 2,5 — 
3,0 мм. Дуже маленькі стібки залишають на тканині перфорацію і тканина 
вздовж швів може порватись. 
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Декоративні шви завжди прокладають з лицьової сторони тканини. Але 
є тканини з таким покриттям, по якому навіть тефлонова лапка дуже 
погано ковзає. У цьому випадку доречно використовувати 
дрібнозернистий спеціалізований папір. Смужку паперу необхідної 
величини накладають на лицьовий бік деталі шорсткою стороною вниз так, 
щоб її край співпадав зі швом [2]. 

Для виконання закруглених декоративних строчок можна 
використовувати відповідні шаблони. 

Стосовно волого-теплової обробки тканин з покриттям то її слід 
проводити тільки при нагальній потребі зі зворотнього боку помірно 
нагрітою праскою, при переднього пробному прасуванні шматочку 
тканини [1]. 

Висновки та перспективи подальших пошуків. Таким чином, 
отримання здобувачами вищої освіти знань та навичок з обробки швейних 
виробів з нових текстильних матеріалів сприяє розвитку майстерності, 
професіоналізму майбутніх фахівців та є необхідною складовою 
професійної підготовки. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ НА ЗАНЯТТЯХ З 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРАКТИКУМУ 
 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку освіти 
характеризується інтенсивним пошуком нового в теорії і практиці. Цей 
процес обумовлений рядом суперечностей, головна з яких – 
невідповідність традиційних методів і форм навчання новим умовам 
соціально-економічного розвитку суспільства. Змінилося соціальне 
замовлення суспільства по відношенню до вищого навчального закладу: 
необхідно формування особистості, здатної до творчої, свідомої, 
самостійної діяльності, до саморегулювання, що забезпечує досягнення 
цієї мети. 

Успіх підготовки таких спеціалістів залежить від багатьох факторів, 
одним з яких є самостійна робота здобувачів. Тому основним завданням 



СЕКЦІЯ 2. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ 

Проблеми трудової і професійної підготовки в контексті національної стратегії розвитку освітиУкраїни: матеріали конференції 

44 

викладача у вищій школі стає не репродуктивне викладання змістовних 
питань, а організація активної та творчої самостійної роботи студентів. 

Щоб виконати завдання, які постали перед вищою школою в наш час, 
потрібно вдосконалювати навчальний процес сучасними технологіями та 
стимулювати самостійну, творчу навчальну діяльність студентів. 
Вирішення цих завдань щільно пов’язано з посиленням ролі самостійної 
роботи в навчальному процесі. У сучасних програмах Міністерства освіти і 
науки України для майже усіх спеціальностей ВНЗ на самостійну роботу 
студентів відводиться від половини і більше аудиторних годин. Це є 
свідченням того, що самостійна робота стає важливим резервом 
підвищення ефективності підготовки спеціалістів нової генерації. 

Закон України «Про освіту» найважливішим завданням сучасного 
навчального закладу визначає забезпечення і озброєння молоді 
продуктивними способами здобувати та застосовувати на практиці знання 
у сфері будь якої діяльності [1]. 

У зв’язку з посиленням ролі самостійної роботи у навчально-
пізнавальному процесі актуальною стало питання організації творчої та 
самостійної роботи студентів. Вчені й педагоги-практики завжди 
приділяли багато уваги вивченню різних аспектів вказаної проблеми, але 
проблему активізації творчої самостійної роботи студентів на заняттях з 
технологічного практикуму за напрямом підготовки студентів 
«Технологічна освіта» на заняттях з технологічного практикуму майже не 
висвітлено. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Більшість дослідників 
вважають, що важливим засобом розвитку творчих здібностей людини є 
самостійне рішення нею системи завдань, що поступово ускладнюються. 
Сутність останніх полягає в тому, «что на основе некоторых данных в 
условии задачи, предъявленных явно или предполагаемых известными 
ученику, и требований задачи, решающий должен решить проблему, найти 
искомое, осуществив при этом, т. е. по ходу решения одну или несколько 
процедур творческой деятельности» [2, с. 245]. 

Проведений аналіз науково-методичної літератури свідчить, що 
дослідження різних аспектів активізації творчої пізнавальної діяльності 
особистості, були і залишаються одними з важливих проблем педагогічної 
теорії і практики. 

На думку дослідників Т.И. Шамовой, В.П. Шпак [4, 5], невміння 
молоді учитися пов'язано, насамперед, з відсутністю у них інструментарію 
для успішного подолання труднощів у самостійному творчому засвоєнні 
наукових знань, що вимагає постійної мобілізації волі й уваги, 
максимальної віддачі інтелектуальних сил. 

Дослідження М.В. Кларіна, Т.М. Пащенко, С.Є. Трубачової [6, 7] 
доводять, що в умовах інформаційного суспільства широке впровадження 
новітніх досягнень, акцентованих на самостійність та творчість  у 
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навчанні, неможливе без використання нових технологій. Але разом з тим 
аналіз наукових праць з теми нашого дослідження показав, що теоретичні і 
методичні аспекти використання сучасних технологій для вирішення 
конкретних завдань активізації самостійної пізнавальної діяльності 
студентів на заняттях з технологічного практикуму є недостатньо 
розробленими. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Новою парадигмою 
сучасної освіти самостійна робота визначається головним складником 
освіти і звідси виникає необхідність створення умов для формування умінь 
і навичок творчої та самостійної пізнавальної діяльності та відповідної 
поведінки у будь якої професійної сфері, в тому числі на заняттях з 
технологічного практикуму. 

У нашій роботі ми спираємось на дослідження Ю.К. Бабанського, який 
за системоутворюючий фактор навчання  поклав структурні компоненти 
навчальної діяльності (планування завдань і способів діяльності, 
мотивація, організація визначених дій, самоконтроль) і виділяє три види 
навчальних умінь – організаційні (уміння усвідомлювати навчальні 
завдання; планувати форми діяльності і їх виконання); інформаційні 
(уміння здійснювати пошук необхідних даних, роботу з різними видами 
інформації); інтелектуальні (уміння сприймати нові дані і запам'ятовувати 
їх, уміння осмислювати і мотивувати свою діяльність, самостійно 
вирішувати завдання) [8]. 

Самостійна робота – метод навчання, який полягає у виконанні 
студентами завдань з метою пошуку знань, їх осмислення, закріплення, 
узагальнення та систематизації, надбання умінь і навичок розвитку 
розумової та моторної діяльності. 

До елементарних умінь і навичок творчої, самостійної роботи 
студентів на заняттях з технологічного практикуму у навчальних 
майстернях, на наш погляд, можна віднести: пошук інформації у з 
підручниках, довідниках, науково-методичної літературі; виконання 
практичних та лабораторно-практичних робіт; рішення технічних і 
технологічних завдань; самостійне спостереження та аналіз відповідних 
явищ; виконання тренувальних та пробних вправ; використання наукової 
термінології з технологічного практикуму. 

Проведений нами аналіз рівня науково-методичної літератури з 
підготовки студентів до самостійної творчої діяльності у навчальних 
майстернях та на підставі власних спостережень в цьому напрямі показує, 
що значна частина молоді не володіє в достатньої ступені елементарними 
навичками такої роботи на заняттях з технологічного практикуму. 

На наш погляд проблему активізації процесу формування умінь і 
навичок самостійної, творчої діяльності на заняттях з технологічного 
практикуму, можливо вирішити шляхом визначення найсприятливіших 
дидактичних методів навчання для організації такої роботи з залученням 
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сучасних засобів і інформаційних технологій. 
Крім того, досвід експериментальних і практичних пошуків дозволяє 

стверджувати, що одним з ефективних психолого-педагогічних засобів та 
методів, що допомагають успішно вирішувати цю складну задачу, є 
впровадження в навчальний процес з технологічного практикуму у 
імітаційних методів навчання з використанням діалогу між собою, або між 
собою та викладачем. Це пов'язано з рядом причин. 

По-перше, основним змістом такого діалогу є взаємообумовлена 
активність студентів  та й викладача в пошуках об’єктивно дійсного 
знання. При цьому вони опановують не лише нову інформацію та методи 
логічного мислення, але і прийоми творчої, пізнавальної, самостійної 
діяльності у конкретних ситуаціях, які імітують фрагмент уроку з 
трудового навчання. 

По-друге, діалог є найбільш розвиненою формою мовного спілкування 
людей, а тому і засобом розвитку особистості студента, що теж дуже 
важливо у плані формування майбутнього фахівця з технологічної освіти. 

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших 
пошуків. Як показав наш досвід викладання дисципліни «Технологічний 
практикум» у навчальних майстернях, організація діалогу на цих заняттях 
під час використання імітаційних методів навчання, забезпечує повноцінне 
включення студентів в процес самостійного, творчого опанування 
вказаного курсу та формування відповідних знань та практичних вмінь і 
навичок поведінки майбутнього вчителя технології (трудового навчання) в 
конкретних професійних ситуаціях. 
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ДЕЯКІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Постановка проблеми. Початок творення незалежної Української 
держави покладено Декларацією про державний суверенітет України від 
16 липня 1990 року. Саме вона визначила основні засади внутрішньої й 
зовнішньої політики, заклала підвалини розбудови суспільства й держави. 

Проголошення Акта про державну незалежність України 24 серпня 
1991 року та його всенародне схвалення на Всеукраїнському референдумі  
1грудня 1991 року ще раз підтвердило прагнення українського народу 
збудувати власну державу. Конституція України, прийнята 28червня 1996 
року, визначила правову базу для розвитку суспільства і держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні Україна 
самостійна у вирішенні питань науки, освіти, культури і духовного 
розвитку української нації, гарантує всім національностям, що 
проживають на її території, право їх вільного національно-культурного 
розвитку. [1]. Цьому сприяє Закони України "Про освіту" (1991). "Про 
професійно-технічну освіту" (1998)., "Про загальну середню освіту" (1999), 
"Про позашкільну освіту" (2000), "Про дошкільну освіту" (2001), "Про 
вищу освіту" (2002). Затверджено державні стандарти і програми, 
відповідно до яких освіта має забезпечити умови для інтелектуального 
розвитку учнів, виховання громадянина-патріота, а в подальшому закласти 
підґрунтя для формування демократичного суспільства, яке визнає 
освіченість., вихованість, культуру найвищою цінністю, незамінними 
чинниками стабільного, прискореного розвитку України. 

Тому становлення України як демократичної, правової держави, 
формування засад громадянського суспільства актуалізує і проблему 
формування правової культури, починаючи з дошкільного та молодшого 
шкільного віку і її безперервність. Це визначило мету нашої публікації -
виокремити основні міжнародні та загальнодержавні документи в царині 
прав, свобод і обов'язків людини і громадянина, актуалізувати їх основні 
положення, розкрити механізми реалізації та конституційного захисту 
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прав, свобод і обов'язків людини і громадянина та використання 
отриманих знань у навчально-виховному процесі в педагогічних 
навчальних закладах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Окреслені завдання 
можуть бути реалізовані за безпосередньої та активної участі держави, її 
відповідних установ, суспільства в цілому. Особлива роль належить 
фахівцям системи освіти. Тому саме працівникам вищих педагогічних 
закладів освіти слід чітко визначати, які суспільно-моральні, громадські та 
правові завдання ставить суспільство перед учителем, допомогти 
майбутньому фахівцю створити (чи розробити) індивідуально орієнтовану 
програму, спрямовану на формування правосвідомості особистості 
громадянина. 

Це досягається насамперед в навчально-виховному процесі через 
систему лекцій та семінарських занять, а також семінарів-дискусій, 
семінарів-конференцій, підготовку наукових доповідей і рефератів, 
"круглих столів". Саме вони формують концептуальну ідею особистості, 
історичну освіченість, політичні цінності, ідеали, норми політичної і 
правової поведінки, дають знання про конституційні права і свободи 
людини і громадянина, їх реалізацію в умовах різних державних і 
політичних режимів, готують кожну людину до виконання нею ролі 
громадянина, формують культуру політичного спілкування, активну 
життєву позицію. 

Не менш важливою складовою у підготовці майбутніх спеціалістів 
закладів освіти різних типів, на наш погляд, є організація системної, 
професійно орієнтованої позанавчальної роботи відповідно до Державної 
програми розвитку освіти на 2006-2011 роки, державної програми 
"Вчитель", Державних програм запобігання дитячої бездоглядності й 
безпритульності на 2006-2011 роки, відпочинку й оздоровлення "дітей 
вулиці". Державної програми «Репродуктивне здоров'я нації на 2006-2015 
роки». Законів України "Про попередження насильства в сім'ї", "Про 
охорону дитинства", "Про молодіжні та дитячі громадські організації", 
Концепції національно-патріотичного виховання молоді, постанов 
Верховної Ради України, указів та розпоряджень Президента України, 
нормативних актів МОН України, рішень з питань молодіжної політики 
інших міністерств і відомств України. 

Згідно чинного законодавства в Концепції виховної діяльності вищого 
педагогічного навчального закладу має бути визначено, що правова освіта 
є обов'язковою для всіх майбутніх працівників виховних, дошкільних, 
середніх освітніх, вищих навчальних закладів, основна увага акцентується 
на правовій освіті та правовому вихованні молоді. Тому і сукупність 
правових заходів у ході роботи зі студентською молоддю різноманітна. 

Основними напрямами правового виховання є: правова освіта, тобто 
правовий всеобуч (декади правових знань);правова пропаганда в 
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гуртожитках; засідання відеолекторію; юридична практика державних 
органів та інших організацій; правомірна поведінка викладачів вищих 
закладів освіти, їхня особиста участь у здійсненні, реалізації й охороні 
правових норм; самовиховання студентів, що включає накопичення 
правових знань, правової інформації; перетворює її в правові переконання, 
навички правомірної поведінки; готовність діяти, керуючись цими 
правовими переконаннями. 

Для правового виховання та профілактики неправомірних дій студентів 
у навчально-виховній діяльності доцільно використовувати такі методи і 
форми:  

– тематичні інформаційні години з питань роз'яснення нормативно-
правових актів, законодавства з питань соціального забезпечення, 
сімейного, цивільного, адміністративного та кримінального права, 
трудового законодавства тощо (до роботи залучаються декани, куратори, 
викладачі відповідних курсів, працівники спеціальних структур та 
підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування); 

– підготовка і розміщення роз'яснювальних та ознайомлювальних 
матеріалів про правові акти у засобах масової інформації (рубрики 
"Правова освіта майбутнього вчителя", "Формуємо громадянина"): робота 
центру правових знань під девізом "Закон і молодь"; організація засідань 
Клубу «За здоровий спосіб життя»; проведення організаційно-освітніх 
заходів: прес-конференцій, зустрічей, лекцій, брифінгів, бесід, 
кураторських годин, семінарів, "круглих столів", консультацій, вечорів 
запитань'' і відповідей із залученням спеціалістів відповідних служб 
виконавчих органів державної влади та місцевого самоврядування тощо. 

З метою профілактики правопорушень у студентському середовищі 
доцільно проводити науково-практичні конференції з питань забезпечення 
прав і свобод людини і громадянина (до Дня Конституції, до річниць 
Загальної декларації прав людини та Конвенції ООН про права дитини, 
Дня Європи, Дня студента). Важливим є те. що самі студенти - майбутні 
вчителі - виступають у ролі соціологів, статистів і навіть "делегацій дітей", 
створюючи проблемні чи типові ситуації щодо реалізації прав та свобод. 
По можливості демонструються тематичні слайди,, які репрезентують 
жахливі реалії і окреслюють потенційні шляхи їх вирішення. 

Ефективною формою набуття правових знань виступає відеолекторій 
як один із напрямків співпробітництва з громадськими організаціями та 
обласними організаціями Національної спілки кінематографістів України. 
Його функціонування дає можливість здійснювати відбір та показ 
конкурсних і тематичних фільмів у рамках щорічного міжнародного 
кінофестивалю "Дні документального кіно про права людини. Український 
контекст". Студенти зі своїми наставниками переглядають та обговорюють 
неординарні роботи кіномитців України.. Чехії, Польщі, Боснії та 



СЕКЦІЯ 2. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ 

Проблеми трудової і професійної підготовки в контексті національної стратегії розвитку освітиУкраїни: матеріали конференції 

50 

Герцеговини, Німеччини та ін., що сприяє формуванню аналітичного 
мислення майбутнього вчителя. 

Зазначимо, що в полі постійної уваги адміністрації навчальних 
закладів, студентського самоврядування, студентської профспілки, інших 
громадських організацій мають бути питання протидії корупції. 
Систематично слід проводити виховні заходи, спрямовані на протидію 
формування стереотипів терпимого ставлення до корупції, схильності 
молоді обирати корупційні шляхи під час розв'язання особистих життєвих 
проблем, на виховання протидії й осуду підлабузництва, задобряння 
подарунками, конкурси антикорупційних плакатів «Корупція - зло, що 
роз'їдає суспільство» тощо. Важливе місце посідають зустрічі студентів із 
працівниками правоохоронних органів з питань формування 
відповідальності за корупційні дії, утвердження принципів справедливості, 
поваги до людської гідності, активної протидії порушенню законів. 

Усі ці заходи сприяють не лише становленню молодої людини як 
особистості, громадянина вільної держави, якому гарантовані права і 
свободи, а й усвідомленню того, що насправді ще багато належить зробити 
для того, щоб Україна і в подальшому утверджувалась як держава з 
високим рівнем правової культури, яка сповідує загальнолюдські 
гуманітарні цінності та ідеали. 

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших 
пошуків. Таким чином, комплексний підхід до підготовки педагога дає 
можливість узагальнювати наукову інформацію історичного, політичного, 
гуманітарного характеру, формувати у майбутніх педагогів аналітично-
критичне мислення; спонукає виробляти власний погляд; на ту чи іншу 
проблему, знаходити шляхи їх вирішення. 
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Постановка проблеми. Головною метою викладання дисциплін циклу 
машинознавства, безсумнівно, є доступна подача матеріалу й, відповідно, 
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максимальний ступінь його засвоєння студентами, і як наслідок – 
підготовка кваліфікованих працівників, конкурентоспроможних на ринку 
праці, компетентних, відповідальних, творчих, мобільних, що вільно 
володіють своєї професією, здатних працювати як в умовах достатньо 
стабільних, так і в змінних умовах стосовно економіки та виробництва [1]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Використання 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті здатне сильно 
змінити існуючу систему навчання. Недостатність ілюстративного 
матеріалу та й у цілому навчальних посібників українською мовою з 
дисциплін циклу машинознавства у педагогічному ВНЗ вирішується 
шляхом використання мультимедійного устаткування. Організація 
навчального процесу може стати більш прогресивною в тому розумінні, 
що будуть широко застосовуватися аналітичні, практичні й 
експериментальні принципи навчання, які дозволять орієнтувати весь 
процес навчання на кожного окремого студента. 

Використання ІКТ в освітньому процесі має ряд переваг: 
розширюються можливості надання навчальної інформації; застосування 
кольору, графіки, звуку дозволяють відтворити реальну обстановку 
діяльності; підвищують мотивацію студентів до навчання; залучають 
студентів в освітній процес, сприяючи розкриттю їх здібностей, активізації 
розумової діяльності; дозволяють якісно змінювати контроль діяльності 
студентів. 

Дисципліни циклу машинознавства є базою для одержання 
професійних навичок, тому одним з основних завдань є формування у 
студентів стійкого інтересу до обраної професії, інтересу до дисциплін, які 
пояснюють різні явища не тільки у практичній діяльності, але й реальному 
житті. Тому на заняттях з дисциплін циклу машинознавства ми 
використовуємо різноманітні мультимедійні ресурси: електронні 
підручники; медіауроки з використанням презентацій, виконаних в Power 
Point, і флеш-анімацій. 

Висновки та перспективи подальших пошуків. Отже, узагальнюючи 
досвід застосування ІКТ на кафедрі технічних дисциплін Бердянського 
державного педагогічного університету, можна з упевненістю сказати, що 
вони допомагають організації педагогічного процесу, відкривають великі 
можливості для виявлення і розвитку творчих здібностей студентів. Саме 
тому необхідно приділяти величезна увага вивченню дисциплін 
«Інформатика», «Інформатика і обчислювальна техніка», «Комп’ютерний 
дизайн та мультимедіа». Все це веде до розвитку і розширення діяльності 
вчителя технології в області інформатики і інформаційних технологій; 
розробці електронних підручників з дисциплін, їх використання 
безпосередньо у навчальному процесі і, нарешті, до вирішення багатьох 
педагогічних проблем і завдань. 
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Постановка проблеми. Оновлення цілей і змісту системи сучасної 

вищої освіти України передбачає зміщення акцентів із формування у 
студентів системи знань на створення умов для їх самостійного здобуття. 
Про необхідність організації самоосвіти йдеться у нормативних освітніх 
документах, які визначають основні характеристики самоосвітньої 
діяльності громадян під час навчання у вищих закладах освіти, а також 
після їх закінчення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Організація самоосвітньої 
діяльності майбутніх педагогів була предметом дослідження багатьох 
науковців, зокрема її вивчали І. Барсуков, М. Косенко, Г. Марковець, 
І. Наумченко, В. Скнарь, Н. Сидорчук, В. Шпак та ін. Особливу увагу 
дослідники приділяли готовності до самоосвіти й пошукам шляхів для її 
формування (роботи О. Малихіна, Г. Сєрикова, Н. Терещенко тощо). 
Широкі можливості для формування особистості майбутнього фахівця, 
здатного до активної професійної самостійності, має комп’ютерне 
моделювання, що є сучасним засобом розв’язування прикладних науково-
технічних задач та однією з досить потужних у пізнавальному аспекті 
інформаційних технологій [1]. Проблемам впровадження комп’ютерних 
моделей у навчальний процес середніх та вищих навчальних закладів 
присвячено багато досліджень, зокрема таких науковців, як В. Гриценко , 
О. Денисенко, В. Дем’яненко, О. Желюк , Ю. Жук, О. Іваницький, 
Л. Коношевський, В. Лапінський, Ю. Литвинов, П. Маланюк , 
М. Мартинюк, М. Мірзаєва, Н. Мисліцька, В. Муляр, B. Прудський, 
І. Семещук , Н. Сосницька, М. Фокін , Т. Яценко  та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З метою оптимізації 
самостійної роботи майбутніх учителів технологій під час вивчення 
нормативної дисципліни «Стандартизація, управління якістю і 
сертифікація», нами було застосовано комп’ютерну моделюючу програму 
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«Діаграма Парето», розроблену у середовищі Macromedia Flash Professional 
8, яка дає можливість: ознайомити студентів з історію виникнення та 
загальними правилами побудови діаграми Парето; навчити проводити 
АВС-аналіз; активізувати самостійну навчальну діяльність студентів за 
допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій 
навчання; надати студентові можливість працювати у комфортному темпі 
та обрати зручний для нього спосіб опрацювання завдань самостійної 
роботи; формувати у студентів уміння самоорганізації власної 
життєдіяльності; керувати студентською самостійною роботою без прямої 
участі викладача; оптимізувати процес самостійної роботи за допомоги 
інтенсифікації та раціоналізації часу, який при традиційному навчанні 
витрачається на замальовування таблиць, схем, пошук інформації тощо; 
продемонструвати студентам як майбутнім педагогам можливості та 
особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчальному процесі. 

ППЗ «Діаграма Парето» являє собою електронний посібник, який 
містить теоретичну (основний та додатковий матеріал) та практичну 
(розв’язання задачі) частини, які сприяють швидкому та якісному 
формуванню вмінь застосувати основні принципи та методи аналізу якості 
продукції, а саме розраховувати та будувати діаграми Парето, проводити 
АВС-аналіз. 

Висновки та перспективи подальших пошуків.Отже, використання 
елементів комп’ютерного моделювання у процесі самостійної роботи 
студентів активізує їх пізнавальну діяльність, створює сприятливі умови 
для формування майбутніх професійних навичок, а також відповідає 
запитам сучасного суспільства. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку педагогічної 
науки та вищої освіти важливого значення набуває проблема 
обґрунтування сутності компетентнісного підходу в освіті. Значення цієї 
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проблеми зумовлене змінами, що сталися в системі вищої освіти, де взято 
курс на гуманізацію і демократизацію, на формування особистості як 
найвищої цінності суспільства, на її соціалізацію. За таких умов 
принципово важливим є питання позиції та місця кожного студента у 
цілісному педагогічному процесі. А це потребує вдосконалення не тільки 
змісту, а й форм та методів навчання, удосконалення майстерності і  
творчості вчителя в умовах технологізації та інформатизації суспільства, 
що в цілому забезпечує оптимальний рівень сформованості ключових 
компетентностей майбутніх спеціалістів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні компетентнісний 
підхід в освіті є предметом дослідження відомих науковців, а саме: 
Н. Бібік,  І. Єрмакова, Е. Зеєра, І. Зимньої, М. Зуєва, Н. Калініної, 
В. Краєвського, О. Крисана, С. Кульневича, О. Лебедєва, О. Локшини, 
М. Лук’янова, М. Нікандрова, О. Овчарук, О. Пометун, Дж. Равена, Б. Рея, 
В. Стешенка, І. Тараненка, Г. Халаша, Л. Хоружої, А. Хуторського, 
С. Шишова та ін., які розкривають сутність компетентнісного підходу в 
освіті, висвітлюють проблему формування кампетентностей у майбутніх 
фахівців. 

Формулювання мети повідомлення - розкрити основні теоретичні 
аспекти шляхів формування компетентностей у студентів педагогічних 
університетів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Система компетентностей 
в освіті складається з: 

1. Надпредметні («між»-предметні) компетентності – можуть бути 
представлені у вигляді «парасольки» над усім процесом навчання, їх часто 
називають «ключовими», «базовими»; 

2. Загальнопредметні компетентності – набуваються учнями впродовж 
засвоєння змісту тієї чи іншої освітньої галузі в період навчання; 

3. Предметні компетентності – набуваються впродовж засвоєння учнем 
змісту конкретного предмету в період навчання [4, 42-43].  

О. Пометун [5, с.21] зазначає, що надпредметні (ключові) 
компетентності є: синтетичними, такими, що поєднують певний комплекс 
знань, умінь та ставлень, що набувається протягом засвоєння всього змісту 
освіти; вони не пов’язані з конкретним предметом, до них належать 
компетентності, що їх можна набути під час засвоєння не одного предмета, 
а тільки декількох або всіх одночасно (тобто використовуючи всі 
навчальні можливості, пропоновані формальною й неформальною 
освітою); можуть бути метафорично визначені як персональні засоби, які 
формуються в них після того, як вони “забувають” фактичні знання, 
здобуті в процесі навчання у ВНЗ. 

Розглядаючи компетентісний підхід в освіті О. Цільмак [6] та І. Зимня 
[2, с.33] класифікують типи ключових компетентностей відповідно до 
спрямованості особистості (на себе, на інших, на діяльність) і виділяють: 
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- особистісну (яка пов’язана з внутрішнім світом людини, її 
світоглядом, потребами, переконаннями, мотивацією, інтересами, 
схильностями, індивідуально-психологічними особливостями тощо); 

- соціальну (яка пов’язана з оточенням, життям суспільства, 
соціальною діяльністю особистості її взаємодією з соціальним 
середовищем тощо); 

- діяльністну (що пов’язана з провідною діяльністю особи – гра, 
навчання, трудова, професійна, наукова діяльність тощо). 

Визначення «професійна компетентність», «соціальна компетентність», 
«ключова компетентність» надає І. Зимня. [2, с.33] А саме: 

• професійна (учбова) компетентність - формується для проведення 
професійної діяльності людини і проявляється у цих видах діяльності, 
тобто в професійній та учбовій; 

• соціальна компетентність – характеризується взаємодією людини з 
суспільством, соціумом та іншими людьми; 

• ключова компетентність – це та суспільно зарекомендована 
компетентність, яка забезпечує нормальну життєдіяльність людини у 
соціумі. 

І. Зимня аналізуючи ключові компетентності, вирізняє ряд аспектів їх 
прояву. Серед них [2, с.25-26]: мотиваційний (готовність до виявлення 
компетентностей); когнітивний аспект (володіння змістом 
компетентностей); поведінковий (досвід прояву компетентності в різних 
ситуаціях); ціннісно-змістовий (ставлення до змісту компетентності та 
об’єкту її використання); регулятивний (емоційно-вольова регуляція 
процесу і результату прояву компетентності). 

О. Цільмак виокремив наступну структуру ключових компетентностей. 
До ключової особистісної компетентності він відносить: інтрапсихічна 
компетентність; екстероцептивна компетентність; загальнокультурна 
компетентність; здоров’яощадлива компетентність. До соціальної 
ключової компетентності входять: комунікативна компетентність; правова 
компетентність; політична компетентність; рольова компетентність; 
психологічна компетентність. До діяльністної ключової компетеності він 
відносить: ігрова компетентність; навчальна компетентність; трудова 
компетентність; професійна компетентність; наукова компетентність [6]. 

О. Заблоцька у своєму дослідженні [1, с.42-43] наголошує, що: 
• Основною категорією, одиницею та результатом освітньої діяльності 

при компетентнісному підході є компетенції. Вони формуються у суб’єктів 
навчання в результаті поєднання ціннісних орієнтацій, початкового 
особистого досвіду, знань, умінь, навичок, способів діяльності та здатності 
їх застосування в процесі продуктивної діяльності стосовно кола об’єктів 
певної галузі людської діяльності.  

• Компетенції різняться своїм змістом та функціями. Вони стосуються 
різних рівнів навчання. Ключові компетенції формуються в суб’єктів 
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учіння усіма соціальними інститутами – в сім’ї, загальноосвітній школі, 
вищих навчальних закладах тощо. Це надпредметний рівень. 
Загальнопредметні (професійні щодо вищої школи) компетенції 
стосуються міжпредметного рівня навчання. Вони формуються завдяки 
інтеграції усіх навчальних дисциплін у процесі здійснення навчальної 
діяльності. Предметні компетенції є основою для формування 
загальнопредметних і ключових компетенцій, їх втіленням на рівні 
навчальних предметів (предметному рівні).  

• Якість реалізації кваліфікації в практичній діяльності визначає рівень 
компетентності фахівця.  

Виходячи з того, що загальнопредметні компетенції інтегруються з 
предметних, процес формування останніх можна вважати початковою 
ланкою в ланцюзі підготовки фахівців, а саме: предметні компетенції → 
загальнопредметні компетенції → кваліфікація → компетентність.  

• Цілеспрямоване формування компетенцій, зокрема предметних, 
може здійснюватися завдяки використанню компетентнісного підходу до 
навчання, основними особливостями якого є: визнання компетенцій як 
кінцевого результату навчання; перенесення акцентів з поінформованості 
суб’єктів учіння на їх вміння використовувати інформацію для 
розв’язування практичних проблем; людиноцентрована  спрямованість 
навчання; націленість фахової підготовки на майбутню професійну 
діяльність випускників; оцінювання рівня сформованості у студентів 
компетенцій як результату навчального процесу.  

На симпозіумі “Ключові компетенції для Європи” (Берн, 1996 р.) було 
названо такі ключові компетенції, які необхідні для професійної діяльності 
[3]: соціальна; когнітивна; комунікативна; соціально-інформаційна; 
спеціальна.  

Загальними характеристиками ключових компетенцій є [1, с.46-50]:  
багатофункціональність (можливість їх застосування в різних галузях 
життя); надпредметність і міждисциплінарність (можливість використання 
при вивченні різних предметів); потреба у значному розумовому розвитку 
суб’єктів учіння, який виявляється через абстрактне і критичне мислення, 
рефлексію, визначення власної позиції, інтелектуальні вміння. 

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших 
пошуків. Проаналізувавши наукові підходи відомих науковців з питання 
формування основних груп компетентностей ми дійшли висновку, що у 
початковій ланці освіти починає формуватися низка компетенцій, тобто 
система здатностей, що забезпечують особистості можливість оптимально 
здійснювати життєдіяльність в усіх її формах (пізнання, діяльність, 
спілкування, стосунки). Ця система цінностей складає життєву 
компетентність, тобто інтегрувальну якість особистості, яка дає змогу 
свідомо і творчо визначати і здійснювати власне життя, розвивати свою 
індивідуальність, досягати успішної, оптимальної життєдіяльності. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПРОЕКТУВАННЯ 
НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Постановка проблеми. Одним із головних завдань будь-якого 
суспільства є створення оптимальних умов для розвитку молодого 
покоління, адже саме молодь у майбутньому визначатиме перспективи та 
шлях розвитку нашої держави, формуватиме її майбутнє. Завдання, які 
поставлені в Національній доктрині розвитку освіти, перш за все, 
спрямовані на подальше підвищення якості освіти, що надається. Отже, 
студентський період є важливим етапом подальшого становлення 
особистості молодих людей, під час якого розкриваються їх потенційні 
можливості, вдосконалюється інтелект, трансформується система 
ціннісних орієнтацій, формуються нові соціальні настанови, професійні 
компетенції у зв’язку з опануванням фаху. Одним із визначальних 
напрямів підвищення якості освіти є розвиток педагогічних систем. 
Значним чинником у цьому процесі виступає навчальне середовище 
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закладу освіти як визначальний компонент будь-якої педагогічної системи, 
що зумовлює, по суті, формування його якісно нового складу і структури. 
У зв’язку з цим, майбутній учитель, у тому числі й учитель технологій, має 
бути здатним до проектування навчального середовища в школі, що 
передбачає розробку комплексу спеціальних навчально-методичних 
матеріалів і створення умов для опанування учнями певними ключовими 
та предметними компетенціями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічним 
основам розв’язання проблеми взаємодії людини та середовища, його 
значущості для розвитку особистості в онтогенезі присвячені дослідження 
А. Бандури, Р. Бейкера, П. Белла, Л. Виготського, Г. Ковальова, К. Левіна, 
М. Моісеєва, І. Ойла, Дж. Роттера, С. Рубінштейна, Д. Стоколса, 
Е. Толмена, М. Хейдметса, Г. Щедровицького, В. Ясвіна та ін. Різні 
аспекти впливу освітнього середовища на розвиток людини знайшли 
відображення в сучасних наукових дослідженнях І. Баєвої, Б. Бім-Бада, 
І. Булах, В. Вербицького, Б. Вульфова, Н. Гонтаровської, І. Єрмакова, 
Є. Климова, О. Коберника, Ю. Мануйлова, Л. Новікової, А. Петровського, 
Г. Пустовіта, А. Сбруєвої, В. Слободчикова, Л. Сохань та ін. Окремим 
питанням педагогічного проектування навчального середовища присвячені 
дослідження О. Авраменка, О. Анісімова, В. Беспалько, В. Бикова, 
Н. Брюханової, Л. Гордіна, Ю. Жука, О. Коваленко, В. Коротова, Б. 
Лихачова, Л. Новіково, Н. Селиванової, А. Терещука, В. Тименка, С. 
Ткачука та ін. 

Однак, проблема підготовки майбутнього вчителя технологій до 
проектування навчального середовища все ще залишається недостатньо 
розробленою. 

Мета повідомлення – дослідити актуальність проблеми підготовки 
майбутнього вчителя технологій до проектування навчального 
середовища. 

Викладення основного матеріалу. Термін «навчальне середовище» 
почали широко вживати не тільки вчені, але й педагоги, використовувати в 
нормативних документах вищої освіти. Однак необхідно зрозуміти 
неоднозначність цього терміну, його «розмитість» і «рухливість» у будь-
якій науці, зокрема й у педагогіці, що спричиняє протиріччя й ускладнення 
в роботі. 

Найчастіше визначення навчального середовища дається через поняття 
простору як частини навчального простору, який безпосередньо оточує 
суб’єкти навчального процесу та включає їх у себе [1]. 

1. В. Ясвін [6] визначає навчальне середовище як систему впливів і 
умов формування особистості згідно з певним зразком, а також 
можливостей для її розвитку, що утримуються в соціальному і просторово-
предметному оточенні, підкреслюючи при цьому, що «зразок» завжди 
носить соціально обумовлений характер [6]. 
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2. В. Биков, Ю. Жук [4, 1] визначають навчальне середовище (НС) як 
штучно побудовану систему, структура і складові якої створюють 
необхідні умови для досягнення цілей навчально-виховного процесу. Вчені 
наголошують, що структура НС визначає його внутрішню організацію, 
взаємозв’язок і взаємозалежність між його елементами (об’єкти, складові, 
елементи – неподільні частки), що визначають змістовну й матеріальну 
наповненість НС з одного боку, а, з іншого – як ресурси НС, що 
включаються в діяльність учасників навчально-виховного процесу, 
набуваючи при цьому ознак засобів навчання і виховання. Автори 
вказують, що доцільно говорити про НС як про навколишнє середовище 
відносно інтелектуальних складових педагогічної системи – складових, які 
наділені природним або штучним інтелектом. Для кожної із цих складових 
може бути визначене відповідне НС [4, 1]. У своїх дослідженнях В. Биков 
[1] представляє інтелектуальну складову педагогічної системи як 
визначальний елемент сучасної освітньої парадигми в складі трьох її 
суттєвих компонент (підсистем) [1]: учнівської складової (учень, студент, 
слухач), учнівсько-групової складової (учні, студенти, слухачі навчальної 
організаційної одиниці – навчального класу, групи, груп, потоку) та  
вчительської складової (вчитель, викладач, тьютор, професор) тощо. 

3. Сучасна освітня парадиґма спирається на особистісно-орієнтовану 
педагогіку, яка принципово передбачає, аби в епіцентрі навчально-
виховного процесу перебував студент, при цьому суттєвих змін набуває 
діяльність викладача й студента, змінюються ролі, які вони виконують у 
процесі навчання і виховання. Отже, утвердження в освіті принципів 
особистісно-орієнтованої педагогіки передбачає, аби НС визначалось, 
формувалось і розвивалось відповідно до вимог учнівської складової 
педагогічної системи [4, 1]. Навчальне середовище характеризують, 
відбивають такі його аспекти, підсистеми [1]: учнівсько-групова складова 
(мікросоціум навчальної групи (груп), вчительська складова та система 
засобів навчання (сукупність матеріальних та інформаційних об’єктів) 
тощо. 

4. Деякі вчені вважають, що НС і педагогічні системи в цілому входять 
до складу глобального освітнього простору, складають його частку, 
утворюючи в цьому просторі підпростір засобів і технологій 
інституціональної системи освіти. НС є спеціалізованим і цілеспрямованим 
підпростором глобального освітнього простору, засоби й технології якого 
формуються навчальними закладами й підпорядковані цілям навчання та 
виховання з конкретної навчальної одиниці або їхніх сукупностей 
(навчальний модуль, предмет, спеціальність тощо) для конкретного 
континґенту тих, хто навчається [1]. 

5. При здійсненні навчально-виховного процесу НС бере участь у 
розв’язанні деякого навчального завдання. У своїх роботах В. Глушков [2] 
представляє модель НС, спираючись на узагальнену модель задачі, яка 
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включає в себе дві відносно незалежні, але діалектично взаємозумовлені і 
взаємопов’язані її частини: формуючу (опис проблемної галузі й 
формулювання цілей завдання) та реалізуючу (дійову частину завдання) 
[2]. 

6. У посібнику А. Гуржій [4] наголошується, що у навчальному 
середовищі органічно поєднуються змістовна (інформаційна) i предметна 
(матеріальна) складові, які взаємозалежні, системно об’єднані та 
детерміновані загальними цілями навчання та виховання [2]. 

7. Аналіз наукових джерел показав, що вдале та ефективне 
проектування навчального середовища у загальноосвітній школі можливе 
лише за наявності наступних складових: високий рівень організації 
навчально-виховного процесу, викладацькі кадри, розроблене науково-
методичне забезпечення спеціальності. 

8. У роботі [3] А. Гуржій, Ю. Жук і В. Волинський наголошують на 
тому, що в першу чергу складовими навчального середовища виступають 
засоби навчання. Під засобами навчання вчені розуміють матеріальні 
об’єкти, які формують навчальне середовище та використовуються у 
навчальній/учбовій діяльності [3]. Засоби навчання у сучасній освіті є 
невід’ємною складовою навчальної діяльності, в процесі якої відбувається 
засвоєння знань, умінь та навичок, набуття системи відповідних 
компетентностей. 

9. Аналіз наукової літератури вказує на те, що еволюція НС 
визначається потребами практики, а його розвиток спрямовується на 
задоволення цих потреб. Погляд на роль і місце НС, його структуру, 
властивості і можливості залежать від тієї парадигми освіти, що склалася у 
суспільстві на даний час. Різноманітність навчальних середовищ 
визначається різноманітністю видів навчальної діяльності. Елементарним 
НС можна вважати середовище, що виникає при спілкуванні у системах 
«учень-підручник», «учень-учень/учні», «учень-вчитель», «учень-засіб 
навчання», «учень-комп’ютер» тощо [3]. Такі середовища можна назвати 
навчальними середовищами першого рівня. Вони складають більш 
загальні середовища (другого рівня) – клас, група, які у свою чергу є 
складовими навчального закладу (НС третього рівня). НС різного рівня 
можуть забезпечити досягнення різних цілей, залучаючи до реалізації 
процедур навчання ті структури і складові, які притаманні відповідному 
середовищу. Як будь-якій матеріальній системі, НС властива невичерпна 
множина внутрішніх і зовнішніх зв’язків, здатність до переходу від одного 
стану до іншого. Динаміка зміни станів НС характеризується рухомістю 
його структури при відносній стабільності атрибутів середовища. Ю. Жук 
[5] вказує, що рухомість структури НС першого рівня визначається рівнем 
вмінь та навичок суб’єкту навчання, які змінюються в процесі навчання. 
Саме забезпечення позитивних змін у рівні знань, вмінь та навичок є 
головною метою створення навчального середовища [5]. 
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10. Очевидно, що вдале та ефективне проектування НС в 
загальноосвітній школі майбутнім учителем можливе лише за умови 
досягнення ним високого рівня професійної та методичної 
компетентностей. 

Висновки та перспективи подальших пошуків у даному напрямку. 
Вивчення стану проблеми підготовки майбутнього вчителя технологій до 
проектування НС вказує на гостроту постановки питання удосконалення 
традиційної системи професійно-методичної підготовки майбутніх 
учителів технологій, підвищення рівня професіоналізму, компетентності, 
інтелектуальної культури вчителя.  

Актуальність проблеми, недостатня розробленість зазначених питань 
обумовлюють перспективи наших подальших пошуків. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ПРОВІДНА СКЛАДОВА 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОСВІТИ СЬОГОДЕННЯ 
 

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток інформаційного 
суспільства вимагає нових систем мислення, вища школа повинна готувати 
фахівців використовувати комунікативні здібності працюючи з будь-якою 
інформацією, гнучко та не ординарно застосовувати їх залежно від 
ситуації. Динаміка розвитку наукової та соціальної сфери діяльності 
людини втрачає свою актуальність, вимагаючи збільшення впливу 
розвитку новітніх технологій. Перспективою впровадження таких 
технологій є використання сучасних можливостей комп’ютерних мереж та 
систем, дистанційного навчання, які збільшать можливості реалізації 
підготовки майбутніх випускника педагогічних вузів. 

Аналіз останніх досліджень засвідчив що сучасні науковці 
приділяють значну увагу підготовці студентів педагогічних вузів, 
В. Бондар займається питаннями конкуретноздатності випускників 
педагогічних ВНЗ [1]; Н. Волкова розглядає теоретичні та методичні 
основи підготовки майбутніх вчителів до професійно-педагогічних 
комунікацій [2]; І. Гавриш розглядає основи формування готовності 
майбутніх вчителів до новацій професійної діяльності [3]; І. Дичківська 
приділяє велику увагу інноваціям педагогічних технологій [4]. Хотілося б 
підкреслити, що науковці звертають увагу на вимоги до підготовки 
сучасних вчителів в умовах університетської освіти, їх особистісних та 
професійних якостей фахової підготовки.  

Мета статті – теоретично опрацювати важливість застосування 
дистанційного навчання як провідної складової інформаційних технологій 
освіти при підготовці студентів педагогічних вузів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Враховуючи швидкий 
розвиток педагогічної освіти та увагу науковців котрі наголошують, що 
випускник педагогічного вузу має володіти сучасними інформаційними 
технологіями навчання та використовувати їх у професійній діяльності 
(М. Жалдак, М. Левшин, О. Суховірський, І. Соколова та інші). Ця вимога 
зумовлена тим, що розвиток професійних якостей молодого спеціаліста 
піддається впливу інформаційної системи освіти використовуючи 
інформаційні технології навчання. Ця вимога поширює  нові уявлення про 
компетентнісний підхід до навчання у ВНЗ. Саме компетентнісний підхід 
зумовлює розвиток професійних якостей вчителя, впливаючи на процес 
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інформатизації системи освіти через запровадження інформаційних 
технологій навчання, а саме дистанційної форми навчання.  

На думку Л. Макаренко низький рівень підготовки студентів до 
використання комп’ютерних засобів навчання є відсутність мотивації 
використання інформаційних технологій навчання у професійній 
діяльності, та недосконалість навчальних програм вищої школи котрі не 
враховують роботу майбутніх фахівців в умовах інформаційно-
розвиненого суспільства [5]. 

Необхідно зазначити, що саме дистанційне навчання відкриває 
студентам доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує 
ефективність самостійної роботи, дає абсолютно нові можливості для 
творчості, знаходження і закріплення різних професійних навичок. 

Якщо розглядати дистанційне навчання у системі підготовки студентів 
педагогічних вузів, то наведені вимоги О. Муковіза [6] до вчителів 
початкових класів можна враховувати як необхідні, але недостатні для 
характеристики компетентності вчителів у процесі дистанційного 
навчання. Ці вимоги можуть бути взяті за основу, доповнені та 
сформульовані на вищому науковому рівні. На наш погляд, до цих вимог 
необхідно додати компетенції проектування освітньої діяльності та 
використання комунікативних умінь. 

Під підготовкою студентів до професійної діяльності в системі 
дистанційного навчання розуміємо постійний процес формування та 
збагачення знань, умінь, навичок з фахової галузі. Результатом такої 
підготовки є готовність майбутнього вчителя до використанні 
інформаційних технологій у своїй професійній діяльності.  

Висновки та перспективи подальших пошуків. На сучасному етапі 
готовність вчителя до використання інформаційних технологій 
розглядається комплексно, як наявність знань, вмінь, навичок оперувати 
значної кількістю інформації. Розвиток дистанційного навчання в сучасній 
системі освіти буде продовжуватися і вдосконалюватися із розвитком 
інформаційних технологій.  
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КРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО З’ЯСУВАННЯ СТАНУ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
 
Постановка проблеми. Для з’ясування ступеня підготовки студентів 

до педагогічної діагностики передусім необхідні знання теорій 
вимірювання, оцінювання, педагогічної експертизи, елементів теорій 
моделювання й ухвалення рішень, методів індивідуального та групового 
оцінювання, а також уміння відбирати змінні норми, формувати системи 
показників і критеріїв, аргументувати вибір процедур, будувати системи 
алгоритмів, моделювати прогностичні результати, тобто формулювати 
гіпотезу, робити вибірку. Без цих компетенцій не можна досягти 
об’єктивності та валідності діагностичного дослідження [2]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно з тлумачним 
словником сучасної української мови, критерії (грец. criterionc – ознака, на 
підставі якої формується оцінка якості об’єкта, процесу) – це ознака, за 
якою проводять оцінювання, визначення, класифікацію чого-небудь, 
мірило оцінювання [1]. У різних галузях науки критерій розглядається як: 
ознака, на підставі якого виробляється оцінка, визначення або класифікація 
чого-небудь; мірило оцінки, правило що дозволяє робити вибір, 
здійснювати переваги. У педагогічних дослідженнях зустрічаються різні 
визначення поняття «критерій». В. Якунін вважає критеріями оцінки 
ефективності навчання та виховання зміст та рівень сформованості 
основних умінь у процесі професійної підготовки [3, с.24]. З. Курлянд 
трактує критерій як мірило оцінки та необхідну і достатню умову 
проявлення або існування якогось явища чи процесу [2]. Нова якість 
підготовки фахівця потребує інших критеріїв оцінки. Незважаючи на те, 
що традиційно у педагогіці вищої школи основними критеріями 
виступають знання, уміння і навички. 
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Тому, з одного боку, критерій оцінки ефективності – це інструмент для 
визначення, виявлення факту наявності або відсутності ефективності 
застосування педагогічної діагностики у підготовці до професійно-
педагогічної діяльності, а з іншого боку – правило, що дозволяє визначити 
наскільки, якою мірою, професійно-педагогічна діяльність є ефективною у 
підвищені якості освіти. 

Безсумнівно, проблема оптимізації професійно-педагогічної діяльності, 
а, отже, і проблема оцінки ефективності застосування діагностичних 
методик у підвищені якості освіти викликає значний інтерес. І, тому, в 
педагогічній літературі можна побачити різні критерії, пропоновані для 
оцінки ефективності якості освіти: рівень знань, ступінь розвитку 
особистості й ін. Але жоден із цих критеріїв не став оптимальним. 
Імовірно, це пояснюється тим, що на особистість прямо й побічно впливає 
безліч чинників, урахувати які досить складно. Проте практика свідчить 
про необхідність продовження наполегливих пошуків у галузі розробки 
критеріїв оцінки з якості освіти та запропонування з цією метою 
діагностичних методик. 

Нами розроблена система критеріїв і показників для визначення рівнів 
підготовки майбутніх учителів технологій та креслення до педагогічної 
діагностики якості освіти. Ціннісно-орієнтаційний критерій відображає 
характер ставлення студентів до педагогічної діагностики. Показниками 
критерію слугують: інтерес до професії вчителя трудового навчання; 
позитивне ставлення до здійснення педагогічної діагностики якості освіти; 
бажання поглиблювати свої знання стосовно методів педагогічної 
діагностики, удосконалювати набуті вміння й навички методів 
педагогічної діагностики якості освіти. 

Імперативно-настановний  критерій характеризує ступінь володіння 
студентами з фахових предметів; уміння застосовувати діагностичні 
методики; уміння прогнозувати, проектувати майбутню професійну 
діяльність; уміння методично правильно планувати використання 
діагностичних методик для визначення якості освіти; уміння проводити 
аналіз і самоаналіз результатів педагогічної діагностики якості освіти. 

Конструктивний  критерій описує наявність у студентів комплексу 
вмінь і навичок з організації та використання різних методів педагогічної 
діагностики. Його показниками є: володіння методикою аналізу, 
самоаналізу використання педагогічної діагностики якості освіти, 
вивчення особистості педагога, фіксація недоліків, причинно-наслідкові 
зв’язки в навчально-виховному процесі, між умовами та результатами 
навчання; уміння студентів розробляти конспекти уроків з трудового 
навчання; вміння самостійно розробляти діагностувальні завдання; вміння 
оцінювати якість освіти учнів. 

Конструктивний критерій відображає ступінь творчої спрямованості 
методико-практичної діяльності студентів, охоплює такі показники: 
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володіння діагностичними методами організації творчої навчальної 
діяльності студентів; ступінь самостійності у виборі прийомів і методів 
педагогічної діагностики; володіння навичками педагогічної імпровізації в 
аспекті вільного використання різноманітних діагностичних методів та 
прийомів роботи з учнями. 

Таким чином. критерії оцінювання якості підготовки студентів ВНЗ до 
професійної діяльності слід добирати з огляду на загальні принципи 
функціювання сучасної системи освіти; її спрямованість на якість і 
позитивний результат; динаміку змін мотивів до навчання; динаміку 
навчальних досягнень студентів. Виходячи з вищесказаного, критерій 
оцінки ефективності майбутніх учителів до педагогічної діагностики – це 
міра (ступінь) прояву ознаки, що характеризує ефективність підготовки до 
професійно-педагогічної  діяльності. 

Висновки та перспективи подальших пошуків. Критерій оцінки 
ефективності – це фундаментальний принцип, норма, еталон, що визначає 
підстави, що дозволяють відрізняти ефективну діяльність від неефективної 
діяльності. виступаючи в ролі мірила, норми, критерій служить як би 
ідеальним зразком, виражає вищий, найбільш зроблений рівень 
досліджуваного явища, у даному контексті – підготовки до професійно-
педагогічної діяльності до педагогічної діагностики якості освіти та її 
ефективності. 
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ДО ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ, 

ТРАНСПОРТУВАННІ І ВИКОРИСТАННІ ХІМІЧНИХ СПОЛУК В 
ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

 
Постанова проблеми. Значення органічних сполук і полімерів у житті 

сучасного суспільства велике – і це один з найважливійших напрямів 
розвитку народного господарства. Одночасно зі зростанням виробництва 
та застосуванням органічних сполук і полімерних речовин виникає і інше 
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завдання – національне використання та знищення використанних 
відходів. Важлива проблема народного господарства – це захист 
навколишнього середовища від накопичених органічних і полімерних 
матеріалів, які не будучи створені природою, нею не асимілюються. 
Широке проникнення полімерів у побут, у легку та харчову промисловість 
має наслідком накопичення відходів, які зазвичай просто викидають і тім 
самим створюють потенціальну загрозу засолення лісів, полів, рік, озер і 
т.д. Спожівач, яким є і студент, повинен знати властивості цих матеріалів і 
як майбутній спеціаліст – знати заходи захисту довкілля, щоб паралельно з 
основною діяльністю вирішувати і проблеми, пов’язані з раціональною 
утилізацією відпрацьованих полімерних виробів, боротьби зі шкідливими 
вибросами, із забрудненням середовища. 

У сучасному українському суспільстві особливої  актуальності 
набувають проблеми захисту навколишнього середовища і самої людини в 
процесі виконання технологічних процесів з виділенням токсічних 
речовин. Тому надзвичайну увагу слід приділяти техніці безпеки під час 
виробничої діяльності і навчання студентів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемам захисту 
навколишнього середовища і людини в його професійній діяльності 
присвятили багато українських і зарубіжних вчених, зокрема С.А.Курта, 
Ю.О.Ластухін, С.А.Воронов, Кревелен Ван Д.В., М. Братичак, 
І. Словіковська, З. Бжозовський, Ю.П.Гетьманчук, В.Ц.Жидецький, 
І.П.Пістун, С.В.Белов, В.С.Джигирей та ін.  

Мета статты – ознайомити студентів з екологічними проблемами, 
навчити аналізувати причини забруднення, зберігати навколишне 
середовище і дотримуватися правил техніки безпеки при роботі в 
лабораторії  хімії.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Технічний прогрес 
постійно супроводжують техногенні аврії, шкідливі викиди, токсичні 
речовини та ін. 

Діяльність людини – це специфічна, притаманна  людині, форма 
активного ставлення до навколишнього середовища. 

Екологічні проблеми найгостріше постали за останні 50–60 років 
унаслідок бурхливого розвитку як самої органічної хімії, так і галузей 
економіки на основі використання природних і штучних органічних 
сполук – енергетики, транспорту, власне хімічної промисловості, а також 
їхнього використання у побуті. 

Необхідні знання з питань екологічних проблем у суспільстві студенти 
отримують на лекціях з дисциплин «Хімія полімерів», «Хімія з 
професійним спрямуванням», «Охорона праці і безпека життєдіяльності», а 
також на лабораторних і практичних заняттях по цим курсам. 

Процес виконання цикла лабораторних робіт з курсу «Загальна і 
неорганічна хімія» починається з первинного інструктажу з техники 
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безпеки та ознайомлення з правилами роботи в хімічної лабораторії. Потім 
студенти аналізують види забруднення середовища. 

Транспорт. У результаті роботи транспорту (за звичайних умов на 
нього припадає 80-85% викидів), спалювання палива для потреб 
енергетики, виробництва, спалювання та переробки побутових і 
промислових відходів (15-20%) у повітря потрапляють сажа, пил і 
шкідливі гази (оксиди карбону, сірководень, оксиди нитрогену та ін). Вони 
утворюють фотохімічний смог, яким дихають не лише працівники 
промислових гігантів і мешканці мегаполісів, і й маленьких містечок і сіл. 

Нафта. У місцях видобутку виливання нафти на грунт відбувається не 
стільки внаслідок аварій, скільки через звичайну недбалість і 
недосконалість технологічних процесів. Зазвичай у підземних пластах 
нафта міститься під тиском. Буріння свердловин спричиняє витіканню 
значних кількостей нафти на поверхню («розлив»). Наприклад, 1 кг торфу 
може утримувати від 100 до 50 г нафти. 

Забруднення середовища сільським господарством. Основну роль 
грають пестициди (від лат. pestis – зараза і caedo – убиваю). 
Сільськогосподарські отрутохімікати застосовують для боротьби зі 
шкідниками і хворобами рослин, зерна. 

Забруднення середовища продуктми хімічного виробництва. 
Фенол (світове виробництво – більше 8 млн.т на рік) використовують, 

головним чином, для синтезування пластмас. Також, незважаючі на високу 
токсичність, його продовжують застосовувати у медицині (консервант у 
вакцинах, антисептик тощо), харчовій промисловості (коптильний дим). 

Хлорорганічні сполуки (ХОС). Діоксини та інші хлоровмісні сполуки 
можуть потрапляти в навколишне середовище через повсякденну 
діяльність і аварійні скидання стічних вод целюлозо-паперових комбінатів, 
інших підприємств хімічного виробництва, які використовують хлор, а 
також у наслідок хлорування і спалювання побутового смиття, яке містить 
хлор. 

Поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ) – антрацен, бензпірен і ін.. 
- мають виражені канцерогенні, мутагенні та тератогенні властивості. Вони 
попадають в організм людини через спалювання і переробку органічної 
сировини, унаслідок куріння тютюну. 

Забруднення середовища мийними засобами і пластиковим смиттям.  
Мийні засоби (детергенти), залежно від потреб, можуть містити у 

різних співвідношеннях: поверхнево-активні речовини (ПАР) – основні 
компоненти мийних засобів; ароматичні добавки; ензими (ферменти); 
абразиви та ін. 

Проблемою планетарного масштабу стала утилізація виробів із 
пластику. П’ять величезних сміттєвих «островів» дрейфують океанами: по 
два – Тихим і Атлантичним, один – Індійським. Найбільший розміщено в 
Тихому океані між Каліфорнією і Гавайями: його розміри завбільшки із 
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Францію, товщина – 30-50 м. 
Ці «острови» складаються з різноманітного пластикового смиття, що 

плаває на поверхні. Під впливом морських хвиль воно поступово 
перетирається в пил і осідає на дно, стаючи причиною смерті багатьох 
морських мешканців, які поїдають його. 

Після аналізу забруднення навколишнього середовища і методів 
боротьби з ними студенти отримують від викладача практичне завдання з 
розпізнавання пропонованої пластмаси (поліетілен, полівінілхлорід, 
полістирол і ін.). Вивчають характер горіння, відношення до нагрівання, 
реакції на продукти розкладання (наприклад, поліетилен знебарвлює 
бромну воду, хлороводень забарвлює лакмусовий папир та ін.). За 
результатами роботи заповнюють таблицю, роблять висновки і 
відповідають на контрольні запитання. 

Контрольні питання. 
1. Надайте визначення поняттю «мономер», « полімер». 
2. Приведіть приклади пластмас, які одержані реакцією полімеризації, 

їх властивості. 
3. Приведіть приклади пластмас, які одержані реакцією 

поліконденсації, їх властивості. 
4. Дайте визначення реактопластам і термопластам . 
5. Охарактеризуйте області застосування пластмас у різних галузях 

народного господарства.  
6. Приведіть приклади використання пластмас у роботі вчителя з 

напрямку підготовки «Професійна освіта».  
Висновки та перспективи подальших пошуків.. Таким чином, в 

результаті виконання лабораторної роботи студенти аналізують 
забруднення навколишнього середовища і методи боротьби з цим 
забрудненням та виконують практичну роботу з розпізнавання пластмас і 
видіління шкідливих речовин. При цьому студенти навчаються 
обережному відношенню до свого здоров’я і довкілля. 
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ПЕДАГОГІЧНА ТА АНДРАГОГІЧНА МОДЕЛІ НАВЧАННЯ 
 
Постановка проблеми. Модель навчання – систематизований 

комплекс основних закономірностей діяльностей того, хто навчається, і 
того, хто навчає, у процесі навчання [1, с. 88]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У педагогічній моделі 
навчання домінуюче положення посідає той, хто навчає. Саме він визначає 
практично усі параметри процесу навчання: цілі, зміст, форми, засоби й 
джерела інформації. Той, хто навчається, посідає підлеглу, залежну 
позицію й не має можливості суттєво впливати на діагностику, створення 
умов, планування, оцінювання та коригування процесу навчання. Його 
участь в реалізації навчання є достатньо пасивною, оскільки переважає 
сприйняття й відтворення соціального досвіду. Тоді як в андрагогічній 
моделі провідна роль належить особі, яка навчається та у навчальному 
процесі є рівноправним суб’єктом [2, 21]. 

Для розуміння відмінностей між педагогічною та андрагогічною 
моделями навчання пропонуємо розглянути табл. 1. 

Таблиця 1. 
Порівняння педагогічної та андрагогічної моделей навчання 

Основні 
положення 

теорії 
навчання 

Педагогічна модель Андрагогічна модель 

Роль учня Підлегла, залежна, 
несамостійна 

Рівноправна, провідна. 

Роль 
викладача 

Передає якомога більше 
інформації, що не має 
безпосереднього зв’язку з 
практикою, контролює, оцінює. 

Заохочує, підтримує розвиток від 
повної залежності до 
самокерування; допомагає у 
визначенні параметрів навчання, 
пошуків інформації; створює 
сприятливі умови для навчання, 
допомагає виявляти і 
використовувати життєвий досвід. 

Діяльність Пасивна – сприймає соціальний Активна – рівноправний суб’єкт 
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того, хто 
навчається 

досвід, який передається тим, 
хто навчає. Не має можливості 
серйозно впливати на 
планування і оцінювання 
процесу навчання (рецептивна 
діяльність); діяльність за 
зразками.  

процесу навчання; бере активну 
участь в організації спільної 
діяльності суб’єктів навчання. 

Самостійно визначає параметри 
навчання, пошук знань, умінь і 
навичок. 

Організація 
процесу 
навчання 

Спільна діяльність суб’єктів 
навчання практично не 
відбувається; принципово не 
може здійснюватися на етапах 
планування, оцінювання, 
корекції. Частково реалізується 
як пасивна участь учня на 
окремих етапах. 

Процес навчання побудований на 
засадах спільної діяльності суб’єктів 
навчання. Індивідуалізація 
навчання, на засадах індивідуальної 
програми навчання, яка спрямована 
на конкретні цілі навчання кожного, 
хто навчається. 

Методи 
навчання 

Передавальні, трансляційні 
(лекції, подання готового 
навчального матеріалу, 
заучування навчальної 
інформації, використання 
рекомендованих джерел 
інформації). 

Експозиційні (зміст навчання 
експонується на лабораторних 
експериментах, у рішеннях 
конкретних задач, різних видах 
ігрової діяльності); 

управлінські (організація і 
спрямування навчального процесу 
на досягнення запланованої мети). 

Характеристи
ка процесу 
навчання  

Курс навчання вибудовується 
по розділах навчальних 
дисципліни. 

Навчання структурується за 
єдиним стандартом, що 
передбачає одноманітне 
поступове вивчення окремих 
дисциплін, непов’язаних між 
собою. 

Навчальні програми побудовані за 
принципом доцільності; 
наступність, термін вивчення 
визначаються готовністю до 
подальшого навчання. 

Навчання відбувається на основі 
міждисциплінарних модулів 
(блоків). 

Готовність до 
навчання 

Визначається переважно 
зовнішніми причинами: 
примусом, суспільним тиском.   

Визначається потребою вивчення 
того, що є важливим для рішення 
конкретних життєвих проблем.  

Мотивація 
навчання 

Штучна мотивація, яка 
ґрунтується на визначених 
цілях, що зацікавлюють тих, хто 
навчається. 

 Дорослий учень відіграє провідну 
роль у формуванні мотивації і 
визначенні цілей навчання. 

Використання 
життєвого 
досвіду 

Доволі незначне, може 
використовуватися лише як 
орієнтир для вибору освітніх 
технологій. 

Процес навчання ґрунтується на 
використанні життєвого як 
освітнього, так і професійного. 
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Джерело: Систематизовано автором за Л. Лук’яновою [3] 
Отже, головна відмінність андрагогічної моделі навчання від 

педагогічної полягає в тому, що в ній, той, хто навчається, активно і 
реально приймає участь в організації процесу навчання.  
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

У ГУРТКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Постановка проблеми. Сучасне життя в умовах науково-технічного 

прогресу вимагає від людини нестандартного мислення, здатності до 
швидкої орієнтації в нових умовах, творчого підходу до розв’язання 
проблем у різних галузях. Отже, очевидно, що творчі здібності та їхній 
розвиток мають важливе значення в процесі виховання особистості.  

У наш час достатньо актуальним є питання творчого розвитку дитини в 
молодшому шкільному віці та мотивації до творчості. Це той період, коли 
дитина переходить на новий вищий рівень пізнавального процесу, на 
якому виникають і нові можливості для особистісного розвитку. Основною 
діяльністю для дитини стає навчання. І це є основною платформою для 
творчого виховання. У гуртковій роботі дитина вчиться не боятися 
поставленої задачі, а разом із керівником вирішувати її. Під час творчих 
занять в учня формуються важливі якості, такі, як відповідальність, 
посидючість, старанність, допитливість, ініціативність, розвивається 
просторове мислення. А для успішної діяльності дитині потрібна 
мотивація. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема мотивації в дітей 
молодшого шкільного віку завжди була актуальною в педагогіці та 
психології. Із вітчизняних науковців, що розглядали зазначене питання, 
слід відзначити перш за все К. Д. Ушинського. Психологічні дослідження 



СЕКЦІЯ 3. ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

Проблеми трудової і професійної підготовки в контексті національної стратегії розвитку освітиУкраїни: матеріали конференції 

73 

використання різноманітних засобів мотивації проводились багатьма 
вченими, зокрема Л. В. Занковим, І. М. Соловйовим, Ж. І. Шиф, 
Б. І. Пінським, Г. М. Дульньовим, В. Г. Петровою, М. М. Нудельманом, 
М. П. Феофановим та ін. Проблемою мотивації навчання в початковій 
школі займаються чимало українських та російських педагогів-практиків, 
серед них слід особливо виділити Бабійчук Т., Габдулхакова Ф. А., 
Ісмаілову А., Корепіну Л., Проць М. та ін. 

Формулювання мети статті. Основним завданням є формування 
мотивації в дітей молодшого шкільного віку до творчої діяльності в 
гуртковій роботі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Педагогічний процес у 
позашкільній установі – це процес соціально-педагогічної взаємодії і 
співтворчості вихованця і педагога. Особливість його полягає в тому, що 
вирішення творчих задач у співпраці з педагогом змінює психологічну 
структуру освітнього процесу в цілому.  

Основною функцією гурткової роботи є корисне проведення вільного 
часу дитини з метою розвитку творчих здібностей, формування 
загальнолюдських якостей. Дитина вчиться працювати в гуртку, в умовах 
якого можлива взаємодопомога, обговорювання готової роботи з 
керівником, можливий аналіз своєї роботи та порівняння її з іншими, що є 
теж мотивацією до активності в творчому процесі. 

Важливість гурткової діяльності полягає також у тому, що дитина 
вчиться з молодшого шкільного віку самореалізовуватися як особистість. 
Мотивацією до творчості стають: участь у художніх конкурсах, виставках, 
олімпіадах.  

Зацікавлювати дитину в гуртку повинен не лише процес творчої 
роботи, але й загальна атмосфера в колективі, оформлення класної 
кімнати. У процесі нашої роботи ми пропонуємо учням самостійно 
створювати виставки своїх найкращих робот, які експонуються в гуртку. 
Це стимулює дітей до творчості, адже кожен із них бажає, щоб саме його 
робота висіла на почесному місці.  

Аналіз наукової літератури з питань дитячої психології дозволяє 
зазначити, що для зрозуміння механізму становлення та розвитку 
мотивація до успіху в дітей молодшого шкільного віку, важливо 
враховувати факт, зазначений у теорії та методиці вимірювання мотивації 
досягнення успіхів. Було визначено, що в людини із досягненням успіхів 
пов’язані не один, а два різних мотиви: мотив досягнення успіху та мотив 
уникнення невдач. Із цього можна зробити висновок, що одне із завдань 
керівника гуртка є уникнення цих невдач шляхом допомоги дітям із 
меншими творчими здібностями та підштовхуванням їх до роботи. Отже, 
ми пропонуємо таким учням загальну ідею, яку вони повинні розвинути у 
своїй роботі. 

Висновки та перспективи подальших пошуків. Отже, формування 
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творчої активності в молодших школярів у гуртковій діяльності важливо 
тим, що в дитини розвивається багато позитивних якостей, зокрема, 
здатність йти до своєї мети, формування творчої бази для подальшого 
життя. 

 
 

Симонович Н.В.  
Рівненський державний гуманітарний університет 

 
ВЕБ-КВЕСТ ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО УЧНІВ В ПРОЦЕСІ 
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

 
Постановка проблеми. Одним із головних завдань сучасної 

загальноосвітньої школи є розвиток особистості учня, забезпечення 
сучасної якісної освіти у відповідності з його інтересами та потребами. 
Вирішення цього завдання потребує змін в організації освітнього процесу, 
використанні педагогічних технологій, що забезпечують продуктивну 
взаємодію суб’єктів навчання та підтримку індивідуального розвитку 
кожного учня. 

Мета статті (постановка завдань). Вищесказане обумовлює 
необхідність перегляду підходів до організації технологічної підготовки, в 
результаті якої учні повинні здобувати соціально та особистісно-значущі 
вміння, що дозволяють їм вирішувати життєві проблеми та здійснювати 
перетворювальну діяльність. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із можливих 
способів реалізації індивідуального підходу до учнів в процесі трудового 
навчання є використання веб-квестів. 

На нашу думку, веб-квест технологія має низку переваг: забезпечує 
автономність і самостійність учнів; дає можливість реалізувати 
індивідуальний підхід; робить осмисленим і доцільним систематичне 
використання на уроці Інтернет-ресурсів, мультимедійних та традиційних 
засобів навчання; мотивує учнів до застосування набутих знань і вивчення 
нового матеріалу; допомагає організувати активну самостійну або групову 
пошукову діяльність учнів, якою вони самі управляють; організовує 
роботу над будь-якою темою у формі цілеспрямованого дослідження, як 
протягом кількох годин, так і декількох тижнів. 

В ході проведеного нами дослідження було встановлено, що вживання 
поняття «Веб-квест» не має єдиного теоретичного підходу. Воробйов Г. 
розглядає веб-квести як окрему категорію навчальних проектів – веб-
проектів [2, с. 8].  

Биховський Я. та ін. визначають веб-квест як освітній сайт, 
призначений для організації пошукової роботи учнів з певної теми за 
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гіперпосиланнями на різні сторінки [1, c. 71-93]. Українські педагоги Р. 
Гуревич і М. Кадемія розглядають веб-квест як інформаційно-навчальну 
технологію, основна мета якої самостійний пошук учнями інформації, 
необхідної для виконання поставленого завдання [3].  

Таким чином веб-квест представлено у наукових публікаціях як: 
процес пошуку інформації, гру, проблемне завдання, вид дослідницької 
діяльності, освітній сайт, технологію навчання, форму організації 
навчальної діяльності, засіб навчання тощо. 

На нашу думку, веб-квест доцільно трактувати, як приклад організації 
інтерактивного освітнього середовища, самостійну пошукову діяльність в 
мережі Інтернет за однією або декількома гілками наперед підготовленого 
маршруту до певної мети, яка була визначена на початку маршруту, в ході 
якої учень повинен отримувати і аналізувати інформацію для визначення 
наступного етапу на шляху до поставленої мети. 

Розрізняють два типи веб-квестів: короткочасні (мета: поглиблення 
знань та їх інтеграція, розраховані на одне – три заняття) та довгострокові 
(мета: поглиблення та перетворення знань учнів, розраховані на тривалий 
період – на семестр або навчальний рік). 

В основі веб-квесту лежить індивідуальна або групова робота учнів 
(часто з розподілом ролей) з вирішення визначеної проблеми з 
використанням Інтернет-ресурсів. Учні, працюючи на завданням, 
збирають, аналізують, узагальнюють інформацію, роблять висновки, 
формуючи та захищаючи власну точку зору. Творчий процес перетворення 
інформації з різних джерел сприяє розвитку мислення та дає основу 
ґрунтовним знанням. 

У класичному вигляді веб-квест повинен містити такі елементи:  
● вступ, у якому обов'язково вказуються терміни проведення роботи і 

надається вихідна ситуація або завдання;  
● завдання різного ступеня складності для учнів з різним рівнем знань;  
● посилання на ресурси мережі, у яких міститься необхідний для веб-

квест матеріал( електронні адреси, тематичні форуми тощо);  
● поетапний опис процесу виконання завдання з поясненням 

принципів оброблення інформації, додатковими супровідними питаннями, 
структурно-логічними схемами, таблицями, діаграмами, графіками та ін.;  

● висновки, які мають містити приклад оформлення результатів 
виконання завдання або їх презентації, шляхи подальшої самостійної 
роботи із зазначеної теми і галузі практичного застосування отриманих 
результатів і навичок [3]. 

Висновки та перспективи подальших пошуків. Отже, використання 
веб-квестів дає змогу враховувати темп роботи кожного учня, його 
підготовленість, створює можливості для диференціації завдань, контролю 
і оцінювання результатів, забезпечуючи відносну самостійність, але 
потребує значних затрат часу і зусиль учителя. 
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Дятел С.О., Шестакова М.О. 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 
УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ 

ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ВИВЧЕННЯ 
МЕТОДИК КОНСТРУЮВАННЯ ПОЯСНОГО ВИРОБУ (СПІДНИЦІ) 

 
Постановка проблеми. Підвищення якості підготовки майбутнього 

фахівця на всіх рівнях освіти – гостра проблема сьогодення. Найбільша 
увага має бути зосереджена на найбільш відповідальному етапі підготовки 
фахівця в певній галузі — заняттях з фаху. Майбутні педагоги професійної 
освіти на заняттях з фаху мають опанувати відомі на сьогодні методики 
конструювання поясного виробу (спідниці), бо цього потребує подальша їх 
діяльність і у якості конструктора-технолога на виробництві, чи навчальній 
майстерні. Успішність навчання буде вищою, якщо студенти самостійно 
зможуть вибирати методику конструювати поясного виробу (спідниці), 
враховуючи особливості будови тіла людини, її антропометричних ознак 
та функціонально-ергономічних вимог до цього виду одягу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою побудови 
основи прямої спідниці займалось багато провідних конструкторів. У своїх 
методиках вони пропонували використовувати розрахунок конструкції 
виробу за допомогою вимірювального способу (з використанням 
розмірних ознак фігури), або розрахунково-пропорційного способу 
(складанням відношень між ділянками конструкцій і основними 
розмірними ознаками). 

В методиці запропонованої А. І. Черемних при побудові креслення 
основи прямої спідниці до основних мірок: пів-обхват талії, пів-обхват 
стегон, довжини виробу додається мірка зросту людини. Литвин В.Г, 
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Степура А.О. вважають, що для побудови основи прямої спідниці 
достатньо зняття трьох основних мірок для типових фігур. Для не типових 
фігур треба збільшувати кількість виточок по лінії талії, місця їх 
розташування мають залежати від форми стегон. Автори Сакулін Б.С., 
Амірова Є.К., Сакуліна О.В., Труханова А.Т., Єкшкурська Т.Н. вважають, 
що ще треба зняти мірки довжини талії спинки, для визначення лінії 
стегон, та врахувати відстань від лінії талії до підлоги збоку, ззаду, 
спереду. Враховуючи всі ці виміри при побудові основи прямої спідниці на 
дану фігуру за індивідуальним пошивом можна отримати виріб з гарною 
посадкою по статурі. Злачевська Г. за своєю методикою побудови основи 
прямої спідниці вважає за необхідне використовувати для вимірювання 
спеціальні, розроблені нею вимірювальні пристосування і крім основних 
мірок треба знімати додаткові вимірювання, а саме поперечні діаметри 
талії та стегон, за допомогою яких можна розробити найбільш точну 
конструкцію виробу. 

Ці особливості методик конструювання є важливими для формування 
фахової компетентності майбутнього педагога професійної освіти, а саме 
до готовності до володіння даними методиками і здатності скористатися 
найкращою з огляду на індивідуальні особливості фігури людини. 

Мета статті – розкриття процесу аналізу методик конструювання 
поясного виробу (спідниці), та вибір найбільш досконалої методики в 
залежності від індивідуальної фігури людини в підготовці педагога 
професійної освіти. 

Викладення основного матеріалу. Основним жіночим поясним 
виробом є спідниця. У жіночому вбранні спідниця може бути складовою 
частиною сукні, костюма, ансамблю. Проте в роботі над конструкцією цей 
вид одягу можна розглядати як автономну одиницю. 

Останнім часом студенти на заняттях з технологічного практикуму 
вивчали методику конструювання класичної форми спідниці. А саме 
знімали мірки (пів-обхват талії, пів-обхват стегон та довжину виробу). 
Будували основу прямої спідниці, враховуючи прибавки згори вниз. Ця 
методика підходить для побудови основи спідниці на стандартні фігури, 
які не мають відхилень від типової фігури за зростом, віком, 
жировідкладенням. Але як показує практика цього не достатньо, для того 
щоб добре посадити виріб на фігуру. Щоб виправити ситуацію студенти 
мають провести дуже багато примірок. Здебільшого результат роботи їх не 
задовольняє і у зв’язку з цим зникає інтерес до подальшої роботи над 
конструкцією швейного виробу. 

Відомо, що багато фігур, навіть у юному віці, мають відхилення від 
типової. Щоб врахувати індивідуальні особливості кожної фігури для 
побудови основи прямої спідниці треба знімати разом з основними 
мірками ще й додаткові: довжини талії спинки, відстань від лінії талії до 
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підлоги спереду, збоку, ззаду. За цією методикою побудова основи прямої 
спідниці стає більш точною для даної статури. 

Методика ж Галини Злачевської враховує ще більш точні індивідуальні 
вимірювання (обхват талії, обхват стегон, передньо-задній діаметр талії та 
стегон, довжину спереду, ззаду, збоку, відхилення найбільш випуклої 
точки від талії по горизонталі (Х) та по вертикалі (Y), які вимірюють в 
трьох площинах: спереду (ПX,ПY), ззаду (ЗX,ЗY) та збоку (БX,БY)) для 
розташування розхил передньої виточки необхідно узнати, яка частка 
відхилення спереду по відношенню до загального відхилення по осі Х і 
скільки на цю частку припадає сантиметрів. Так само розраховується 
розхил бічної і задньої виточок.  

При порівнянні ми помітили, що всі вітчизняні і зарубіжні методики 
обчислюють суму виточок  в пропорціях (0,2- на передню виточку, 0,5 — 
на бічну, 0,3 — на задню). При такому підході ми створюємо 
пропорційний кресленик спідниці з урахуванням індивідуальних мірок 
обхвату талії та стегон. Але для фігури цей кресленик не завжди підходить, 
тому що він не враховує індивідуальні опуклості фігури. Різниця методик 
тільки в запропонованих пропорціях розбивання, т.п. в цифрах, а не по суті 
розрахунку.  

Аналогічно виконується розрахунок ширин заднього та переднього 
полотнища спідниці, використовуючи додаткові виміри поперечних 
діаметрів талії та стегон. Студенти мають змогу вносити всі корективи 
індивідуальних особливостей нетипової фігури в основу конструкції 
кресленика. При конструюванні за методикою Г. Злачевської кресленик на 
папері може виглядати не привабливо, але посадка на фігурі буде отримана 
ідеальна, не зважаючи на особливості будови тіло людини. Тому після 
розкроювання і проведення першої примірки, не треба нічого змінювати в 
конструкції цього поясного виробу.  

Висновки та перспективи подальших пошуків. Отже, після 
досконалого аналізу кожної з методик конструювання поясного виробу, 
здобувачі професійної освіти на заняттях з фаху і в подальшому зможуть 
за своїм власним бажанням обрати одну з методик для побудови основи 
прямої спідниці враховуючи індивідуальні особливості фігури людини. 
Саме цей фактор дає змогу стверджувати, що студенти здобули знання і 
зможуть їх використовувати залежно від вимог.  
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Стешенко В.В., І.О. Агалець, 
Неминущий В.Г., Хавро В.О. 

 
НАУКОВЦІ ПРО ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ У 

ПЕДАГОГІЦІ 
 
Постановка проблеми. Організація будь-якого впливу передбачає 

застосування комплексу методів, які використовуються з певної точки зору 
за певною схемою чи відповідно до певних систем правил (вимог). Такі 
схеми в педагогіці називаються методологічними підходами. Вони 
забезпечують обґрунтоване та результативне вирішення практичних 
проблем у школі. Від чіткості їх застосування залежить якість організації 
виховної чи навчальної роботи. У педагогічній науці найбільш часто й 
успішно використовуються такі підходи, як системний, діяльнісний, 
компетентнісний, синергетичний, культурологічний і ін.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами методології 
наукових досліджень займалися такі відомі вчені, як В. Андрущенко, 
С. Архангельський, С. Гончаренко, В. Краєвський, В. Кремінь, 
В. Сластьонін і ін. Ряд проблем застосування методологічних підходів у 
процесі педагогічних досліджень розкрито у працях О. Кучерявого, 
В. Лугового, В. Майбороди, Н. Ничкало, В. Онищука, Г. Щедровицького та 
ін. Практично в кожній дисертаційній роботі здобувачі використовують 
відповідні до їх тем підходи. Разом з цим спостерігається незначна 
кількість праць, присвячених застосуванню цих підходів у повсякденній 
праці педагога. У зв’язку з необхідністю модернізації навчально-виховного 
процесу у вищій і загальноосвітній школі та для вироблення рекомендацій 
педагогам-практикам щодо застосування цих підходів у процесі 
повсякденної роботи виникла необхідність здійснити їх огляд у працях 
науковців. 

Мета статті (постановка завдань) – окреслити, хто з науковців 
розробляв методологічні підходи до наукових досліджень і педагогічної 
практики та які саме аспекти вони розкривали. 



СЕКЦІЯ 3. ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

Проблеми трудової і професійної підготовки в контексті національної стратегії розвитку освітиУкраїни: матеріали конференції 

80 

Виклад основного матеріалу дослідження. Найбільш універсальним 
методологічним підходом у будь-якій науці є системний. Системний 
підхід, як відомо, було започатковано Н. Вінером, розвинуто у 
філософському (методологічному) аспекті І. Блаубергом, Е. Юдіним, 
В. Садовським, К. Шеноном і іншими дослідниками. Обґрунтуванню 
необхідності застосування системного підходу в педагогічних 
дослідженнях присвячено праці Ф. Корольова. Пізніше, в роботах 
С. Архангельського, Т. Ільїної, Н. Кузьміної, Н. Тализіної, Н. Уйомова, а 
також В. Андрущенка, С. Гончаренка, В. Кременя та інших вчених-
педагогів розкрито його зміст і сутність. Особливості його використання у 
навчальному процесі найбільш цілісно викладено в посібнику для 
вчителів, виданому під ред. В. Онищука [1]. Використання системного 
підходу для проектування педагогічних систем показано в роботах 
В. Курок і ін. 

Іншим методологічним підходом, який широко використовується в 
усіх дослідженнях, є діяльнісний. Теоретичні аспекти педагогічної 
діяльності розкрито в працях В. Давидова, Е. Дзуцева, Г. Климової, 
Н. Кузьміної, А. Леонтьєва, Н. Нечаєва, Є. Смірнової та ін. дослідників. 
Особливості використання цього підходу в навчальному процесі 
розроблялися Ю. Бабанським і іншими вченими. Так, у навчальному 
посібнику для студентів, створеному під ред. Ю. Бабанського, розкрито 
призначення діяльності вчителя, її планування, організацію навчальної 
роботи, організацію діяльності учнів і її стимулювання, контроль, 
регулювання та коригування, діяльність учителя та учнів у різних видах 
навчання [3]. Деякі аспекти застосування цього підходу для 
«перезавантаження» технологічної освіти в школі запропоновано в праці 
Ю. Леснікової [2].  

Наступним методологічним підходом, який також широко 
використовується у педагогіці, є діалектичний. Його ще називають 
методом пізнання. В основі підходу лежить діалектична логіка, яка з 
огляду на загальні закони дійсності та пізнання визначає принципи 
практичної і пізнавальної діяльності людини. Сутність діалектичного 
підходу розкрито в працях філософів, а особливості його використання при 
побудові навчального предмета (географія) та методики формування 
творчого мислення учнів у процесі вивчення географії – в роботах 
В.П. Сухова, А.З. Рахімова, О.І. Ходосової [6] та ін. учених. 

Одним із сучасних методологічних підходів є синергетичний. Його 
основи було закладено Г. Хакененом у 1978 р. і розкрито в працях 
І. Пригожина, Г. Нікольса й І. Стенгерса, С. Кудряшова та 
Г. Малинецького і ін. Згодом, уявлення про синергетичний підхід було 
розвинуто у працях В. Андрущенка, В. Буданова, І. Зязюна, С. Курдюмова, 
В. Лутай, Д. Чернавського, Л. Шуригіної та ін. Застосуванню 
синергетичного підходу в освіті присвячено праці М. Дьяченко, 
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Г. Пантелей, В. Редюхіна й ін. Математичне обґрунтування принципів 
реалізації синергетичного підходу в педагогічній практиці представлено в 
роботах А. Романовського та його співробітників. Використанню 
синергетичного підходу в системі підвищення кваліфікації фахівців 
представлено в працях Т. Новаченко, при визначенні змісту технологічної 
освіти – В. Юрженка [7], при організації навчального процесу – у роботі 
В. Шарко, у процесі трудової підготовки учнів – А. Сікози [4] та ін. 

Іншим важливим методологічним підходом, який на сьогодні виявився 
найменш розробленим, є інформаційного підходу. Інформаційний підхід 
було запропоновано та апробовано нами [5] на підставі наукових розробок 
А. Денисова, Є. Семенюка, І. Юзвішина і ін. учених. Він дає можливість 
обґрунтовано відбирати інформацію для змісту навчання. Його основою 
стала нова наука – інформаціологія, головною метою якої є упорядкування, 
класифікація та приведення до системи відомостей про складні 
властивості, процеси, події чи явища оточуючого середовища. 
Рекомендацій щодо використання цього підходу для загальноосвітньої 
школи ще не має, хоча в літературі є багато спроб спроектувати зміст 
навчання. 

Наступний, компетентнісний підхід було запропоновано Дж. Равеном 
на початку ХХ ст. разом зі зміною знаннєвої парадигми освіти на 
особистісно орієнтовану. Він передбачає формування в учнів не знань, 
умінь і навичок, а компетентностей, які у свою чергу формуються на 
основі компетенцій. У вітчизняній педагогіці компетентнісний підхід 
розроблявся такими вченими, як Н. Бібік, Л. Ващенко, О. Пометун, 
О. Локшина, О. Савченко, С. Трубачова та ін. На сьогодні цей підхід 
досить ґрунтовно розроблено і він широко використовується у 
педагогічній науці та практиці. 

Висновки та перспективи подальших пошуків. Таким чином, на 
підставі вище викладеного ми можемо стверджувати, що основні 
методологічні підходи вченими розроблялися не лише для наукових 
досліджень, а й для педагогічної практики. Але, щоб успішно 
використовувати ці підходи на практиці, слід окреслити й розкрити 
основні їх принципи та компоненти. Як свідчить практика, вчителі та 
особливо починаючі науковці часто не достатньо усвідомлюють сутність, 
ознаки та особливості використання методологічних підходів. Ці 
обставини й обумовлюють подальші наші розробки з порушеної проблеми. 
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